
PARTENERUL 
TĂU DE AUR



Banul este mijlocul de schimb între prezent și viitor.

Prin intermediul banilor se schimbă bunuri și servicii
prezente pe bunuri și servicii viitoare.

Calitatea fundamentală a banilor este tezaurizarea, sau
capacitatea de a își „păstra valoarea”.

O monedă este cu atât mai valoroasă, cu cât poate
intermedia schimburi peste o durată mai mare de timp.

Aurul poate intermedia schimburi peste generații, fiind
cea mai valoroasă formă de ban.

ESENȚA
BANILOR



STRUCTURA PRODUCȚIEI
• Resursele sunt limitate. Terenurile, materiile prime, bunurile intermediare de capital (piese, componente, utilaje), 

timpul de muncă, bunurile gata de consum, toate sunt finite. Producția lor necesită timp. Aurul este finit iar 

producția sa necesită timp. În schimb, valutele băncilor centrale pot fi produse instant în cantitate nelimitată.

• Deși dorințele noastre de consumatori dirijează producția, în prezent nu putem consuma altceva decât ceea ce a 

fost produs în trecut: producția precedă și condiționează consumul.

• Dorințele de astăzi ale consumatorilor rămase nesatisfăcute, se pot concretiza în cel mai bun caz - dacă sunt 

corect preluate și înțelese de antreprenori -, abia în producția de mâine.

• Structura producției este în continuă schimbare, antrenată de schimbări în dorințele consumatorilor.

• Pentru ca resursele să fie utilizate eficient, este necesară nu numai existența lor, ci și coordonarea perfectă a 

disponibilității lor în cantitatea necesară, la locul și la momentul potrivit în timp, în combinația necesară avansării 

în procesul de producție.

• Procesul de producție poate fi considerat de succes numai dacă la capătul său se află un consumator care 

cumpără în mod voluntar bunul rezultat și este mulțumit de experiența consumului.

• Indicatorii economici cheie care orientează antreprenorii și investitorii în alocarea de resurse în producție, 

înglobând implicit informația vitală asupra disponibilității resurselor pentru începerea, derularea și finalizarea unor 

noi proiecte antreprenoriale, sunt prețurile și dobânzile de piață.
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SERVICIILE NOASTRE

• Vă propunem achiziția de lingouri și monede de 

aur de la compania GVS Bullion, membră a 

Camerei de Comerț și Industrie din Viena și una 

dintre cele mai respectate companii austriece, cu 

tradiție în comercializarea și depozitarea 

metalelor prețioase.

• Cumpărând direct de la distribuitor și vânzând 

direct către acesta, beneficiați de un preț foarte 

apropiat de cursul financiar al aurului.

• Depozitul de mare securitate din Viena vă 

protejează economiile în aur de tâlhărie și furt.   

O alegere sigură și discretă.

• Vă transmitem informații valoroase despre 

efectele creației monetare și ale expansiunii 

creditului bancar asupra structurii producției, 

precum și bune practici de gestiune și dezvoltare 

sustenabilă a întreprinderii.

• Oferim un instrument de planificare pentru 

gestiunea finanțelor personale și/sau ale familiei.

• Vă transmitem noțiuni economice practice și vă 

ajutăm să vă formați unui mod de gândire 

economică anticipativă și pro-activă asupra 

viitorului, aplicată asupra finanțelor proprii și/sau 

ale familiei.

Lingouri și monede de aur Consiliere economică



MISIUNE ȘI VALORI

În viziunea noastră, libertatea de a deține și de a transfera bani, 

având proprietate asupra acestora atunci când sunt depozitați 

în custodia unei bănci, reprezintă un drept natural al oricărui 

om.

Gold’n’Roll are misiunea de a facilita economisirea în lingouri și 

monede de aur, în deplină siguranță, cu cele mai mici costuri 

posibile.

Susținem utilizarea monetară a aurului.

Ne dorim să înțelegeți economia, sistemul monetar și sistemul 

bancar, pentru a lua cele mai bune decizii pentru 

dumneavoastră.

Noi, acționarii și angajații Gold’n’Roll, economisim în lingouri și 

monede de aur pe care le păstrăm în siguranță în custodia 

depozitelor pe care vi le propunem și vouă, clienților noștri.
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SECRETUL 
CLIENȚILOR
Identitatea dumneavoastră, precum și 

informațiile financiare personale și, dacă 

este cazul, ale organizației pe care o 

reprezentați, nu sunt divulgate către terți.

Nu reținem date personale și financiare.



CONTACT ȘI PREZENȚĂ WEB

Str. Argentina, Nr. 25, Sector 1, București

contact@goldnroll.ro

CORESPONDENȚĂ

Splaiul Independenței, Nr. 202 B, Sector 6, București
CONSILIERE ÎN PERSOANĂ

(+40) 0756824178

facebook.com/goldnroll

TELEFON ȘI MESAGERIE

Servicii posibile 100% online 

goldnroll.ro/lingouri-aur

ACHIZIȚIE ȘI DEPOZITARE AUR

Consiliere pentru întreprinderi, persoane și familii

goldnroll.ro/consiliere-economica

CONSILIERE ECONOMICĂ

Articole și episoade video

goldnroll.ro/aur-bani-banci-economie

goldnroll.ro/colectia-video-goldnroll

INFORMAȚII ȘI ANALIZE




