


Portal BigChina.pl wystartował 1 grudnia 2006 roku, zyskując 

przychylność największych mediów oraz dziesiątek tysięcy osób 

zainteresowanych importem z Chin. Nasz serwis b2b organizuje 

oraz przede wszystkim pomaga Polakom, którzy chcą sprowa-

dzać towary z Państwa Środka. 

Co nas wyróżnia?
wiedza i doświadczenie

przedstawicielstwo w Chinach

posiadanie sprawdzonych partnerów  
na każdym etapie importu

dokładność i transparentność  
działań

Wraz z szybkim rozwojem portalu dla importerów i dużym 

zainteresowaniem inwestorów, powstał klimat do zawiązania 

spółki. W ten sposób, 31 maja 2007 roku powstała BigChina 

Sp. z o.o. 

Ofertę usług BigChina Sp. z o.o. tworzą nasi Klienci. To w od-

powiedzi na potrzeby  polskich przedsiębiorców zainteresowa-

nych współpracą z chińskimi kontrahentami, zdecydowaliśmy się 

wprowadzić usługi, które kompleksowo uzupełniają ofertę por-

talu BigChina.pl: sporządzanie raportów branżowych, sprawdza-

nie wiarygodności chińskich eksporterów, biały wywiad gospo-

darczy w Chinach, czy wreszcie kompleksowa realizacja importu 

na zlecenie.

Nasze usługi cieszą się dużą popularnością i są przyjmowane 

przez Klientów z zadowoleniem. Przeprowadzamy z sukcesem 

dziesiątki transakcji dla Klientów z różnych branż . Dzięki naszym 

działaniom, uchroniliśmy wielu przedsiębiorców przed współ-

pracą z nieuczciwymi kontrahentami.

Nasze wieloletnie doświadczenie w handlu międzynarodowym, 

poparte współpracą z licznymi partnerami biznesowymi, kontak-

tami z tysiącami fabryk oraz izbami handlowymi, to gwarancja, 

że każde działanie jakie wykonujemy w Chinach jest rzetelne, 

fachowe i bezpieczne, a dzięki szerokim kontaktom jesteśmy  

w stanie zrealizować każdy biznes na linii Polska - Chiny . 

Naszą misją jest uświadamiać  
Polakom, że handel z Chinami to 
ciekawy i dochodowy rodzaj biznesu, 
pod warunkiem jednak,  
że podchodzimy do niego z głową.
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Import z BigChina to najlepsza i najkrótsza 
droga do bezpiecznego handlu z Chinami.

KONIECZNE DZIAŁANIA USŁUGI BIGCHINA

KROK I

KROK I

KROK I

wybór produktu

sprecyzowanie zamówienia w oparciu o znajomość  
polskiego rynku, wiedzę o produkcie i potrzeby Importera

wskazanie oczekiwanego poziomu wykonania produktu

określenie obostrzeń i przepisów dotyczących  
wprowadzenia produktu na rynek UE

znajomość chińskich realiów

kalkulacja kosztów importu – ocena opłacalności i ryzyka

wyszukanie chińskich fabryk produkujacych poszukiwany  
asortyment 

porównanie ofert i wybór najkorzystniejszej opcji dla Importera

negocjacje z eksporterem w zakresie warunków dostawy, ceny, 
opcji dodatkowych 

sprowadzenie próbek towarów

zamówienie próbek

kontrola towaru w Chinach (przed, w trakcie i po produkcji)

kontrakt handlowy 

przygotowywanie i kompletowanie wszystkich niezbędnych  
w procesie importu dokumentów

SZKOLENIA I KONSULTING  (s. 9) 
doradztwo importowe 

RAPORTY Z RYNKU CHIŃSKIEGO  (s. 8) 

kalkulacja kosztów importu 

UDZIAŁ W TARGACH NA ZLECENIE IMPORTERA  (s. 15) 
pomoc w wyszukaniu produktu na rynku chińskim,  
sprowadzenie próbek

RAPORT PRODUCENTÓW (s. 8) 
 wyszukanie chińskich fabryk produkujących poszukiwany asorty-
ment, porównanie ofert

ARANŻACJA WYJAZDU DO CHIN (s. 15) 
w celu odwiedzenia fabryk i/lub udziału w targach  
z obsługą przedstawiciela BigChina

AUDYT WYBRANYCH FABRYK  (s. 10) 
wizyta inspektora BigChina w siedzibie kontrahenta, porównanie 
fabryk na miejscu w Chinach

