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Od projektu
i kosztorysu, poprzez ofertę, negocjacje i zakup licencji aż

po kontrolę produkcji i bezpieczną dostawę



→ Dorota Czołak:
Trener biznesu i Ekspert rynku Chi ńskiego. Ponad 25 wyjazdów i misji
handlowych do Chin. Specjalizacja i Praktyka: jak bra ć udział w
chi ńskich targach, jak szuka ć dostawców z Chin, jak wybiera ć fabryki
w Chinach, w których zleca si ę produkcję oraz jak dokonywać
inspekcji produkcji i załadunku. Na co dzie ń zajmuje si ę kształceniem i
przygotowaniem do samodzielnej pracy pracowników działów importu
z Chin.

→ mec. Katarzyna Prędota:

Radca prawny - OiRP w Warszawie. Zawodowy pełnomocnik,
uprawniony do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds.
Własności Intelektualnej. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w
tym w prawie własności przemysłowej, w szczególności w sprawach
dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz
zwalczania nieuczciwej konkurencji. Nadzorowała zagraniczne projekty,
współpracując z zagranicznymi kancelariami, w tym z chińskimi
ekspertami oraz kancelariami, wspomagając polskie przedsiębiorstwa w
ich działaniach na rynku chińskim.

Pozyskiwanie kontrahentów z CHIN →→
jak produkować i sprowadzać towar pod własną marką ?jak produkować i sprowadzać towar pod własną marką ?

Od projektu i kosztorysu → poprzez ofertę , negocjacje , zakup licencji , kontrolę
produkcji → aż po bezpieczną dostawę i rozliczenie sprzedaży

Termin: 23.01.2020

Miejsce: Warszawa, Centrum
Giełdowe , Ksi ążę ca 4

Czas: 9.30-19.00
Prelegenci:

Dorota Czołak,

mec. Katarzyna Prędota

Magdalena Gorzkowska –
ekspert ds. licencji 20-



→ Magdalena Gorzkowska - ekspert ds licencji
i kontroli jakości towarów z rynku Chińskiego

I.Przygotowanie do importu.

1. Co importowa ć ?
2. Zakup towarów gotowych czy produkcja na

zamówienie?
3. Określenie wymogów jakościowych.
4. Sprecyzowanie strategii cenowej.
5. Opłacalność importu.
6. Realia czasowe w imporcie.
7. Jak i gdzie szuka ć dostawców ?

II. Zasady budowanie dobrej współpracy z
Chińczykami.

1. Zasady budowanie dobrej współpracy z Chińczykami.
2. Ró żnice kulturowe i ich wpływ na współpracę.
3. Chi ńska kultura biznesu.
4. Jak si ę zaprezentowa ć jako wiarygodny kontrahent?
5. Jak si ę zachowywa ć podczas rozmów z partnerami

chi ńskimi.
6. Budowanie relacji z kontrahentami.
7. Tematy tabu vs tematy dozwolone.
8. Gdzie szuka ć nowych kontrahentów z Chin i Hongkongu

i jak si ę reklamowa ć ?

Projekt własnego towaru - wdrażanie nowego
projektu pod własna marką: własny projekt =
własny produkt

1. gdzie zaprojektowa ć towar ?
2. jak i kiedy opatentować projekt ?
3. wdrażanie nowego projektu pod własną marką i proces

produkcji
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III. Wyjazd do Chin - czy i kiedy warto ?

letnie doświadczenie.
Odpowiadała za import,
kontrolę jakości i
koordynację produkcji

artykułów w Chinach

Dla kogo?

właściciele

działy handlowe

piony zakupowe

project managerzy

piony ds. produkcji i rozwoju
osoby delegowane do targów w

Chinach

Cel główny szkolenia

. Umiej ętność
samodzielnego poruszania
się na rynku chi ńskim - Jak
wyprodukowa ć własny
produkt pod własną marką ?
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Korzyści i KNOW-HOW
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1.

zakup licencji2.
3. rozliczanie produktów

licencyjnych.,

4. kontrola produkcji a ż po

20-letnie doświadczenie w branży zbudowała wdrażając na polski
rynek nowe produkty licencyjne dla szerokiego wachlarza
przedsiębiorstw. Odpowiadała za import, kontrolę jakości i
koordynację produkcji artykułów w Chinach. Doświadczenia we
współpracy licencjodawcami (w tym z największymi globalnymi
firmami, jak: Disney, Mattel, National Geographic, Lego itd.)



