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Warszawa, 11 grudnia 2017 r.

Szanowni Państwo,
rynek spożywczy w Chinach wciąż stanowi wyzwanie dla polskich producentów, dlatego też jako
Polska Agencja Inwestycji i Handlu z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejną
publikację poświęconą temu zagadnieniu.
Polscy eksporterzy produktów spożywczych mają niepowtarzalną szansę zaistnieć w Państwie Środka, gdzie, jak nigdzie indziej, pojęcie importowanej żywności pozostaje synonimem
jakości, bezpieczeństwa, smaku i luksusu. Z drugiej strony, jest to rynek nie tylko perspektywiczny, ale także odległy geograficznie, odmienny kulturowo, wymagający i często nieprzewidywalny.
Tym, co może zwiększyć Państwa szanse lub zminimalizować ryzyko związane z eksportem
do Chin jest odpowiednie przygotowanie do rozpoczęcia sprzedaży. Wielokrotnie źródłem problemów przedsiębiorców, z resztą nie tylko polskich, jest brak zrozumienia rynku i panujących
na nim realiów. Należy zauważyć, że doświadczenia zdobytego w Europie nie da się w prosty
sposób przełożyć na współpracę z chińskimi partnerami. Do eksportu na tamtejszy rynek należy
podejść jako do kompleksowego projektu, wyzwania, które zaczyna się na długo przed wysłaniem pierwszego kontenera produktów.
Wyrażam szczerą nadzieję, że przygotowana publikacja dostarczy Państwu przynajmniej
w części niezbędnej wiedzy, która umożliwi skuteczne operowanie na rynku chińskim.

Z życzeniami wielu sukcesów
Tomasz Pisula
Prezes Zarządu
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
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Wstęp
Chiny otworzyły się na świat wiele lat temu produkując masowo tanie wyroby. Przez lata przekształciły się w nowoczesny kraj z ultranowoczesnymi metropoliami. Wraz ze wzrostem gospodarki rosła zasobność portfeli obywateli Państwa Środka, a bogacące się społeczeństwo stało
się naturalnym konsumentem produktów wysokiej jakości. Niezależnie czy są to samochody,
biżuteria, ubrania, kosmetyki czy żywność, liczą się ich marki, jakość oraz pochodzenie. Przewagę mają coraz popularniejsze produkty importowane, zwłaszcza te posiadające rozpoznawalną
markę gwarantującą konsumentowi prestiż i jakość.
Potencjał rynku jest ogromny, a opisujące go liczby robią wrażenie na przedsiębiorcach z całego świata. Wielu z nich już na nim jest, kolejni o nim myślą. Każdy, kto chce prowadzić biznes
w Chinach, zderzy się z jego realiami, bardzo różnymi od rzeczywistości europejskiej. Bez zaakceptowania lokalnych oczekiwań uczestników rynku, reguł i specyficznego tempa prowadzenia
biznesu w Chinach, niedoświadczeni przedsiębiorcy narażeni są na popełnianie kosztownych
błędów mogących skończyć się porażką. Ryzyko zwiększa się, gdy początkujący przedsiębiorca, nieznający realiów, automatycznie kopiuje działające w Europie schematy i na siłę forsuje
produkty w standardzie właściwym dla swojego rynku.
Wiele średnich i małych firm z Europy ma w swojej ofercie atrakcyjne dla chińskiego klienta produkty. Sam fakt ich posiadania nie jest jeszcze jednak warunkiem dostatecznym do osiągnięcia
sukcesu biznesowego. Lista czynników determinujących sukces sprzedaży produktu spożywczego jest doprawdy długa i zróżnicowana.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie praktycznych aspektów, z którymi powinien się zapoznać każdy przedsiębiorca planujący sprzedaż swoich produktów do Chin. Chociaż
publikacja poświęcona jest produktom spożywczym, niektóre poruszane aspekty współpracy
z chińskimi partnerami są uniwersalne. Różnice mogą dotyczyć specyficznych wymogów prawa,
certyfikacji produktów oraz ich logistyki.
Stwierdzenie „sprzedaż do Chin” de facto nie oddaje stopnia skomplikowania materii. Zdecydowanie nie jest to znana wielu przedsiębiorcom typowa operacja handlowa, którą charakteryzuje
sekwencja „zadzwoń, zamów, zapłać, zabierz”. I choć w niejednym biznesie w zasadzie o to
chodzi, to jednak w biznesie z Chińczykami ta doktryna się nie sprawdzi.
Zdecydowanie rekomenduje się obranie Chin jako strategicznego kierunku eksportu. To nie
tylko szansa biznesowa, ale sposobność na udoskonalenie swojego produktu pod kątem dalekowschodnich klientów, a także możliwość innego spojrzenia na rynek. Jest to niewątpliwie
skomplikowana, wieloaspektowa operacja handlowa wymagająca od producenta pełnego zaangażowania w projekt, na każdym jego etapie.
5

