Több mint 50 000 ügyfél vásárolt már aranyat és ezüstöt az
IBIS InGold-tól
2021. április 26., Prága - Egyre nagyobb az érdeklődés a befektetési arany iránt, és az IBIS InGold-nal aranyba
fektető ügyfelek száma meghaladta az 50 000-et. A nemesfém hosszú távon érdekes hozamot hoz - átlagosan
évi 10 %, emellett segít a befektetőknek az infláció, de a jelenleg egyre nagyobb lendületbe jövő gazdasági
válság leküzdésében is.

„Az a tény, hogy több mint 50 000 ügyfél vásárol rendszeresen tőlünk, nagyszerű hír. Ez azt mutatja, hogy termékeink
és megtakarítási rendszereink működnek, és valóban segítenek az embereknek abban, hogy hosszú távon jobb
ár-érték arányt biztosítsanak pénzükért. Ugyanakkor azt látjuk, hogy teljesül az a célunk, hogy az arany megfizethető
befektetés legyen ”- mondja Libor Křapka (az IBIS InGold ügyvezető igazgatója).
A befektetési aranynak feltétlenül megvan a helye a családi portfóliókban. 2019-ben ára 28 %, az elmúlt évben
további 28 % -kal emelkedett. Az IBIS InGold szerint ez az ár a következő öt évben meg fog duplázódni. Emellett
azonban univerzális világpénzként működik, miközben értékét megőrzi. Ezért nagyon jól védi a megtakarításokat az
inflációtól, valamint a gazdasági válságok hatásaitól.
Az IBIS InGold első osztályú termékeket biztosít ügyfeleinek. A rangos svájci PAMP finomító Lady Fortuna rudakon
kívül vannak Britannia befektetési érmék is, az egyik legrégebbi pénzverde, a The Royal Mint terméke.
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Az IBIS InGoldról
Az IBIS InGold vezető kereskedő a befektetési arany és ezüst kereskedelem terén. A cég több mint 20 éve működik
a piacon. Európában vezető szerepük van az arany és ezüst megtakarításban. Az iiplan® és az iiplanGold védjegyek
alatt egyszerű és rugalmas megtakarítást biztosítanak a nagyközönség számára, már havi 1 200 forintos
törlesztőrészlettel.
Az IBIS InGold a Svájci PAMP Finomító és a Királyi Pénzverde hivatalos felhatalmazott kereskedelmi partnere. Az
IBIS InGold az egyetlen vállalat, amely közvetlen üzleti partnere a legrangosabb európai finomítónak és egyben
a legrangosabb európai pénzverdének. Egyetlen másik vállalat sem büszkélkedhet azzal, hogy a PAMP Finomító és
a Királyi Pénzverde egyidejű közvetlen értékesítési képviselője.
Ennek eredményeként az IBIS InGold a legjobb szolgáltatásokat nyújtja ügyfeleinek mind a vásárlás folyamata, mind
a vásárolt befektetési fémek újraértékesítése során. Egy másik előny az egyedülálló lehetőség, hogy a befektetési
arany eredetét és hitelességét VERISCAN ™ technológiával lehet igazolni.
Garantálják ügyfeleiknek, hogy azok a megvásárolt befektetési rudak és érmék első tulajdonosai, egyben garantálják
az általuk eladott befektetési érmék és rudakat visszavásárlását. Újraértékesítéskor, a pénzeszközöket az ügyfél
számlájára utalják a kötelező újraértékesítési ár megerősítésétől számított 48 órán belül. Sőt, a fém visszavásárlási
árán felül visszavásárlási prémiumot biztosítanak ügyfeleiknek.
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