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Oferta ChinaGo.pl
na eksport towarów 
do Chin



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



Oferujemy pełne wsparcie merytoryczne i praktyczne w zakresie 
eksportu towarów do Chin. 

Zakres naszych usług obejmuje głównie pełną organizację uczestnictwa 
w branżowych targach, na których aktywnie pozyskuje się 
kontrahentów. 


Uczestnictwo w tego typu wydarzeniach to wyjątkowa okazja 
na zaprezentowanie swoich produktów lub usług bezpośrednio 
w Chinach.

1. Zbadanie potencjału nowego produktu 
na terenie Chin. 

2. Wyszukanie odpowiednich targów 
w Chinach w celu dotarcia do importera. 

3. Wystąpienie w imieniu eksportera do 
instytucji promującej polskie produkty 
o dotację na uczestnictwo w targach 
w Chinach. 

4. Pomoc przy organizacji targów. 
Pośrednictwo przy kompletacji 
dokumentów niezbędnych do 
uczestnictwa w targach w Chinach. 

5. Stały kontakt z  w języku chińskim 
(mandaryńskim) z organizatorem targów. 

6. Usługi doradcze związane z eksportem 
oraz współpracą z Chinami. 

7. Nadzór nad trybem realizacji zamówienia, 
przekazywanie wszelkich informacji 
związanych z płatnościami, transportem 
itd. 

OBSŁUGA W POLSCE

OBSŁUGA W CHINACH

1. Pełna organizacja pobytu 
w Chinach. 

2. Tłumaczenie symultaniczne 
na stoisku targowym. 

3. Reprezentowanie polskiego 
eksportera przed chińskim 
importerem. 

4. Prowadzenie negocjacji 
oraz uzgodnień technicznych 
i handlowych z importerem. 

5. Weryfikacja potencjalnego 
importera.

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE. 
PROWIZJA OD TRANSAKCJI, 
NIE MNIEJ NIŻ 2 500 PLN NETTO / 
USŁUGA

1 200 ZŁ NETTO / DZIEŃ



Oferujemy wsparcie zarówno w  Polsce, jak i  w  Chinach. 
Zakładamy możliwość wsparcia także w  innym zakresie niż 
organizacja targów.

Cechuje nas elastyczność. Jeżeli posiadasz inne życzenia, ciekawy pomysł lub 
własną wizję odnośnie kooperacji z chińskim kontrahentem chętnie Cię wysłuchamy. 
Jesteśmy otwarci na propozycje.

Czas trwania kontraktu zależy od złożoności projektu, uzgadniany jest każdorazowo 
przed podpisaniem umowy.

Zapraszamy do współpracy!

see everything, the world’s big
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