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OFERTA
Wszystko, czego Państwo potrzebują znajduje się tutaj:
• Konsultacja importowa/eksportowa
To zdecydowanie pierwszy krok dla osoby, która zamierza rozpocząć
przygodęz importem/eksportem towarów.
Jest to krok mający na celu uświadomić co to jest import/eksport, dlaczego warto wdrożyć
się w ten temat, jakie są realne możliwości, z kim współpracujemy i dlaczego głównie z
przedsiębiorcami z rynku chińskiego.
(Krok po kroku omówimy na konsultacji jak wygląda cała procedura logistyczna, jak negocjować ceny, jak przedstawia się kultura biznesu Państwa Środka, oraz bardziej szczegółowo
przeanalizujemy pomysł do zrealizowania, pomożemy ukierunkować plan działania, a końcowo (lub
początkowo) odpowiemy na wszelkie pytania jakie zostaną zadane podczas spotkania.)
• Wyszukanie rzetelnych partnerów handlowych / dostawców
Jak już wiemy rynek Chiński jest ogromny, a przeglądając się mu bliżej znajduje się tam kilka setek
fabryk prowadzących produkcję towarów różnej maści.
Podczas gdy towar jest już wybrany to kolejno przy rozeznaniu na tamtejszym rynku należy
odpowiednio dobrać partnera handlowego (biznesowego?), który dostarczy nam to czego potrzebujemy o wymaganej specyfikacji, którą podamy. Dostawcy Ci również obowiązkowo będą
zobowiązani do spełnienia wymogów formalnych, cenowych i jakościowych.
• Raport weryfikujący wiarygodność potencjalnego Chińskiego kontrahenta
To działanie należy wykonać w momencie kiedy padła decyzja iż towar zostanie zamówiony i wybrany został potencjalny dostawca. Choć nasuwa się pytanie gdzie dokładnie go zamówić tak aby
nie stracić czy nie zostać oszukanym. Wiadomym jest, że przy tak szerokiej konkurencji w miejscu położonym pół świata dalej może się znaleźć również firma podszywająca się pod realnego
dostawcę, który zniknie zaraz po przekazaniu pieniędzy na tamtejsze konto bankowe.
• Zajmujemy się łączeniem przesyłek
Dzięki tej sprawie można śmiało zaoszczędzić na jednostkowych kosztach transportu, w momencie
kiedy nie mamy możliwości zainwestowania tylu pieniędzy w towar aby zapełnić kontener.
Co za tym idzie szukamy importerów w celu zapełnienia kontenera.
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• Tworzymy analizę rynku i konkurencji
Kiedy zapadła decyzja o produkcie, a chcemy być o krok do przodu od konkurencji proponujemy
analizę rynku i konkurencji. Pomoże to zarówno w efektywnej sprzedaży jak i w dopasowaniu się do
obecnej sytuacji rynkowej, a wiadomym jest, że w dzisiejszych czasach należy być elastycznym i
reagować na zmiany rynkowe.
Analiza zawiera takie elementy jak:
• wielkość rynku
• tempo rozwoju rynku
• rentowność rynku
• struktura kosztów branży
• kanały dystrybucji
• trendy rynkowe,
• kluczowe czynniki sukcesu
• Organizujemy misję handlową do Chin
Każdy chce importować, a żeby nabrać zaufania do potencjalnych Chińskich dostawców trzeba ich
poznać osobiście! Podejmując się tego działania, jesteśmy w stanie poznać kulturę ludzi biznesu,
z którymi nawiążemy współpracę, mamy możliwość sprawdzenia towaru, który chcemy importować, ten wyjazd gwarantuje poszerzenie sieci kontaktów, która jest również istotnym elementem
do prowadzenia interesów, gdziekolwiek na świecie.
Podczas tego wyjazdu kompleksowo organizowane jest:
• Wizy + bilety
• Nocleg na czas odbywających się targów
• Pełne wyżywienie
• Wyjście na targi
• Tłumacz/opiekun – język angielsko chiński
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• Zajmujemy się kompleksową pomocą przy imporcie towarów
Kompleksowa obsługa importowanego towaru służy ku temu, aby towar trafił do Państwa „pod drzwi”. Zatem zajmujemy się pełnym zakresem działania począwszy od wyszukania dostawców/ producentów wybranego asortymentu, przez negocjację cen, zorganizowanie
próbek, pierwsza oraz druga część opłat za towar wysyłany towar, pełen zakres logistyki ze strony
chińskiej, tj. załadunek towaru, kolejno zorganizowanie wyładunku towaru po stronie polskiej, oraz
dostarczenie go we wskazane przez klienta miejsce.
Przy tej usłudze należy zwrócić uwagę na to, iż organizujemy negocjacje, wyszukujemy dostawców
a także weryfikujemy odpowiednio tamtejsze firmy. Wszelkie te informacje oczywiście są przekazywane klientowi w trakcie zawartej umowy.

SCHEMAT NASZEGO DZIAŁANIA

PAŃSTWA
POTRZEBY

Konsultacja
Importowa

Pełna analiza
rynkowa branży
(badanie rynku)

PRZYJĘCIE
ZAMÓWIENIA

RAPORT
WIARYGODNOŚCI
(weryfikacja
dostawcy)
IMPORT
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Pozyskanie
importerów
(najczęściej
5 dostawców)

Realizacja zamówienia
( Najczęściej 30% wkładu
na poczet produkcji)

Pozyskanie
importerów
(najczęściej
5 dostawców)

KONTROLA
JAKOŚCI

KONTROLA
JAKOŚCI

Potwierdzenie stanu
magazynowego
+
Potwierdzenie
daty dostawy
+
Wpłata pozostałych
nalezności
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