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INFORMACJA PRASOWA
CINKCIARZ.PL ROZSZERZA WACHLARZ DOSTĘPNYCH WALUT
Cinkciarz.pl, jako pierwszy kantor w Polsce, rozszerzył swoją ofertę o waluty Nowej
Zelandii, Meksyku oraz RPA
Nowa Zelandia, Meksyk i RPA to oczywiste kierunki turystyczne. Dzięki ofercie Cinkciarz.pl
turyści wybierający się do tych krajów nie muszą już stać przed dylematem, jaką walutę ze
sobą zabrać. Powinni jedynie pamiętać, że na meksykańskich straganach przedmiot, który
początkowo kosztuje 700 peso, można kupić już za 300 peso, obowiązkowe napiwki w RPA
miejscowi najchętniej przyjmują w randach, a najpopularniejsze nowozelandzkie wyroby
rzemiosła maoryskiego to często ponad 200 dolarów nowozelandzkich.
Pomysły na biznes w każdym z tych trzech krajów są również realne, o czym mogą świadczyć
rozmowy polskiego rządu z RPA o współpracy gospodarczej, wymianie handlowej, wzroście
polskiego eksportu, czy chociażby organizacja różnego rodzaju konferencji nt. możliwości
ekspansji na rynku meksykańskim.

– Zdajemy sobie sprawę, że są już firmy, które rozpoczęły współpracę z rynkiem
meksykańskim. Wprowadzając m.in. peso do naszego kantoru, chcemy obu stronom
biznesowym ułatwić dokonywanie wzajemnych transakcji, licząc, że będzie ich jak najwięcej –
mówi Wojciech Lucjan Mucha, Managing Director Cinkciarz.pl – podobnie jest w przypadku
RPA, której rynek to potencjał do wykorzystania przez polskich przedsiębiorców. Oni już
wiedzą, że interesy z RPA mają szanse na sukces. Stąd zapotrzebowanie na walutę tego
kraju.

*****
Od teraz wszystkie 24 waluty – dolar amerykański (USD), dolar australijski (AUD), dolar
hongkoński (HKD), dolar kanadyjski (CAD), dolar nowozelandzki (NZD), dolar
singapurski (SGD), euro (EUR), forint węgierski (HUF), frank szwajcarski (CHF), funt
brytyjski (GBP), jen japoński (JPY), korona czeska (CZK), korona duńska (DKK), korona
norweska(NOK), korona szwedzka (SEK), kuna chorwacka (HRK), lej rumuński (RON),
lew bułgarski (BGN), lira turecka (TRY), łat łotewski (ŁAT), peso meksykańskie (MXN),
rand RPA (ZAR), rubel rosyjski (RUB), juan chiński (CNY) – dostępne są online, w cenach
konkurencyjnych dla banków i kantorów.
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- Każdy właściciel firmy wie, że czas to pieniądz. Dlatego coraz większa liczba przedsiębiorców
prowadzących biznes na rynkach międzynarodowych korzysta z usług, jakie oferuje
Cinkciarz.pl. Dla przedsiębiorcy kluczowe jest bezpieczeństwo wymiany walut oraz wygoda i
szybkość transakcji. Wychodząc im naprzeciw, zwłaszcza tym, którzy prowadzą swój biznes z
krajami azjatyckimi (Chiny, Hongkong, Singapur), z krajami bałkańskimi (Bułgaria, Rumunia,
Chorwacja) czy równie odległymi jak RPA, Nowa Zelandia czy Meksyk – kantor wprowadził do
swego portfolio 10 nowych walut, którymi przedsiębiorcy mogą dokonywać transakcji z
partnerami/kontrahentami biznesowymi – wyjaśnia Kamil Sahaj, Marketing Manager w
Cinkciarz.pl.
Nowe możliwości dotyczą zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych, np.: studenci
sinologii, przygotowując się do wyjazdu na stypendium do Chin, czy też nowożeńcy, przed
podróżą poślubną na plaże Cancun bez problemu mają teraz dostęp do juanów chińskich czy
meksykańskich peso.
Tym samym Cinkciarz.pl znosi kolejne granice dla swoich klientów. Dzięki tym walutom
zarówno przedsiębiorcy, jak i podróżujący będą mogli swobodnie dokonywać transakcji w 96
krajach świata.

– Zakup walut powszechnie używanych, takich jak dolar amerykański, funt brytyjski czy euro,
nie stanowi wyzwania. Gorzej bywa, gdy ktoś chciałby nabyć waluty mniej popularne, np. chcą
wybrać się do Chin, na Łotwę, do RPA czy do Singapuru – komentuje Kamil Sahaj –
Cinkciarz.pl wie doskonale, że Polacy podróżują w różne zakątki świata, z różnych powodów:
wakacyjnych, biznesowych, zarobkowych – rozszerzamy ofertę, ułatwiając naszym klientom
życie.
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INFORMACJE O CINKCIARZ.PL
Cinkciarz.pl to pierwszy w Polsce kantor internetowy, który umożliwia wymianę 24 walut po bardzo atrakcyjnych kursach.
Oferta kantoru zawiera trzy systemy transakcyjne oraz szereg narzędzi wspomagających wymianę walut. Transakcje można
zawierać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu i realizować je za pomocą przelewów internetowych z dowolnego banku. Z oferty
kantoru korzystać może każdy, zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. W odpowiedzi na ich oczekiwania, Cinkciarz.pl
otworzył rachunki w dwudziestu dziewięciu bankach. Dzięki temu klienci mogą korzystać z ekspresowych i darmowych
przelewów walutowych.
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE www.cinkciarz.pl

Dodatkowych informacji udzielą:
Renata Turowicz
PR Manager
rt@cinkciarz.pl
+48 604 405 302
Kamil Sahaj
Marketing Manager
ks@cinkciarz.pl
+48 726 666 633
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