FInanSoWanIe W PoLIgraFII

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

BANK PEKAO S.A.
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
tel. 22 524 81 69
Kontakt: robert Bińkowski
Dyrektor ds. specjalizacji sektorowej
Departament Klientów Korporacyjnych
kom. 727 412 558, robert.binkowski@pekao.com.pl
http://www.pekao.com.pl

REKLAMA

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

ZaUFanY Partner W BIZneSIe
Bank Pekao to drugi największy bank w Polsce i wiodący bank korporacyjny, obsługujący co drugą
korporację w Polsce. Mamy ofertę dla największych, średnich i małych ﬁrm. Przedsiębiorcy mają zdalny
dostęp do takich usług jak leasing, pożyczka na klik czy Qlips, dzięki któremu można wygodnie przesyłać
klientom informacje o fakturach. Pekao udziela pożyczek płynnościowych i kredytów z gwarancjami.
Wspiera ﬁrmy w pozyskiwaniu dotacji. Jest partnerem dla eksporterów, dzięki ogromnemu doświadczeniu
w ﬁnansowaniu kontraktów zagranicznych, również we współpracy i z gwarancjami KUKE. Dla wygody
klientów Bank Pekao chce, by do 2024 roku wszystkie usługi bankowe były w 100 procentach dostępne
zdalnie.

naLeżYMY do cZołoWYch FIrM LeaSIngoWYch W PoLSce.

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

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

INTEGRATOR SYSTEMÓW
POLIGRAFICZNYCH SP. Z O.O.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Paweł Szarubka
mob.: 698 698 602
szarubka.pawel@DotacjeDlaPoligraﬁi.pl

Dzięki doświadczeniu w branży oferujemy 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.
3. FInanSoWanIe PoMoStoWe z wykorzystaniem dopłat unijnych.
Sprawdź aktualne promocje na stronie internetowej!

Projekt Integart FInance. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam oferować wsparcie
w zakresie usług związanych z zakupem urządzeń wykorzystywanych w branży LFP.
Co nas wyróżnia:
n 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.
Oferujemy trzy formy ﬁnansowania: leasing operacyjny, leasing ﬁnansowy, pożyczkę.

Integrator SYSteMóW PoLIgraFIcZnYch SP. Z o.o. oFerUje koMPLekSoWą oBSłUgę W ZakreSIe
ProceSU PoZYSkIWanIa dotacjI UnIjnYch począwszy od przeprowadzenia konsultacji i analizy
możliwości otrzymania wsparcia, poprzez przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, aż do
pełnego rozliczenia projektu. Przygotowujemy projekty wyłącznie dla branży poligraﬁcznej i produkcji
opakowań. Współpracujemy z uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi, posiadamy własne
bazy patentowe, zatrudniamy inżynierów poligraﬁi i papiernictwa, posiadamy doświadczenie w projektach
unijnych o wartości ponad 430 mln zł. Oferujemy m.in.:
n Konsultacje i analizę szans otrzymania dotacji
n Kompleksowe przygotowanie dokumentacji
obsługujemy ﬁrmy poligraﬁczne
n Rozliczanie otrzymanej dotacji
i producentów opakowań z całej Polski

Pko LeaSIng: FInanSUjeMY roZWój – WSPIeraMY tWój BIZneS.
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
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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.
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