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Cinkciarz.pl udostępnia aplikację dla Google Glass™

Cinkciarz.pl  jako  jedna  z  pierwszych  na  świecie  firm  w  obszarze  rozwiązań
finansowych opracowała aplikację dla Google Glass™. Tym samym użytkownicy tej
platformy mogą mieć już zawsze bieżący kurs walut w zasięgu wzroku.

Rzeczywistość  walut  jest  niezwykle  dynamiczna,  a  obecnie  została  ona  rozszerzona
dosłownie  i  w  przenośni  -  o  dodatkową  możliwość  bieżącego  śledzenia  kursów
najpopularniejszych  par  walutowych  CHF/PLN,  EUR/PLN,  GBP/PLN,  oraz  USD/PLN -
mówi  Kamil  Sahaj,  Marketing  Manager  Cinkciarz.pl.  Wyświetlane  w  aplikacji  kursy  są
odświeżane  co  15  sekund,  a  zmiany  odzwierciedlające  wzrost  lub  spadek  kursu  są
oznaczone  kolorem.  Obecnie  aplikacja  obsługuje  sterowanie  głosowe  -  w  przyszłości
planowany jest rozwój o kolejne funkcjonalności w sposobie nawigacji w aplikacji, m.in.
wprowadzona  zostanie  możliwość  poruszania  się  po  aplikacji  poprzez  wykorzystanie
ruchów głowy.

Od początku działalności serwisu Cinkciarz.pl, jednym z naszych głównych celów jest 
adaptacja najnowocześniejszych technologii na grunt wymiany walut. Wprowadzenie 
aplikacji dla Google Glass jest konsekwencją tej długoterminowej strategii - dodaje Kamil 
Sahaj. W najbliższym czasie zostanie rozszerzona oferta dostępnych w aplikacji  par 
walutowych.  
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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.pl zajął I miejsce na świecie wg kryterium skuteczności prognozy na parze
walutowej EUR/PLN w czterech kolejnych kwartałach 2013 r.
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Dodatkowych informacji udzielą:

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

Katarzyna Zych
PR Manager
kz@cinkciarz.pl
+48 726 666 644
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