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Cinkciarz.pl uczestnikiem Obrad Okrągłego Stołu Polskiego Sportu

W odpowiedzi na zaproszenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Rady Polskiego
Komitetu Olimpijskiego przedstawiciele firmy Cinkciarz.pl wzięli udział we wczorajszych
obradach "Okrągłego Stołu Polskiego Sportu".

Podczas spotkania zreferowane zostały prace podkomitetów finansów, strategii oraz legislacji.
Odbyła  się  również  debata  związana  ze  zgłoszeniem  Miasta  Krakowa  do  organizacji
Zimowych  Igrzysk  Olimpijskich  w  2022  roku.  Zaanagażowanie  w  dyskusję  najbardziej
kluczowych  przedstawicieli  świata  biznesu,  sportu,  kultury,  sztuki,  nauki  i  polityki  stanowi
doskonałą  możliwość  do  dalszego  rozwijania  współpracy  międzyśrodowiskowej  w  celu
wspierania sportu na wszelkich płaszczyznach.

Cieszy  przede  wszystkim  konsensus  w  zakresie  tworzenia  strategii  definiującej  działania
sportowe  w  perspektywie  co  najmniej  8  lat  -  podkreśla  Piotr  Kiciński,  reprezentujący
Cinkciarz.pl  w  ramach  obrad  -  To  zdecydowanie  zwiększa  przewidywalność  wyników
sportowych, a co za tym idzie - atrakcyjność i bezpieczeństwo m.in. dla potencjalnych działań
sponsoringowych i inwestycji w polskich utalentowanych sportowców. Wierzymy, że poprzez
uczestnictwo  w  dyskursie  poszczególnych  podkomitetów  będziemy  mieć  możliwość
wniesienia  wkładu  merytorycznego  w  wypracowanie  rozwiązań  przyczyniających  się  
do rozwoju polskiego sportu - dodaje Kiciński.

Możliwość  udziału  w  tej  kluczowej  dla  sportu  debacie  stanowiła  wyróżnienie  dla  marki
Cinkciarz.pl, dla której sponsoring sportu stanowi integralną część strategii komunikacji.
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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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