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je zwrócić do dostawcy nie będąc obciążo-

Konferencja hubergroup polsKa

nym ﬁnansowo koniecznością spłaty całego

––––––––––

zobowiązania ﬁnansowego wynikającego

Więcej, szybciej, taniej, lepiej… jak to zrobić? W odpowiedzi na to pytanie ma po-

z początkowej ceny nabycia.

móc organizowana przez hubergroup Polska konferencja: „Inkredible Printing World.
Offset, ﬂexo, cyfra – wiele możliwości – jeden cel”.

Jakie możliwości daje wynajem i czym
się różni od kredytu czy leasingu?

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 września 2018 roku w hotelu Zamek

Najem pozwala na korzystanie ze środ-

Topacz z udziałem przedstawicieli m.in. ﬁrm: Fogra, König & Bauer, Kodak, Papyrus,

ków trwałych przez okres, jaki jest potrzebny – 6 miesięcy, 12 miesięcy lub dłużej. Co

Konica Minolta.
Zarezerwujcie Państwo już dziś czas na to wyjątkowe spotkanie!
Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy już wkrótce dostępne będą na stronie

najważniejsze, jest to rozwiązanie najbardziej elastyczne z dostępnych na rynku. Jeśli
weźmie się w najem urządzenie, a po 6 mie-

www.hubergroup.pl
Opracowano na podstawie informacji organizatora

siącach okaże się ono niewystarczające lub
z jakichś względów nieodpowiednie, możemy w prosty sposób zmodyﬁkować podpisa-

się to stąd, że instytucja ﬁnansowa dostar-

nież fakt, iż sam produkt najmu krótko- i dłu-

ny kontrakt. Kolejna sprawa to efektywność.

czająca usługę najmu krótko- i długotermi-

goterminowego jest nieporównywalnie ła-

Wraz z rozwojem działalności kupujemy

nowego związana jest z dostawcą bądź pro-

twiejszy w uzyskaniu niż dotychczasowe al-

w różnych okresach potrzebne wersje urzą-

ducentem danej maszyny umową gwarancji

ternatywne formy ﬁnansowania. W zasadzie

dzeń, służących nam do codziennej pracy
i na nich pracujemy do ich zużycia.

odkupu, na mocy której może zwrócić przed-

pozostaje wybrać sobie dostawcę, który dys-

miot użytkowania do pierwotnego zbywcy

ponuje w ofercie takim produktem i od na-

nie martwiąc się o jakiekolwiek koszty czy

stępnego dnia można cieszyć się użytkowa-

problemy wynikające ze sprzedaży na rynku

niem maszyny bądź urządzenia pamiętając,

W dzisiejszych czasach wysoko rozwinię-

iż jeśli przestanie być ono potrzebne do pro-

te przedsiębiorstwa wychodzą z założenia,

wadzenia działalności, można równie łatwo

że poczucie bezpieczeństwa bizneso-wego

wtórnym.
Nie bez znaczenia dla drukarza jest rów-
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BIBBY
FINANCIAL SERVICES

Dzierżawa daje dużo większe możliwości
niż jakiekolwiek inne rozwiązanie.

reKlama

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.

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

bezpłatna infolinia 800 224 229

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.
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www.bibbyﬁnancialservices.pl
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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).

n
n

n

blisKa Współpraca z banKami i instytucjami leasingoWymi.

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

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

specjalna usługa „lfp finance”, dedyKoWana rozWiązaniom firmy durst
do WielKoformatoWego druKu uv, sublimacyjnego oraz do produKcji etyKiet.
pomoc W oKreŚleniu potencjalnych możliWoŚci pozysKania dotacji unijnych.

www.lfp-industrial.pl

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

siemens finance to firma z grupy siemens,
WyspecjalizoWana W produKtach i usługach finansoWych
sKieroWanych do firm operujących m.in. W branży poligraficznej.

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

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.

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

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
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