finansowanie w poligrafii

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.
bezpłatna infolinia 800 224 229

www.bibbyﬁnancialservices.pl

projekt integart finance. wieloletnie doświadczenie pozwala nam oferować wsparcie
w zakresie usług związanych z zakupem urządzeń wykorzystywanych w branży lfp.

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

INTEGART SP. Z O.O.
ul. Maszynowa 1, Błonie 55-330
Miękinia k. Wrocławia

Co nas wyróżnia:
minimum formalności i oszczędność czasu.
n elastyczny system spłaty – harmonogram spłat rat indywidualnie dostosowujemy do potrzeb klienta
i jego możliwości ﬁnansowych.
n preferencyjne warunki ubezpieczenia – szeroki zakres i preferencyjne pakiety ubezpieczeń.
n rzetelność oferty i jasne zasady rozliczeń – jasno ustalamy warunki oraz wzajemne prawa i obowiązki, które każdy klient znajdzie w transparentnej umowie.

tel.: +48 71 31 53 191
biuro@integart.com.pl, www.integart.com.pl
www.ekologicznadrukarnia.pl

Millennium Leasing jest jedną z najdłużej funkcjonujących na rynku ﬁrm leasingowych w Polsce. Nasza
działalność obejmuje finansowanie wszelkich ŚrodkÓw trwaŁYch: samochodów osobowych
i dostawczych, maszYn oraz Urządzeń dla większoŚci Branż, środków transportu ciężkiego, a także nieruchomości. Millennium Leasing należy do Grupy Banku Millennium, co gwarantuje nam oraz naszym
klientom stabilność ﬁnansową i wiarygodność świadczonych usług, a także bezpieczeństwo transakcji.
Sprawdź nasze możliwości i skorzystaj z:
n Bezpiecznego i szybkiego sposobu ﬁnansowania inwestycji bez zaangażowana znacznych środków
własnych
n Praktycznych pakietów usług dodatkowych
n Elastycznych warunków umowy i harmonogramów płatności dostosowywanych do Twoich potrzeb

MILLENNIUM LEASING SP. Z O.O.
ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
tel.: 22 598 27 00 | fax: 22 598 27 10
centrum@millenniumleasing.pl
www.millennium-leasing.pl
infolinia 801 68 11 88

n

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 Sprzedaży
Biuro Sprzedaży Samodzielnej
i Współpracy z Dostawcami
– Zespół ds. Rynku Maszyn i Urządzeń
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, specjalizUjąca się w finansowaniU maszYn
i Urządzeń dla firm przemYsŁowYch, m.in. z BranżY poligraficznej. od wielU lat wspiera
przedsięBiorcÓw zapewniając Unikatowe rozwiązania finansowe dostosowane do ich
indYwidUalnYch potrzeB.
Siemens Finance jest jednym z liderów w usługach leasingu w tym sektorze. W 2018 roku spółka
sﬁnansowała maszyny poligraﬁczne o wartości ponad 100 mln zł. Swoją ofertę buduje na produktach
leasingu operacyjnego oraz ﬁnansowego z wykorzystaniem digitalizacji procesów, tym samym udostępniając część rozwiązań także w formie online. Udziela także pożyczek na zakup maszyn i urządzeń oraz
realizuje transakcje z dotacjami ze środków Unii Europejskiej.

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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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

XEROX POLSKA SP. Z O.O.
ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa
www.xerox.com
Beata Łosiewicz, Leasing Sales Manager
tel. kom.: +48 600 405 000
Beata.Losiewicz@xerox.com
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