FINANSOWANIE W POLIGRAFII

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

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

REKLAMA

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.

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

NALEżYMY DO CZOłOWYCh FIRM LEASINGOWYCh W POLSCE.

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

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 480 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

Należymy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego – największej instytucji ﬁnansowej w Polsce.
Nieustannie dostosowujemy się do specyﬁki rynku i potrzeb Klientów, aby oferować jak najlepiej
dopasowane rozwiązania. Posiadamy szeroką sieć sprzedaży i mobilnych Doradców, zapewniając
najwyższy poziom obsługi. Nasi Klienci mogą szybko sﬁnansować inwestycje, bez konieczności angażowania środków własnych. Dysponując szeroką ofertą leasingu operacyjnego, ﬁnansowego oraz
konsumenckiego, zapewniamy doskonałe narzędzia ﬁnansowania zakupu samochodów, sprzętu
budowlanego oraz maszyn i urządzeń. Umożliwiamy także ﬁnansowanie w ramach unijnych programów
specjalnych między innymi: InnovFin, COSME, EIB.

SANTANDER LEASING TO FIRMA Z PONAD 20-LETNIM DOśWIADCZENIEM. JEST WIELOLETNIM LIDEREM
FINANSOWANIA MASZYN I URZąDZEń, W śCISłEJ CZOłÓWCE FIRM LEASINGOWYCh.

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

20

Jako uniwersalny leasingodawca oferuje ﬁnansowanie szerokiej gamy środków trwałych klientom
z sektora małych i średnich ﬁrm oraz korporacyjnym. Od zawsze kładzie nacisk na wysoką jakość
świadczonych usług oraz gwarancję rzetelności we współpracy z klientami. Docenili to przedsiębiorcy,
którzy przyznali spółce trzy razy z rzędu nagrodę Marki Godnej Zaufania w latach 2022, 2021 i 2020.
Dodatkowo w 2020 r. został laureatem konkursu Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń w kategorii Najbardziej Innowacyjny Bank 2019, za wspieranie efektywności energetycznej sektora MŚP i wprowadzanie na rynek innowacji, które wyznaczają trendy dla całego rynku ﬁnansowego w Polsce.
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