
 

波兰公司 ChinaGo.pl 让您了了解中国电商平台1688

– największą platformę hurtową B2B w Chinach

1688.com

Poznaj z nami

Alibaba Group



1. Czym jest 1688.com?

1688 to największa platforma hurtowa B2B w Chinach stworzona przez 
dobrze znaną wszystkim grupę Alibaba. Przeznaczona jest dla chińskich 
hurtowników. To właśnie na 1688 dostępne są towary, które później 
sprzedają chińscy producenci/dostawcy na takich serwisach jak Aliexpress 
(B2C). 1688 to tak naprawdę Alibaba dla Chińczyków z cenami źródłowymi, 
prosto od producenta, bez marży pośredników. Z resztą sama nazwa 
serwisu 1688 w języku mandaryńskim brzmi podobnie jak słowo „Alibaba”.


Serwis 1688 dostępny jest wyłącznie w języku chińskim (mandaryńskim) 

i prowadzony jest jedynie dla chińskich odbiorców hurtowych. Na 1688 
jedyną dostępną walutą jest yuan chiński (CNY), a zdecydowana większość 
dostawców nie mówi po angielsku, choć oczywiście są wyjątki. Co jest 
bardzo istotne, nie oferują oni eksportu poza terytorium Chińskiej Republiki 
Ludowej. 


Sama platforma nie oferuje zmiany ani języka, ani waluty, w tym formy 
płatności na np. kartę kredytową, PayPal czy nawet zwykły przelew 
międzynarodowy. Mając konto na 1688, chińskie konto bankowe, chiński 
adres oraz stały chiński numer telefonu dopiero wtedy można dokonywać 
zakupów na platformie. Wysyłka towarów odbywa się jedynie na terytorium 
Chin.


Wszystko to sprawia, że platforma jest niedostępna dla odbiorców spoza 
Chin, lecz dzięki temu ceny na platformie 1688.com są zdecydowanie 
niższe niż na serwisach oferowanych na rynki międzynarodowe, jak 
Alibaba.com czy tym bardziej znany Aliexpress.


Podsumowując, 1688 prowadzona jest przez grupę Alibaba, na której 
spotykają się chińskie fabryki i chińscy odbiorcy hurtowi, a cała transakcja 
między nimi odbywa się w Chinach.

http://Alibaba.com
http://1688.com
http://Alibaba.com
http://1688.com


 

2. Dlaczego my?

Jesteśmy polską firmą działającą od 2014 roku. Zaufali nam już Klienci 

z krajów europejskich i azjatyckich. Mamy pracowników zarówno w Polsce 
(Kraków), jak i w Chinach (Shenzhen). Poznaj nas bliżej! 


              tel. Polska: +48 791 91 99 91     tel. Chiny: +86 156 1875 0665


Naszą ofertę kreujemy pod Twoje potrzeby. Nie narzucamy żadnych 
pakietów, nie wiążemy Klientów umowami na wyłączność, a doświadczenie 
na rynkach azjatyckich pozwala nam na pełną transparentność. 


Oferujemy pełną realizację zamówienia, tj. znalezienie konkretnego 
towaru, produkcję pod własną marką (również po modyfikacjach produktu 
wg. Twoich potrzeb), zamówienie towaru, sprawdzenie towaru, nadanie go 
do Polski.


Jeżeli znalazłeś interesujące Cię produkty, oferujemy samo zamówienie 
wybranego przez Ciebie towaru przez serwis 1688 pod wskazany adres w 
Chinach, jako że platforma nie pozwala na wysyłkę do innych krajów.


Oprócz zakupu towaru u dostawcy na 1688, możesz za naszym 
pośrednictwem nadać go do Polski - to najczęściej wybierana opcja przez 
naszych Klientów. Towar oczywiście może być skonsolidowany. Możemy 
również zrobić zdjęcia Twojego towaru, abyś miał pewność, że na pewno 
dostaniesz to, co zamawiasz. (Na życzenie można również skorzystać z 
usług firm zewnętrznych i nadać towar statkiem lub koleją.)


Oferujemy również sam transport towaru, jego konsolidację, sprawdzenie 
wybiórcze towaru.


Przy transferze środków od Ciebie do chińskiego dostawcy z portalu 1688, 
bierzemy zawsze kurs średni NBP chińskiego yuana (https://www.nbp.pl/
kursy/kursya.html). Nigdy nie zawyżamy kursów!



3. Jak wygląda współpraca z nami?

Jesteśmy otwarci na Twój styl pracy, charakter Twojego przedsiębiorstwa 
oraz bierzemy pod uwagę wszelkie niuanse Twojej branży. Najczęściej 
współpraca z nami opiera się na podstawie poniższych scenariuszy:


1. Jeżeli nie masz wybranego towaru: Do takiego zlecenia 
podchodzimy jako do nowego projektu. Bardzo szczegółowo 
omawiamy produkty/towary, których poszukujesz. Przeprowadzamy 
analizę, badamy ceny, możliwości, czas wyprodukowania towaru, 
przeliczamy koszty transportu, sprawdzamy firmę. Szczegóły odnośnie 
dalszej współpracy będziemy omawiać w dalszych krokach,  
w zależności od złożoności projektu.


2. Jeżeli masz już wybrany towar: Na podstawie faktury proforma, 
prosimy Cię o opłacanie naszej usługi pośrednictwa. Aby nie tracić 
niepotrzebnie czasu, w tym samym czasie prosimy o przesłanie do nas 
linków z wybranym towarem wraz z opcjami wybieranymi przy 
zamówieniu (np. ilość, kolor, rodzaj). Jeżeli wszystko będzie się 
zgadzało, przystępujemy do przeliczenia yuana na złotówki, 
przekazaniu pieniędzy i bezpośrednio do  zamówienia towaru. 
Standardowo, w zależności od położenia geograficznego, towar 
dochodzi w ciągu 2 dni do odbiorcy na terenie Chin (czyli również do 
naszego magazynu na terenie Chin, z którego potem możemy nadać 
towar bezpośrednio do Ciebie). Jeżeli interesuje Cię wysyłka towaru  
za naszym pośrednictwem (czyli import do kraju przeznaczenia), 
przygotujemy też dokumenty niezbędne do odprawy towaru w kraju,  
do którego chcesz nadać towar. Po opłaceniu kosztów transportowych  
(i ew. kosztów ubezpieczenia), podajemy numer listu przewozowego, 
na podstawie którego śledzisz transport swojej przesyłki do kraju 
przeznaczenia.




4. Na czym zarabiamy?

Koszt naszej usługi pośrednictwa w zamówieniu gotowego towaru  
to 800 zł netto, bez względu na wartość zamawianego towaru.  
Masz zatem pewność ile zapłacisz za nasze usługi. Na każdą usługę 
wystawiamy polską fakturę VAT.


Pamiętaj, że przy przewalutowaniu chińskiego yuana (CNY), nigdy nie 
bierzemy kursów sprzedaży banku, a zawsze kurs średni NBP (https://
www.nbp.pl/kursy/kursya.html).

Bezpieczeństwo samej transakcji na serwisie 1688 zapewnia Alibaba. [dodaj]


W przypadku skorzystania z naszej usługi transportu, możliwe jest 
wykupienie tzw. imiennego ubezpieczenia przy transporcie.


Pamiętaj, że zawsze możemy zrobić zdjęcie Twojego towaru, nim zostanie 
wysłany do Ciebie.


Zapraszamy do współpracy!

5. Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa?

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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