Finansowanie i dotacje w poligrafii

ADM CONSULTING GROUP S.A.
gdynia, ul. Śląska 21 – tel.: 58 781 97 56
warszawa, ul. Wołoska 22 – tel.: 22 395 68 20
wrocław, ul. Duńska 7 – tel.: 71 785 89 64

biuro@admgroup.pl / dotacje@admgroup.pl
www.admgroup.pl

REKLAMA

ADM Consulting group s.A. to spółkA świADCząCA wysokospeCjAlistyCzne usługi
DorADCze M.in. DlA sektorA poligrAfii i opAkowAń. Obszary naszych specjalizacji to
doradztwo w zakresie pozyskiwania ﬁnansowania inwestycji rozwojowych (dotacje UE, kredyty
bankowe), doradztwo biznesowe, wsparcie w zakresie B+R i komercjalizacji, kojarzenie partnerów
biznesowych, szkolenia biznesowe oraz przeprowadzanie badań i analiz rynkowych.
tworzymy Historie twojego sukcesu – Od 2007 roku ADM Consulting Group S.A. świadczyła usługi doradcze ponad 800 podmiotom gospodarczym, a dzięki naszej pomocy wartość środków pozyskanych na inwestycję przez naszych Klientów wyniosła ponad 1,7 mld pln, z czego znaczna
część dotyczyła ﬁnansowania inwestycji w branży poligraﬁi i opakowań.

BIBBY
FINANCIAL SERVICES

bibby finAnCiAl serviCes oD 2002 roku
oferuje MAłyM i śreDniM przeDsiębiorstwoM rozwiązAniA
zApewniAjąCe płynność finAnsową orAz bezpieCzeństwo trAnsAkCji w biznesie.

oddział w warszawie: ul. Wołoska 9a
tel.: +48 22 545 61 23, fax: +48 22 545 61 24
oddział w poznaniu: ul. Szyperska 14
tel.: +48 61 821 21 50, fax: +48 61 821 21 51
biuro w katowicach: ul. Jesionowa 22 lok. 43
tel.: +48 32 782 45 17, fax: +48 32 782 45 27

Bibby Financial Services Sp. z o.o. należy do ﬁnansowej części Bibby Line Group – niezależnej brytyjskiej grupy ﬁrm założonej w 1807 r., w ramach której działa 11 różnych dywizji na 4 kontynentach.
Bibby Financial Services posiada oddziały w 15 krajach świata i obsługuje ponad 6 tys. klientów.
W W. Brytanii ﬁrma jest największym, niezależnym faktorem, z ponad 25-letnim doświadczeniem.

BZ WBK LEASING S.A.
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
kontakt: piotr klimczak
– koordynator sektora maszyn
Piotr.Klimczak@bzwbk.pl, kom.: 691 200 394
tel.: 61 827 35 74, fax: 61 827 48 08
www.leasing24.pl

DEUTSCHE LEASING POLSKA S.A.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 A, 01-531 Warszawa
tel.: 22 504 90 00, fax: 22 504 91 00
e-mail:info@dlp.pl

Osoba kontaktowa:
Piotr Kucharski, piotr.kucharski@dlp.pl
tel. kom.: + 48 728 486 968, www.dlp.pl

IKB LEASING POLSKA SP. Z O.O.
Członek Grupy IKB Deutsche Industriebank AG
ul. Seweryna Mielżyńskiego 14
61-725 Poznań

tel.: +48 (61) 84 60 321
fax: +48 (61) 84 60 332
info@ikb-leasing.pl
www.ikb-leasing.com
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bezpłatna infolinia 800 224 229

