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Cinkciarz.pl na koszulkach koszykarzy Stelmetu

Serwis wymiany walut Cinkciarz.pl po raz kolejny został sponsorem drużyny 
koszykarskiej Stelmet Zielona Góra. Umowę właśnie podpisano. Logo firmy pojawi 
się na koszulkach zawodników. - Mam nadzieję, że przyniesiemy koszykarzom 
szczęście – mówi Piotr Kiciński, wiceprezes Cinkciarz.pl.

Stelmet od trzech lat nie schodzi z podium. W tej chwili jest wicemistrzem Polski i walczy o
odzyskanie  tytułu  mistrza.  Regularnie  występuje  w  europejskich  pucharach.  Zajmuje
czołowe miejsce w ekstraklasie.  To drużyna,  z którą świetnie współpracowało nam się
w poprzednim sezonie  i  którą  z  przyjemnością  będziemy wspierać  także  w  kolejnych
latach.  W  tej  chwili  mocno  dopingujemy  koszykarzy  Stelmetu  w  walce  o  ponowne
mistrzostwo kraju – mówi Kamil Sahaj, Marketing Manager firmy. 

Umowa będzie ważna przez 3,5 roku. Logo firmy pojawi się m.in. na koszulkach i bandach.

Bardzo cieszymy się, że tak duża firma chce nam pomóc. Działamy razem już od roku
i jesteśmy naprawdę zadowoleni, że Cinkciarz.pl będzie nas wspierał w kolejnych latach.
Umowa sponsorska na taką skalę już wcześniej wymagała od nas wzajemnego poznania.
Udało nam się wypracować porozumienie. Jesteśmy przekonani, że współpraca będzie się
dalej  bardzo  dobrze  rozwijała.  Chcielibyśmy wspólnie  realizować innowacyjne projekty,
a  do  tego  pomoc  tak  nowoczesnego przedsiębiorstwa  jest  nam po  prostu  niezbędna.
W zamian oferujemy najlepszą ekspozycję, na jaką może liczyć sponsor, czyli prestiżowe
miejsce  na  koszulkach  zawodników –  mówi  Janusz  Jasiński,  przewodniczący  rady
nadzorczej Sportowej Spółki Akcyjnej Grono, właściciela klubu.

Od roku Cinkciarz.pl na mocy umowy z PZPN jest Oficjalnym Sponsorem Reprezentacji
Polski  w  Piłce  Nożnej.  Reprezentację  Polski  będzie  wspierał  do  lipca  2018  roku,
m.in.  w  okresie  eliminacji  do  Euro  2016  i  Mistrzostw  Świata  2018.  Odkąd  zostaliśmy
sponsorem  drużyny  piłkarskiej,  przynieśliśmy  jej  szczęście.  Zaczęliśmy  wygrywać
np. z Niemcami. Wierzymy, że tego szczęścia wystarczy także dla koszykarzy – mówi Piotr
Kiciński, wiceprezes Cinkciarz.pl.
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Cinkciarz.pl to serwis wymiany walut online m.in. dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, podróżnych
oraz osób spłacających kredyty walutowe. Firma oferuje atrakcyjne kursy 24 walut. W ramach serwisu klienci
mogą wymieniać pieniądze przez internet (do ich dyspozycji są trzy systemy transakcyjne) oraz korzystać
z  kart  walutowych.  Transakcje  mogą  zawierać  przez  całą  dobę,  siedem  dni  w  tygodniu.  Realizują  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.  W  rankingu
Bloomberg  Rankings  Cinkciarz  zajął  pierwsze  miejsce  na  świecie  wg  kryterium  skuteczności  prognozy
na parze walutowej EUR/PLN w czterech kolejnych kwartałach 2013 r. Także w ub. r. Cinkciarz.pl znalazł się
na podium. Nasze prognozy dla par walutowych CZK/EUR i ZAR/USD zajęły pierwsze miejsce na świecie
pod względem skuteczności. Prognozy dla pary GBP/USD również znalazły się w światowej czołówce i zajęły
miejsce drugie.
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Dodatkowych informacji udzielą:

Kamil Sahaj
Marketing Manager
ks@cinkciarz.pl
+48 726 666 633

Kalina Stawiarz 
PR Specialist
kst@cinkciarz.pl
+48 726 666 644
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