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Informacja prasowa

Rzeczpospolita o Cinkciarz.pl: Być jak Western Union

„Co roku Polacy pracujący za granicą wysyłają do kraju 17 mld zł. – Staramy się
o status Krajowej Instytucji Płatniczej, a kolejnym krokiem po jego uzyskaniu będzie
zaoferowanie  usługi  przelewów  z zagranicy  –  mówi  Piotr  Kiciński,  wiceprezes
Cinkciarz.pl” 

Artykuł Piotra Mazurkiewicza ukazał się w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej.

„Od  wejścia  Polski  do  Unii  Europejskiej  na  emigrację  zarobkową  zdecydowało  się
ponad 2 miliony Polaków.  Część z nich wciąż  wspiera bliskich pieniędzmi,  które chcą
jak najsprawniej i najtaniej przesłać do kraju.

Szansę  na  zarobek  dostrzegł  największy  internetowy  kantor  w  Polsce,  Cinkciarz.pl.
Firma  dotychczas  koncentrowała  się  na  Polakach,  którzy  z myślą  o zagranicznych
wyjazdach bądź kredytach w euro czy frankach, poszukują najatrakcyjniejszych kursów
walut obcych. Ten rynek w Polsce, na którym Cinkciarz.pl jest liderem, w 2014 r. warty był
25 mld zł. Teraz firma chce wejść w obszar transferów finansowych”.

Cały artykuł:
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/705501,1178700-Przybywa-chetnych-do-obslugi-
emigrantow.html
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Cinkciarz.pl  to  serwis  wymiany  walut  on-line  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.
Prognozy Cinkciarz.pl dla pary USD/PLN zajęły także drugie miejsce na świecie w pierwszym kwartale
2014 roku w zestawieniu Bloomberga wg kryterium skuteczności. 
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