
się to stąd, że in sty tu cja fi nan so wa do star -

cza ją ca usłu gę naj mu krót ko - i dłu go ter mi -

no we go zwią za na jest z do staw cą bądź pro -

du cen tem da nej ma szy ny umo wą gwa ran cji

od ku pu, na mo cy któ rej mo że zwró cić przed -

miot użyt ko wa nia do pier wot ne go zbyw cy

nie mar twiąc się o ja kie kol wiek kosz ty czy

pro ble my wy ni ka ją ce ze sprze da ży na ryn ku

wtór nym. 

Nie bez zna cze nia dla dru ka rza jest rów -

nież fakt, iż sam pro dukt naj mu krót ko - i dłu -

go ter mi no we go jest nie po rów ny wal nie ła -

twiej szy w uzy ska niu niż do tych cza so we al -

ter na tyw ne for my fi nan so wa nia. W za sa dzie

po zo sta je wy brać so bie do staw cę, któ ry dys -

po nu je w ofer cie ta kim pro duk tem i od na -

stęp ne go dnia moż na cie szyć się użyt ko wa -

niem ma szy ny bądź urzą dze nia pa mię ta jąc,

iż je śli prze sta nie być ono po trzeb ne do pro -

wa dze nia dzia łal no ści, moż na rów nie ła two

je zwró cić do do staw cy nie bę dąc ob cią żo -

nym fi nan so wo ko niecz no ścią spła ty ca łe go

zo bo wią za nia fi nan so we go wy ni ka ją ce go

z po cząt ko wej ce ny na by cia. 

Ja kie moż li wo ści da je wy na jem i czym

się róż ni od kre dy tu czy le asin gu?

Na jem po zwa la na ko rzy sta nie ze środ -

ków trwa łych przez okres, ja ki jest po trzeb -

ny – 6 mie się cy, 12 mie się cy lub dłu żej. Co

naj waż niej sze, jest to roz wią za nie naj bar -

dziej ela stycz ne z do stęp nych na ryn ku. Je śli

weź mie się w na jem urzą dze nie, a po 6 mie -

sią cach oka że się ono nie wy star cza ją ce lub

z ja kichś wzglę dów nie od po wied nie, mo że -

my w pro sty spo sób zmo dy fi ko wać pod pi sa -

ny kon trakt. Ko lej na spra wa to efek tyw ność.

Wraz z roz wo jem dzia łal no ści ku pu je my

w róż nych okre sach po trzeb ne wer sje urzą -

dzeń, słu żą cych nam do co dzien nej pra cy

i na nich pra cu je my do ich zu ży cia. 

Dzier ża wa da je du żo więk sze moż li wo ści

niż ja kie kol wiek in ne roz wią za nie.

W dzi siej szych cza sach wy so ko roz wi nię -

te przed się bior stwa wy cho dzą z za ło że nia,

że po czu cie bez pie czeń stwa biz ne so- we go
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DEUTSCHE LEASING POLSKA S.A.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 A, 01-531 Warszawa
tel.: 22 504 90 00, fax: 22 504 91 00
Osoba kontaktowa: 
Piotr Kucharski, piotr.kucharski@dlp.pl
tel. kom.: + 48 728 486 968, www.dlp.pl

nasza oferta obejmuje następujące produKty:
n doradztwo w zakresie pozyskiwania środków unijnych n leasing operacyjny zgodny 
z międzynarodowymi standardami rachunkowości n leasing operacyjny z opcją zakupu przedmiotu
leasingu na koniec okresu umowy n leasing finansowy n leasing zwrotny 
(sale-and-lease back) n programy partnerskie (vendor leasing) n leasing z wykorzystaniem środków
unijnych n 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.

bibby financial services sp. z. o.o. jest niezależną od banKu firmą faKtoringoWą oferującą
usługi finansoWe dla seKtora mŚp, działającą na polsKim rynKu od 16 lat. Należy do grupy
Bibby Line Group (BLG), zróżnicowanej i perspektywicznej firmy rodzinnej, oferującej indywidualne i elastyczne
rozwiązania dla klientów od ponad 200 lat.  Spółka proponuje swoim Klientom rozwiązania zapewniające
poprawę płynności finansowej oraz efektywną kontrolę nad należnościami, włączając w to zabezpieczenie
przed niewypłacalnością kontrahentów. W Polsce posiada oddziały w Warszawie, Poznaniu i Katowicach,
ale swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Bibby Financial Services jest członkiem Polskiego Związku Faktorów
oraz największego międzynarodowego zrzeszenia faktorów Factors Chain International.

bez płat na in fo li nia 800 224 229 www.bib by fi na ncial se rvi ces.pl

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

reKlama

Konferencja hubergroup polsKa
––––––––––

Wię cej, szyb ciej, ta niej, le piej… jak to zro bić? W od po wie dzi na to py ta nie ma po -

móc or ga ni zo wa na przez hu ber gro up Pol ska kon fe ren cja: „In kre di ble Prin ting World.

Of f set, fle xo, cy fra – wie le moż li wo ści – je den cel”.

Kon fe ren cja od bę dzie się w dniach 27-28 wrze śnia 2018 ro ku w ho te lu Za mek

To pacz z udzia łem przed sta wi cie li m.in. firm: Fo gra, König & Bau er, Ko dak, Pa py rus,

Ko ni ca Mi nol ta.

