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Informacje o marce
Spółka Cinkciarz.pl to jedna z najszybciej rozwijających się firm w Europie.
Z usług lidera internetowego rynku wymiany walut korzystają m.in przedsiębiorstwa, instytucje oraz klienci indywidualni.

Od 2010 r. firma z powodzeniem funkcjonuje
w sektorze fintech. System rozwiązań, które
oferuje to innowacyjny produkt finansowy
w całości zaprojektowany i wdrożony przez
zespół najlepszych specjalistów branży IT
zatrudnionych w spółce. Firma należy do
organizacji SWIFT, zrzeszającej największe
banki oraz instytucje finansowe.

Spółka Conotoxia posiada licencję instytucji płatniczej. Cinkciarz.pl na mocy zawartej
z nią umowy agencyjnej również może z tej
licencji korzystać. To oznacza, że Cinkciarz.pl
i Conotoxia są hybrydą, mogącą świadczyć
usługi przekazów pieniężnych, płatności,
przelewów oraz wymiany walut.

Poza Polską Cinkciarz.pl dostępny jest na
światowym rynku pod nazwą Conotoxia.
Obie marki funkcjonują równolegle wobec siebie. Łączą je założenia strategiczne
i komunikacyjne. Logo, kolorystyka i układ
graficzny pozostają identyczne.

Transakcje można zawierać w dowolnym
momencie. Serwis jest dostępny przez całą
dobę. Użytkownicy mają możliwość wymiany waluty za pomocą portfela walutowego
lub modelu transakcji społecznościowych.
Dla klientów w wybranych krajach dostępny
jest także model transakcji z rachunku bankowego.
Dzięki usługom serwisu klienci unikają dodatkowych wydatków związanych z przelewami
międzynarodowymi, np. opłat naliczanych przez
zewnętrzne instytucje płatnicze lub banki pośredniczące.
W tym celu Cinkciarz.pl cały czas poszerza
ilość udostępnianych rachunków bankowych. Docelowo będą one otwarte w kilkudziesięciu państwach na świecie.
Spółka dostarcza usługi finansowe z wykorzystaniem nowatorskich pomysłów. Wymianę walut wspiera szereg narzędzi - stałe
zlecenie, polecenie zapłaty, alert walutowy.
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Cinkciarz.pl oferuje również karty pre-paid,
stale zwiększając liczbę walut, w których są
one dostępne.
Wymienione rozwiązania pozwalają na wygodne dokonywanie transakcji przy minimalnym zaangażowaniu oraz oszczędność
czasu i pieniędzy.

strategii komunikacji.
Inspiracją wszystkich podejmowanych wyzwań jest dalszy rozwój spółki. To wytrwale
realizowana i precyzyjnie przemyślana strategia poszerzania dostępności oraz zakresu
oferowanych usług na międzynarodowych
rynkach.

Z myślą o klientach biznesowych firma uruchomiła dedykowaną platformę pozwalającą na ekspresowe zawieranie transakcji, we-
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Cinkciarz.pl w liczbach:
▪▪ 3 modele wymiany walut dostosowane do

▪▪ jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę,

odbiorcy,

7 dni w tygodniu,

▪▪ 24 waluty w ofercie,

▪▪ uruchomiliśmy 55 międzynarodowych

▪▪ współpracujemy z 28 bankami,

numerów działu obsługi klienta.

▪▪ serwis dostępny w 8 wersjach językowych,

dług indywidualnie ustalonych kursów walut.
Serwis udostępnia również aplikacje mobilne na wszystkie najpopularniejsze systemy
operacyjne - Android, iOS, Windows Phone,
Blackberry oraz Windows 8. Spółka jest jedną z pierwszych na świecie firm, które stworzyły aplikację finansową na Google Glass™.
Marka jest obecna również na SmartTV,
Apple Watch oraz Android Wear.
Firma aktywnie wspiera ideę sportu. Działania sponsoringowe to integralna część jej
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Kluczowe momenty rozwoju firmy
Od początku istnienia serwis Cinkciarz.pl dynamicznie się rozwija. Nieustannie
doskonalimy standard oferowanych usług oraz wyznaczamy sobie nowe
cele. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych wydarzeń w historii firmy.
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Cinkciarz.pl konsekwentnie rozszerza swoją ofertę. Obecnie umożliwia bezpłatną wymianę
24 walut. Docelowo planuje zwiększyć ich liczbę aż do 140.
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Aplikacje
Cinkciarz.pl przygotował wiele bardzo praktycznych aplikacji. Zostały one
zbudowane w oparciu o nowoczesne technologie. Dzięki temu możesz ich
używać korzystając z popularnych urządzeń.

Serwis

oferuje

szereg

funkcjonalności,

które usprawniają proces wymiany walut
oraz pozwalają na wygodne zawieranie
transakcji w dowolnym miejscu i czasie.
Zapraszamy do korzystania z naszych narzędzi, aplikacji oraz innych dostępnych na stronie internetowej materiałów.

