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30 miejsce Cinkciarz.pl na liście Rzeczpospolitej

Cinkciarz.pl zajął 30. miejsce na liście 500 wydanej przez Rzeczpospolitą. Tym samym nasza
firma znalazła się w czołówce przedsiębiorstw o najwyższej dynamice rozwoju.

Zestawienie publikowane przez Rzeczpospolitą jest pierwszym w roku zestawieniem wyników
wielkich polskich firm pozwalającym na analizę ich kondycji. Zajęcie przez markę Cinkciarz.pl
30. miejsca stanowi biznesowe potwierdzenie wysokiej dynamiki wzrostu, która towarzyszy
firmie od początku istnienia. Odnotowana w zestawieniu zmiana przychodów ze sprzedaży o
84.22 %, stawia spółkę Cinkciarz.pl na I miejscu wśród 200 firm otwierających zestawienie.

Rzeczpospolita Lista 500 to wzorowany na liście Fortune ranking 500 największych polskich
firm klasyfikowanych według przychodów. Lista jest tworzona i publikowana co roku przez
dziennik Rzeczpospolita.  Po  raz  pierwszy  lista  została  opublikowana  w  roku 1999 i  jest
najstarszym publikowanym tego typu zestawieniem w polskiej prasie. 
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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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