
JAK BEZPIECZNIE 
ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ?

FAKTORING Z REGRESEM • FAKTORING BEZ REGRESU • FAKTORING EKSPORTOWY 

WIERZYMY W TWÓJ BIZNES



CZEGO OBAWIAJĄ SIĘ 
PRZEDSIĘBIORCY?

ŚWIAT

1 Wyniki badania Bibby MSP Index, wrzesień
2 Wyniki badania Bibby MSP Index, dane uśrednione za lata 2014–2020. 
3  Wyniki badania PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, III kwartał 2019. Projekt badawczy Związku Przedsiębiorstw 
Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów.
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przedsiębiorców na 
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wzrostu kosztów 
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Pandemia pogłębiła problemy płynnościowe w MŚP

firm straciła 

zamówienia, 

klienci wstrzymali 

płatności albo 

negocjują 

wydłużenie 

ich terminów

polskich 

przedsiębiorców 

ma problem 

z opóźnionymi 

płatnościami 

od kontrahentów2

należności 

w portfelach 

polskich 

przedsiębiorców 

to należności 

nieuregulowane3

firm ma 

problemy 

z utrzymaniem 

płynności

firm uważa, 

że podczas 

pandemii 

trudniej jest 

o finansowanie 

działalności1 

Jak bezpiecznie zwiększyć sprzedaż?2



Jeśli zatem również 
Twojej firmie płynność 
finansowa ogranicza rozwój – 
nie jesteś sam. 

Dowiedz się, jak to zmienić!
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PRODUCENT PALET DREWNIANYCH. FIRMA RODZINNA DZIAŁAJĄCA OD 1997 R. 

FAKTORING W PRAKTYCE

Korzystając z faktoringu przedsiębiorca uzyskuje 
gotówkę na bieżącą działalność. Nie musi 
obawiać się utraty płynności fi nansowej. 
Dzięki temu może sprostać oczekiwaniom nawet 
dużych, wymagających kontrahentów, oferując 
im dłuższe terminy płatności za towar czy 
usługi. To jeden ze sposobów na zwiększenie 
konkurencyjności rynkowej.

SYTUACJA PRZEDSIĘBIORCY

•  Aby zwiększyć swoją 

konkurencyjność na rynku, 

przedsiębiorca chciał oferować 

dłuższe terminy płatności i pozyskać 

nowych kontrahentów. 

• Obawiał się jednak utraty płynności 

finansowej, ponieważ dostawcy 

surowca (drewna) wymagali 

płatności gotówką.

• Brak zdolności kredytowej 

uniemożliwiał skorzystanie z kredytu 

obrotowego (posiadane przez 

firmę maszyny nie mogły stanowić 

zabezpieczenia, ponieważ były 

w leasingu).

• Długie oczekiwanie na płatność 

to duże ryzyko dla niewielkiej firmy, 

która nie ma zasobów finansowych.

EFEKT WSPÓŁPRACY Z BIBBY FINANCIAL SERVICES

• Firma otrzymała limit faktoringowy 
w wysokości 550 tys. zł w ramach 
faktoringu z regresem.

• Dzięki pozyskanemu finansowaniu firma mogła zakupić 

większą ilość surowca bez ryzyka utraty płynności finansowej 

i zwiększyć produkcję aż o 45%

• Dzięki zabezpieczonej płynności finansowej przedsiębiorca 

mógł pozwolić sobie na pozyskanie dwóch nowych dużych 

kontrahentów. Oferując im 60 dniowe terminy płatności 

wygrał z konkurencją. 

• Bieżące monitorowanie płatności przez Bibby Financial Services 

spowodowało, że kontrahenci terminowo regulują swoje 

należności. 

JAK ZWIĘKSZYĆ 
KONKURENCYJNOŚĆ 
FIRMY NA RYNKU 
BEZ RYZYKA 
UTRATY 
PŁYNNOŚCI?

Jak bezpiecznie zwiększyć sprzedaż?4



FIRMA PRODUKUJĄCA OPAKOWANIA NA KOSMETYKI, ZATRUDNIAJĄCA 180 OSÓB. 
NA RYNKU OD 2009 ROKU.

