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CINKCIARZ.PL OFICJALNYM SPONSOREM REPREZENTACJI POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ

Serwis wymiany walut on-line Cinkciarz.pl na mocy umowy podpisanej z Polskim Związkiem Piłki

Nożnej  uzyskał  status  Oficjalnego  Sponsora  Reprezentacji  Polski  w  Piłce  Nożnej.  Tym  samym

Cinkciarz.pl będzie wspierał Reprezentację Polski do lipca 2018 roku m.in. w okresie eliminacji do

Euro 2016 i Mistrzostw Świata 2018.

W ramach współpracy sponsoringowej marka Cinkciarz.pl nabyła prawo do posługiwania się tytułem

„Oficjalnego  Sponsora  Reprezentacji  Polski”  oraz  do  wykorzystywania  we  własnej  działalności

promocyjnej oficjalnego logotypu Reprezentacji Polski. Na mocy zawartej umowy Cinkciarz.pl uzyskał

również  prawo  do  obecności  reklamowej  podczas  oficjalnych  meczów  rozgrywanych  przez

reprezentację Polski. Logo marki Cinkciarz.pl pojawi się na materiałach promocyjnych reprezentacji, a

także na stronie internetowej PZPN.

Jesteśmy  bardzo  zadowoleni,  że  udało  nam  się  pozyskać  kolejnego  partnera,  który  uzyskał  tytuł

Oficjalnego Sponsora Reprezentacji Polski. Jest to potwierdzeniem trendu, że coraz większa liczba firm

jest  zainteresowanych realizacją  swoich strategii  marketingowych poprzez sponsorowanie  drużyny

narodowej – powiedział Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN.

Decyzja o współpracy z Reprezentacją Polski w Piłce Nożnej to kolejne działanie spółki Cinkciarz.pl,

która  dynamicznie  kształtuje  swoje  relacje  z  otoczeniem,  od  początku  istnienia  angażując  się  w

inicjatywy sponsoringowe.

-  Mecze  reprezentacji  Polski  będą dostępne  również w zagranicznych stacjach  TV,  co wiąże się  z

możliwością dotarcia do setek milionów odbiorców w Europie i na świecie. Obecność reklamowa na

tych rynkach jest kluczowa, ze względu na realizowaną aktualnie strategię rozwoju marki Cinkciarz.pl -

podkreśla Kamil Sahaj, Marketing Manager Cinkciarz.pl.
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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 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.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE www.cinkciarz.pl

Dodatkowych informacji udzieli:

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

C | Sienkiewicza 9 | 65-001 Zielona Góra B | Jerozolimskie 123a | 00-965 Warszawa
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