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Mennica Polska wybiła medale na EHF EURO 2016
Zbliża się kolejna edycja Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn, które w 2016 r. odbędą
się w Polsce. Produkcję medali dla najlepszych europejskich drużyn powierzono Mennicy
Polskiej, jednej z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Krążki zostały
zaprezentowane podczas konferencji prasowej inaugurującej zgrupowanie polskiej kadry
narodowej w Krakowie.
Wyjątkowe medale, nawiązujące bezpośrednio do symboliki
EHF EURO 2016, zostały zaprojektowane przez Artura
Gosiewskiego, który jest również twórcą całej identyfikacji
wizualnej mistrzostw. Na awersie widnieje logotyp
wydarzenia, który w połączeniu z nieregularnym kształtem
krążka symbolizuje najlepsze cechy dyscypliny, jaką jest piłka
ręczna – dynamizm, sportową energię, walkę oraz wielkie
emocje. Rewers z kolei nawiązuje do mapy Polski, na której
wyszczególniono cztery miasta będące gospodarzami EHF
EURO 2016 oraz region Małopolski.
Wytwórcą medali, które 31 stycznia zawisną na szyjach
zawodników najlepszych drużyn, jest Mennica Polska. Zadbała
ona o ich najwyższą jakość i perfekcyjne wykonanie każdego
detalu. Honorowe laury zwycięskiej trójki, o średnicy 8 cm,
ważą po 250 gramów. Krążki dla mistrzów Europy pokryte
zostały galwanicznym 24-karatowym złotem, dla zdobywców
drugiego miejsca powleczono je srebrem Ag999, natomiast
medale za trzecie miejsce wykonano z tombaku patynowanego.
Mennica Polska wyprodukowała również medale dla drużyny, która zajmie czwarte miejsce oraz
pamiątkowe krążki dla wszystkich uczestników Mistrzostw. Medale te, w odróżnieniu od trofeów
zwycięskich drużyn, zostały umieszczone w pamiątkowych pudełkach. Odznaczenia dla
zdobywców czwartego miejsca, o średnicy 8 cm, zostały posrebrzone i oksydowane, natomiast
medale pamiątkowe, o średnicy 6 cm, wykonano z tombaku patynowanego.
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Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn EHF EURO 2016 odbywać się będą od 15 do 31
stycznia 2016 r. w czterech polskich lokalizacjach – katowickim Spodku, gdańskiej Ergo Arenie,
wrocławskiej Hali Stulecia i w krakowskiej Arenie. W rozgrywkach wystąpi 16 zespołów, które
zawalczą o tytuł mistrza Europy. Turniej jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym przez
Europejską Federację Piłki Ręcznej co dwa lata od 1994 r.

***
Mennica Polska S.A., jest uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na
świecie. Jako nieliczni wykonujemy monety kolekcjonerskie w praktycznie każdej technologii, jaka pojawia
się na rynku. Ta przewaga konkurencyjna, w połączeniu z najwyższym i kompetencjami projektantów
naszych monet, pozwala nam systematycznie zdobywać nagrody na najbardziej prestiżowych zagranicznych
konkursach.
W pozostałych segmentach działalności jesteśmy jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w
Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej w kraju (działamy w
największych miastach w Polsce, jak np.: Warszawa, Wrocław, Poznań, Lublin, Bydgoszcz, Łódź).
Od kilku lat Mennica coraz prężniej angażuje się również w inwestycje w segmencie nieruchomości.
Najnowszym projektem w tym obszarze jest nowoczesny kompleks biurowy – „Mennica Legacy Tower”. Do
Spółki
należy
również
27
ha
na
Żeraniu
(Warszawa),
działka
na Annopolu oraz atrakcyjne działki w centrum stolicy.

Dodatkowe informacje:
Agnieszka Trzaskoma
agnieszka.trzaskoma@mc.com.pl
Tel. 797 343 749
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