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REKLAMA finansowanie w poligrafii

Mil len nium Le asing jest jed ną z naj dłu żej funk cjo nu ją cych na ryn ku firm le asin go wych w Pol sce. Na sza 
dzia łal ność obej mu je fi nan so wa nie wszel kich Środ kÓw trwa ŁYch: sa mo cho dów oso bo wych 
i do staw czych, ma szYn oraz Urzą dzeń dla więk szo Ści Branż, środ ków trans por tu cięż kie go, a tak -
że nie ru cho mo ści. Mil len nium Le asing na le ży do Gru py Ban ku Mil len nium, co gwa ran tu je nam oraz na szym
klien tom sta bil ność fi nan so wą i wia ry god ność świad czo nych usług, a tak że bez pie czeń stwo trans ak cji. 
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

pro jekt in te gart fi nan ce. wieloletnie doświadczenie pozwala nam oferować wsparcie 
w zakresie usług związanych z zakupem urządzeń wykorzystywanych w branży lfp. 

Co nas wy róż nia:
n mi ni mum for mal no ści i oszczęd ność cza su.
n ela stycz ny sy st em spła ty – harmonogram spłat rat indywidualnie dostosowujemy do potrzeb klienta

i jego możliwości finansowych.
n pre fe ren cyj ne wa run ki ubez pie cze nia – sze ro ki za kres i pre fe ren cyj ne pa kie ty ubez pie czeń.
n rze tel ność ofer ty i ja sne za sa dy roz li czeń – ja sno usta la my wa run ki oraz wza jem ne pra wa i obo -

wiąz ki, które każdy klient znajdzie w transparentnej umowie.

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.bibbyfinancialservices.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

sie mens fi nan ce to fir ma z grU pY sie mens, spe cja li zU ją ca się w fi nan so wa niU ma szYn
i Urzą dzeń dla firm prze mY sŁo wYch, m.in. z Bran żY po li gra ficz nej. od wie lU lat wspie ra
przed się Bior cÓw za pew nia jąc Uni ka to we roz wią za nia fi nan so we do sto so wa ne do ich
in dY wi dU al nYch po trzeB.

Sie mens Fi nan ce jest jed nym z li de rów w usłu gach le asin gu w tym sek to rze. W 2018 roku spół ka 
sfi nan so wa ła ma szy ny po li gra ficz ne o war to ści po nad 100 mln zł. Swo ją ofer tę bu du je na pro duk tach
le asin gu ope ra cyj ne go oraz fi nan so we go z wy ko rzy sta niem di gi ta li za cji pro ce sów, tym sa mym udo stęp -
nia jąc część roz wią zań tak że w for mie on li ne. Udzie la tak że po ży czek na za kup ma szyn i urzą dzeń oraz
re ali zu je trans ak cje z do ta cja mi ze środ ków Unii Eu ro pej skiej. 

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 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

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. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa 
www.xerox.com

Beata Łosiewicz, Leasing Sales Manager
tel. kom.: +48 600 405 000
Beata.Losiewicz@xerox.com 

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

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


