Verkoop van Crypto postzegels van Oostenrijk en Kroatië
Oostenrijk 2019
De Oostenrijkse Post heeft op 11 juni 2019 de eerste blockchain-postzegel gepresenteerd. Met deze uitgave verbindt de
grootste postbezorgservice van Oostenrijk het analoge en het digitale tijdperk. Op die datum werd de blockchaingebaseerde postzegel officieel gepresenteerd aan prominente gasten in Wenen door de Head of Product Management bij
de Oostenrijkse Post.
Het blokje is in vijf verschillende kleurvarianten gemaakt. Als je de QR code scant van het blokje, kun je zien welke kleur
deze heeft. Hieronder de oplage per kleur.
•
•
•
•
•

Rode versie....: oplage 1.500 stuks
Gele versie....: oplage 10.000 stuks
Blauwe versie..: oplage 20.000 stuks
Groene versie..: oplage 40.000 stuks
Zwarte versie..: oplage 78.500 stuks

Hieronder volgen de vaste prijzen voor elke Crypto zegel.
•
•
•
•
•

Zwarte uitgave 6 Digits (oplage 66.144) € 19,00
Zwarte uitgave 5 Digits (oplage 12.164) € 29,00
Groene uitgave 6 Digits (oplage 33.701) € 24,00
Groene uitgave 5 Digits (oplage 6.204) € 39,00
Blauwe uitgave 6 Digits (oplage 16.925) € 34,00

Oostenrijk 2020
In 2020 is de Crypto postzegel 2.0 uitgegeven met vier verschillende dierenmotieven zoals, honingdas, Lama, panda en
doge. Voor elk werden 60.000 Cryptozegels uitgegeven. In totaal dus 240.000 stuks. Hieronder volgen de vaste prijzen
voor deze Crypto Postzegels. Een ongeopende zegel kan in principe een rode zegel bevatten, dus de duurste zegel.
•
•
•
•

Alle 4 dieren Zwart per stuk € 12,90
Alle 4 dieren Groen per stuk € 18,90
Alle 4 dieren Blauw per stuk € 22,90
Alle 4 dieren Ongeopend per stuk € 24,90

Kroatië 2020
Op 9 september 2020, om de postzegeldag te vieren, lanceerde de Kroatische post de 1e crypto-postzegel.
Het is een postzegel met een nominale waarde van HRK 50 (6,63 euro). De Crypto-postzegel wordt uitgegeven in vijf
categorieën. Elke categorie wordt in verschillende edities uitgegeven, met in totaal 100.000 postzegels met als oplage...
•
•
•
•
•

Van ........ : 60.000 voor € 19,00 per stuk
Train ....... : 25.000 voor € 23,00 per stuk
Schip ...... : 10.000 voor €
Airplane .. : 4.000 voor €
Drone ..... : 1.000 voor €

Gratis een Bitcoin munt
Bij iedere besteding vanaf € 35,00 aan Crypto zegels van Oostenrijk of Kroatië een fysieke Bitcoin munt gratis (38
x 3 mm) in een plastic capsule.

Meer informatie m.b.t. deze zegels kijk op www.dickmann.org/filatelie.htm
Interesse in een van deze crypto Postzegels, mail naar .... jos@dickmann.org

