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Jesteśmy nielicznym z największych w Polsce importerów artykułów z Chin. Nasza firma zajmuje się
dystrybucją oraz sprzedażą artykułów różnych i przemysłowych. Nasi klienci cenią sobie naszą fachową
obsługę oraz szybką realizację zleceń w naszej hurtownia artykułów szkolnych. Posiadamy własną flotę
samochodów terenowych. W celu szybkiej realizacji zleceń sami dowozimy towar do kontrahentów a także w
przypadku mniejszych zamówień korzystamy z firm firm kurierskich. Dla Państwa wygody
zaprojektowaliśmy stronę internetową, dzięki której można zamówić artykuły z naszej szerokiej oferty. Dzięki
temu nie tracą Państwo czasu i gotówki przyjeżdżając do Łodzi. Nasza przedsiębiorstwo zajmuje się również
kompleksową obsługą importu z Chin. Oferujemy pomoc prawną, logistyczną oraz celną. Sprawdzamy
rzetelność chińskich producentów i dostawców artykułów, a nasi chińscy pracownicy starają się wybrać dla
Państwa doskonały ofertę cenową i jakościową produktów. Dzięki naszym własnym halą logistycznym
jesteśmy w stanie przyjąć każdą ilość towarów do czasu pełnego zakończenia procesu realizacji zamówienia.
Jeśli chcą Państwo sprowadzać nie duże ilości importowanych produktów, ., to my wykorzystując efekt skali,
kompletujemy w jednym kontenerze zlecenia od kilku różnych kontrahentów jesteśmy hurtownia upominków.
Obecnie w naszej ofercie mogą Państwo znaleźć ponad 1000 różnorodnych produktów, m.in.: artykuły
dekoracyjne, galanterię skórzaną, zabawki, artykuły szkolno-biurowe. Współpracujemy z kilkuset
hurtowniami i ponad 5-oma tysiącami sklepów z całej Polski, zaopatrując m.in. hurtownie i sklepy tzw.
Wszystko po 5zł. Eksportujemy towary do Litwy, Francji.
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