Przygotowanie do wyjazdu na chi ńskie targi.
Jakie targi wybrać?
Zasady pracy na targach.
Weryfikacja dostawców i sprawdzanie kontrahentów
Wizyty u producentów w Chinach

IV. Definicja produktu czyli co kupujemy?

1. Cechy produktu.
2. Jakość produktu.
3. Jakość produktu.
4. Opakowania i oznakowania.
5. Elementy i akcesoria dodawane do produktu.
6. Licencje i certyfikaty.
7. Jak uzyska ć dobrą cen ę.
8. Zakup towarów z oferty chińskiej firmy.
9.

V. Kalkulacja kosztów importu.

Cena produktu.
Koszty pozostałe zwi ązane z importem.
Cła i podatki.
Zasady płatno ści.

B

VI. Zasady pisania zapytania ofertowego.

Określenie jakości produktów.
Sposoby pakowania.
Zamawianie wzorów.
Terminy wysyłek.
Warunki transportu.
Warunki płatno ści.

C

VII Monitorowanie produkcji i kontrola jakości.

Wymagania jako ściowe.
Wymagania terminowe.
Wpływ rodzaju opakowania na cenę towaru i koszty
transportu.
Inspekcje produkcji w fabryce chi ńskiej.

„dostarczenie na półkę”.

Poznanie narz ędzi do
sporządzania prawidłowej
kalkulacji kosztów projektu i
importu.

5.

Chiny- Jak tanio
produkować i tanio
dostarczać ?

ą
ś . Na
imporcie z Chin mo żna dużo
zarobić- pod warunkiem, że się wie
jak to robi ć dobrze. Wszyscy
importuj ą z Chin -a najwi ęcej tacy
giganci jak Niemcy i USA ( Polska
na wysokim 6 miejscu w UE ) - ten
fakt dodaje skrzydeł wielu polskim
przedsi ębiorcom, którzy już robi ą lub
planuj ą rozpocz ęcie importu z Chin .

Korzystne położenie

Nasze korzystne położenie
powoduje, że jeste śmy dla Chin
strategicznym krajem je śli chodzi o
logistyk ę, szczególnie w kontekście
zwi ększaj ącej si ę wymiany
handlowej pomi ędzy Europ ą a
Chinami
Poł ączenia kolejowe, których ciągle
przybywa, znacz ąco skracaj ą czas
transportu towarów z Chin do Polski.

2018 to rekordowy rok
wymiany handlowej
Chin i Polski

Chiny są najwi ększym partnerem
handlowym Polski w Azji, a z drugiej
strony Polska jest najwa żniejszym
chińskim partnerem handlowym w
regionie Europy Środkowo-
Wschodniej. W ci ągu najbli ższych
kilku lat polsko-chi ńska wymiana
handlowa przekroczy warto ść 20
mld dolarów rocznie.

Przykład: Polski IMPORT
2016 mln EURO
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Nadzór i kontrola wła ściciela marki związana z wyborem
chi ńskiej fabryki

VIII Aspekty Prawne

→ ń ą ą

1.
2. Czy warto podpisywa ć umowę?
3. Zapisy w umowie - przykład umowy
4. Osoby uprawnione do podpisania umowy.

→

1. własny produkt pod mark ą kontrahenta
2. bran ży odzie żowej , elektronicznej i technologicznej

→ ś

1. Towary naruszające prawo własności intelektualnej
2.

ż
ż

3. Nadzór i kontrola wła ściciela marki związana z wyborem
chi ńskiej fabryki

4. ż

5. Sprowadzanie z Chin towarów bez posiadania wyra źnej
licencji od wła ściciela praw własności intelektualnej i
praw autorskich

IX Odpowiednia Certyfikacja i proces
certyfikacji towarów importowanych

X Reklamacje i roszczenia

1. Procedura post ępowania w razie niekompletnej dostawy.

2. wadliwy/uszkodzony towar - strategia w dochodzeniu roszcze ń

18.45 Zakończenie

NIEMCY 3933 3613

CHINY 2093 1967

ROSJA 1007 962

WŁOCHY 919 893

HOLANDIA 735 659

FRANCJA 693 584

Kontrakty OEM

ę stosowane przez
Chińczyków oznacza, ze mo żna
produkowa ć w Chinach towary z
własnym, bądź licencyjnym
wzornictwem.

to przeniesienie zobowi ązań
producenckich wynikaj ących z tytułu
rękojmi i gwarancji na sprzedawc ę.
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