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LIST REFERENCYJNY
Niniejszym listem referencyjnym chcielibyśmy wyrazić zadowolenie z kontroli w chińskiej
fabryce przeprowadzonych przez ChinskiRaport (Chinese Chamber of Commerce).
Inspektor z firmy ChinskiRaport odwiedził fabrykę naszego chińskiego dostawcy dwa razy:
przed produkcją oraz po wyprodukowaniu zamówionego towaru.
Inspekcja fabryki przed produkcją pozwoliła nam na potwierdzenie wiarygodności dostawcy
oraz podjęcie decyzji co do współpracy.
Następnie dzięki szczegółowej kontroli jakości zamówionej maszyny, upewniliśmy się, że
towar działa prawidłowo i że został wyprodukowany zgodnie z ustaleniami.
Inspektor zwrócił uwagę na niedociągnięcia, które mogliśmy wyjaśnić z dostawcą przed
wysyłką towaru z Chin.
Raporty z kontroli zostały przygotowane w sposób przejrzysty i szczegółowy. Zawierały dużo
zdjęć i video, dzięki czemu mieliśmy pełen ogląd tego jak wygląda fabryka oraz towar.
Mogliśmy liczyć na wsparcie i konsultację firmy ChinskiRaport zarówno na etapie
planowania importu jak i po wynikach kontroli.
Polecamy współpracę z ChinskiRaport wszystkim przedsiębiorcom, którzy prowadzą handel z
Chinami.

Mariusz Grześkowiak
współwłaściciel
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Pragnę wyrazić zadowolenie ze współpracy z firmą ChinskiRaport (Chinese Chamber of
Commerce) przy imporcie pomp ciepła z Chin.
ChinskiRaport pomógł mi w podniesieniu stopnia bezpieczeństwa całej transakcji poprzez
weryfikację dostawcy, analizę i korektę kontraktu handlowego oraz kontrolę jakości
w fabryce. Weryfikacja dostawcy potwierdziła jego wiarygodność, a korekta kontraktu
pozwoliła na doszczegółowienie i poprawienie warunków współpracy. Raport z kontroli
jakości był szczegółowy, otrzymałem dużo zdjęć z kontroli oraz nagrania z testów
rozruchowych pomp ciepła, dzięki czemu zobaczyłem jak wygląda i działa produkt przed
wysyłką z Chin.
Wszystkie usługi zostały wykonane profesjonalnie, a firma wykazała się dużym
doświadczeniem.
Z pełnym przekonaniem mogę polecić współpracę z ChinskiRaport wszystkim
przedsiębiorcom, którzy profesjonalnie podchodzą do handlu z Chinami.

Grzegorz Uczciwek
właścicel