W niniejszym opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na dobre praktyki, zwiększające szanse
na sukces. Z drugiej strony, by przestrzec przed zaprzepaszczeniem szans na pozytywne relacje
handlowe, przytoczono też złe praktyki, które mogą zakończyć się porażką projektu.
Sprzedaż do Chin udała się wielu polskim producentom. Największe wolumeny są zasługą
eksporterów produktów mlecznych. Wśród znanych polskich firm sprzedaż do Chin realizują:
Mlekpol, Mlekovita, Łowicz, Rotr, grupa Colian, Van Pur, Bakalland, Sante, Tago, Flis i inni.
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Rynek
Kluczowe zagadnienia tego rozdziału:
• Jakie są podstawowe różnice w kulturze kulinarnej Chin i co z tego wynika?
• Dlaczego nie możemy automatycznie zakładać istnienia proporcjonalnie dużego rynku dla
naszego produktu spożywczego w Chinach?
• Jakie czynniki kształtują popyt na importowane produkty?
• Dlaczego Chińczycy cenią sobie importowane produkty?
• Kim jest typowy konsument produktów z importu?
• Jakie zmiany nastąpią w strukturze najatrakcyjniejszej grupy odbiorców – klasie średniej?
• Jaka jest klasyfikacja chińskich miast i z czego ona wynika?
Wartość importu żywności
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci spektakularnego rozwoju Chiny stały
się rynkiem, o który walczą przedsiębiorcy z całego świata, w tym producenci żywności. W 2015 wartość importu1 artykułów spożywczych wyniosła
50,7 mld USD, notując roczny wzrost o 5%.
Rok wcześniej największym eksporterem żywności do Chin była Unia
Europejska, z 20% udziałem w całości. Polscy producenci wyeksportowali wówczas produkty za 163 mln EUR, co po przeliczeniach walutowych daje udział polskich eksporterów na tle całej Unii na poziomie
2,3%. W całym „importowym torcie” do Chin, rodzimi producenci spożywczy uzyskali udział o śladowej wartości na poziomie 0,45%.

Na przestrzeni 10
lat, do 2022 roku,
liczebność gospodarstw domowych
miejskiej klasy
średniej wzrośnie
o 101 mln ludzi
i będzie liczyła 357
milionów.

Klasa średnia – najatrakcyjniejsza grupa konsumentów
Codziennie trwa batalia o zawartość portfeli ponad miliarda konsumentów. Najatrakcyjniejszą
grupę stanowią gospodarstwa domowe znajdujące się na terenach zurbanizowanych. Wg danych firmy McKinsey opublikowanych w raporcie autorstwa Dominic Barton, Yougang Chen
i Any Jin pt. „Mapping Chinese Middle Class”2, w 2012 roku grupa ta liczyła 256 milionów mieszkańców. W ramach tej grupy dokonano podziału w zależności od stopnia zamożności. Określono, że 54% stanowiła klasa średnia, a 17% klasa średnia-wyższa oraz klasa ludzi zamożnych
łącznie. Przedstawione we wspomnianym raporcie prognozy wskazują, że w ciągu 10 kolejnych
lat, tj. do roku 2022, liczebność całej miejskiej klasy średniej wzrośnie o 101 mln mieszkańców,
1