ZDALNE SPRAWDZENIE CHIŃSKIEJ FIRMY (s. 10)

SPRAWDZENIE „ON SITE” CHIŃSKIEJ FIRMY (s. 10)
audyt fabryki

KONTROLA TOWARU (s. 11)
- inspekcja przed produkcją
- inspekcja w trakcie produkcji
- inspekcja po zakończeniu produkcji, przed wysyłką
- kontrola załadunku

REDAGOWANIE UMÓW HANDLOWYCH (s. 14)

ARANŻACJA TRANSPORTU I OBSŁUGA FORMALNOŚCI (s. 12-14) 

KONSOLIDACJA PRZESYŁEK (s. 13)
minimalizacja ryzyka i kosztów

Bezpieczny import z Chin w 3 krokach

We współpracy z  partnerem reprezentującym nas na terenie 

Chin, oraz w oparciu o dziesiątki przeprowadzonych z sukcesem 

PRZYGOTOWANIE IMPORTU 

PRZYGOTOWANIE IMPORTU 

PRZYGOTOWANIE IMPORTU 

KROK II

KROK II

KROK II

KROK III

KROK III

KROK III

WYBÓR DOSTAWCY

WYBÓR DOSTAWCY

WYBÓR DOSTAWCY

MINIMALIZACJA RYZYKA

MINIMALIZACJA RYZYKA

MINIMALIZACJA RYZYKA

transakcji, oferujemy szeroki zakres usług zabezpieczających  

Odpowiadamy na Państwa potrzeby – oferujemy zarówno 

kompleksową obsługę całego procesu, jak i  sprawdzone 

rozwiązania na każdym etapie importu.
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Kompleksowa obsługa importu z Chin
Zaoszczędzimy Twój czas, pieniądze i stres.

Dzięki doświadczeniu, wiedzy i dokładności, skutecznie 
wyręczamy naszych Klientów w obsłudze importu.

 Wybieramy najlepszego dostawcę
 Pilnujemy obiegu dokumentów
 Dokonujemy kontroli towaru
 Aranżujemy transport i odprawy celne
 Konsolidujemy przesyłki

Importowanie wymaga wielu przygotowań, o których nie wie 

ktoś, kto nigdy nie importował. Znajomość rynku chińskiego, 

języka i kultury, jest bardzo ważna. Każdy towar impor-

towany z Chin musi przejść procedurę celną. Nie wystarczy 

zaimportować, ale trzeba jeszcze wiedzieć, co zrobić, by to-

war został dopuszczony do obrotu. Trzeba też wiedzieć 

jak rozwiązywać różne awaryjne przypadki. My to wiemy. 

Wybieramy najlepszego dostawcę, pilnujemy obiegu doku-

mentów, dokonujemy kontroli towaru, aranżujemy transport  

i odprawy celne. 

Dzięki współpracy z osobami reprezentującymi nas na terenie 

-

towych i agencji celnych, skutecznie wyręczamy naszych Klientów 

w obsłudze importu.
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 wyszukanie chińskich fabryk produkujących po-
szukiwany asortyment, porównanie ofert i wybór 
najkorzystniejszej opcji dla Importera

 sprawdzenie wiarygodności chińskiego kontrahenta 

 aranżację próbek towarów

 kontaktowanie się z producentem we wszystkich sprawach w języku chiń-
skim i angielskim

 negocjacje z eksporterem w zakresie warunków dostawy, ceny, opcji dodatkowych

 przygotowywanie i kompletowanie wszystkich niezbędnych w procesie importu dokumentów 

 doradztwo importowe

 
spedycyjną czy agencją celną

 monitoring innych chińskich eksporterów, na wypadek potrzeby szybkiej zmiany dostawcy

 kontrolę towaru w trakcie i po zakończeniu produkcji

 aranżację załadunku, transportu i odprawy celnej

Usługa obejmuje:
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Proces importu z Chin z obsługą BigChina

ROLA KLIENTA

ROLA KLIENTA

ROLA KLIENTA

ROLA BIGCHINA

ROLA BIGCHINA

ROLA BIGCHINA

ETAP I: PRZYGOTOWANIE PROCESU IMPORTU (10-30 DNI)

ETAP II: PRODUKCJA I KONTROLA (10-60 DNI)

