
Stříbrné slitky Britannia rozšiřují nabídku IBIS InGold

1. července 2022, Praha – Společnost IBIS InGold přidává do své produktové nabídky nové stříbrné investiční 

slitky Britannia z britské královské mincovny The Royal Mint, která patří mezi nejprestižnější světové mincovny. 

Zákazníci si mohou do svých portfolií doplnit stříbrné investiční slitky se symbolickou postavou Britannií.

„S růstem inflace dynamicky roste zájem o fyzické investiční kovy. V loňském roce jsme proto do nabídky zařadili 
mince z britské královské mincovny The Royal Mint. Britannii si naši zákazníci velmi rychle oblíbili, a proto jsme 
využili skvělé obchodní vztahy, které s mincovnou The Royal Mint máme, a zákazníkům přinášíme i stříbrné slitky 
s touto tradiční symbolikou,“ upřesňuje Petr Špičák, marketingový ředitel IBIS InGold. 

Stříbrný investiční slitek Britannia o hmotnosti 10 oz (311 g) si zákazníci mohou zakoupit od dnešního dne. Přední 

stranu slitku zdobí ikonické ztvárnění Britannie, jehož autorem je známý britský rytec Jody Clark zaměstnávaný 

královskou rodinou. Slitky jsou zhotoveny v ryzosti 999 a jsou balené v plastové fólii. 

„Nezůstaneme ale jen u této gramáže. Naši zákazníci se již mohou těšit na stříbrný investiční slitek Britannia 
o hmotnosti 100 oz (3 110 g),“ prozrazuje záměry společnosti Petr Špičák.
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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® a iiplanGold® s výší splátek již od 100 Kč měsíčně poskytuje široké veřejnosti.

IBIS InGold je oficiálním autorizovaným obchodním partnerem švýcarské rafinérie PAMP i britské královské mincovny 
The Royal Mint. Je jedinou společností, která je přímým obchodním partnerem nejprestižnější evropské rafinérie  
a současně nejprestižnější evropské mincovny. Souběžným přímým obchodním zastoupením rafinérie PAMP  
a mincovny The Royal Mint se nemůže pochlubit žádná jiná společnost.

Díky tomu může IBIS InGold poskytnout zákazníkům ten nejlepší servis jak při nákupu, tak při zpětném prodeji 
zakoupených investičních kovů. Další výhodou je unikátní možnost ověřování původu a pravosti investičního zlata 
technologií VERISCAN™.

Zákazníkům garantuje, že jsou prvními držiteli zakoupených investičních slitků a mincí a zaručuje jim, že investiční 
mince i slitky, které prodává, také vykoupí. Peněžní prostředky jsou poukazovány na účet klienta do 48 hodin  
od potvrzení závazné výkupní ceny. K výkupní ceně kovu navíc poskytuje výkupní prémie.

IBIS InGold je prověřen již více jak 60 000 zákazníky.
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