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Importowanie towarów z Chin – Jak to się robi?
Chcesz zacząć biznes, podoba Ci się produkt produkowany w Chinach, ale nie wiesz jak sprowadzić go do Polski?
Tutaj dowiesz się jak importować towary z Chin.
Dlaczego warto importować towary z Chin?
Ponieważ towary z Chin są produkowane po najniższych cenach. Ich jakość zależy od tego, ile pieniędzy możemy
na nie przeznaczyć. Wiadomo, im większa kwota tym lepsza jakość produktu. Dzięki importowi towarów z Chin
możemy uzyskać dobrą jakość za w miarę niską cenę.

Zanim zaczniesz import z Chin
- Zapoznaj się z mentalnością Chińskich przedsiębiorców
Składając zamówienie na konkretny przedmiot musimy zaznaczyć co dokładnie mamy na myśli. Z czego ma się on
składać i jakich elementów nie może w nim zabraknąć. Chińczycy muszą mieć wszystko czarno na białym. Jeśli
tego nie dopilnujemy, możemy dostać niekompletny produkt, np. grającego misia bez baterii lub długopisy bez
wkładu. W takiej sytuacji nie jest to uznawane przez nich za oszustwo. Raczej jest to niedomówienie. Bo jeżeli
zamawiający nie wspomniał o bateriach, czy wkładzie, to znaczy, że nie był on konieczny.
- Podczas negocjacji nie stresuj się i nie popędzaj
Pośpiech jest złym doradcą. Doskonale wiedzą o tym Chińczycy, którzy nie znoszą podejmować decyzji wtedy, gdy
są popędzani. Jeśli okażesz im swoją nerwowość i zniecierpliwienie, uznają Cię za człowieka słabego,
niezdecydowanego. Negocjacje z Chińczykami muszą trwać, to normalne.
- Zawsze mów prawdę, nie myl się w zeznaniach
Podczas rozmów, Chińscy przedsiębiorcy często lubią zadawać to samo pytanie. Nie możemy się denerwować,
musimy im spokojnie wszystko wytłumaczyć.
- Chcesz robić interesy z Chinami? Przygotuj się na to:
Jeśli chcesz zrobić na nich dobre wrażenie, przygotuj umowy i wizytówki po Chińsku. Umowa musi być pisemna i
sporządzona w ich języku. W przeciwnym wypadku sąd nie uzna tego za dokument. W przypadku dochodzenia

swoich praw, dla Chińskich sądów najważniejsze są faktury i dokumenty. Wszelkie rozprawy odbywają się szybko i
sprawnie.

Prosty sposób na importowanie towarów z Chin
Chiny jak widać to jest tani, ale jednocześnie trudny rynek. Pełen kruczków i grząskiego gruntu. Możemy oszczędzić
sobie wielu problemów jeśli będziemy sprowadzać produkty z Chin przez sprawdzonych pośredników. Na przykład
www.accbiznes-chiny.com/pl z pewnością ułatwi wielu ﬁrmom to zadanie. Za ich pośrednictwem dokonacie
wszelkich formalności. Są fachowcami w tej dziedzinie, znają się na tym co robią. Warto im zaufać. Sprawdź ich
możliwości na accbiznes-chiny.com
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