
Elegantná a sebavedomá Britannia rozširuje ponuku 
investičného zlata

1. novembra 2022, Praha - Sila a elegancia z britskej kráľovskej mincovne The Royal Mint je teraz dostupná 

i v zlatom prevedení. Spoločnosť IBIS InGold, oficiálny partner mincovne, od 1. 11. 2022 ponúka svojim klientom 

i zlaté investičné zliatky Britannia.

Investičné zliatky Britannia z The Royal Mint dokonale kĺbia moderný luxus s národnou tradíciou a eleganciou, ktorá 

je Britom vlastná. Zliatky zo zlata s rýdzosťou 999.9 budú zákazníkom k dispozícii v gramážach 1 g, 5 g, 10 g, 20 g, 

31,1 g, 50 g a 100 g.

Jednou z veľkých predností zliatkov Britannia je ich dizajn a spracovanie. O ten sa postaral umelec Jody Clark, 

ktorý stojí okrem iného tiež za portrétom britskej kráľovskej rodiny. Reverzná strana zliatku zobrazuje sebavedomú 

bojovníčku Britanniu, ktorá zdobí britské mince už od čias starovekého Ríma. Silná a elegantná Britannia s ikonickým 

trojzubcom stráži divoké vlny mora rovnako tak, ako zlaté zliatky strážia bezpečnosť úspor svojich vlastníkov.

„The Royal Mint je tradičná prestížna mincovňa, ktorá britský národ sprevádza už od roku 886. Oficiálna spolupráca, 
ktorú sa s kráľovskou mincovňou podarilo spoločnosti IBIS InGold nadviazať je pre nás prestížou a vizitkou súčasne. 
Je ocenením kvality práce a služieb, ktoré našim klientom poskytujeme,“ dopĺňa marketingový riaditeľ IBIS InGold 

Petr Špičák.

Už na konci minulého roka začal IBIS InGold predávať investičné mincové zliatky Britannia z rýdzeho striebra. 

Doplnením zlatých investičných zliatkov teraz sprístupňuje svojim zákazníkom kompletnú ponuku investičných 

zliatkov, ktoré mincovňa razí.
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Spoločnosť IBIS InGold je popredným obchodníkom s investičným zlatom a striebrom. Na trhu pôsobí takmer  

25 rokov. V rámci Európy sa stal lídrom v poskytovaní sporenia do zlata a striebra. Jednoduché a flexibilné sporenie 

pod značkou iiplan® a iiplanGold® a iiplanRentier® s výškou splátok už od 4 EUR mesačne poskytuje širokej verejnosti.

IBIS InGold je oficiálnym autorizovaným obchodným partnerom švajčiarskej rafinérie PAMP i britskej kráľovskej 

mincovne The Royal Mint. Táto priama obchodná spolupráca s najprestížnejšou európskou rafinériou a súčasne  

s najprestížnejšou európskou mincovňou zaručuje všetkým zákazníkov absolútnu kvalitu nakupovaného investičného 

zlata a striebra.
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IBIS InGold poskytuje svojim zákazníkom ten najlepší servis ako pri nákupe, tak pri spätnom predaji zakúpených 

investičných kovov. Výhodou, ktorú tiež môžu využívať, je overovanie pôvodu a pravosti investičného zlata unikátnou 

technológiou VERISCAN™.

Zákazníkom garantuje, že sú prvými držiteľmi zakúpených investičných zliatkov a mincí a zaručuje im, že investičné 

mince i zliatky, ktoré predáva, tiež vykúpia. Peňažné prostriedky sú poukazované na účet klienta do 48 hodín  

od potvrdenia záväznej výkupnej ceny. Navyše k výkupnej cene kovu poskytuje výkupné prémie.

Služieb spoločnosti IBIS InGold využíva už viac ako 70 000 zákazníkov.
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