
IBIS InGold świętuje osiągnięcie kolejnego etapu. Już teraz 
zapewniamy bezpieczną przystań 40 000 klientom.

14. Maj 2020, Praha - Lider w dziedzinie oszczędności w złoto inwestycyjne, spółka IBIS InGold, osiągnęła 

kolejny etap. Pokonała granicę 40 000 klientów, którym pomogła w inwestowaniu w metale szlachetne.  

Ludzie, którzy włączyli złoto do swoich portfeli, oszczędzają pieniądze w długoterminowo dobrze prosperujący 

składnik aktywów i chronią się przed inflacją i kryzysami gospodarczymi.

Spółka IBIS InGold wierzy w złoto i jesteśmy przekonani, że to inwestycja, która ma sens szczególnie dziś i która 
należy do wszystkich portfeli rodzinnych. Postawienie wszystkiego na jedną kartę nie musi się opłacać, dlatego 
znaczenie przy tworzeniu rezerw ma wybór różnych rodzajów składników aktywów – wyjaśnia Libor Křapka, 
dyrektor wykonawczy IBIS InGold i dodaje – Szanujemy zaufanie naszych klientów i będziemy kontynuować 
również innowacje, które sprawią, że inwestowanie w fizyczne złoto inwestycyjne i inne metale będzie wygodniejsze. 
Ogromnie dziękujemy wszystkim naszym partnerom, którzy pomagają nam realizować naszą wizję i pomagają 
swoim klientom uzyskać bezpieczeństwo i niezależność finansową.

Złoto inwestycyjne jest powszechnie uznawane za bezpieczną przystań dla inwestycji. Jego cena rośnie w dobie 

kryzysu i, w przeciwieństwie do gotówki, nie traci siły nabywczej nawet w czasie inflacji. W perspektywie długofalowej 

wartość metalu szlachetnego wciąż rośnie.

IBIS InGold® współpracuje z szeroką siecią dużych niezależnych firm doradztwa finansowego w Czechach i na 

Słowacji, w Polsce, Słowenii, Austrii, Niemczech i na Węgrzech. 
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W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

O IBIS InGold®, a. s. 

IBIS InGold jest czołową spółką na inwestycyjnym rynku złota i srebra. Na rynku jest ona obecna od ponad 20 lat. 

W ČR i Europie stała się spółką numer jeden w świadczeniu usług związanych z oszczędzaniem za pośrednictwem 

złota i srebra. Udostępnia ona szerokiemu ogółowi proste i elastyczne oszczędzanie pod marką iiplan® z wysokością 

rat od 100 Kč miesięcznie.

Trzon oferty spółki tworzą przede wszystkim złote sztabki inwestycyjne pochodzące z prestiżowej szwajcarskiej 

rafinerii PAMP® o wadze od 1 do 1 000 gramów i inwestycyjne złote monety z australijskiej mennicy The Royal 

Australian Mint o wadze od 1/10 uncji do 1 uncji.

IBIS InGold współpracuje z wieloma znanymi, niezależnymi spółkami finansowo-doradczymi w Republice Czeskiej, 

Słowacji i w Polsce oraz Słowenii. Oferta produktów i usług spółki IBIS InGold jest również dostępna dla klientów 

we wszystkich regionach. Rzeczą oczywistą są kompleksowe usługi i szkolenie początkujących oraz doświadczonych 

inwestorów i doradców. Swoim klientom i partnerom udostępniamy perfekcyjny serwis informacyjny i analityczny.

https://www.facebook.com/IBISInGoldPL/
https://twitter.com/IBIS_InGold?lang=cs
https://www.instagram.com/ibisingold/
https://www.youtube.com/user/dozlata

