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GRENKE – EKSPERT W DZIEDZINIE LEASINGU IT
GRENKE to ekspert w dziedzinie leasingu IT. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu GRENKE AG, który powstał
w latach 70-tych w Baden–Baden w Niemczech. Obecnie jest to jedna z największych, niezależnych firm leasingowych. Spółka
jest notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem i posiada rating kredytowy Standard & Poor's BBB+/A-2.
W Polsce firma rozpoczęła działalność w październiku 2003 roku jako GRENKELEASING Sp. z o.o. - franczyza Grupy
GRENKE. W przeciągu kilku lat nastąpił dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, co zaowocowało przekształceniem go w roku 2008
w oddział, będący częścią skonsolidowanej Grupy GRENKE. Siedziba firmy i biuro zarządu mieści się w Poznaniu, GERNKE ma
także 4 biura regionalne.
Przez 14 lat działalności na polskim rynku GRENKE cały czas poszerza portfolio Klientów i Partnerów. Dzięki dobrze,
elastycznie przygotowanej ofercie wspiera finansowanie rozwoju małych i średnich firm. Z usług GRENKE można skorzystać
praktycznie w każdym miejscu kraju. Specyfiką działalności firmy jest oferowanie usług leasingowych głownie poprzez sieć
wyspecjalizowanych partnerów, jakimi są autoryzowani dostawcy przedmiotów leasingu.
GRENKE dzięki wieloletniemu doświadczeniu zna potrzeby swoich Klientów, potrafi umożliwiać im dostęp do
najnowocześniejszych technologii i proponuje produkty, które wspierają ich rozwój.
GRENKE wie, jak ważny dla wzrostu przedsiębiorstw jest dostęp do najnowszych technologii. Dlatego oferuje rozwiązania,
które pozwalają w prosty i ekonomiczny sposób sfinansować tego rodzaju zakupy. Leasing komputerów, leasing laptopów
i oprogramowania, leasing sprzętu biurowego, leasing sprzętu medycznego i telekomunikacyjnego i innych urządzeń - usługi
dostępne są w całej Polsce za pośrednictwem Partnerów, który taki sprzęt mają w swojej ofercie.
W finansach najważniejsze jest zaufanie. Dlatego GRENKE od lat konsekwentnie dba o jakość, rzetelność i profesjonalizm.
Stale poszerza wiedzę i kompetencje, a zdobyte doświadczenie pozwala mu zajmować pozycję eksperta w dziedzinie leasingu IT
dla firm.
W GRENKE najważniejsi są Partnerzy i Klienci – to ich zadowolenie jest miarą sukcesu firmy. Oferta jest zawsze jak najlepiej
dopasowana do ich potrzeb. Kluczowe dla GRENKE jest wsparcie Twojego biznesu.

Kontakt dla mediów: Marta Górecka, Marketing Manager, GRENKELEASING Sp. z o.o.
Kom. +48 691 710 866 mail mgorecka@grenke.pl., www.grenke.pl

GRENKELEASING Sp. z o.o.