ETAP III: TRANSPORT I ODPRAWA CELNA  (7-45 DNI)

 określenie produktu  
i wymagań

 płatność zaliczki na poczet 
realizacji zamówienia

 wybór oferty i sprecyzowanie 
potencjalnego zamówienia

 rejestracja w systemie celnym, pod-
pisanie upoważnień do odprawy celnej

 ustalenie wytycznych do 
kontroli towaru

 analiza potrzeb Klienta
 sformułowanie zapytania  

ofertowego

 przedstawienie wyselekcjonowanych ofert 
 kontakt z Klientem - doradztwo

 realizacja i obsługa zlecenia

 nadzór nad produkcją
 kontaktowanie się we wszystkich 

sprawach z producentem i Klientem

  
i obostrzeń dotyczących wprowadzenia 
towaru do obrotu na rynku UE

 określenie wymaganych dokumentów, 

 instruowanie Klienta w zakresie 
rejestracji, upoważnień, ewentualnych 
oświadczeń

 przygotowywanie i kompletowanie 
dokumentów do odprawy celnej

 aranżacja odprawy celnej

 monitoring procesu transportu

 wyszukanie chińskich fabryk 
 porównanie ofert i wybór najkorzystniejszych
 kontakt z chińskimi dostawcami

 podpisanie umowy z producentem
 wpłata zaliczki i zlecenie produkcji

 kontrola załadunku

 
 

D
zi

ał
an

ia
  

p
o

d
ej

m
o

w
an

e 
 

w
 P

o
ls

ce

D
zi

ał
an

ia
  

p
o

d
ej

m
o

w
an

e 
 

w
 P

o
ls

ce

D
zi

ał
an

ia
  

p
o

d
ej

m
o

w
an

e 
 

w
 P

o
ls

ce

D
zi

ał
an

ia
  

p
o

d
ej

m
o

w
an

e 
 

w
 C

h
in

ac
h

D
zi

ał
an

ia
  

po
d

ej
m

o
w

an
e  

w
 C

h
in

ac
h

D
zi

ał
an

ia
  

po
d

ej
m

o
w

an
e  

w
 C

h
in

ac
h

6

BigChina-Folder.indd   6 01.09.2015   16:47



 decyzja o imporcie

 akceptacja zamówienia do wysyłki
 płatność drugiej transzy za zrealizowane zamówienie
 podpisanie zlecenia transportu

 ocena dostarczonych produktów i zrealizowanych 
usług

 płatność należności celno-podatkowych  pokrycie kosztów transportu

 ocena 
próbek

 negocjacje w zakresie warun-
ków zamówienia, dostawy, 
ceny, opcji dodatkowych

 wybór producenta

 ocena wyników kontroli

 ustalenie warunków 
zamówienia i zasad 
współpracy

 podpisanie umów 
handlowych

 aranżacja 
próbek 
towarów

 zredagowanie Projektu Importu 
– raport zawierający zebrane infor-
macje oraz kalkulację wszystkich 
kosztów importu

 przedstawienie oferty współpracy

 aranżacja załadunku i transportu

 zakończenie realizacji zamówienia aranżacja dostawy do Klienta

 rozliczenie z producentem
 kontrola w trakcie i po 

zakończeniu produkcji
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Twój pierwszy krok w biznesie z Chinami.

Ułatwiamy nawiązanie współpracy z właściwymi dostawcami,  
pomagamy w ocenie ryzyka importu oraz kalkulacji związanych  
z nim kosztów.

 Wyszukujemy producentów
 Sprawdzamy regulacje prawne
 Przewidujemy koszty importu
 Analizujemy wybrane branże

Raporty z rynku chińskiego

Raport producentów
 chińskiego rynku jest ogromna oferta, obejmująca 

często kilkaset fabryk, produkujących dla odbiorców na całym 

wykonać produkty zgodnie z naszymi wytycznymi, nie nale-

ży do łatwych zadań. Wybór kontrahenta ułatwić może raport  

z wyselekcjonowanych przez BigChina producentów, zawierają-

-

war. Taki raport  to pierwszy krok w poszukiwaniu kontrahentów 

na rynku chińskim.

Pogłębiony raport producentów
W celu zapoznania się z ofertami chińskich producentów  

z danej branży, porównania ich ofert oraz całkowitej wyceny 

importu, proponujemy pogłębiony raport producentów. Ra-

port ten, oprócz informacji na temat wyselekcjonowanych pro-

ducentów, zawiera także oferty cenowe dla poszukiwanego  

w Chinach asortymentu. Jest także pogłębiony o informacje na 

temat ewentualnych obostrzeń i przepisów przy imporcie towa-

rów na teren Unii Europejskiej oraz pozostałych kosztów impor-

tu z uwzględnieniem transportu, obsługi celnej i stawki celnej  

na dany towar. W tym raporcie znajdują się wszelkie informacje 

potrzebne do podjęcia decyzji o opłacalności importu danego 

produktu oraz jego późniejszej realizacji.  
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Poznaj tajniki owocnej współpracy z chińskim kontrahentem.