FAKTORING W PRAKTYCE

Współpraca z fi rmą faktoringową to nie 
tylko fi nansowanie. Każdy nowy kontrahent 
jest dokładnie weryfi kowany pod względem 
wypłacalności i terminowości w płatnościach. 
To tzw. biały wywiad, czyli sprawdzanie 
kontrahenta w krajowych i międzynarodowych 
bazach.

SYTUACJA PRZEDSIĘBIORCY

• Firma podpisała kontrakt 

z nowym odbiorcą z Francji.

• Odbiorca to duży producent 

kosmetyków i warunkiem podjęcia 

współpracy było zaoferowanie 

90 dni terminu płatności. 

• Negocjacje z nowym kontrahentem 

były trudne ze względu na barierę 

językową oraz inne zwyczaje 

handlowe, dlatego trudno było 

oszacować ryzyko kontraktu. 

EFEKT WSPÓŁPRACY Z BIBBY FINANCIAL SERVICES

• Firma otrzymała 1 mln zł fi nansowania 
w ramach faktoringu bez regresu (pełnego), 
czyli z ubezpieczeniem od ryzyka 
niewypłacalności kontrahenta.

• 90% wartości faktury trafia na konto firmy dzień 

po potwierdzeniu dokumentów sprzedażowych.

• Potencjalny odbiorca został sprawdzony we współpracy 

z biurem Bibby Financial Services we Francji.

• Również w przyszłości, dzięki współpracy z Bibby Financial 

Services, przedsiębiorca ma możliwość sprawdzenia kondycji 

finansowej potencjalnego kontrahenta.

• Przedsiębiorca otrzymuje informację, do jakiej kwoty 

bezpiecznie może sprzedawać towar.

• Faktoring to także monitoring bieżących płatności od 

kontrahentów – opóźnień jest teraz zdecydowanie mniej.

JAK UNIKNĄĆ 
RYZYKA 
WSPÓŁPRACY 
Z NOWYM 
KONTRAHENTEM?

Jak bezpiecznie zwiększyć sprzedaż? 5



Jak bezpiecznie zwiększyć sprzedaż?6

Wypłacamy do 

90%
wartości faktury 
nawet w ciągu 

24 godzin



DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCA SIĘ FIRMA TRANSPORTOWA, WYKONUJĄCA PRZEWOZY 
TOWARÓW GŁÓWNIE DO UNII EUROPEJSKIEJ. OBECNIE MA FLOTĘ LICZĄCĄ 
25 POJAZDÓW.

FAKTORING W PRAKTYCE

Dzięki faktoringowi przedsiębiorca uzyskuje 
gotówkę zaraz po sprzedaży towaru lub 
wykonaniu usługi – nie musi czekać 
na spóźniających się odbiorców. Może więc 
proponować swoim dostawcom zapłatę gotówką 
i domagać się z tego tytułu odpowiedniego 
rabatu (dla dostawców kredyt kupiecki to 
konkretny koszt, którego chcieliby uniknąć).

SYTUACJA PRZEDSIĘBIORCY

• W związku z nowymi zamówieniami, 

przedsiębiorca potrzebował kapitału 

na powiększenie floty.

•  Bank odmówił kredytu, 

a przedsiębiorca zastanawiał się, 

czy faktoring nie jest za drogi. 

EFEKT WSPÓŁPRACY Z BIBBY FINANCIAL SERVICES

• Firma otrzymała 750 tys. zł fi nansowania 
w formie faktoringu dla transportu.

• Dzięki temu przedsiębiorca uzyskał rabat u dostawcy 

paliwa za płatność gotówką. Rabat z nawiązką pokrył koszty 

faktoringu.

• Dzięki obniżce cen za zestaw ciężarowy, który spala średnio 

30 litrów na 100 km, firma zaoszczędzi kilkaset złotych 

miesięcznie. Jest to ogromna oszczędność w skali roku – 

nawet powyżej kilku tysięcy złotych. 

• Środki z faktoringu pozwoliły także na inwestycję 

w kolejne samochody ciężarowe.

JAK NEGOCJOWAĆ 
U DOSTAWCÓW 
RABATY 
ZA SZYBSZĄ 
PŁATNOŚĆ?

Jak bezpiecznie zwiększyć sprzedaż? 7



HURTOWNIA ODZIEŻY, ZATRUDNIAJĄCA 35 OSÓB, POSZUKUJĄCA NOWYCH 
RYNKÓW ZBYTU.

