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REKLAMA FinansOWanie W POLiGraFii

BiBBy FinanCiaL serviCes sP. Z O.O. jesT nieZaLeŻną OD BanKu Firmą FaKTOrinGOWą OFerująCą
usŁuGi FinansOWe DLa seKTOra msP. Należy do grupy Bibby Line Group (BLG), zróżnicowanej 
i perspektywicznej firmy rodzinnej działającej od 1807 r.
Spółka proponuje swoim Klientom rozwiązania zapewniające poprawę płynności finansowej oraz efektywną
kontrolę nad należnościami, włączając w to zabezpieczenie przed niewypłacalnością kontrahentów.
Co nas wyróżnia:
n Szybkie i proste procedury
n Finansowanie faktur sprzed podpisania umowy
n Jesteśmy firmą globalną, która rozumie szeroką gamę branż i sektorów 
bezpłatna infolinia 800 224 229 www.bibbyfinancialservices.pl

BIBBY FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 134
Infolinia: 800 224 229,
www.bibbyfinancialservices.pl
e-mal: info@bibbyfinacialservices.pl

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.

Sie mens Fi nan ce jest jed nym z li de rów w usłu gach le asin gu w tym sek to rze. 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. Swo im klien tom umoż li wia szyb kie, bez piecz ne
i zdal ne pod pi sa nie umo wy le asin gu z wy ko rzy sta niem kwa li fi ko wa ne go e -pod pi su. Udzie la tak że 
po ży czek na za kup ma szyn i urzą dzeń oraz re ali zu je trans ak cje ze środ ków Unii Eu ro pej skiej. Łą cząc
spe cja li stycz ną wie dzę fi nan so wą i tech no lo gicz ną 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.

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. 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. 

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 

IDEA GETIN LEASING S.A.
ul. Strzegomska 42b, 53-611 Wrocław
Infolinia: 801 199 199
sprzedaz@ideagetin.pl
www.ideagetinleasing.pl | aukcje.ideagetin.pl

iDea Ge Tin Le asinG na Le Ży DO CZO ŁO WyCH Firm Le asin GO WyCH W POL sCe. jesT eKs Per Tem
W Za Kre sie Fi nan sO Wa nia in We sTy Cji. WsPie ra rOZ WÓj POL sKiCH PrZeD siĘ BiOr CÓW. 
Dzię ki wie lo let nie mu do świad cze niu w bran ży, pro po nu je my pro duk ty do pa so wa ne do po trzeb firm 
po li gra ficz nych:
1. PO ŻyCZ Ka BruT TO (fi nan so wa nie VAT) – moż li wość od li cze nia VAT bez ko niecz no ści je go wy dat ko -

wa nia i prze zna cze nie go np. na przy go to wa nie in fra struk tu ry pod no we in we sty cje
2. Le asinG ope ra cyj ny i fi nan so wy
Pro ste pro ce du ry i wy pra co wa ne wzo ry kon trak tów z do staw ca mi umoż li wia ją szyb ką re ali za cję za ku -
pu. Za pew nia my opie kę do świad czo nych do rad ców i pro fe sjo nal ną ob słu gę po sprze da żo wą. Na szą 
ja kość po twier dza sze reg na gród i wy róż nień biz ne so wych.

PEAC FINANCE CONTINENTAL EUROPE
PEAC (POLAND) SP. Z O.O.
ul. Seweryna Mielżyńskiego 14 / 61-725 Poznań
tel.: +48 61 8460 310
www.peacfinance.pl

Je ste śmy czę ścią mię dzy na ro do wej gru py fi nan so wej PE AC FI NAN CE, dzia ła ją cej obec nie w 9 kra jach 
eu ro pej skich. Na pol skim ryn ku le asin go wym je ste śmy obec ni od 1999 r., wcze śniej pod szyl dem IKB 
Le asing. Od po cząt ku na szej dzia łal no ści w Pol sce sku pi li śmy się na fi nan so wa niu wy bra nych branż i two -
rze niu in dy wi du al nych roz wią zań fi nan so wych dla na szych klien tów. Po sia da my 20-let nie do świad cze nie
we współ pra cy z pro du cen ta mi i do staw ca mi ma szyn, urzą dzeń, sprzę tu IT dla na szych klien tów. 
Fi nan su je my: środ ki trwa łe, no we i uży wa ne z wy łą cze niem nie ru cho mo ści; ma szy ny i urzą dze nia w bran -
żach ta kich jak: ob rób ka me ta lu i blach, bu do wa ma szyn, po li gra fia i pa pier; prze twór stwo two rzyw sztucz -
nych, pro duk cja opa ko wań, ob rób ka drew na, prze mysł spo żyw czy, mo to ry za cyj ny, rol nic two, me dy cy na oraz
sek tor iT. OFe ru je my: le asing ope ra cyj ny, le asing fi nan so wy, le asing zwrot ny (re fi nan so wa nie już na by tych
ak ty wów), po życz kę, po życz kę pod re ali za cję pro jek tów in we sty cyj nych zwią za nych z do ta cja mi unij ny mi.