Wybrane funkcje aplikacji mobilnych Cinkciarz.pl:
▪▪ rejestracja w serwisie,
▪▪ zawieranie transakcji wymiany walut,
▪▪ przeliczanie wartości transakcji na kalkulatorze walutowym,
▪▪ podgląd stałych zleceń,
▪▪ tworzenie i edycja alertów walutowych,
▪▪ doładowanie kart walutowych,
▪▪ edycja danych użytkownika,
▪▪ dostęp do komentarzy walutowych.
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Sponsoring
Firma aktywnie wspiera ideę sportu. Cinkciarz.pl jest Oficjalnym Sponsorem
Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej. Jest również partnerem drużyny
koszykarskiego Stelmetu BC Zielona Góra oraz żużlowego klubu SPAR Falubaz
Zielona Góra.
Reprezentacja Polski w piłce nożnej
Serwis wymiany walut online Cinkciarz.pl na mocy umowy podpisanej z Polskim Związkiem Piłki Nożnej uzyskał status Oficjalnego Sponsora Reprezentacji Polski w piłce nożnej.
Tym samym Cinkciarz.pl będzie wspierał kadrę do lipca 2018
roku m.in. w okresie eliminacji do Euro 2016 i Mistrzostw Świata 2018. Piłkarze, prowadzeni przez selekcjonera Adama Nawałkę, w eliminacjach Euro 2016 są najskuteczniejszą drużyną
w Europie.
W zorganizowanych przez Cinkciarz.pl konkursach wzięło
udział wielu wiernych kibiców reprezentacji. Rozdaliśmy setki
biletów na jej mecze. Zaproszeni przez spółkę goście dzielili
z nami sportowe emocje na stadionach PGE Narodowy
w Warszawie oraz PGE Arena w Gdańsku. Zwycięzcy wyjeżdżali
także na mecze zagraniczne.
Wręczyliśmy również tysiące gadżetów m.in. piłek, koszulek,
szalików i smyczy.

Stelmet BC Zielona Góra
Cinkciarz.pl od 2013 r. jest sponsorem drużyny Stelmet BC Zielona Góra. Koszykarze z Zielonej Góry są aktualnym Mistrzem
Polski i zdobywcą Pucharu Polski.

SPAR Falubaz Zielona Góra
Od 2011 r. Cinkciarz.pl wspiera klub żużlowy SPAR Falubaz Zielona Góra. W tym czasie drużyna dwukrotnie zdobyła tytuł Mistrza
Polski w latach 2011 i 2013.
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Osiągnięcia i wyróżnienia
Serwis Cinkciarz.pl jest doceniany przez klientów i nagradzany przez specjalistów
rynku za trafność analiz walutowych, jakość usług oraz osiągnięcia na tle innych
firm w kraju.
Od początku istnienia serwis konsekwentnie buduje wizerunek eksperta wymiany walut. Prognozy analityków walutowych były wielokrotnie wyróżniane przez Bloomberg, jedną z największych
platform finansowych na świecie.
Od lat zdobywają one czołowe miejsca w publikowanych przez nią rankingach.

Cinkciarz.pl od lat awansuje w rankingach największych polskich przedsiębiorstw. Wzrost spółki jest
szczególnie widoczny w prestiżowych, rocznych zestawieniach dziennika “Rzeczpospolita”. Zestawienie “Lista 2000” zamieściła spółkę na 820 miejscu w 2013 r., a w 2014 Cinkciarz.pl znalazł się na
miejscu 28, awansując o 792 pozycji. W rankingu “Lista 500”, również publikowanym przez dziennik
„Rzeczpospolita”, zestawiającym najważniejsze przedsiębiorstwa i eksporterów z Polski, Cinkciarz.pl
został sklasyfikowany na 30 miejscu w kwietniu 2014 r. Rok później, w rankingu zestawiającym firmy
z polskim kapitałem, spółka znalazła się na drugim miejscu.
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Kontakt
Cinkciarz.pl Sp. z o.o.
POLSKA

Centrala: ul. Sienkiewicza 9, 65-001 Zielona Góra

Dodatkowych informacji udzielą:

Biuro: Al. Jerozolimskie 123a, 00-965 Warszawa

Kamil Sahaj
S TA N Y Z J E D N O C Z O N E

Chief Marketing Officer

Biuro: 401 North Michigan Avenue
Chicago, Illinois, 60611

ks@cinkciarz.pl
+48 726 666 633

W I E L K A B R Y TA N I A

Kalina Stawiarz

Biuro: The Broadgate Tower, 20 Primrose Street,
London EC2A 2EW
NIP: 9291830388		
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REGON: 080465538

Kapitał zakładowy: 23.263.500 zł
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kst@cinkciarz.pl
+48 726 666 644
W sprawach promocji: marketing@cinkciarz.pl
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