Obliczone na podstawie danych z raportu: „The Food and Beverage Market in China”, EU SME Centre
(http://www.eusmecentre.org.cn/report/food-beverage-market-china) oraz Raport Ineternational Monetary Fund pt.: ”Chinese Imports: What’s Behind the Slowdown” autorzy: Joong Shik Kang oraz Wei Liao
(https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16106.pdf).
2
Raport McKinsey&Company pt: “Mapping China’s Middle Class” autorzy: Dominic Barton, Yougang Chen,
and Amy Jin (http://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/mapping-chinas-middle-class).
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do 357 milionów, a grupa osób z klasy średniej-wyższej i zamożnej będzie liczyła 225 milionów ludzi
(63% całości).
Analizując rynek, warto także przyjrzeć się zasobności portfeli badanej grupy społecznej. W ciągu analizowanych 10 lat, do roku 2022, na skutek bogacenia się klasy średniej, roczny dochód
rozporządzalny gospodarstw domowych całej klasy średniej (wszystkich jej składowych podklas)
wzrośnie o 166% z 1 476 mld USD do wartości 3 912 mld USD, dając kwotę 11 tys. USD rocznie
na gospodarstwo domowe w roku 2022.
Klasyfikacja hierarchii miast
W powszechnej klasyfikacji chińskie miasta dzielą się na rzędy (ang: „tier”). Odzwierciedla to
hierarchię ważności miasta w wymiarach: populacji, gospodarczym i politycznym. I tak, wg klasyfikacji z 2016 roku3, najważniejsze miasta, tzw. „tier 1” stanowią:
•

Pekin, Szanghaj, Kanton, Chongqing i Tianjin.

Do drugiego rzędu zalicza się np.:
•

Chengdu (stolica prowincji Sichuan), Hangzhou (stolica prowincji Zhejiang), Nankin
(stolica prowincji Jiangsu), Shenyang (stolica prowincji Liaoning), Wuhan, itd.

W dalszej kolejności uszeregowane są liczne mniejsze miasta, które, patrząc z szanghajskiej perspektywy wydają się być nieatrakcyjne jako rynki zbytu. Jednak ich liczebność i sumaryczna populacja, nawet jeżeli jednostkowo znacznie mniejsza od Pekinu, powinna zwrócić uwagę na ich
wzrastający status i wartość rynkową dla potencjalnego biznesu.
Firma konsultingowa McKinsey w swoim opracowaniu przewiduje, że w 2022 roku 39% populacji gospodarstw domowych klasy średniej będzie zamieszkiwać miasta trzeciego i czwartego
rzędu, w przeciwieństwie do 2012 roku, kiedy tylko 18% osób z klasy średniej zamieszkiwało ten
rząd miast. Jednak co istotne, w 2022 roku miasta pierwszego rzędu będą obejmować jedynie
19% tej grupy konsumentów. Oznacza to, że na froncie rozgrywki o konsumenta otworzonych
zostanie szereg innych możliwości w mniejszych miastach.
Największe sieci handlowe już rozpoczęły ekspansję w kierunku mniejszych miast, co zostanie
opisane w dalszej części niniejszej publikacji.
Zmiany w strukturze społeczeństwa
Na każdym rynku klasa średnia stanowi najatrakcyjniejszą grupę konsumentów produktów spożywczych. To o nią rozgrywa się bezprecedensowa wojna konkurencyjna producentów dóbr
konsumpcyjnych. Konsumenci ci wiodą typowe, wygodne życie w swoich aglomeracjach. Jeżdżą
bardzo dobrymi autami, biesiadują w restauracjach, korzystają z miejskich atrakcji.
Najbogatsi z nich latają na zakupy do USA lub Europy, zwiedzają największe atrakcje turystyczne
świata w krajach takich jak Filipiny, Tajlandia, Kambodża, Australia czy Nowa Zelandia. Posiadają
3
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Serwis internetowy South China Morning Post http://multimedia.scmp.com/2016/cities/.

