
Strieborné zliatky Britannia rozširujú ponuku IBIS InGold

1. júla 2022, Praha – Spoločnosť IBIS InGold pridáva do svojej produktovej ponuky nové strieborné investičné 
zliatky Britannia z britskej kráľovskej mincovne The Royal Mint, ktorá patrí medzi najprestížnejšie svetové 
mincovne. Zákazníci si môžu do svojich portfólií doplniť strieborné investičné zliatky so symbolickou postavou 
Britannie.

„S rastom inflácie dynamicky rastie záujem o fyzické investičné kovy. V minulom roku sme preto do ponuky zaradili 
mince z britskej kráľovskej mincovne The Royal Mint. Britanniu si naši zákazníci veľmi rýchlo obľúbili, a preto sme 
využili skvelé obchodné vzťahy, ktoré s mincovňou The Royal Mint máme, a zákazníkom prinášame i strieborné 
zliatky s touto tradičnou symbolikou,“ upresňuje Petr Špičák, marketingový riaditeľ IBIS InGold.

Strieborný investičný zliatok Britannia s hmotnosťou 10 oz (311 g) si zákazníci môžu zakúpiť od dnešného dňa. 
Prednú stranu zliatku zdobí ikonické stvárnenie Britannie, ktorého autorom je známy britský rytec Jody Clark 
zamestnávaný kráľovskou rodinou. Zliatky sú zhotovené v rýdzosti 999 a sú balené v plastovej fólii.

„Nezostaneme ale len pri tejto gramáži. Naši zákazníci sa už môžu tešiť na strieborný investičný zliatok Britannia 
s hmotnosťou 100 oz (3 110 g),“ prezrádza zámery spoločnosti Petr Špičák.
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Spoločnosť IBIS InGold je popredným obchodníkom s investičným zlatom a striebrom. Na trhu pôsobí vyše  
20 rokov. V rámci Európy sa stal lídrom v poskytovaní sporenia do zlata a striebra. Jednoduché a flexibilné  
sporenie pod značkou iiplan® a iiplanGold® s výškou splátok už od 4 EUR mesačne poskytuje širokej verejnosti.

IBIS InGold je oficiálnym autorizovaným obchodným partnerom švajčiarskej rafinérie PAMP aj britskej kráľovskej 
mincovne The Royal Mint. Je jedinou spoločnosťou, ktorá je priamym obchodným partnerom najprestížnejšej 
európskej rafinérie a súčasne najprestížnejšej európskej mincovne. Súbežným priamym obchodným zastúpením 
rafinérie PAMP a mincovne The Royal Mint sa nemôže pochváliť žiadna iná spoločnosť.

Vďaka tomu môže IBIS InGold poskytnúť zákazníkom ten najlepší servis ako pri nákupe, tak pri spätnom predaji 
zakúpených investičných kovov. Ďalšou výhodou je unikátna možnosť overenia pôvodu a pravosti investičného 
zlata technológiou VERISCAN™.

Zákazníkom garantuje, že sú prvými držiteľmi zakúpených investičných zliatkov a mincí a zaručuje im, že  
investičné mince aj zliatky, ktoré predáva, tiež vykúpi. Peňažné prostriedky sú poukazované na účet klienta do  
48 hodín od potvrdenia záväznej výkupnej ceny. K výkupnej cene kovu navyše poskytuje výkupné prémie.

IBIS InGold je preverený už viac ako 60 000 zákazníkmi.
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