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100 000 POZYTYWNYCH OPINII O CINKCIARZ.PL 

Cinkciarz.pl przekroczył granicę 100 tysięcy opinii  uzyskanych w serwisie Opineo.pl.  To pierwszy

kantor online, który osiągnął taki wynik. I  jedna z niewielu firm e-commerce, która zdobyła tak

ogromne zaufanie internautów. 

Opineo.pl to jeden z najpopularniejszych w Polsce serwisów, za pośrednictwem którego użytkownicy

mogą oceniać e-sklepy i firmy prowadzące działalność w sieci. Ponad 100 000 opinii, z których niemal

100% wszystkich zebranych głosów stanowią te pozytywne, to sukces, który jest efektem troski  o

klienta  i  chęci  ciągłego  doskonalenia  usług  serwisu  -  podkreśla  Kamil  Sahaj,  Marketing  Manager

Cinkciarz.pl. 

Cinkciarz.pl  w serwisie Opineo zadebiutował  pod koniec  2012 roku.  W ciągu kilkunastu miesięcy,

kantor uzyskał najważniejsze certyfikaty Opineo.pl: „Słucham swoich klientów” i „Jakość usług Q”. 

Wynik uzyskany przez Cinkciarz.pl to ewenement na polskim rynku e-commerce. Niewiele firm może

poszczycić się podobnym osiągnięciem, zarówno pod względem liczby głosów, pozytywnych opinii, jak

i czasu, w jakim je uzyskano. 

INFORMACJE O MARCE

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.
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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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