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FINANSOWANIE W POLIGRAFII 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

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

IN TE GRA TOR SYS TE MÓW PO LI GRA FICZ NYCh SP. Z O.O. OFE RU JE KOM PLEK SO Wą OB SłU Gę W ZA KRESIE
PRO CE SU PO ZY SKI WA NIA DO TA CJI UNIJ NYCh po cząw szy od prze pro wa dze nia kon sul ta cji i ana li zy 
moż li wo ści otrzy ma nia wspar cia, po przez przy go to wa nie kom plet nej do ku men ta cji apli ka cyj nej, aż do
peł ne go roz li cze nia pro jek tu. Przy go to wu je my pro jek ty wy łącz nie dla bran ży po li gra ficz nej i pro duk cji
opa ko wań. Współ pra cu je my z uczel nia mi i jed nost ka mi ba daw czo -roz wo jo wy mi, po sia da my wła sne 
ba zy pa ten to we, za trud nia my in ży nierów po li gra fii i pa pier nic twa, po sia da my do świad cze nie w pro jek tach
unij nych o war to ści po nad 480 mln zł. Ofe ru je my 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

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

SAN TAN DER LE ASING TO FIR MA Z PO NAD 20-LET NIM DO śWIAD CZE NIEM. JEST WIE LO LET NIM LI DE REM
FI NAN SO WA NIA MA SZYN I URZą DZEń, W śCI SłEJ CZO łÓW CE FIRM LE ASIN GO WYCh. 

Ja ko uni wer sal ny le asin go daw ca ofe ru je fi nan so wa nie sze ro kiej ga my środ ków trwa łych klien tom
z sek to ra ma łych i śred nich firm oraz kor po ra cyj nym. Od za wsze kła dzie na cisk na wy so ką ja kość 
świad czo nych usług oraz gwa ran cję rze tel no ści we współ pra cy z klien ta mi. Do ce ni li to przed się bior cy, 
któ rzy przy zna li spół ce trzy ra zy z rzę du na gro dę Mar ki God nej Za ufa nia w la tach 2022, 2021 i 2020. 
Do dat ko wo w 2020 r. zo stał lau re atem kon kur su Li de rów Świa ta Ban ko wo ści i Ubez pie czeń w ka te -
go rii Naj bar dziej In no wa cyj ny Bank 2019, za wspie ra nie efek tyw no ści ener ge tycz nej sek to ra MŚP i wpro -
wa dza nie na ry nek in no wa cji, któ re wy zna cza ją tren dy dla ca łe go ryn ku fi nan so we go w Pol sce.

SANTANDER LEASING S.A.
ul. Kolorowa 8
60-198 Poznań

IDEA GETIN LEASING S.A.
ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław
Infolinia: 801 199 199 I sprzedaz@ideagetin.pl
www.ideagetinleasing.pl

NA LE żY MY DO CZO łO WYCh FIRM LE ASIN GO WYCh W POL SCE. 

Dzię ki do świad cze niu w bran ży ofe ru 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.
3. FI NAN SO WA NIE PO MO STO WE z wy ko rzy sta niem do płat unij nych.

Sprawdź ak tu al ne pro mo cje na stro nie in ter ne to wej!

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

ZAUFANY PARTNER W BIZNESIE

Bank Pekao S.A. to drugi największy bank w Polsce, wiodący w zakresie usług bankowości korporacyjnej.
Mamy ofertę dla największych, średnich i małych firm. Nasi klienci mają zdalny dostęp m.in. do takich
usług jak leasing, pożyczka na klik czy Qlips, dzięki któremu można wygodnie przesyłać klientom informacje
o fakturach. Lista usług dostępnych zdalnie jest cały czas rozszerzana. 

Pekao udziela pożyczek płynnościowych, kredytów z gwarancjami i wspiera firmy w pozyskiwaniu
dotacji. Jesteśmy partnerem dla eksporterów, dzięki ogromnemu doświadczeniu w finansowaniu
kontraktów zagranicznych, również we współpracy i z gwarancjami KUKE.

PKO LEASING: FINANSUJEMY ROZWÓJ – WSPIERAMY TWÓJ BIZNES

Na le ży my do Gru py Ka pi ta ło wej PKO Ban ku Pol skie go – naj więk szej in sty tu cji fi nan so wej w Pol sce. 
Nie ustan nie do sto so wu je my się do spe cy fi ki ryn ku i po trzeb Klien tów, aby ofe ro wać jak naj le piej 
do pa so wa ne roz wią za nia. Po sia da my sze ro ką sieć sprze da ży i mo bil nych Do rad ców, za pew nia jąc 
naj wyż szy po ziom ob słu gi. Na si Klien ci mo gą szyb ko sfi nan so wać in we sty cje, bez ko niecz no ści an ga -
żo wa nia środ ków wła snych. Dys po nu jąc sze ro ką ofer tą  le asin gu ope ra cyj ne go, fi nan so we go oraz 
kon su menc kie go, za pew nia my do sko na łe na rzę dzia fi nan so wa nia za ku pu sa mo cho dów, sprzę tu 
bu dow la ne go oraz ma szyn i urzą dzeń. Umoż li wia my tak że fi nan so wa nie w ra mach unij nych pro gra mów
spe cjal nych między innymi: InnovFin, CO SME, EIB.

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


