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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

iDea GeTin LeasinG naLeŻy DO CZOŁOWyCH Firm LeasinGOWyCH W POLsCe. jesT eKsPerTem
W ZaKresie FinansOWania inWesTyCji. WsPiera rOZWÓj POLsKiCH PrZeDsiĘBiOrCÓW.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, proponujemy produkty dopasowane do potrzeb ﬁrm
poligraﬁcznych:
1. POŻyCZKa BruTTO (ﬁnansowanie VAT) – możliwość odliczenia VAT bez konieczności jego wydatkowania i przeznaczenie go np. na przygotowanie infrastruktury pod nowe inwestycje
2. LeasinG operacyjny i ﬁnansowy
Proste procedury i wypracowane wzory kontraktów z dostawcami umożliwiają szybką realizację zakupu. Zapewniamy opiekę doświadczonych doradców i profesjonalną obsługę posprzedażową. Naszą
jakość potwierdza szereg nagród i wyróżnień biznesowych.

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

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy ﬁnansowej PEAC FINANCE, działającej obecnie w 9 krajach
europejskich. Na polskim rynku leasingowym jesteśmy obecni od 1999 r., wcześniej pod szyldem IKB
Leasing. Od początku naszej działalności w Polsce skupiliśmy się na ﬁnansowaniu wybranych branż i tworzeniu indywidualnych rozwiązań ﬁnansowych dla naszych klientów. Posiadamy 20-letnie doświadczenie
we współpracy z producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, sprzętu IT dla naszych klientów.
Finansujemy: środki trwałe, nowe i używane z wyłączeniem nieruchomości; maszyny i urządzenia w branżach takich jak: obróbka metalu i blach, budowa maszyn, poligraﬁa i papier; przetwórstwo tworzyw sztucznych, produkcja opakowań, obróbka drewna, przemysł spożywczy, motoryzacyjny, rolnictwo, medycyna oraz
sektor iT. OFerujemy: leasing operacyjny, leasing ﬁnansowy, leasing zwrotny (reﬁnansowanie już nabytych
aktywów), pożyczkę, pożyczkę pod realizację projektów inwestycyjnych związanych z dotacjami unijnymi.

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

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

siemens FinanCe TO Firma Z GruPy siemens, sPeCjaLiZująCa siĘ W FinansOWaniu masZyn
i urZąDZeŃ DLa Firm PrZemysŁOWyCH, m. in. Z BranŻy POLiGraFiCZnej.
Siemens Finance jest jednym z liderów w usługach leasingu w tym sektorze. Swoją ofertę buduje na produktach leasingu operacyjnego oraz ﬁnansowego z wykorzystaniem digitalizacji procesów, tym samym
udostępniając część rozwiązań także w formie online. Swoim klientom umożliwia szybkie, bezpieczne
i zdalne podpisanie umowy leasingu z wykorzystaniem kwalifikowanego e-podpisu. Udziela także
pożyczek na zakup maszyn i urządzeń oraz realizuje transakcje ze środków Unii Europejskiej. Łącząc
specjalistyczną wiedzę ﬁnansową i technologiczną od wielu lat wspiera przedsiębiorców zapewniając
unikatowe rozwiązania ﬁnansowe dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

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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