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Oferta ChinaGo.pl 
na przesyłki kurierskie  
z Chin



Firma Bluesuitcase.pl, właściciel marki ChinaGo.pl istnieje na 
rynku polskim od 3 lat. Mimo tak krótkiego czasu z powodzeniem 
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



Na czym polega nasza usługa? 

 

• obsługujemy wysyłkę listów i paczek kurierskich (również 

wielkogabarytowych, przeprowadzki) z Chin do innych destynacji 
na świecie


• jesteśmy w stanie przesłać towary, których wysyłka wiąże się 
z pewnymi trudnościami formalnymi (np. baterie i akumulatory) 

• istnieje możliwość kompletacji paczek nadanych z różnych lokalizacji 
w Chinach. Paczki są następnie scalane w jedną lub kilka – w zależności 
od potrzeb Klienta – i wysyłane pod wskazany adres (wskazane adresy)


Co nas wyróżnia?

 

• korzystamy tylko ze sprawdzonych przewoźników, najczęściej 

z usług DHL. Mimo 8000 km jakie dzielą Polskę od Chin czas dostawy 
nie różni się znacznie od czasu doręczenia przesyłek na terenie Polski


• potrzebujemy jedynie 1-2 dni więcej na przeprocesowanie zlecenia, zatem 
przesyłka z Chin może dojść do Ciebie nawet w 4-5 dni!


• możemy realizować przesyłki o dużych gabarytach

• bardzo atrakcyjne ceny (w wyniku stałej współpracy z DHL, UPS, EMS 

jesteśmy w stanie zaoferować ceny niższe o ok. 57% 
od standardowych cen DHL, UPS, EMS lub TNT) 

• możliwość stałego śledzenia towaru po numerze listu przewozowego

• płatność w PLN na polski rachunek bankowy bez ponoszenia kosztów 

przewalutowania ze strony Klienta

• upusty przy stałej współpracy i większych ilościach paczek 
• pomagamy przy odprawie celnej

Zajmujemy się pośrednictwem w wysyłkach towarów z Chin 
do różnych krajów, w tym oczywiście do Polski. Jesteśmy 
brokerem kurierskim i dzięki naszym usługom bez problemu 
zlecisz wysłanie przesyłki z Chin.



Przesłaliśmy już bardzo wiele paczek, zarówno dla Klientów 
biznesowych, jak również indywidualnych. Zorganizowaliśmy 
również przeprowadzki i transport mienia z Chin do Polski, 
z Chin do Niemiec oraz do Włoch.

Chcesz wiedzieć więcej? Prosimy o kontakt celem wyliczenia 
kosztów usługi.

Cena przesyłki zależy od wagi, wymiarów oraz rodzaju towaru, 
który przesyłamy.

Przykładowe ceny przesyłek kurierskich na trasie Chiny - Polska:

• 25 kg - 715 PLN
• 30 kg - 858 PLN
• 35 kg - 1001 PLN

Zapraszamy do współpracy!

see everything, the world’s big

BlueSuitcase.pl
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