
IBIS InGold rozpoczyna bezpośrednią współpracę 
z brytyjską mennicą The Royal Mint

1 lutego 2021, Praga - IBIS InGold rozpoczął bezpośrednią współpracę z Brytyjską Mennicą Królewską The Royal 

Mint. Poszerza również portfolio produktów, w które klienci mogą inwestować. Rozpoczynając tę  współpracę, 

IBIS InGold potwierdza i umacnia swoją pozycję wśród wiodących światowych inwestorów w handlu złotem i 

srebrem.

„Współpraca z Mennicą Królewską otwiera przed naszymi klientami nowe możliwości inwestowania w metale 
szlachetne. Mennica to jeden z największych graczy na rynku światowym” - mówi Libor Křapka, dyrektor wykonawczy 

IBIS InGold. „Naprawdę doceniamy fakt, że zostaliśmy oficjalnym partnerem Mennicy Królewskiej” - dodaje.

Dzięki tej współpracy asortyment firmy poszerza się. Według Libora Křapka atrakcyjną „gorącą nowiną” są głównie 

złote i srebrne monety inwestycyjne z serii Britannia. „Jesteśmy absolutnie zachwyceni tymi produktami. Są 
eleganckie, od razu widać, że to naprawdę luksusowa sprawa, a przede wszystkim za każdym kawałkiem metalu 
kryje się piękna historia”- chwali nowe dodatki Libor Křapka.

Proces podejmowania współpracy był bardzo wymagający. Mennica starannie dobiera swoich partnerów. 

„Musieliśmy udowodnić mennicy, że jesteśmy dla niej idealnym partnerem do reprezentowania jej na całym rynku 
europejskim. To prestiżowa firma, nawet jedna z najbardziej prestiżowych, która gruntownie weryfikuje swoich 
współpracowników” – mówi prezes IBIS InGold. Według niego to punkt zwrotny w historii IBIS InGold, kiedy firma 

potwierdziła swoją pozycję w czołówce handlarzy metalami szlachetnymi.

The Royal Mint (Mennica Królewska) działa na rynku metali szlachetnych od 1 100 lat. Koncentruje się na produkcji 

unikalnych projektów monet i wlewków, które nawiązują do historycznych chwil i osobowości Wielkiej Brytanii. Jest 

także jednym z największych graczy w dziedzinie inwestycji w metale szlachetne.
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IBIS InGold jest czołową spółką na inwestycyjnym rynku złota i srebra. Na rynku jest ona obecna od ponad 20 lat. 

W Europie jest liderem w formie oszczędzania w złocie i srebrze Udostępnia ona szerokiemu ogółowi proste i 

elastyczne oszczędzanie pod marką iiplan® z wysokością rat od 15 PLN miesięcznie.

Firma jest bezpośrednio powiązana ze szwajcarską rafinerią PAMP. Dzięki temu IBIS InGold może oferować klientom 

najlepszy serwis zarówno przy zakupie, jak i przy sprzedaży zwrotnej zakupionych metali inwestycyjnych. Dalszą 
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zaletą jest unikalna możliwość sprawdzenia pochodzenia i legalności złota inwestycyjnego za pomocą technologii 

VERISCAN™.

Spółka gwarantuje klientom, że są pierwszymi właścicielami zakupionych sztabek inwestycyjnych i monet. Ponadto 

zapewnia im to, że odkupi te monety inwestycyjne i sztabki, które sprzedaje. Środki pieniężne są przekazywane na 

rachunek klienta w czasie do 48 godzin od wiążącego potwierdzenia ceny kupna. Do ceny wykupu metalu swoim 

klientom dolicza premię z tytułu wykupu.

W celu oszczędzania klienci mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego przechowania swoich sztabek i monet. 

IBIS InGold został już przetestowany przez ponad 40 000 klientów.

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

