Finansowanie i dotacje w poligrafii

REKLAMA

BIBBY FINANcIAl SErvIcES Od 15 lAT zApEwNIA FINANSOwANIE dlA pOlSkIch FIrM.
FIrMA OFErujE MAłYM I śrEdNIM przEdSIęBIOrSTwOM rOzwIązANIA zApEwNIAjącE
płYNNOść FINANSOwą OrAz BEzpIEczEńSTwO TrANSAkcjI w BIzNESIE.
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 Wielkiej
Brytanii ﬁrma jest największym, niezależnym faktorem z ponad 25-letnim doświadczeniem.
bezpłatna infolinia 800 224 229

www.bibbyﬁnancialservices.pl

Bz wBk lEASINg TO uNIwErSAlNY lEASINgOdAwcA, kTórY OFErujE SwOIM klIENTOM
FINANSOwANIE SzErOkIEj gAMY śrOdków TrwAłYch.
Od lat Spółka jest w gronie największych ﬁrm leasingowych w Polsce. Od 2011 r. 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.

BIBBY
FINANCIAL SERVICES
Siedziba w warszawie:
Eurocentrum, Al. Jerozolimskie 134
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
Oddział w katowicach: ul. Jesionowa 22 lok. 43
tel.: +48 32 782 45 21, fax: +48 32 782 45 27

BZ WBK LEASING S.A.
ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
piotr klimczak – koordynator sektora maszyn
Piotr.Klimczak@bzwbk.pl, kom.: 691 200 394
www.leasing24.pl

INFOSYSTEMS SA jEST INNOwAcYjNą FIrMą TEchNOlOgIczNą I dOrAdczą,
kTórA Od 18 lAT z pOwOdzENIEM wdrAżA NOwE TEchNOlOgIE w pOlIgrAFII.
Firma posiada profesjonalne cENTruM BAdAwczO-rOzwOjOwE, ukierunkowane na rozwój
innowacyjnych technologii w dziedzinie poligraﬁi i produkcji opakowań. Specjaliści cBr prowadzą
prace B+R na potrzeby klientów, przygotowują zgłoszenia patentów i wzorów użytkowych.
W strukturach INFOSYSTEMS SA funkcjonuje również dEpArTAMENT FuNduSzY EurOpEjSkIch,
o którego skuteczności przekonało się już bardzo wielu przedsiębiorców, odnoszących sukcesy
w aplikowaniu o unijne pieniądze. Są wśród nich ﬁrmy, które po kilka razy z rzędu zapewniły sobie
w ten sposób unijne doﬁnansowanie.
Ogólna kwota pozyskanego przez nie doﬁnansowania wynosi: 257 893 031,48 plN

INFOSYSTEMS SA
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

jESTEśMY dYNAMIczNIE rOzwIjAjącą SIę Spółką wchOdzącą w SkłAd grupY
SIEMENS FINANcIAl SErvIcES. SpEcjAlIzujEMY SIę w lEASINgu MASzYN I urządzEń.
Koncentrujemy swoją działalność na takich branżach jak: poligraﬁa, medycyna, rolnictwo, przetwórstwo tworzyw sztucznych oraz obróbka blach i metalu. W wymienionych branżach posiadamy szeroką wiedzę specjalistyczną opartą na wieloletnich kontaktach partnerskich, dzięki czemu
działamy szybko i efektywnie.

SIEMENS FINANCE SP. Z O.O.
ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

Z klientami ceniącymi profesjonalne doradztwo i wiarygodność nawiązujemy wieloletnią współpracę jako zaufany partner ﬁnansowy. Istotną rolę w naszej działalności odgrywa również współpraca z dostawcami, którym oferujemy atrakcyjne warunki ﬁnansowania dla ich klientów.

tel.: 22 870 8681
fax: 22 870 8689
www.siemens.pl/leasing

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.

XEROX POLSKA SP. Z O.O.
ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa
www.xerox.com
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tel.: 22 333 83 50
fax: 22 333 83 75
www.infosystems.pl

Beata łosiewicz
Leasing Sales Manager
tel.: +48 22 878 78 36
tel. kom.: +48 600 405 000
Beata.Losiewicz@xerox.com
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