FAKTORING W PRAKTYCE

Wraz z rozwojem Internetu zdobycie nowego 
odbiorcy zagranicznego wydaje się coraz 
prostsze. Oszuści i nierzetelni kontrahenci 
nie zniknęli jednak z mapy świata. 
Jeśli przedsiębiorca nie wie, w jaki sposób 
zweryfi kować potencjalnego odbiorcę, 
warto zwrócić się o pomoc do faktora 
z międzynarodowym zapleczem.

SYTUACJA PRZEDSIĘBIORCY

• Podczas targów branżowych 

w Niemczech przedsiębiorca 

poznałprzedstawiciela dużej firmy 

handlowej z Wielkiej Brytanii.

• Następnie doszło do prezentacji 

oferty w Polsce i podpisania 

zamówienia.

• Zagraniczny odbiorca zaczął 

nalegać na szybszą wysyłkę, aby 

jeszcze raz sprawdzić jakość towaru.

• Przedsiębiorca zgłosił nowego 

klienta do faktoringu.

EFEKT WSPÓŁPRACY Z BIBBY FINANCIAL SERVICES

• Szczegółowa weryfi kacja transakcji 
przez faktora ujawniła oszustwo 
i pozwoliła uniknąć kilkusettysięcznej straty. 

• W dokumentach przesłanych przez potencjalnego odbiorcę 

znalazła się literówka w nazwie firmy. Okazało się, że 

zamówienie złożyła nie znana firma, a zwykli oszuści, 

którzy się pod nią podszyli.

• European Distribution Fraud to coraz częstszy sposób 

wyłudzania towaru, dlatego przed sfinalizowaniem transakcji 

należy dokładnie sprawdzić kontrahenta. Firmy faktoringowe 

są w takich sytuacjach skuteczniejsze niż służby księgowe 

czy działy handlowe MŚP.

• Dzięki współpracy z Bibby Financial Services przedsiębiorca 

zareagował i odwołał dostawę. 

JAK CHRONIĆ SIĘ 
PRZED OSZUSTWAMI 
W HANDLU 
MIĘDZYNARO-
DOWYM?

Jak bezpiecznie zwiększyć sprzedaż?8



HURTOWNIA SPOŻYWCZA DZIAŁAJĄCA NA RYNKU OD 10 LAT, OBECNIE ZATRUDNIA 
OKOŁO 100 OSÓB. DOSTARCZA ŻYWNOŚĆ O RÓŻNYM STOPNIU PRZETWORZENIA 
DO SETEK SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH, BARÓW, RESTAURACJI I FIRM CATERINGOWYCH 
NA POŁUDNIU POLSKI.

FAKTORING W PRAKTYCE

Kiedy fi rma wystawia dużo faktur na stosunkowo 
niskie kwoty, a kontrahenci często się zmieniają, 
trudno o uzyskanie fi nansowania z faktoringu 
w tradycyjnej formie.
Dlatego powstał faktoring masowy, czyli 
fi nansowanie dla większych fi rm, zwłaszcza 
hurtowni i fi rm spedycyjnych, współpracujących 
z setkami kontrahentów i wystawiających 
tysiące faktur rocznie. 

SYTUACJA PRZEDSIĘBIORCY

• Firma współpracuje z setkami 

odbiorców, którzy często się zmieniają. 

Wszyscy wymagają wydłużonych 

terminów płatności.

• Dziennie firma wystawia nawet 300 

faktur, na stosunkowo niskie kwoty.

• W branży panuje duża konkurencja.

• Firma poszukiwała bieżącego 

finansowania, ale klasyczny faktoring 

się nie sprawdził, ponieważ wymagał 

dużego nakładu pracy związanego 

z przekazywaniem ogromnej ilości 

dokumentów.

EFEKT WSPÓŁPRACY Z BIBBY FINANCIAL SERVICES

• 7,5 mln zł fi nansowania w formie faktoringu 
masowego.

• Przekazywanie faktur odbywa się w sposób automatyczny, 

jednym plikiem z systemu księgowego firmy. 

• Ewidencję rozliczeń i rozksięgowanie środków prowadzi firma, 

co ułatwia stałe kontrolowanie sytuacji finansowej.

• Po stronie firmy na obsługę całego systemu faktoringowego 

czas poświęca tylko jedna osoba – i to zaledwie około 3 godziny 

w tygodniu. 

