Ile mo�na zarobi�
Wpisany przez Administrator
Czwartek, 23 Październik 2008 07:59 - Zmieniony Piątek, 24 Październik 2008 10:21

<p>W tym miejscu m��bym si�sporo rozpisywa� jednak wszyscy sceptycznie podchodzili by
do informacji o wielkich zyskach przekazanych, przez w�a�ciciela firmy zajmuj�cej
si�sprzeda�� abonament�. Wiec przedstawi�dane dotycz�ce monet srebrnych w postaci:
skr�ona nazwa monety, data emisji, cena emisyjna (czyli po jakiej kupuje ka�da osoba
maj�ca wykupiony abonament). Klikni�ie spowoduje przeniesienie do trwaj�cych aukcji na
allegro (prosz�patrze�na ko�z�ce si� aukcje lub ceny ?Kup teraz?), z kt�ych ka�dy b�zie
m�� sobie sam zobaczy� aktualne ceny. Pogrubi�em szczeg�nie cenne (zyski w par�minut
rz�u kilkuset procent). Podobne zestawienie mo�na zrobi�dla lat poprzednich, nazwy, daty i
ceny emisyjne znajduj� si�w dziale ?prospekty emisyjne?<strong><br
/></strong></p><blockquote><strong>Rok 2008</strong><br /> <p>1. Sok�w�rowny, 16
stycznia, <strong>91z�</strong> Rok 2007 </p> <p> </p> <p><strong>Rok
2007</strong></p> <p>1. Konrad Korzeniowski, 20 grudnia, <strong>75 z�</strong></p>
<p>2. Leon Wycz�owski 1852-1936, 5 grudnia, <strong>101 z�</strong></p> <p>3. Rycerz
ci�ozbrojny - XV wiek, 23 pa�dziernik,<strong> 64 z�</strong></p> <p>4. 125. rocznica
urodzin Karola Szymanowskiego (1882-1937), 3 pa�dziernik, <strong>54 z� </strong></p>
<p>5. Henryk Arctowski i Antoni B. Dobrowolski, 19 wrze�nia, <strong>65 z� </strong></p>
<p>6. Miasto �redniowieczne w Toruniu, 21 czerwca, <strong>88 z� </strong> </p> <p>7.
750-lecie lokacji Krakowa, 22 maja, <strong>56 z� </strong></p> <p>8. Dzieje Z�otego 5z� z
1928r. (Nike), 18 kwietnia, <strong>56 z� </strong></p> <p>9. 75. rocznica z�amania szyfru
Enigmy,21 marca, <strong>61 z� </strong> </p> <p>10. Ignacy Domeyko (1802-1889), 6
lutego, <strong>56 z� </strong></p> <p>11. Foka szara, 17 stycznia,<strong> 91 z�
</strong></p> </blockquote> <p>Oczywi�cie przechowuj�c monet d�u�ej mo�na
zarobi�du�o wi�ej (nie ma problemu ze sprzeda�� nawet tych najdro�szych!). </p> <p
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Przyk�ady:</strong></blockquote><blockquote><table border="0" align="center"><tr><td>
Zygmunt II August w 2001 - 2 z�<br /></td><td>w 2007 - 700 z� (34900%) <br
/></td></tr><tr><td> Szlak Bursztynowy w 2001 - 7 z�<br /></td><td>w 2007 - 200 z�
(5163%)<br /></td></tr><tr><td> Jn Pawe� II 25-lecie Pontyfikatu w 2003 - 940 z� </td><td>w
2007 - 5200 z� ( 453%)<br /></td></tr><tr><td> Fryderyk Chopin w 1995 - 780 z�<br
/></td><td>w 2007 - 40000 z�<br /></td></tr></table> </blockquote><p
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