Znajomość chińskich realiów może znacząco wpłynąć na 
powodzenie Twojego biznesu.

 Dzielimy się doświadczeniem i praktyczną wiedzą
 Podpowiadamy jak unikać błędów
 Dostosowujemy tematy szkoleń do potrzeb Klientów
 Pomagamy w negocjacjach

Odmienność kulturowa między Polską a Chinami jest ogromna  

i nie pozostaje bez wpływu na biznes. Chiny to wyjątkowo trud-

ny rynek. Niewątpliwą barierą dla polskiego biznesu jest kultura  

i system regulacji w tym kraju. Niewiedza czy ignorancja prowa-

dzą do błędów, których konsekwencje, budują często mylne wy-

obrażanie na temat prowadzenia interesów z Chińczykami.

 

Przed rozpoczęciem importu z Chin, warto dowiedzieć się jak uni-

kać błędów w relacjach z chińskimi kontrahentami, a także poznać 

tajniki owocnej współpracy z dalekowschodnim partnerem. 

Prowadzimy szkolenia przekazujące praktyczną wiedzę, pozwa-

lającą odnieść sukces w biznesie z Chinami. W ramach indywi-

dualnych warsztatów, prelegenci BigChina omawiają kwestie 

związane z wyszukiwaniem partnerów w Chinach, badaniem ich 

wiarygodności, a także zdradzają sposoby minimalizacji ryzyka  

w handlu z Chinami. 

Dokładny zakres i temat szkolenia uzgadniany jest i dostosowy-

Pełnimy także rolę doradcy i konsultanta w handlu z Chinami. 

Udzielamy opinii i porad polskim przedsiębiorcom napotykają-

cym trudności w relacjach z chińskimi partnerami. Pomagamy  

w negocjacjach i porozumieniu ze stroną chińską, a także rozwią-

Szkolenia i konsulting

W oparciu o szerokie doświadczenie 
w kontaktach z chińskimi partnerami, 

poparte wieloletnią działalnością  
i dziesiątkami przeprowadzonych 

transakcji, udzielamy praktycznych 
wskazówek, jak zminimalizować ryzyko 

we współpracy z Państwem Środka.
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Sprawdź wiarygodność potencjalnego partnera.

Nasze
z nieuczciwymi kontrahentami.

 Sprawdzamy dokumenty i dane bankowe

 Audytujemy fabryki w Chinach

 Oceniamy ryzyko współpracy

 Udzielamy praktycznych wskazówek

 

 

 

Sprawdzenie zdalne
Import jest dużo spokojniejszy, gdy mamy o chińskim kontrahen-

-

wszystkie dostępne informacje na temat danego podmiotu gos-

podarczego, jak:  

  
kontaktowymi, 

 

 

 miejsce produkcji towaru, 

 

 

 zezwolenia na prowadzenie działalności,

 licencja eksportowa. 

odpowiemy na pytanie czy jest to producent, czy tylko pośrednik. 

Raport uzupełniamy także opinią i sugestiami odnośnie ewentu-

Sprawdzenie „on site” / Audyt fabryki

Sprawdzenie to obejmuje wizytę w siedzibie chińskiego kontra-

henta. Cel tej wizyty określa Klient. Może to być sprawdzenie 

czy fabryka istnieje i produkuje, spotkanie z przedstawicielem 

fabryki, obejrzenie dokumentów, pobranie informacji o odbior-

cach, wizyta w zakładzie produkcyjnym i ocena jakości systemu 

produkcji oraz możliwości technologicznych producenta. Wyniki 

audytu przedstawiamy w formie szczegółowego raportu, zawie-

obszarach:

 
dokumentów),

 organizacja fabryki i proces realizacji zamówień,

 

 system zapewnienia jakości,

 dostawy surowców do produkcji,

 badania i rozwój (R&D).

