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Mennica Polska ekspertem rynku złota
W październiku 2013 r. Mennica Polska została oficjalnym partnerem strategicznym portalu „Bankier.pl” w
zakresie analiz dotyczących rynku złota.
Na podstawie unikalnych danych na temat polskiego rynku złota, którymi dysponuje Mennica Polska, główny analityk portalu „Bankier.pl” –
Krzysztof Kolany, będzie cyklicznie przygotowywał analizy dotyczące rynku oraz porady dla inwestorów. Dodatkowo, Mennica Polska objęła
swoim patronatem zakładkę „Złoto”– najpopularniejsze źródło analiz i informacji o złocie i jego cenach.
– „Mennica Polska jest znaną i szanowaną marką z długą tradycją. Widzimy w tej współpracy szansę na wzrost zainteresowania Polaków
inwestycjami w produkty oparte na złocie, jednocześnie utrzymując najwyższy poziom analiz oraz informacji na naszym portalu.” – powiedział
Marcin Świerkot, redaktor prowadzący serwis „Bankier.pl”
Łukasz Drop, Zastępca Dyrektora Działu Produktów Inwestycyjnych i ekspert Mennicy Polskiej do spraw złota inwestycyjnego, dodaje:
–„Na co dzień współpracuję z inwestorami indywidualnymi i hurtowymi, a także instytucjami finansowymi i mogę z pełną świadomością powiedzieć,
że nikt w Polsce nie wie o rynku złota tyle, co Mennica Polska. Dzieląc się z analitykami naszymi danymi, pracujemy na lepsze analizy rynku i lepiej
przygotowujemy inwestorów do działania i podejmowania decyzji.”

***
Mennica Polska od 1766 roku jest producentem kolekcjonerskich monet, medali i numizmatów, jak również monet obiegowych, wykonywanych na zlecenie
Narodowego Banku Polskiego oraz kilkunastu zagranicznych banków centralnych. Spółka znajduje się obecnie w pierwszej trójce najbardziej
zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Produkowane przez Mennicę Polską monety zdobywają prestiżowe wyróżnienia w najważniejszych
konkursach branżowych. Główne wartości Mennicy, takie jak rzetelność, trwałość i kunszt, przekładają się na nowe obszary działalności Spółki.
Mennica Polska jest obecnie największym operatorem płatności elektronicznych w segmencie miejskim w kraju. Zajmuje się również działalnością
deweloperską, ochroniarską, produkcją sztabek złota oraz obrotem metalami szlachetnymi.
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