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Informacja prasowa

Cinkciarz.pl podpisał umowę na wymianę walut z firmą Comarch

Cinkciarz.pl rozpoczął współpracę w zakresie wymiany walut z firmą Comarch S.A., 
notowaną na giełdzie papierów wartościowych.

W ramach nawiązanej współpracy serwis Cinkciarz.pl stał się partnerem firmy Comarch
S.A. w zakresie wymiany walut, stwarzając tym samym możliwość dokonywania transakcji
walutowych na najkorzystniejszych rynkowo warunkach. - Cenimy możliwość współpracy
z tak uznanym na świecie partnerem biznesowym, jakim jest Comarch S.A. Naszym celem
jest bowiem dostarczanie rozwiązań, które, w wymiernym finansowym kształcie, wspierają
przedsiębiorstwa  dokonujące  transakcji  walutowych  -  mówi  Piotr  Kiciński,  Wiceprezes
Cinkciarz.pl.

Współpraca  firmy  Cinkciarz.pl  oraz  Comarch  jest  wynikiem  konsekwentnej  strategii
wzmacniania obecności marki Cinkciarz.pl w sektorze klienta biznesowego. Usługi serwisu
Cinkciarz.pl stanowią doskonałą możliwość do tego, by świadomie zarządzać rozliczeniami
walutowymi z kontrahentami oraz korzystnie sprzedawać walutę niezbędną w działalności
na rynku międzynarodowym.
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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.pl zajął I miejsce na świecie wg kryterium skuteczności prognozy na parze
walutowej EUR/PLN w czterech kolejnych kwartałach 2013 r.
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