najczęściej jedno dziecko, kształcąc je za wszelką cenę nawet w najlepszych prywatnych szkołach
i uczelniach świata. Codziennym, dość typowym widokiem jest korek luksusowych aut, prowadzonych przez rodzica lub jego kierowcę, podjeżdżających pod szkołę, z którego wysiada mały
uczeń. Jest on od najmłodszych lat rozpieszczany przez sześcioro dorosłych: dwoje rodziców
oraz czworo dziadków. Cała taka rodzina to typowi klienci kupujący najlepsze marki produktów
spożywczych, w tym coraz częściej importowane.
Pod koniec 2015 roku rząd Chin anulował politykę jednego dziecka. Zmiana zaowocowała jedenastoprocentowym wzrostem urodzeń w 2016 roku. Fakt ten może okazać się przełomowy
dla chińskich rodzin, bowiem w 45%4 rodzin, które przywitały jednego z prawie 19 milionów
nowonarodzonych dzieci, był to drugi potomek w rodzinie.
Na tę chwilę trudno wnioskować, czy będzie to początek trwałego trendu. Jeżeli tak, to wpłynie
to niewątpliwie na zmianę struktury wydatków konsumenckich w kolejnych latach.
Różnice w kulturze kulinarnej
Rozważając jadłospis statystycznego konsumenta z Kraju Środka, trzeba sobie uświadomić, że od
wieków odżywia się on na co dzień odmiennie od człowieka z Zachodu. Nie je na śniadanie dwóch
kromek chleba posmarowanego masłem, z plasterkiem żółtego sera oraz jogurtu z musli. Oczywistym jest zatem fakt, że potencjał sprzedaży chleba, masła, dżemu, kiełbasy, majonezu nie jest
wprost proporcjonalny do populacji Chin, przykładając kalkę struktury konsumpcji w Polsce. Wobec tego nie można zakładać automatycznie istnienia proporcjonalnie dużych szans handlowych
w Chinach, co nie oznacza, że ich nie ma. Szacowanie popytu nie powinno następować poprzez automatyczną ocenę sprzedaży na rynku polskim przez pryzmat populacji Chin. Łatwo przewidzieć,
że tak obliczana dana będzie, tyleż ogromna, co teoretyczna.
Oczywiście w tym ogromnym kraju istnieje niemała gruRozważając jadłospis statypa konsumentów o europejskim stylu odżywiania. Z dużą
stycznego konsumenta
dozą prawidłowości metodycznej, można stwierdzić, że
z Kraju Środka, trzeba sobie
najbardziej otwarci na zachodnie produkty spożywcze są
uświadomić, że od wieków
mieszkańcy największych aglomeracji miejskich, takich jak
odżywia się na co dzień odSzanghaj, Pekin oraz Kanton (Guangzhou). Te „mega miamiennie od Europejczyka.
sta” były i są pod wpływem kultur zachodnich. Europejski
styl życia od lat przenika do świadomości mieszkańców
Kraju Środka. Niesiony jest przez tysiące licznie powracających Chińczyków z emigracji w USA,
Kanadzie, Australii czy Europie. Niebagatelną rolę odgrywa tu także historycznie ugruntowana
obecność obcokrajowców - ekspatów5 żyjących w Chinach.

