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INFORMACJA PRASOWA
Cinkciarz.pl uruchamia sieć franczyzową
Wiodąca na rynku usług wymiany walut marka Cinkciarz.pl uruchamia program
udzielania franczyzy, zarówno dla nowopowstających, jak i już istniejących na rynku
kantorów stacjonarnych. Nowa formuła współpracy z kantorami stacjonarnymi zostanie
udostępniona już od 1. lipca br.
Współpraca z Cinkciarz.pl pozwoli podmiotom franczyzowym na dostęp do biznesowego knowhow firmy oraz prowadzenia działalności pod silną, rozpoznawalną marką, gwarantującą wysoki
standard i bezpieczeństwo usług wymiany walut.
Wszystkie kantory współpracujące w ramach umowy franczyzowej będą brandowane wspólnym
szyldem Cinkciarz.pl, oferując taki sam standard i zakres usług finansowych. Placówki zyskają
tym samym możliwość rozszerzenia dotychczasowej oferty wymiany walut, m.in. o karty
walutowe oraz przekazy pieniężne, zwiększając swoją atrakcyjność rynkową.
Marka Cinkciarz.pl, w ramach umowy franczyzowej zapewnia wsparcie biznesowe w postaci
działań marketingowych oraz PR sieci placówek stacjonarnych. W ramach systemu
przewidziano również program partnerski oraz dodatkowe korzyści dla właścicieli kantorów,
związane z bieżącymi działaniami biznesowymi i marketingowymi Cinkciarz.pl (np. bilety na
mecze Reprezentacji Polski w piłce nożnej).
Szczegóły programu franczyzowego zostaną wkrótce udostępnione na stronie www.cinkciarz.pl
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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
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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