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CINKCIARZ.PL PYTA POLAKÓW O WALUTY 

Ponad 50 proc. spośród łącznej liczby ponad 23 tysięcy użytkowników Onet.pl, Wp.pl oraz TVN 24, 

którzy wzięli udział w ankiecie dotyczącej wymiany walut deklaruje, że wizyty w kantorach składają 

najczęściej w związku z planowaną podróżą oraz na potrzeby spłaty kredytu. Blisko 15 proc. 

respondentów wymienia waluty, gdy chcą przelać rodzinie zarobione poza Polską pieniądze, a 10 

proc. uważa waluty za dobry sposób na oszczędzanie. Ankieta została przeprowadzona na zlecenie 

internetowego kantoru Cinkciarz.pl 

 

Organizatorzy ankiety zadali Polakom jedno pytanie: Z jakich powodów wymieniasz waluty? 

Respondenci mieli do wyboru siedem odpowiedzi. - Wskazanie podroży zagranicznej, jako głównego 

powodu, tym bardziej w trwającym aktualnie okresie wakacyjnym jest naturalne i nie może nikogo 

dziwić. Jednak pozytywnym zaskoczeniem jest dość spory odsetek deklarujących oszczędzanie w 

walucie obcej. – komentuje Kamil Sahaj, Marketing Manager w Cinkciarz.pl. 

 Użytkownicy 
Onet.pl 

Użytkownicy 
WP.pl 

Użytkownicy 
TVN24 

Podróżuję za granicą 46% 52% 54% 

Spłacam kredyt w walucie obcej 12% 9% 9% 

Pracuję w firmie, która eksportuje lub importuje towary 4% 2% 2% 

Zarabiam i rozliczam się w obcej walucie 9% 7% 8% 

Pracuję za granicą i wysyłam pieniądze rodzinie w Polsce 15% 14% 14% 

Oszczędzam w obcej walucie 10% 12% 8% 

Kupuję przez Internet 4% 4% 5% 

Łączna liczba głosów: 2 903  8 305 12 290 

 

Wyniki ankiety przeprowadzonej we współpracy z portalem Onet.pl, WP.pl, TVN24 - Cinkciarz.pl 

46%

12%

4%

9%

15%

10%

4%

52%

9%

2%

7%

14%
12%

4%

54%

9%

2%

8%

14%

8%
5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Podróżuję za granicą Spłacam kredyt w
walucie obcej

Pracuję w firmie, która
eksportuje lub

importuje towary

Zarabiam i rozliczam
się w obcej walucie

Pracuję za granicą i
wysyłam pieniądze
rodzinie w Polsce

Oszczędzam w obcej
walucie

Kupuję przez Internet

Z jakich powodów Polacy wymieniają waluty

Użytkownicy Onet.pl Użytkownicy WP.pl Widzowie TVN24



 
  

08 sierpnia 2013 r. 
 

INFORMACJA PRASOWA 
 

2 
 

 

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  

 

 
Dodatkowych informacji udzielą: 

 
Renata Turowicz 

PR Manager 
rt@cinkciarz.pl 

+48 604 405 302 
 

Kamil Sahaj 
Marketing Manager 

ks@cinkciarz.pl 
+48 726 666 633
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