4

Dana podana 7.02.2017r. na Twitter przez chińską agencję informacyjną China Xinhua News,” https://
twitter.com/XHNews/status/829169661342277633.
5
ekspat – obcokrajowiec mieszkający i pracujący w Chinach, najczęściej przybyły do Chin do pracy w oddziałach międzynarodowych firm.
9

Kaganek promocji niosą też superprodukcje filmowe, w których z pewnością nieprzypadkowo nagrano sceny znajomych jedzących pizzę popijaną colą, płatki śniadaniowe z jogurtem na śniadanie
oraz parę pijącą alkohol – ona czerwone wino, on znanego Burbona. Nałożenie się wyżej wspomnianych czynników rynkowych, zaowocowało pojawieniem się popytu na importowaną żywność.
Analizując potencjał na dany produkt należy wziąć pod uwagę:
•

odmienne zwyczaje żywieniowe Chińczyków,

•

inny styl życia, uwarunkowany kulturowo,

•

uwarunkowania urbanistyczne,

•

wpływ stref klimatycznych,

•

stopień rozwoju danych regionów,

•

siłę nabywczą lokalnej ludności,

•

inne okoliczności mogące mieć wpływ na popyt na dany produkt spożywczy.

Będąc w Chinach, dobrze jest poobserwować mieszkańców przeciętnego chińskiego miasta. Łatwo zauważyć, że wielu Chińczyków kupuje szybkie śniadanie w drodze do pracy. Miejsc sprzedaży jest bardzo dużo – przy wejściu do metra, w niewielkim, ale zatłoczonym w godzinach
szczytu sklepie typu convienience6, czy też w jednej z milionów niewielkich kuchni położonych
na głównych ulicach. Typowy krajobraz dopełniają liczne przewoźne kuchnie ustawione na trójkołowych rowerach, serwujące na miejscu lokalne specjały.
Typowymi potrawami kupowanymi w takich miejscach są na przykład baozi7, youtiao8 czy guandongzhu9. Jadłospis mieszkańców Państwa Środka nie jest jednolity nawet pomiędzy regionami
tego kraju. Różni się on nie tylko w obrębie regionów, ale nawet jednej prowincji. Zróżnicowanie
wynika z tradycji, dostępnych w danym regionie produktów, a także z wpływu klimatu na dietę
mieszkańców.
Chiny znajdują się w trzech strefach klimatycznych10:
•

6

północna i północno-wschodnia (Mandżuria) część znajdują się w zasięgu klimatu
umiarkowanego, chłodnego kontynentalnego. Średnia temperatura stycznia wynosi

convienience store – sklep szybkich i wygodnych zakupów, typu Żabka w Polsce.
baozi (包子) – bułki na parze nadziewane szeroką gamą różnorodnych farszów, np. słodkim – z dżemem
z czerwonej fasoli, słonym - z siekanką wodorostów, z tofu, z mięsem i inne.
8
youtiao (油条) – lekko słonawa, wysokokaloryczna potrawa wyglądem przypominająca skrzyżowanie bagietki i faworka. Przygotowywana podobnie jak pączki lub faworki, poprzez zatopienie ciasta w gorącym
oleju. Potrawa do tego stopnia popularna, że znajduje się w menu śniadaniowym KFC.
9
guandongzhu (关东煮) – gotowane w gorącej wodzie szaszłyki w postaci kulek z mielonego mięsa wieprzowego, rybiego, tofu, owoców morza lub wodorostów.
10
Mapa średnich temperatur w Chinach http://www.chinamaps.org/china/china-temperature-mapannual.html.
7

10

-30°C w północnej strefie tej części Chin i -10°C, w południowej części Mandżurii. W lipcu średnia górna granica temperatur to odpowiednio 20°C i 25°C,
•

zachodnia, środkowa i wschodnia część kraju objęta jest klimatem typowo podzwrotnikowym,

•

południowa i południowo-wschodni fragment kraju to typowy klimat monsunowy.

