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Oferta ChinaGo.pl 
na analizę współpracy  
z rynkiem chińskim



Firma Bluesuitcase.pl, właściciel marki ChinaGo.pl: jesteśmy  
na rynku polskim od 2014 roku. Przeprowadziliśmy wiele 
chińskich projektów:

• specjalistyczne usługi poligraficzne wykonywane w Chinach 
dla krakowskiego wydawnictwa 

• przeprowadzka z Chin do Włoch - transport rzeczy osobistych 
o łącznej wadze 100 kg przy pełnym nadzorze logistycznym 
ChinaGo


• import koparko-ładowarek dla polskiej stoczni 
• przeprowadzka z Chin do Niemiec - transport rzeczy osobistych 

o łącznej wadze 280 kg przy pełnym nadzorze logistycznym 
ChinaGo


• import testów ciążowych dla polskich hurtowni 
farmaceutycznych 

• przeprowadzka z Chin do Polski - transport rzeczy osobistych 
o łącznej wadze 450 kg przy pełnym nadzorze logistycznym 
ChinaGo


• import inteligentnej elektroniki dla domu (m. In. „Smart socket” 
sterowane smartfonem) dla polskich operatorów telefonii 
komórkowej 

• stała obsługa przesyłek kurierskich z Chin do Polski na zlecenie 
znanej firmy produkcyjnej działającej na terenie kraju


• import końcówek do szczoteczek elektrycznych do zębów 
dla małych przedsiębiorców z małopolski 

• stała obsługa przesyłek kurierskich z Chin do Polski na zlecenie 
znanej firmy handlowej działającej na terenie kraju


• import drukarek 3D dla firmy obsługującej pracownie 
projektowe z całego kraju 

• bieżąca obsługa przesyłek kurierskich dla wielu klientów 
indywidualnych



• Określenie, czy na rynku chińskim 
funkcjonują firmy oferujące produkty, bądź 
komponenty, których poszukujesz. Mogą 
to być zarówno produkty, których import 
obniży koszty produkcji Twojej firmy, jak 
również przedmioty oraz maszyny 
niedostępne na polskim rynku. 

• Analiza cen poszczególnych dostawców. 

• Analiza warunków współpracy. 

• Sprawdzenie wiarygodności chińskich 
dostawców (certyfikaty, dokumenty, forma 
działalności dostawcy). 

Co otrzymasz? 

• Efektem analizy jest stworzenie pliku, 
w którym zostaną zawarte zebrane 
w trakcie analizy dane oraz wnioski 
odnośnie współpracy handlowej z Chinami. 

• Otrzymasz przegląd cen poszczególnych 
dostawców wraz z warunkami współpracy 
oraz wskazaniem najbardziej wiarygodnych 
partnerów. 

• Analiza zawiera także nasze rekomendacje 
odnośnie wybrania najlepszych warunków 
i formy współpracy z wybranymi 
przedsiębiorstwami.

• Analiza popytu na określonego typu 
towary oraz analiza sposobu dystrybucji 
tych produktów w Chinach. 

• Określenie, czy na rynku chińskim 
funkcjonują firmy, które mogłyby być 
zainteresowane zakupem 
Twoich towarów. 

• Ocena potencjału nawiązania współpracy 
z rynkiem chińskim. 

• Wyszukanie branżowych targów, 
na których warto się pojawić, aby 
zaprezentować swoje produkty 
i nawiązać współpracę. 

Co otrzymasz? 

• Efektem analizy jest stworzenie pliku, 
w którym zostaną zawarte zebrane 
w trakcie analizy dane oraz wnioski 
odnośnie współpracy handlowej 
z Chinami. 

• Otrzymasz listę potencjalnych 
kontrahentów lub targów ze wskazaniem 
najbardziej wiarygodnych partnerów 
i kluczowych wydarzeń biznesowych, 
na których warto się pojawić. 

• Analiza zawiera także nasze 
rekomendacje odnośnie wybrania 
najlepszych warunków i formy 
współpracy z wybranymi 
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Na czym polega usługa? 

Jeśli interesuje Cię import towarów z Chin lub eksport towarów bądź też 
jakakolwiek inna forma współpracy z firmami w Chinach sprawdzimy jakie 
możliwości istnieją.


EKSPORT DO CHIN
IMPORT Z CHIN



Na  tym etapie nie  musisz decydować, czy  podejmiesz dalszą 
współpracę.

Dostarczymy Ci wszystkie niezbędne dane, które umożliwią podjęcie 
przemyślanej decyzji biznesowej.

Skontaktuj się z  nami już teraz i  poznaj nowe możliwości dla 
Twojego biznesu!

Zapraszamy do współpracy!

see everything, the world’s big

BlueSuitcase.pl
ul. Szlachtowskiego 12B
30-132 Kraków
NIP: 677-221-96-41
REGON: 123042948
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+48 791 91 99 91
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