• Faktoring masowy zapewnia przewidywalność finansowania 

działalności oraz upraszcza znacząco formalną stronę 

finansowania.

JAK ZARZĄDZAĆ 
PŁYNNOŚCIĄ, 
KIEDY 
WSPÓŁPRACUJE 
SIĘ Z SETKAMI 
RÓŻNYCH 
KONTRAHENTÓW?

Jak bezpiecznie zwiększyć sprzedaż? 9



Jak bezpiecznie zwiększyć sprzedaż?10

Mamy własne kryteria
oceny zdolności 
kredytowej niezależne 
od banku, dzięki temu 
możemy zaoferować 
przyjazne i elastyczne 
podejście do obsługi 
klientów.



FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ LEASINGIEM PRACOWNICZYM, CZYLI WYNAJMEM 
PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH  DLA KLIENTÓW. FIRMA DZIAŁA NA RYNKU 
OD 10 LAT, ALE W OSTATNIM CZASIE KONCENTRUJE SIĘ NA SPROWADZANIU 
PRACOWNIKÓW Z UKRAINY. 

FAKTORING W PRAKTYCE

Jak regulować bieżące zobowiązania mając 
gotówkę zamrożoną w niezapłaconych fakturach? 

Faktoring to prosty sposób na uwolnienie gotówki 
zamrożonej w fakturach z długim terminem 
płatności. Już w 24 godziny po przekazaniu 
faktur sprzedażowych do fi rmy faktoringowej 
przedsiębiorca ma pieniądze na swoim koncie 
(do 90% wartości faktury). I może nimi dowolnie 
dysponować.

SYTUACJA PRZEDSIĘBIORCY

• Firma ponosi znaczne koszty 

na etapie rekrutacji pracowników; 

są to m.in. wydatki na legalizację, 

transport i zakwaterowanie. 

• Wynagrodzenia osobom 

zatrudnionym trzeba wypłacić zanim 

klienci, dla których prowadzona 

była rekrutacja, opłacą faktury.

EFEKT WSPÓŁPRACY Z BIBBY FINANCIAL SERVICES

• 400 tys. zł fi nansowania w formie
 faktoringu z regresem.

• Finansowanie zewnętrzne pomogło firmie 

pozbyć się problemów z płynnością.

• Współpraca z faktorem usprawniła administrowanie 

należnościami.

• Firma uniezależniła się od wahań sezonowych.

• Przedsiębiorca mógł skupić się na rozwoju działalności 

i pozyskiwaniu nowych klientów.

JAK ZAPŁACIĆ 
PRACOWNIKOM 
ZANIM 
KONTRAHENT 
UREGULUJE 
FAKTURĘ? 

Jak bezpiecznie zwiększyć sprzedaż? 11
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JAK DZIAŁA FAKTORING?

Uruchomienie linii faktoringowej jest szybkie i stosunkowo proste. Podpisanie umowy jest poprzedzone 

czynnościami sprawdzającymi głównie kontrahentów. Im bardziej szczegółowo przedstawisz swoich odbiorców 

we wniosku faktoringowym, tym szybciej ich zweryfikujemy i uruchomimy finansowanie dla Twojej firmy!

FAKTURA PIENIĄDZE ZAPŁATA ODBIORCY

Wystaw fakturę sprzedażową

Prześlij ją do odbiorcy,

a kopię do Bibby

W ciągu 24 godzin

otrzymasz na konto

do 90% wartości faktury

Twój odbiorca płaci do Bibby 

Financial Services, a my 

przelewamy resztę kwoty 

na Twoje konto, z potrąceniem

prowizji.

FAKTORING Z REGRESEM

Faktoring niepełny – dla firm,

które cenią szybki przepływ 

gotówki

FAKTORING BEZ REGRESU

Dla przedsiębiorców, którzy 

chcą ograniczyć ryzyko 

i ubezpieczyć swoje należności

FAKTORING EKSPORTOWY

Dla tych, którzy planują 

ekspansję zagraniczną 

lub już zawarli kontakty 

z zagranicznymi partnerami

FAKTORING DLA MAŁYCH FIRM

Finansowanie dla firm 

z przychodami do 3 mln zł rocznie

FAKTORING DLA TRANSPORTU

Wsparcie dla przewoźników 

krajowych i międzynarodowych

FAKTORING MASOWY

Automatyczny, bezdokumentowy, 

dla firm, które mają tysiące faktur 

i setki często rotujących odbiorców 

oraz obroty powyżej 15 mln zł

RODZAJE FAKTORINGU 



JAK POPRAWIĆ BILANS 
I ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ FIRMY?
Jeśli Twoja firma działa na rynku stosunkowo krótko (krócej niż rok), trudno będzie Ci uzyskać kredyt w banku. 