W raporcie przedstawiamy także mocne i słabe strony kontra-

henta oraz sugestie i porady w odniesieniu do ewentualnej z nim 

współpracy.

na dużą skalę. To najlepsza forma sprawdzenia czy inwestowane 

Żadna, nawet najlepiej sporządzona umowa 
nie da oczekiwanego rezultatu, jeżeli druga 
strona nie zostanie należycie sprawdzona. 
Wystarczy, że zlecisz nam taką dyspozycję, 
a my sprawdzimy dokumenty, odwiedzimy 
fabrykę, a nawet skontrolujemy towar przed 
wysyłką z Chin.
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Zleć nam inspekcję swojego zamówienia.

Kontrolujemy towar w Chinach w zależności od 
wymagań i zgodnie z wytycznymi Klienta.

 Ujawniamy problemy we wczesnym  
stadium procesu produkcji

 
 Dokumentujemy przebieg kontroli
 Nadzorujemy załadunek

Kontrola  
przed produkcją

Kontrola  
w trakcie produkcji

Kontrola po 
zakończeniu produkcji

Kontrola  
załadunku

Sprawdzenie fabryki, linii 
produkcyjnej, komponen-
tów i materiałów.

Kontrolę przeprowadzić mo-
żemy przed uruchomieniem 
produkcji, oceniając np. ja-
kość materiałów, jakie zosta-
ną użyte, a także ustawienia 
maszyn. Na tym etapie moż-
na wyprodukować i zbadać 
próbkę oraz ewentualnie wy-
eliminować błędy, co elimi-
nuje ryzko nieprawidłowości 
ujawnionych w produkcji na 
większą skalę, a tym samym 
ryzyko opóźnień.

Kontrolę przed produkcją 
warto połączyć z audytem fa-
bryki (s. 10 ) w ramach jednej 
wizyty w fabryce.

Inspekcja jakości.

Sprawdzamy zamówienie po 
uruchomieniu procesu pro-
dukcyjnego (gdy zamówie-
nie jest gotowe w 20-30%). 
Może to być uruchomienie 
kilku egzemplarzy, pobranie 
próbek zamówienia, a mogą 
to być też testy laboratoryj-
ne. Kontrola w trakcie reali-
zacji zamówienia umożliwia 
ocenę produktów, ujawnie-
nie ewentualnych wad czy 
błędów, co daje możliwość 
szybkiej reakcji i wprowadze-
nia poprawek, nie powodują-
cych znacznych opóźnień. 

Przyjęcie zamówienia do  
akceptacji Klienta.

Kontrola przed załadunkiem 
i wysyłką zamówienia umoż-
liwia sprawdzenie jakości  
i ilości w 100% zakończo-
nych produktów. Kontrola 
obejmuje wizytę inspektora 
BigChina w miejscu, gdzie 
składowany jest towar oraz 
sprawdzenie towaru, zakła-
dające użycie różnego rodza-
ju środków, metod czy na-
rzędzi. Produkty poddawane 
kontroli wybierane są losowo 
w ilości uzgodnionej z Klien-
tem.

Potwierdzenie wysłania  
zamówionych produktów.

Inspektor BigChina może być 
obecny podczas załadunku  
w fabryce oraz zabezpie-
czenia kontenera plombami. 
Może także sprawdzić dotar-
cie przesyłki do portu nada-
nia. 

oraz uwagami inspektora.

Kontrola towaru w Chinach
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Obsługa transportu i odprawy celnej
Zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Dzięki współpracy z osobami reprezentującymi nas na 
terenie Chin oraz z wypróbowanymi partnerami wśród 

wyręczamy naszych Klientów w obsłudze transportu  
i odpraw celnych.

Aranżacja transportu i obsługa formalności

Analizując potrzeby Importera, uwzgledniając czas, koszty oraz 

rodzaj produktów, doradzimy właściwe warunki i rodzaj trans-

portu, a także miejsce odprawy celnej.

Zapewniamy:

 Obsługę logistyczną z każdego portu 
w Chinach pod każdy adres  
w Europie

 Wybór optymalnej dla Twojego 
biznesu formy transportu 

 Atrakcyjne stawki 

 Profesjonalny serwis

 Kompletowanie i sprawny obieg 
dokumentów

TRANSPORT MORSKI
pełnokontenerowy

drobnicowy

TRANSPORT INTERMODALNY
łączy przewóz samochodowy 

z kolejowym

TRANSPORT DROGOWY
samochodowy

OBSŁUGA CELNA
odprawy w Polsce i w Europie

przekazy celne
odroczenie płatności Vat 

przy odprawach

TRANSPORT KOLEJOWY
pełnokontenerowy

drobnicowy

TRANSPORT LOTNICZY
ekspresowy

cargo
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Nasza usługa umożliwia zakup różnych towarów u kilku dostaw-

ców i ich konsolidację do jednej przesyłki drobnicowej lub kon-

tenerowej.

