Chińczycy zainteresowani inwestowaniem w Polsce
Targi Kids’ Time są uważane za najważniejsze wydarzenie dla branży dziecięcej
w Europie i cieszą się ogromną popularnością wśród azjatyckich
przedsiębiorców. Poniżej prezentujemy wybrane firmy z Chin, które od 20 do 22
lutego w Targach Kielce zaprezentują swoją ofertę.
*Załączone poniżej opisy przekazane zostały przez chińskich wystawców.

Xiamen Chituo Imp. & Exp. Co., Ltd. jest jednym z wiodących dostawców
produktów dla dzieci w prowincji Fujian. Specjalizuje się w różnego rodzaju
samochodzikach, jeździkach – Kids Ride on Car, elektrycznych motorkach –
KidsElectric Motorbikes, chodzikach, hulajnogach, fotelikach samochodowych dla
dzieci, rowerkach biegowych – Balance Bike, rowerkach trójkołowych – Tricycle oraz
skuterkach. W ich ofercie odnaleźć można także, m.in. zestawy mebli dziecięcych i
małych zabawek. Posiadają własną bazę produkcyjną. Duże doświadczenie w
branży produktów dla dzieci to gwarancja produktów wysokiej jakości. Zachęcamy do
odwiedzenia stoiska firmy Xiamen CHITUO Imp. & Exp. Co., Ltd. w hali B-112.

Firma Hang Wing Plastic Industry Co., Limited zlokalizowana jest w mieście
zabawek - Chenghai. Firma została założona w 1999 roku. Hang Wing to
profesjonalna firma zajmująca się handlem zagranicznym, specjalizująca się w
zabawkach plastikowych. Hang Wing posiada rekomendacje Ministerstwa Handlu
Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej oraz Głównego Urzędu Ceł. Ponadto
Hang Wing posiada prawo do samodzielnego zarządzania importem i eksportem.
Firma znajduje się w hali B-102.

Jianxing specjalizuje się w produkcji całej gamy balonów metalizowanych folią
aluminiową marki All-Star. Chińska firma oferuje różne balony, m.in. ozdobne na
festiwale i imprezy, napełnione lekkimi gazami, z klipsem oraz serie mini baloników.
Fabryka firmy Jianxing posiada szereg zaawansowanych maszyn drukarskich do
kolorowych wydruków oraz urządzeń pomocniczych. Wszystkim kieruje grupa
doświadczonych i profesjonalnych projektantów oraz kierowników wyższego
szczebla. Stoisko firmy znajduje się w hali B – 118.

MyCarol Electric Technologies Inc. jest profesjonalnym producentem integrującym
rozwój, produkcję i sprzedaż odciągaczy do pokarmu, sterylizatorów do butelek,
podgrzewaczy do butelek, urządzeń do przygotowania posiłków dla dzieci. Marka
posiada wiele krajowych patentów oraz certyfikatów jakości, takich jak CCC, SEDEX,
CE, RoHS i FDA. Produkty Foshan MyCarol Electric Technologies są głównie
eksportowane do Europy, Azji, Ameryki i Ameryki Południowej. W ofercie można
znaleźć, m.in. laktatory, podgrzewacze do butelek, sterylizatory do butelek,
urządzenia do przygotowania żywności dla dzieci. Firma znajduje się w hali A-39.

Powstała w 2011 roku chińska firma Hangzhou Yuemeng Industry Company Co.,
Ltd jest profesjonalnym producentem wysoko zaawansowanych fotelików
samochodowych dla dzieci. Myślą przewodnią firmy jest swobodne i odpowiedzialne
przemieszczanie się teraz i w przyszłości. Yuemeng zainwestowało ponad 80
milionów euro w budowę standaryzowanego i jeszcze bardziej zaawansowanego
systemu produkcyjnego. Jest on niezawodny i bardziej wydajny. Sprzęt, w który jest
wyposażony nowoczesny warsztat to zaawansowane technologicznie, zintegrowane
linie spieniające i automatyczna linia produkcyjna pochodząca z Niemiec. Firma
znajduje się w hali H – 15.

I-Believe Sports Goods Co., Ltd jest certyfikowanym producentem wózków
dziecięcych z certyfikatem ISO 9 0 0 1. Zajmująca 13 000 metrów kwadratowych hal
produkcyjnych i zatrudniająca około 200 pracowników firma położona jest w Beilun
District w Ningbo City. I-Believe Sports Goods ma doskonałą lokalizację ułatwiającą
transport. Od chwili założenia, czyli od 2009 roku, zespół kontroli jakości, dział badań
i rozwoju oraz setki pracowników pracują nieustannie aby poprawić standardy i
projekty. Wszystko po to, by nadążać za ciągle zmieniającymi się trendy na rynkach
międzynarodowych. Pracą kieruje Xu Youwei, Dyrektor Generalny firmy. I-Belive
łączy podejście realistyczne i innowacyjność. Do tej pory, roczna produkcja sięgała
poziomu 150 000 zestawów. Marka oferuje roczną obsługę posprzedażną i stałe
ulepszanie produktów. I BELIEVE jest jedną z najbardziej znanych firm w branży w
Chinach. Wyróżnia ją bardzo dobra reputacja w obsłudze klienta i wysoka jakość.
Firma znajduje się w hali H-22.