Na odmowę musisz też przygotować się, jeśli nie posiadasz odpowiednich zabezpieczeń majątkowych, 

np. wynajmujesz biuro, leasingujesz maszyny produkcyjne lub flotę pojazdów. 

W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest faktoring. Chociaż możesz traktować go jako finansowanie 

zewnętrzne, tak naprawdę są to pieniądze Twojej firmy. Wcześniej „zamrożone” w fakturach, czekały na wiecznie 

spóźniających się z zapłatą kontrahentów. Dzięki faktoringowi możesz je wykorzystać w dowolny sposób, 

np. na rozwój działalności!

Faktoring księguje się pozabilansowo, nie obciąża więc Twojej firmy i nie pogarsza jej zdolności kredytowej. 

Dzięki temu w przyszłości łatwiej w przyszłości otrzymasz kredyt w banku.

Jak bezpiecznie zwiększyć sprzedaż? 13



KREDYT FAKTORING

DLA KOGO? Dostępny dla firm w dobrej sytuacji finansowej, 

które pozytywnie przejdą analizę kredytową

Dostępny dla firm w trudnej sytuacji finansowej, 

zalegających z płatnościami do ZUS, US, 

generujących straty

Dostępny dla firm z krótkim stażem rynkowym

Konieczność posiadania stałej grupy odbiorców

Obejmuje nie tylko finansowanie, ale także usługi 

dodatkowe – monitoring, administrowanie płatności

CZAS TRWANIA Umowa bezterminowa o charakterze ciągłym

Przedsiębiorca sam decyduje, kiedy ma mu być 

wypłacona zaliczka

ZABEZPIECZENIA Konieczne przedstawienie twardych zabezpieczeń, 

takich jak: hipoteka, zastaw majątku przedsiębiorcy, 

przewłaszczenie

Zabezpieczeniem jest weksel in blanco

Zabezpieczeniem jest należność i cesja wierzytelności

Warunkiem finansowania jest rozproszony portfel 

odbiorców, udzielanie odroczonych terminów płatności 

i małe ryzyko zwrotów lub reklamacji sprzedawanych 

towarów i usług

Analiza przedsiębiorcy jest dokonywana 

na podstawie jego przeszłości, z uwzględnieniem 

wartości jego aktualnych dóbr

Istotna jest analiza dłużników i historii współpracy z nimi

CEL 
WYKORZYSTANIA 
ŚRODKÓW

Ściśle określony cel wykorzystania środków, 

kontrolowany przez udzielającego finansowania

PORÓWNANIE KREDYTU 
I FAKTORINGU

Jak bezpiecznie zwiększyć sprzedaż?14



KOSZTY Wypłacany jednorazowo lub transzami

Pozwala na uzyskanie do 90 proc. wartości faktury 

w gotówce w 24 godziny po przesłaniu faktury. Dzięki 

dysponowaniu gotówką i płatnościom w terminie 

przedsiębiorca może negocjować u swoich dostawców 

rabaty za szybką płatność

Nie wpływa na koszty administracyjne związane 

ze ściąganiem należności

Możliwość pośredniczenia udzielającego finansowania 

pomiędzy przedsiębiorcą a kontrahentem

WYSOKOŚĆ 
FINANSOWANIA

Wysokość finansowania ograniczona do kwoty 

określonej w umowie

Wysokość finansowania zależna od obrotów

USŁUGI 
DODATKOWE

Usługi dodatkowe takie jak: możliwość skorzystania 

z poręczeń kredytu oraz dodatkowe usługi bankowe

Usługi dodatkowe takie jak:

- weryfikacja kontrahentów 

(szczególnie przydatne w eksporcie);

- monitoring i administrowanie płatności;

- możliwość przeprowadzenia windykacji;

- księgowanie płatności na kontach rozliczeniowych;

- wsparcie działań restrukturyzacyjnych;

- możliwość przejęcia ryzyka niewypłacalności

kontrahenta (faktoring bez regresu).

