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CINKCIARZ.PL NA BLOOMBERGU 

Cinkciarz.pl znalazł się w gronie dostawców danych oraz analiz rynkowych na 

platformie Bloomberga – giganta na rynku danych oraz informacji finansowych. 

Nasze kursy walutowe oraz analizy rynkowe są obecnie dostępne dla ponad 300 tysięcy 

profesjonalistów ze świata finansów. Obecność na Bloombergu wiąże się z dynamicznym 

rozwojem kantoru Cinkciarz.pl, zwiększeniem przejrzystości jego polityki cenowej oraz 

zaangażowaniem firmy w rozwój swoich pracowników. Nasze publikacje posiadają odtąd 

zakres globalny i znajdują się pośród najważniejszych uczestników rynków. 

„Obecność naszej firmy na platformie Bloomberga to potwierdzenie wysokiej jakości pracy 

naszego zespołu. Jest dowodem, dla nas, jak również dla wszystkich uczestników rynku 

finansowego, starannego prowadzenia polityki firmy w każdym obszarze jej działania. 

Oznacza to, że jesteśmy instytucją o standardach na światowym poziomie” – mówi Marcin 

Pióro, Prezes Zarządu Cinkciarz.pl. 

Cinkciarz.pl na Bloombergu dostępny jest po wprowadzeniu do terminala komendy  

CKPL <GO>. 

*** 

Pośród klientów platformy Bloomberg znajdują się wiodące banki, największe fundusze 

inwestycyjne, korporacje, instytucje rządowe oraz banki centralne. 

 

INFORMACJE O CINKCIARZ.PL 

 
Cinkciarz.pl to pierwszy w Polsce kantor internetowy, który umożliwia wymianę 14 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  
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Dodatkowych informacji udzielą: 
 
Renata Turowicz 
PR Manager 
rt@cinkciarz.pl  
+48 604 405 302 
 
Kamil Sahaj 
Marketing Manager 
ks@cinkciarz.pl 
+48 726 666 63
 

 
HQ |Sienkiewicza 9 | 65-001 Zielona Gora 
B | Jerozolimskie 123a | 00-965 Warsaw 

 
 
 
 

mailto:rt@cinkciarz.pl
mailto:ks@cinkciarz.pl