Za re zer wuj cie Pań stwo już dziś czas na to wy jąt ko we spo tka nie!

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy już wkrótce dostępne będą na stronie

www.hubergroup.pl 

Opra co wa no na pod sta wie in for ma cji organizatora
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siemens finance to firma z grupy siemens, 
WyspecjalizoWana W produKtach i usługach finansoWych 
sKieroWanych do firm operujących m.in. W branży poligraficznej. 

Swoją strategię opiera na digitalizacji poprzez wdrażanie pionierskich technologii. Dzięki wieloletniemu,
międzynarodowemu doświadczeniu oraz wiedzy z obszaru poligrafii, Siemens Finance dostarcza produkty
dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw. Oferta firmy obejmuje m.in. leasing, który
pozwala finansować sprzęt i nowoczesne technologie na każdym etapie rozwoju firmy, oraz faKtoring,
który umożliwia klientom lepsze zarządzanie wierzytelnościami. siemens finance to lider w usługach
leasingu w branży poligraficznej – w 2017 r. sfinansował 25 proc. inwestycji w tym obszarze.

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

tel.: 22 870 8681
e-mail: vendor.pl@siemens.com
www.siemens.pl/finance

pKo leasing finansujemy rozWój Wspieramy tWój biznes.

Należymy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego – największej instytucji finansowej w Polsce.
Zapewniamy szeroką sieć sprzedaży i mobilnych Doradców, oferując najwyższy poziom obsługi. Nieustannie
dostosowujemy się do specyfiki rynku i potrzeb Klientów, aby oferować jak najlepiej dopasowane
rozwiązania. Kreujemy rynek leasingowy w Polsce. Dzięki naszej ofercie szybko sfinansujesz inwestycje,
bez konieczności angażowania środków własnych. Szeroka oferta leasingu operacyjnego, finansowego
oraz konsumenckiego zapewnia doskonałe narzędzie finansowania zakupu samochodów, sprzętu
budowlanego oraz maszyn i urządzeń. Z naszej oferty może skorzystać każdy pomiot gospodarczy nawet
ten, który wczoraj rozpoczął działalność.

PKO LEASING
Departament Rynków
Zespół ds. Współpracy z Dostawcami 
Maszyn i Urządzeń i Transportu Ciężkiego
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 52
Piotr Klimczak
Dyrektor Rynku Maszyn i Urządzeń
tel. kom.: +48 694 493 909

usłu gi fi nan so We Xe roX sKu pia ją się 
na do star cza niu Klien tom le asin gu pro du cenc Kie go
W wy ni ku po łą cze nia usług fi nan so wych i na szej pod sta wo wej dzia łal no ści mo że my przy nieść 
ko rzy ści na szym klien tom, m.in. po przez kom plek so wą usłu gę łą czą cą opła ty ser wi so we i le asin go we.
W Xe rox Pol ska uwa ża my, że żad na fir ma le asin go wa nie ro zu mie na szych pro duk tów i na szych klien -
tów tak do brze jak my sa mi. Z te go wła śnie po wo du po sia da my w ofer cie wła sne usłu gi fi nan so we,
opar te na wła snych środ kach fi nan so wych. 
Do świad cze nia zgro ma dzo ne przez Xe rox w wie lu kra jach po ka zu ją, że w ten spo sób mo że my 
naj le piej speł niać ocze ki wa nia na szych klien tów i to po zwa la nam wy róż niać się z sze re gu firm w na -
szej bran ży.

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 

n blisKa Współpraca z banKami i instytucjami leasingoWymi. 

n specjalna usługa „lfp finance”, dedyKoWana rozWiązaniom firmy durst 
do WielKoformatoWego druKu uv, sublimacyjnego oraz do produKcji etyKiet. 

n pomoc W oKreŚleniu potencjalnych możliWoŚci pozysKania dotacji unijnych.

www.lfp-industrial.pl

LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS
ul. Kwidzyńska 11, 51-415 Wrocław

tel.: +48 71 321 98 83
www.lfp-industrial.pl FINANCE

IDEA GETIN LEASING S.A.
ul. Strzegomska 42b, 53-611 Wrocław
tel.: 801 199 199, tel.: 22 390 19 99
sprzedaz@ideagetin.pl
www.ideagetinleasing.pl

idea getin leasing s.a. należy do najszybciej rozWijających się firm leasingoWych 
W polsce, jest liderem finansoWania ŚrodKóW transportu dla firm i jedną z chętniej
Wybieranych spółeK finansujących inWestycje W maszyny i urządzenia. 

Jako ekspert najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie finansowania przedsiębiorstw, Idea Getin Leasing
łączy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku leasingu i oferuje kompleksowy pakiet usług finansowych:
leasing, pożyczkę, kredyt, najem. Wieloletnia współpraca z wiodącymi producentami i dostawcami dla
wielu branż oraz zdobyte przez firmę wyróżnienia potwierdzają najwyższy poziom usług i obsługi. Idea
Getin Leasing jest laureatem licznych nagród i tytułów, m.in.: Marka Godna Zaufania (2018, 2017), Firma
Przyjazna Klientowi (2018, 2017), Book of Lists (2017/2018) czy Najlepszy Produkt dla MSP (2018, 2017).


