
 

波兰公司 ChinaGo.pl 商务翻译服务报价单

Oferta ChinaGo.pl 
na usługę tłumaczeń 
biznesowych 



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 

• przeprowadzka z Chin do Niemiec - transport rzeczy osobistych o 
łącznej wadze 280 kg przy pełnym nadzorze logistycznym ChinaGo


• import koparko-ładowarek dla polskiej stoczni 
• import inteligentnej elektroniki dla domu (m. in. „Smart socket” 

sterowane smartfonem) dla polskich operatorów telefonii 
komórkowej


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

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


• 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


• import testów ciążowych dla polskich hurtowni 
farmaceutycznych 

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


• ibieżąca obsługa przesyłek kurierskich dla wielu klientów 
indywidualnych



Na czym polega nasza usługa? 


• Tłumaczenie przez wykwalifikowanego tłumacza na miejscu u 
wskazanych przez Zleceniodawcę kontrahentów (biura, fabryki, 
inne lokalizacje dogodne dla kontrahentów). Możliwe tłumaczenie 
polsko-chińskie, chińsko-polskie, oraz angielsko-chińskie, 
chińsko-angielskie.


• Pełna obsługa logistyczna na terenie Chin: rezerwacja hotelu(i), 
organizacja najdogodniejszych środków transportu. 


• Czas usługi rozpoczyna się w chwili odebrania Zleceniodawcy ze 
wskazanego przez niego miejsca; może to być lotnisko bądź 
hotel zarezerwowany osobiście lub za pośrednictwem ChinaGo. 


• Na życzenie Zleceniodawcy możliwe jest również tłumaczenie 
podczas mniej formalnych spotkań, np. obiad, kolacja z 
kontrahentami.


• Na życzenie Zleceniodawcy możemy zorganizować i umówić kilka 
spotkań w różnych destynacjach. Zapewniamy tłumaczenie jak 
również organizację transportu.* Ze względu na duże odległości 
w chińskich miastach (oraz między nimi) dobra logistyka spotkań 
i transportu jest rzeczą kluczową.


• Dodatkowo oferujemy możliwość wypłaty gotówki z bankomatów na 
terenie Chin we wszystkich bankomatach bez dodatkowej 
prowizji (przeliczone według kursu Citi Handlowy).


• W odpowiedzi na Państwa oczekiwania istnieje możliwość 
dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb zleceniodawcy.

Oferujemy kompleksowe usługi tłumaczeniowe z języka 
chińskiego (mandaryńskiego) podczas spotkań biznesowych, 
konferencji, negocjacji, rozmów lub targów, zarówno w Chinach  
jak i w Polsce.



Cena usługi (do 4h/dzień): 150 EUR

Cena usługi (do 8h/dzień): 300 EUR

Cena usługi (powyżej 8h/oferta personalizowana): stawka ustalana 
indywidualnie


* Zleceniodawca ponosi koszt dojazdu/dolotu i powrotu tłumacza do/z 
danej destynacji. 

Zapraszamy do współpracy!

see everything, the world’s big
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