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Інвестиційна діяльність Оператора LeaseIT у 2005 році
Закрите акціонерне товариство "Лізинг інформаційних технологій", Оператор LeaseIT, повідомляє про основні
фінансові показники інвестиційної діяльності за 2005 рік.
Розпочавши проект у червні 2005 року, спеціалізована фінансова установа, запропонувала ринку України дві
іновації:
• фінансування підприємств для купівлі ІТ-обладнання, орієнтація на придбання комп’ютерної техніки для поточної
діяльності українських підприємств;
• фінансування безпосередньо від постачальників комп’ютерної техніки, фінансова установа виступає оператором
технології фінансування, обслуговуючи фінансову програму постачальника.
Станом на 31 грудня 2005 року процесінговий центр технології фінансування LeaseIT обслуговував 5 фінансових
програм постачальників (учасників пілотного режиму роботи системи). Для багатьох компаній-постачальників ця
пропозиція стала головною подією року.
Основні показники інвестиційної діяльності Оператора LeaseIT свідчать про те, що проект LeaseIT отримав
визнання українських підприємств-споживачів. Так:
• максимальна сума профінансованої Оператором LeaseIT угоди – 141600 грн.
• максимальна сума обладнання, яке було профінансовано на одного клієнта – 443000 грн.
• середня сума угоди – 20700 грн.
Найбільш цікавий показник – середня сума угоди – свідчить про те, що фінансування стало дійсно зручним
інструментом незалежно від вартості ІТ-обладнання, яке придбавається.
Розроблена технологія дозволяє фінансувати як масштабні ІТ-проекти у повному обсязі, так і поточну купівлю
комп’ютерної техніки підприємствами. Це підтверджує і структура портфеля:
• 80% – персональні комп’ютери;
• 20% – сервери, ноутбуки та периферійні пристрої.
Технологія фінансування LeaseIT значно розширила можливості постачальників ІТ-обладнання, оскільки
фінансування покупців – найбільш сильний інструмент збільшення обсягів продаж та найефективніший засіб
побудови лояльних стосунків з клієнтами.
Перелік підприємств, які вже скористалися можливістю залучення фінансування, включає як спеціалізовані
підприємства, для яких предмети інформаційних технологій є основними засобами виробництва (інтернетпровайдери, інтернет-клуби), так і підприємства інших галузей, для яких комп’ютерна техніка є засобом ведення
бізнесу.
Кількість компаній-постачальників, які побудували власні фінансові програми збільшується кожного місяця та на
сьогодні складає вже 10. Прагнучи постійного розвитку та активного просування Оператор LeaseIT розробляє нові
пропозиції, які нададуть українським підприємствам – в першу чергу, тим, які вже скористались технологією
фінансування – ще більшу ІТ-свободу, яка дозволить постійно збільшувати конкурентні переваги підприємств.
LeaseIT – соціально-відповідальний проект. Проголошення 2005 року Роком мікрокредитування було підтверджено
бізнес-практикою на ІТ-ринку України. Саме у 2005 році розпочалось фінансування підприємств для придбавання
ІТ-обладнання. Завдяки унікальній технології LeaseIT зробити це стало также просто як і купити за власні кошти.
З повагою,
департамент маркетингу та продажу
ЗАТ "Лізинг інформаційних технологій".

