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Cinkciarz.pl i Manta - partnerzy w mobilnym świecie

Serwis Cinkciarz.pl oraz firma Manta zawarły umowę partnerską, w ramach której zostaną 
zrealizowane wspólne działania promocyjne obu marek.

W ramach współpracy na wszystkich urządzeniach firmy Manta zostanie udostępniona aplikacja
mobilna  serwisu  Cinkciarz.pl.  Dodatkowo  do  opakowań  urządzeń  zostaną  dołączone  kupony
promocyjne uprawniające do zniżki przy transakcji wymiany walut. Zrealizowana zostanie również
m.in. kampania promocyjna, dedykowana klientom serwisu Cinkciarz.pl oraz fanom profilu marki
na Facebooku.

Urządzania mobilne stały się nieodłączną częścią dokonywanych na co dzień czynności, w tym
również  wymiany  walut.  Klient  naszego  serwisu  jest  klientem  korzystającym  z  urządzeń
mobilnych,  w  związku  z  tym  partnerstwo  serwisu  Cinkciarz.pl  oraz  firmy  Manta  opiera  się
na mocnym fundamencie, którym jest wspólna grupa docelowa - zaznacza Kamil Sahaj, Marketing
Manager Cinkciarz.pl.

To,  co  wyróżnia  smartfony  i  tablety  Manta  spośród  innych  dostępnych  na  rynku  urządzeń,
to właśnie dodatkowe korzyści dla klientów wynikające z zakupu produktów Manta. Niewątpliwie
dla większości z nich uzyskanie konkurencyjnego kursu wymiany walut na wymarzone wakacje
lub obniżenie raty kredytu w walucie obcej jest bardzo znaczącym bonusem - dodaje Katarzyna
Śliwińska, Marketing & PR Manager Manta S.A.

Firma Cinkciarz.pl szacuje, że po upływie 24 miesięcy z tytułu współpracy pomiędzy podmiotami
w serwisie  zarejestruje  się  ponad 1  mln  nowych  użytkowników z  różnych  krajów,  w których
dystrybuowane będą urządzenia Manta.
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Cinkciarz.pl to serwis wymiany walut on-line m.in. dla osób indywidualnych, przedsiębiorców, podróżujących 
oraz  spłacających  kredyty  walutowe.  Firma  oferuje  najkorzystniejsze  kursy  25  walut.  W  ramach  serwisu
dostępne  są  następujące  kategorie  usług:  wymiana  walut  przez  Internet  (dostępna  w  trzech  systemach
transakcyjnych) oraz karty walutowe. Transakcje można zawierać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu i realizować je
za pomocą przelewów internetowych z dowolnego banku. Jako pierwszy kantor w Polsce Cinkciarz.pl, został
włączony do organizacji SWIFT, zrzeszającej największe banki oraz instytucje finansowe, znajduje się również
w gronie dostawców danych oraz analiz rynkowych na platformie Bloomberga. Ponadto w rankingu Bloomberg
Rankings,  Cinkciarz  zajął  I  miejsce  na  świecie  wg  kryterium  skuteczności  prognozy  na  parze  walutowej
EUR/PLN w czterech kolejnych kwartałach 2013 r.
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Dodatkowych informacji udzielą:

Kamil Sahaj
Marketing Manager
ks@cinkciarz.pl
+48 726 666 633

Katarzyna Zych
Specjalista ds. PR
kz@cinkciarz.pl
+48 726 666 644

Cinkciarz.pl Sp. z o. o.
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