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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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REFERENCE LETTER
With this reference letter, we would like to express our satisfaction with the inspections in the
Chinese factory that ExamineChina carried out.
ExamineChina inspector visited the factory of our Chinese supplier twice: before and after
production of the ordered machine.
The factory inspection before production allowed us to confirm the supplier’s credibility and
make a decision regarding cooperation.
At a later stage, thanks to the precise quality control of the ordered machine, we made sure
that it was working properly and was manufactured according to our requirements.
The inspector pointed out the issues with the machine, and we were able to clarify them with
the supplier before shipping the product from China.
The inspection reports were very detailed. They contained a lot of photos and videos, thanks
to which we had a full view of what the factory and manufactured goods look like.
We could count on the support and consultation of ExamineChina, both at the stage of import
planning and after the inspection results.
We recommend cooperation with ExamineChina to all entrepreneurs who trade with China.

Mariusz Grześkowiak
coowner
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