
Britannia ezüstrudakkal bővül az IBIS InGold kínálata

2022. július 1., Prága - Az IBIS InGold a világ egyik legtekintélyesebb pénzverdéjének, a Királyi Pénzverdének  

új Britannia ezüst befektetési rúdjaival bővíti termékkínálatát. Az ügyfelek a Britannia szimbolikus alakját ábrázoló 

befektetési ezüstrudakat vehetik fel portfóliójukba.

„Az infláció növekedésével a fizikai befektetési fémek iránti érdeklődés dinamikusan növekszik. Ezért tavaly  
az angol Királyi Pénzverde érméit is felvettük a kínálatunkba. Ügyfeleink gyorsan megszerették a Britanniát, ezért 
kihasználtuk a Királyi Pénzverdével fennálló kiváló üzleti kapcsolatunkat, hogy vásárlóinknak ezüstrudakat hozzunk 
el ezzel a hagyományos szimbolikával“ - magyarázza Petr Špičák, az IBIS InGold marketingigazgatója.

A 10 uncia (311 g) Britannia befektetési ezüst rúd mától megvásárolható. A rúd előlapját a Britannia ikonikus 

ábrázolása díszíti, amelyet a királyi család alkalmazásában álló híres brit vésnök, Jody Clark készített. A rudak  

999-es tisztaságúak és műanyag fóliába csomagolva készülnek.

„De ne álljunk meg ennél a súlynál. Ügyfeleink már most várhatják a 100 oz (3110 g) súlyú Britannia ezüst befektetési 
rudat“ - árulta el Petr Špičák a vállalat terveit.
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További tájékoztatásért forduljon kollégánkhoz:

Az IBIS InGoldról

Az IBIS InGold a befektetési arany és ezüst vezető kereskedője. A vállalat több mint 20 éve működik a piacon. 
Európán belül vezető szerepet töltöttek be az aranyban és ezüstben történő megtakarítások területén. Az iiplan®  
és iiplanGold® márkanevek alatt egyszerű és rugalmas megtakarítást biztosítanak a  lakosság számára, már havi  
1 200 forintos-tól kezdődően.

Az IBIS InGold a svájci PAMP finomító és a The Royal Mint hivatalos kereskedelmi partnere. Az egyetlen olyan 
vállalat, amely közvetlen üzleti partnere a legtekintélyesebb európai finomítónak és egyben avlegtekintélyesebb 
európai pénzverdének. Egyetlen más vállalat sem büszkélkedhet a PAMP finomító és a The Royal Mint pénzverde 
egyidejű közvetlen kereskedelmi képviseletével.

Ennek eredményeként az IBIS InGold a legjobb szolgáltatásokat biztosíthatja ügyfeleinek mind a vásárlás, mind  
a megvásárolt befektetési fémek visszavásárlása során. További előnyt jelent a VERISCAN™ technológia  
segítségével a befektetési arany eredetének és eredetiségének egyedülálló ellenőrzési lehetősége.

Garantálják ügyfeleiknek, hogy a megvásárolt befektetési rudak és érmék első tulajdonosai lesznek, egyúttal 
garantálva az általuk eladott befektetési érmék és rudak visszavásárlását. A pénzeszközöket a kötelező  
visszavásárlási ár megerősítésétől számított 48 órán belül utalják át az ügyfél számlájára. Sőt, a fém visszavásárlási 
árán felül visszavásárlási prémiumot is biztosítanak.

Több mint 60 000 ügyfél bízik az IBIS InGoldban.
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