IBIS InGold slaví další milník. Už 40 000 zákazníků poskytujeme
bezpečný přístav
14. května 2020, Praha - Jednička v oblasti spoření do investičního zlata, společnost IBIS InGold, dosáhla svého
dalšího milníku. Překročila hranici 40 000 zákazníků, kterým pomohla s investicí do cenných kovů.
Lidé, kteří zlato zařadili do svých portfolií, ukládají peníze do dlouhodobě prosperujícího aktiva a chrání se před
inflací i ekonomickými krizemi.

„Společnost IBIS InGold zlatu věří a jsme přesvědčeni, že se jedná o investici, která má smysl především v dnešní
době a která patří do všech rodinných portfolií. Vsadit vše na jednu kartu se nemusí vyplatit, proto má význam při
tvorbě rezerv výběr různých typů majetku,“ vysvětluje Libor Křapka, výkonný ředitel IBIS InGold a dodává, „důvěry
našich zákazníků si vážíme a budeme pokračovat i v inovacích, které jim investování do fyzického investičního zlata
a dalších kovů zpříjemní. Moc také děkujeme všem našim partnerům, kteří nám pomáhají naplňovat naši vizi a svým
klientům pomáhají v získání bezpečí a finanční nezávislosti.“
Investiční zlato všeobecně platí za bezpečný přístav v oblasti investování. Jeho cena v období krizí roste a oproti
hotovosti neztrácí svoji kupní sílu ani v době inflace. Z dlouhodobého hlediska hodnota drahého kovu stále roste.
Pro více informací kontaktujte:
Zákaznická linka
+420 568 408 088
shop@ibisingold.com

O IBIS InGold®, a. s.
Společnost IBIS InGold® je předním obchodníkem s investičním zlatem a stříbrem. Na trhu působí přes 20 let.
V rámci Evropy se stal leaderem v poskytování spoření do zlata a stříbra. Jednoduché a flexibilní spoření pod
značkou iiplan® s výší splátek již od 100 Kč měsíčně poskytuje široké veřejnosti.
Hlavní nabídku společnosti tvoří především investiční zlaté slitky z prestižní švýcarské rafinérie PAMP® o hmotnosti
od 1 do 1 000 gramů a investiční zlaté mince z australské mincovny The Royal Australian Mint o váze od 1/10 unce
do 1 unce. IBIS InGold® nabízí produkty i dalších světových mincoven - The Royal Canadian Mint a The Perth Mint.
Zboží dodává po celé Evropě.
IBIS InGold® spolupracuje se širokou sítí významných nezávislých finančně-poradenských společnostív České a
Slovenské republice, Polsku, Slovinsku, Rakousku, Německu i Maďarsku. Nabídka produktů a služeb společnosti
IBIS InGold® je tak dostupná pro klienty ve všech regionech. Samozřejmostí jsou komplexní služby a vzdělávání
začínajících i zkušených investorů a poradců. Svým klientům i partnerům poskytuje perfektní informační a analytický
servis.

IBISInGoldCZ

ibisingold

@IBIS_InGold IBIS InGold