Konsolidacja przesyłek do JEDNEGO transportu oznacza: 

 JEDNO zlecenie spedycyjne,

 JEDEN numer przesyłki,

 JEDNĄ odprawę celną,

 JEDNĄ

Oferujemy wszelkie czynności konsolidowania towarów  

w Chinach, a w szczególności:

 aranżację dostaw z poszczególnych fabryk w Chinach do 
miejsca konsolidacji,

 wynajem magazynu lub składowanie towaru w naszej 
agencji w Chinach,

 przepakowywanie towarów,

 

 kontrolę zamówionych towarów (s. 11),

 aranżację transportu i odprawy celnej,

 przygotowywanie i kompletowanie wszystkich niezbęd-
nych w procesie transportu dokumentów,

 nadzór nad procesem importu, kontaktowanie się z produ-

ok. 3-7 dni

$

$$

$$$

ok. 14 dni ok. 30-45 dni

Transport lotniczy

Transport morski

Transport kolejowy

Zamawiasz towary w kilku fabrykach? 
Pomożemy Ci obniżyć koszty transportu.

Konsolidacja przesyłek oszczędza pieniądze 
i  czas, podnosząc tym samym efektywność 
Twojego biznesu.  

To alternatywa dla rosnących cen produkcji  
w Chinach i sposób na inteligentny zakup.

Konsolidacja przesyłek
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Jak prawidłowo skonstruować kontrakt handlowy  
z chińskim kontrahentem? Zdaj się na nas.

 Pomagamy przeprowadzać bezpieczne  
transkacje

 Doradzamy w zakresie kontraktowania  
z partnerem chińskim

 Prowadzimy negocjacje
 Opracowujemy umowy handlowe

Obsługa prawna kontraktów z Chinami

-

cych towar do obrotu w Polsce, należy egzekwować od produ-

centa na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Spisanie umowy  

z chińskim kontrahentem jest bardzo wskazane, bez względu na 

wielkość zamówienia. Oczywiście kontrakty nie zawsze są prze-

strzegane, ale bez nich szanse na odzyskanie pieniędzy od nie-

uczciwego kontrahenta są bliskie zeru. Umowa nie tylko zwięk-

sza poczucie bezpieczeństwa Importera, ale także sprawia, że 

strona chińska czuje się bardziej zobligowana do dostarczenia 

produktów zgodnie z jej warunkami.
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Zorganizujemy Twoje spotkanie z chińskim partnerem.

Aranżujemy wyjazdy do Chin w celu odwiedzenia chiń-
skich fabryk i udziału w targach produktów chińskich.

 Obsługujemy spotkania biznesowe
 Zapewniamy tłumacza i opiekuna
 Aranżujemy podróż i zakwaterowanie
 Załatwiamy formalności

Organizacja wyjazdów do Chin

Największe zalety poszukiwania 
dostawców na targach w Chinach:

 dostęp do setek interesujących 
dostawców w jednym miejscu

 możliwość zaopatrzenia się w katalogi  
i próbki

 uczestnictwo w targach dla 
drogie, 

 

 

 

 

 

Zakres naszych działań obejmuje:

 rejestracja na targi i/lub umówienie spotkań z przedstawi-
cielami chińskich fabryk,

 zapewnienie tłumacza i opiekuna,

 aranżacja przelotów i zakwaterowania w możliwie najniż-
szych cenach,

 aranżacja wizy, ubezpieczenia turystycznego,

 organizacja części turystycznej wyjazdu.

W zakresie wyjazdów współpracujemy ze sprawdzonymi part-

nerami z branży turystycznej z wieloletnim doświadczeniem  

w obsłudze podróży służbowych i prywatnych.

Udział w targach na zlecenie 
Importera
Odwiedzimy wybrane targi w Chinach w poszukiwaniu 
wskazanego przez Ciebie produktu.

Skorzystanie z tej usługi znacznie obniża koszt dotarcia do chiń-

skich dostawców. Umożliwia Importerowi zapoznanie się z ofer-

bez konieczności wyjazdu do Chin. Na życzenie Klienta, pracow-

nik BigChina w Chinach odwiedzi wybrane targi w poszukiwaniu 

określonego asortymentu. 

Tego rodzaju poszukiwania obejmują także pomoc w wyborze 

wyselekcjonowanych na targach producentów.
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