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Oferta ChinaGo.pl 
na import towarów 
z 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 pełną obsługę importu towarów z Chin. 
Korzystając z naszych usług otrzymujesz nasze pełne wsparcie 
oraz doświadczenie. Na wybrany przez Ciebie czas staniemy się 
Twoim zewnętrznym działem kontaktu z Chinami. 

Obsługa w dwóch wariantach: Standard oraz Premium.

1. Określenie sposobu znalezienia 
poszukiwanego produktu lub usługi. 

2. Wyszukanie nowego produktu lub usługi 
wśród dostawców z Chin. 

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

4. Reprezentowanie Twojej firmy przed 
chińskim dostawcą. 

5. Uzgodnienie z Klientem i dostawcą 
warunków technicznych i handlowych 
(negocjacje) realizacji zamówienia na 
dany produkt. 

6. Uzgodnienie między stronami formy 
pakowania, transportu, oznaczenia itd. 
towaru. 

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

8. Stały kontakt z dostawcą w języku 
chińskim (mandaryńskim) – zgodnie ze 
strefą czasową dostawcy (+6/+7 godzin w 
stosunku do polskiego czasu). 

9. Usługi doradcze związane z importem 
oraz współpracą z Chinami.

OBSŁUGA PREMIUM

OBSŁUGA STANDARD

1. Przejęcie obsługi korespondencji 
z aktualnym dostawcą w Chinach 
w języku chińskim 
(mandaryńskim). 

2. Reprezentowanie Twojej firmy 
przed chińskim dostawcą. 

3. Prowadzenie bieżących spraw 
związanych z realizacją 
zamówień, uzgodnień 
technicznych i handlowych. 

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

5. Stały kontakt z dostawcą  
w języku chińskim 
(mandaryńskim). 

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

% OD CAŁEGO ZAMÓWIENIA 
LUB STAŁA, MIESIĘCZNA KWOTA

% OD CAŁEGO ZAMÓWIENIA 
LUB STAŁA, MIESIĘCZNA KWOTA



Sposób rozliczenia ustalamy indywidualnie w  zależności 
od charakteru zlecenia. Prosimy o kontakt.
 
Dodatkowo oferujemy usługę fizycznego sprawdzenia towaru, kontroli 
jakości towaru i wizyty w fabryce – na żądanie (cena
do uzgodnienia). 

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

BlueSuitcase.pl
ul. Szlachtowskiego 12B
30-132 Kraków
NIP: 677-221-96-41
REGON: 123042948

hello@bluesuitcase.pl
www.bluesuitcase.pl
+48 791 91 99 91
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