Viyana’da alt?n al??? - Güvenli yat?r?m
Alt?n, gümü? ve benzeri metallerden yap?lm?? sikke ve külçe
sat???.
Alt?na yat?r?m - Paran?z? güvenle
yat?r?n
Ba??ms?zl?k - Bankalardan
Anonim - 10.000 Avroya kadar alt?n
al?n
Tecrübe - 120 y?l? a?k?n tecrübe
Viyana’daki ?ubelerimize buyurun
Güncel Fiyatlar

Alt?n al??? - Geleneksel güvenilir bir yat?r?m
Alt?na yat?r?m son y?llarda oldukça önem kazand?. Avusturya ve Avrupa'da daha fazla say?da
insan, varl?klar?n?n de?er kaybetmesinden korkmakta ve birçok cari ve riskli finans ürününün
art?k sunamad??? güvenli?i aramaktalar. Alt?na yat?r?m yaparak, yava? ama sürekli artan
de?eriyle yüzy?llard?r yat?r?m arac? olmu?, gerçek anlamda bir klasi?e yat?r?m yapm??
oluyorsunuz. Alt?na yat?r?m?n, külçe alt?n ya da sikke gibi yerle?mi? ?ekillerde yap?lmas?
tavsiye edilir, böylelikle mevcut yat?r?m?n?z de?erini y?llarca hatta on y?llarca korunmas?na
yard?mc? olur - Gold & Co.’da bu konuda size yard?mc? olmaktan keyif alaca??z. Tek
yapman?z gereken ?ey alt?n al?? ve sat?? ?ubelerimizden birine u?ramak.

Alt?n sat?n almak neden bu kadar önemlidir
Alt?n, gümü? ve di?er de?erli metaller gibi, ham madde olarak s?n?rl? miktarda mevcuttur.
Banknot gibi yenilerinin bas?lmas?yla de?erini kaybetmesinden korkmaya gerek yoktur. Alt?n?n
da, di?er yat?r?m araçlar? gibi zaman içerisinde geli?ime tabi olmas?yla birlikte, son yüzy?llar
içerisinde, bu de?erli metalin sürekli olarak de?er kazand??? görülmü?tür. Bu nedenle alt?n
ideal bir uzun vadeli yat?r?m arac?d?r. Varl?klar?n?z gelecekte de korunmu? olacakt?r.
Varl?klar?n?z?, güvenlik ve risk aras?nda farkl? yat?r?m araçlar?na ak?ll? bir ?ekilde da??tmak
istiyorsan?z, temel bölümünün mevcut sermayenizi en iyi koruyacak olan alt?na yat?r?lmas?
gerekti?ini göreceksiniz. Size varl?klar?n?z?n yüzde 10-20 aras?n? alt?na yat?rman?z?
öneriyoruz.

Alt?n? özellikle hangi tipte almak gerekir?
Temel olarak, külçe alt?n ve alt?n sikkeler e?it seviyede alt?n yat?r?m?na uygundur. Viyana
Filarmoni Sikkeleri ya da Düka gibi bilinen örnekleri, klasik külçeler veya sikkeler gibi ki?isel
olarak saklayabilir ya da güvendi?iniz bir tacirde saklanmas?n? sa?layabilirsiniz. Burada hayati
önem ta??yan nokta, alt?n al???n? alt?n ve di?er de?erli metallerin fiyatlar? konusunda derin
bilgiye sahip olan ve alt?n sikkelerinizi ya da külçe alt?nlar?n?z? Avusturya’da satmak
istedi?inizde sizi do?ru yönlendirecek tecrübeli bir tacirden yapmakt?r. Viyana’da tecrübeli bir
alt?n taciri olarak sizlere uzmanl???m?zla yard?mc? olmaktan ve size uygun fiyatlara külçeler
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alt?n ve sikkeler satmaktan mutluluk duyaca??z.

Güncel alt?n fiyatlar?ndan faydalan?n – size yard?mc? olmaktan
mutluluk duyar?z
Viyana’da tecrübeli bir alt?n taciri olarak, bize çevrim içi olarak sorabilece?iniz de?erli metaller
hakk?ndaki tüm sorular?n?z? cevaplamaktan mutluluk duyaca??z. Alt?n sikke ve külçe alt?n
al??? için yapman?z gereken tek ?ey Viyana’daki ?ubelerimizi ziyaret etmek. Burada ayr?ca
samimi ve ki?isel hizmetten yararlanabilirsiniz. Platin, paladyum ya da gümü? sikkeler gibi di?er
de?erli metaller de son y?llarda yat?r?mda öne ç?km?? ama alt?n her zaman bir klasik olarak
yerini korumu?tur, yard?mlar?m?z varl?klar?n?z?n hedeflenen de?erlere ula?mas?na
yard?mc? olacakt?r. Viyana’daki ve tüm Avusturya'daki külçe alt?n ve alt?n sikke al??? ve
sat??? konusunda güvenilir i? orta??n?z olan Gold & Co. ile ba?lant?ya geçin.
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