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Oddział BG ś S.A. w Nowym Tomy ślu 
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców oraz informacjom płynącym z rynku 

w imieniu Dyrekcji Centrum Regionu Banku BGś oraz Oddziałów w Nowym Tomyślu i 

Grodzisku Wlkp., mam zaszczyt z a p r o s i ć Państwa na spotkanie / prezentację pt. 
 

„ Nowe formy finansowania bieŜącej i inwestycyjnej działalności 

gospodarczej poprzez rozliczenia zagraniczne, faktoring, 

gwarancje, leasing.” 
 

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 04.04.2012r. o godzinie 1300 w Restauracji „„„„HIHIHIHI----FIFIFIFI””””, Paproć 
84, 64-300 Nowy Tomy śl. 

 
 

W trakcie spotkania specjaliści Banku przedstawią szczegółowo zagadnienia dotyczące 

moŜliwości rozliczeń zagranicznych, zabezpieczenia kursów walut, finansowania bieŜącej 

działalności gospodarczej poprzez faktoring, warunki udzielania gwarancji bankowych oraz 

przedstawią najnowszą ofertę w zakresie leasingu. 
 

Ramowy program spotkania: 
 
 

1300 - 1315 – wystąpienie przedstawiciela Banku BGś na Region Wielkopolski, 
1315 - 1430 – prezentacja prowadzona przez specjalistów Banku BGś, 
1430 – 1500 – dyskusja 
1500 – 1600 – lunch 
 

PowyŜsze spotkanie będzie dla Państwa okazją do wymiany poglądów, dyskusji i odnalezienia 
nowych moŜliwości, jakie dają Przedsiębiorcom tego typu produkty i usługi bankowe. 

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i adresowany do Właścicieli firm/przedsiębiorstw, Prezesów, 
Członków Zarządu, Dyrektorów i Specjalistów ds. finansowo – ekonomicznych, specjalistów ds. 

Inwestycji etc. oraz wszystkich osób, które zainteresowane są powyŜszą tematyką. 
 

W załączeniu przekazuję równieŜ zaproszenie dla osoby z Państwa otoczenia, która byłaby 
zainteresowana tematem, a nie figuruje w naszej bazie klientów. 

 
Uprzejmie proszę o potwierdzenie do dnia 21.03.2012r. pod następujący: 

 nr tel. kom. 785-805-552  lub e-mail: l.dziewialtowski@bgz.pl ,  
nr tel. kom. 785-809-222 lub e-mail: anna.lorenz@bgz.pl ,  
nr tel. kom. 785-903-079 lub e-mail: anna.zientak@bgz.pl . 
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