WPŁYW 
NA BILANS

Szybki proces rozpatrywania wniosku 

o finansowanie; uproszczona procedura

Księgowanie pozabilansowe

Zwiększenie udziału środków obcych

Zwiększenie wiarygodności firmy

ODSETKI Obciążenie odsetkami podmiotu, któremu udzielane 

jest finansowanie

Obciążenie odsetkami dłużnika (czasem rezygnuje się 

z tego na rzecz dobrych relacji z kontrahentem).

RODZAJ 
FAKTURY

Preferowane faktury o dużych  nominałach, 

wystawiane z małą częstotliwością

Liczba faktur o każdym nominale

KREDYT FAKTORING

Jak bezpiecznie zwiększyć sprzedaż? 15
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¼
obsługiwanych 
przez nas firm działa 
w branży transportowej
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W JAKICH BRANŻACH 
SPRAWDZA SIĘ FAKTORING

Transport Firmy handlowe 
i produkcyjne 
współpracujące 
z dużymi sieciami 
handlowymi

Branża drzewna, 
tartaki, stolarnie, 
wytwórcy 
galanterii 
drewnianej 

Papiernie

Firmy 
meblarskie 

Firmy mięsne

Duże hurtownie 
– spożywcze, 
farmaceutyczne, 
meblarskie 
(faktoring 
masowy) 

Producenci 
opakowań

Branża HR 
i pośrednictwa 
pracy

Branża tworzyw 
sztucznych

Branża 
chemiczna

Spedycja 
(faktoring 
masowy)



BIBBY FINANCIAL SERVICES
W POLSCE I NA ŚWIECIE

Jesteśmy częścią Bibby 
Line Group, jednej 

z najdłużej działających 

brytyjskich firm rodzinnych 

firm rodzinnych 

w Wielkiej Brytanii, 

która jest jednocześnie 

kolebką faktoringu 

Od 1807 roku

w Polsce. Niektórzy 

klienci są z nami 

od początku! 

Od 
2002 
roku

Działamy w ponad 
40 lokalizacjach w ponad 

dziesięciu krajach w Europie 

i Azji.

Wspieramy rozwój 

małych i średnich fi rm. 

Jako pierwsi na polskim 

rynku zaoferowaliśmy 

faktoring dla tego sektora.

Mamy specjalną ofertę dla
eksporterów (rozliczenia

w walutach, weryfikacja

zagranicznych kontrahentów,

finansowanie transportu 

drogą morską i lotniczą)

¼ wszystkich firm

obsługiwanych przez

nas w Polsce to fi rmy
transportowe Należymy do Polskiego 

Związku Faktorów

NASZE PRZEWAGI

Należymy do największego 

międzynarodowego 

stowarzyszenia faktorów – 

Factors Chain International  

Udzielamy finansowania 

fi rmom o krótkiej historii 
działania. 

Oferujemy bieżącą pomoc 

i wsparcie w całym okresie 

usług faktoringowych. 

Monitorujemy i zarządzamy 
należnościami, a także 

weryfi kujemy wiarygodność 
kontrahentów. 

Własne kryteria oceny 

zdolności kredytowej 

niezależne od banku, dzięki 

temu możemy zaoferować 

przyjazne i elastyczne 

podejście do obsługi klientów.

W 2021 roku otrzymaliśmy 

nagrodę Firma Przyjazna 
Rodzinie / Firma Przyjazna 
Człowiekowi, przyznawaną 

przez Instytut Humanites

Jako pierwsi na rynku 

wprowadziliśmy automatyczny 
faktoring masowy dla firm 

mających setki odbiorców 

i wystawiających tysiące faktur

Jak bezpiecznie zwiększyć sprzedaż?18
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Udzielamy 

finansowania 

firmom 

o krótkiej historii

działania



FAKTORING Z REGRESEM • FAKTORING BEZ REGRESU • FAKTORING EKSPORTOWY 

WIERZYMY W TWÓJ BIZNES

ODWIEDŹ bibbyfi nancialservices.plZADZWOŃ 800 224 229

Dołącz do nas

https://www.facebook.com/bibbyfinancialPL/
https://www.bibbyfinancialservices.pl/
https://www.instagram.com/bibbyfinancialservicesuk/?hl=pl