www.bibbyﬁnacialservices.pl

bz wbk leAsing to uniwersAlny leAsingoDAwCA, który oferuje swoiM klientoM
finAnsowAnie szerokiej gAMy śroDków trwAłyCH. Po I kwartale 2016 jest wśród trzech
największych ﬁrm leasingowych w Polsce. Od 2011 BZ WBK Leasing jest liderem ﬁnansowania
maszyn i urządzeń w Polsce. Doskonałe wyniki to efekt jakości obsługi klientów, bardzo dobrej
oferty produktowej oraz systematycznego rozwoju sieci mobilnej sprzedaży, jakości zarządzania
i doświadczenia. w ofercie bz wbk leasing są leasing (operacyjny i ﬁnansowy) i pożyczka. Współpraca z BZ WBK Leasing niesie za sobą korzyści m.in. w postaci oszczędności czasu, dzięki minimum
formalności. Harmonogram spłaty może być dostosowany do specyﬁki działalności klienta, a dzięki
rzetelnemu podejściu do współpracy, zapisy w dokumentach jasno określają prawa i obowiązki obu
stron. oferta bz wbk leasing skierowana jest do klientów z sektora Mśp i korporacji.

nAszA ofertA obejMuje nAstępująCe proDukty:
I doradztwo w zakresie pozyskiwania środków unijnych I leasing operacyjny zgodny
z międzynarodowymi standardami rachunkowości I leasing operacyjny z opcją zakupu
przedmiotu leasingu na koniec okresu umowy I leasing ﬁnansowy I leasing zwrotny
(sale-and-lease back) I programy partnerskie (vendor leasing) I leasing z wykorzystaniem
środków unijnych I pożyczka
Na życzenie klienta umowy mogą być zawierane w PLN lub EUR.
Oferujemy indywidualne dopasowanie warunków umów leasingu do potrzeb i możliwości
klientów (np. raty sezonowe, ubezpieczenie all risk). Nasi pracownicy chętnie udzielą
informacji dotyczących inwestycji w języku polskim, niemieckim oraz angielskim.

ikb leAsing polskA – finAnsowAnie MAszyn i urząDzeń
I leasing operacyjny
I leasing operacyjny pozabilansowy
I leasing ﬁnansowy
I leasing zwrotny
I najem
I pożyczka z wykorzystaniem środków unijnych
zapewniamy: doświadczenie (specjalizacja – wyłącznie maszyny i urządzenia), międzynarodową
strukturę, szybką reakcję na zapytanie, rzetelną obsługę przez doradcę, sprawne załatwienie
formalności, bezpieczeństwo transakcji.
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rAiffeisen-leAsing polskA s.A. jest liDereM
nowoCzesnyCH rozwiązAń w zAkresie finAnsowAniA biznesu.
Od 1998 roku buduje swoją wiarygodność i rozpoznawalność na polskim rynku, pozostając jednym z najbardziej zaufanych podmiotów wspierających rozwój polskich przedsiębiorstw.
Po IQ 2016 roku Spółka jest jedną z największych ﬁrm leasingowych w Polsce i niekwestionowanym liderem ﬁnansowania ze wsparciem UE. Jest również jednym z wiodących podmiotów w ﬁnansowaniu środków trwałych, tj. pojazdów, środków transportu ciężkiego, maszyn i urządzeń
oraz nieruchomości.
www.rl.com.pl
infolinia: 801 887 887

usługi finAnsowe XeroX skupiAją się
nA DostArCzAniu klientoM leAsingu proDuCenCkiego
W wyniku połączenia usług ﬁnansowych i naszej podstawowej działalności możemy przynieść
korzyści naszym klientom, m.in. poprzez kompleksową usługę łączącą opłaty serwisowe i leasingowe. W Xerox Polska uważamy, że żadna ﬁrma leasingowa nie rozumie naszych produktów
i naszych klientów tak dobrze jak my sami. Z tego właśnie powodu posiadamy w ofercie własne
usługi ﬁnansowe, oparte na własnych środkach ﬁnansowych.
Doświadczenia zgromadzone przez Xerox w wielu krajach pokazują, że w ten sposób możemy
najlepiej spełniać oczekiwania naszych klientów i to pozwala nam wyróżniać się z szeregu ﬁrm
w naszej branży.