Ta pozornie nieistotna informacja jest ważna, bowiem wpływ klimatu kształtuje popyt. I tak dla
przykładu rynek północnych Chin to rynek na produkty wysokokaloryczne, mięsne, cięższe alkohole, natomiast południowa część to obszar dobry na sprzedaż napojów, niedużych przekąsek
itp. Choć oczywiście nie ma reguły.
Wpływ skandali jakościowych na rynek importowanej żywności
Mimo różnic w codziennym menu, importowane produkty są łatwo dostępne. Brak zaufania do jakości lokalnie wytwarzanych artykułów niewątpliwie stymuluje zainteresowanie
zagranicznymi markami. Stało się to na skutek serii skandali z jakością żywności. Największy z nich, boleśnie spektakularny i bodaj najtragiczniejszy w skutkach miał miejsce w 2008
roku11. Wówczas, w mleku w proszku dla niemowląt, a także w popularnej marce cukierków,
jajach oraz karmie dla zwierząt, stwierdzono zanieczyszczenie melaminą. Jest to związek chemiczny stosowany w przemyśle do produkcji plastików. Ofiarami stało się 300 000 osób, które
doznały uszczerbku na zdrowiu. Sześć tysięcy osób hospitalizowano z powodu chorób niewydolności nerek, głównie kamicy nerkowej. Sześcioro dzieci zmarło w wyniku powikłań. Policja
aresztowała 90 osób, z tego 21 osób oskarżono, z czego dwóm wymierzono karę śmierci.
Skandal ten wywołał falę krytyki chińskich konsumentów pod adresem władz i lokalnych producentów. Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska zablokowały w konsekwencji możliwość
importu chińskich art. spożywczych. W kolejnych latach odnotowano szereg mniejszych afer
jakościowych pogrążających lokalnych producentów oraz podważających zaufanie do roli organów kontrolnych.
Dla zagranicznych producentów wydarzenia te stały się
swoistego rodzaju szansą na zwiększenie zainteresowania
importowaną żywnością. Tragedie ukształtowały podatny
grunt - konsumentów gotowych płacić wyższą cenę za jakość, markę i pochodzenie produktu.

Do dziś wielu konsumentów
uznaje, że produkt importowany, to wzór doskonałości,
od którego wymaga się
znacznie więcej, niż od lokalnie wytwarzanego produktu.

Do dziś wielu konsumentów uznaje, że produkt importowany to wzór doskonałości, od którego wymaga się znacznie więcej, niż od lokalnie wytwarzanego produktu. Szanse sprzedażowe otrzymali producenci
najwyższej jakości produktów, zrobionych bez kompromisów jakościowych, ze szczególną troską
o produkt.
11

Artykuł BBC z dnia 25.01.2010r. pt: „Timeline: China milk scandal” http://news.bbc.co.uk/2/hi/7720404.stm.
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Idealnie, gdy finalny produkt to połączenie dobrej jakości z unikalnym i kompletnym marketingiem, czyniący z niego prawdziwie markowy produkt. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się
marki oferujące konsumentom wieloletnią tradycję.
Szarża rynkowa chińskich producentów jogurtów
Chińscy producenci bardzo szybko nadrabiają dystans dzielący ich produkty od importowanej
konkurencji. Świetnym przykładem są dostawcy produktów mleczarskich, bardzo intensywnie
inwestujący w rozwój napojów mlecznych. W szerokiej dystrybucji pojawiły się produkowane
lokalnie małe (200-250ml) mleczka w kartonikach w wielu wariantach smakowych. Jednak największy sukces odnoszą producenci jogurtów, których większość sprzedawana jest w formule
„on-the-go” w wersjach ze słomką lub z dołączoną składaną łyżeczką.
Wydawać by się mogło, że tradycje produkcji jogurtów to domena zachodnioeuropejskich
i amerykańskich koncernów. Tymczasem chińscy producenci w stosunkowo krótkim czasie zagospodarowali kategorię, zapewniając wysoką jakość produktów, bardzo dobry branding oraz
świetne, wyraźnie komunikujące jakość premium, opakowania. Sprzedaż jest intensywnie i konsekwentnie wspierana w punktach handlowych w formie licznych degustacji z udziałem hostess.
Bardzo popularne są wielopaki (4, 6 lub 8 sztuk jogurtów na tacce) z dołączanymi sztukami
gratisowymi. W przypadku jogurtów UHT, sprzedawane są one w kartonach z uchwytem wykonanych z bardzo wysokiej jakości kredowej tektury z okienkiem12.
Jak prognozuje Euromonitor13, w 2017 roku wartość sprzedaży jogurtów po raz pierwszy zrówna
się ze sprzedażą naturalnego mleka. Rosnąc o 18% rok do roku osiągnie wartość 122 mld RMB,
czyli około 17 mld USD (w tym samym czasie prognozowany wzrost sprzedaży mleka naturalnego wyniesie 4%). Trzej najwięksi gracze – firmy: Bright Dairy14, Mengniu15 i Yili16 kontrolować
będą już 70% rynku jogurtów. To bodaj najlepszy przykład demonstrujący determinację, siłę
i profesjonalne działanie lokalnych graczy.
Informacja o niewątpliwym sukcesie chińskich producentów jogurtów, w ślad za informacją
agencji Euromonitor, została opublikowana na portalu informacyjnym Financial Times17. Kwintesencję wydarzenia opisuje cytowany Mark Tanner z chińskiej agencji marketingowej China
Skinny, który powiedział: „Produkcja jogurtów jest obszarem, w którym zagraniczne marki powinny mieć przewagę. (…) Ale zagraniczne grupy producenckie były powolne w reagowaniu na
tendencję rynkową”. Podobne opinie wygłaszają pracujący w Chinach handlowcy i agenci współpracujący z zachodnimi producentami.
12