RAIFFEISEN-LEASING POLSKA S.A.
ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
Osoba kontaktowa: Jacek Gnyś
tel. kom.: 606 802 320, Jacek.GNYS@raiffeisen.pl
infolinia: 801 887 887
www.rl.com.pl

XEROX POLSKA SP. Z O.O.
ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa
www.xerox.com
beata łosiewicz
Leasing Sales Manager
tel.: +48 22 878 78 36
tel. kom.: +48 600 405 000
Beata.Losiewicz@xerox.com

DS Smith nagrodzona za wyjątkową jakość w dziedzinie fleksografii
Firma DS Smith, wiodący dostawca ma-

Przesłaliśmy próbki wstępnie drukowa-

teriałów wystawowych i opakowań, ode-

nych wyłożeń, które stworzyliśmy dla Henkell

brała dwie prestiżowe nagrody Diamond

& Co. Sektkellerei KG. Obrazy te zostały wy-

rownik zakładu DS Smith Pre-Press Services GmbH.
To wspaniałe osiągnięcie było wynikiem

Award organizacji FTA Europe. Przedsiębior-

drukowane w bardzo wysokiej jakości, pre-

bardzo owocnej współpracy między firmami

stwo zostało wyróżnione pierwszą nagrodą

zentując się korzystnie w porównaniu z kon-

Asahi i DS Smith w ciągu ostatnich sześciu

Diamond Award w kategorii superszerokie-

wencjonalnymi opakowaniami wykonanymi

miesięcy – powiedział David Galton, dyrek-

go drukowania fleksograficznego na papie-

techniką druku offsetowego – mówi Steffen

tor sprzedaży firmy Asahi Photoproducts.

rze i otrzymało tytuł Best in Show ze wzglę-

Blankenburg, kierownik ds. produkcji dru-

– Jesteśmy dumni z udziału w tym procesie

du na wyróżniającą się jakość druku za dru-

kowanej w zakładzie DS Smith w Fuldzie.

i przekazujemy DS Smith najszczersze gratulacje za to prestiżowe wyróżnienie.

kowane wyłożenia produkowane dla firmy

Podczas produkcji opakowań firma DS

Henkell & Co. Sektkellerei KG. Inauguracyj-

Smith walczy o uzyskanie jakości bardzo

Ponad 200 podobnie myślących osób

na ceremonia wręczenia Diamond Awards

zbliżonej do uzyskiwanej metodą druku of-

z europejskiej wspólnoty fleksografii zebra-

FTA Europe odbyła się w hotelu Hyatt

fsetowego za pomocą fleksografii z ustalo-

ło się, aby podczas wydarzenia uczcić naj-

w Düsselsdorfie 2 czerwca br. podczas tar-

ną paletą 4 kolorów. Wyzwaniem jest osią-

lepszą technologię w tej dziedzinie. Była to

gów drupa 2016.

gnięcie jakości porównywalnej z drukiem

doskonała okazja, aby oprócz wyrażenia za-

Diamond Awards FTA są wyróżnieniami

offsetowym. Mogliśmy to osiągnąć dzięki

służonego uznania za wyjątkowe osiągnię-

dla firm, które w swoich krajach uzyskały

połączeniu doświadczenia naszych doskona-

cia celebrować bogactwo i konkurencyjność

nagrody Gold Award. Firma DS Smith zdo-

le wykwalifikowanych pracowników w za-

fleksografii, a przy okazji stworzyć forum

była Gold Award w swojej kategorii przy-

kresie tłoczenia wstępnego oraz jakości uzy-

do nawiązywania kontaktów przez przed-

znaną przez EFIA UK w marcu, a następnie

skiwanej dzięki użyciu płyt AFP-TOP firmy

stawicieli branży.

została wytypowana do udziału w konkur-

Asahi z technologią Pinning Technology for

Opracowano na podstawie

sie FTA.

Clean Transfer – dodał Jan Brandtner, kie-

informacji firmy Asahi Photoproducts
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