Ten rodzaj opakowań, zwany opakowaniem prezentowym jest w Chinach bardzo popularny, nie tylko
w grupie mleczek i jogurtów, ale w całej kategorii spożywczej. Więcej o tym znajduje się w dalszej części
opracowania.
13
http://www.euromonitor.com/dairy-in-china/report.
14
http://www.brightdairy.com.
15
http://www.mengniu.com.cn.
16
http://www.yili.com.
17
Artykuł z internetowego wydania Financial Times z dnia 24.09.2017r. pt.: „China’s yoghurt sales poised to
overtake milk for first time “, https://www.ft.com/content/3045fca8-9c50-11e7-8cd4-932067fbf946.
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Kanały sprzedaży
Kluczowe zagadnienia tego rozdziału:
•
•
•
•
•

Jakie wyróżnia się kanały sprzedaży detalicznej?
Jakie pozostałe kanały sprzedaży można wyróżnić w Chinach?
Jak rozwijają się sieci detaliczne i co jest główną determinantą zmian?
Co oznacza podział kanałów sprzedaży na online i offline i co z tego wynika?
Jakie, typowo chińskie, kanały sprzedaży detalicznej można wyróżnić?

Sprzedaż produktów spożywczych co do zasady odbywa się w Chinach podobnie jak na całym
świecie. Jednak z uwagi na specyfikę Chin, zastosowywano dodatkowe kryteria podziału.
Możemy wyróżnić następujące główne kanały:
•

punkty detaliczne (hipermarkety, supermarkety, sklepy szybkich zakupów, sklepy
wąsko specjalistyczne np. sklepy z importowanymi produktami, alkoholami, żywnością
eko, bio, żywnością dla dzieci itp.)18,

•

sklepy w przyportowych strefach wolnocłowych,

•

sklepy online,

•

sektor HoReCa:

•

o

restauracje, hotele, kawiarnie, bary, puby,

o

firmy cateringowe żywienia zbiorowego np. dla (szkół, przedszkoli, szpitali, armii,
przewoźników takich jak koleje, linie lotnicze),

o

KTV (kluby karaoke),

sektor profesjonalny: przemysł spożywczy, piekarnie, cukiernie, producenci żywności.

W ostatnich latach wytworzył się jeszcze inny podział, którego nie da się uniknąć w rozmowach
z partnerami chińskimi, a którego zrozumienie jest kluczowe dla przygotowania strategii wejścia
do Chin. Jest to podział kanałów sprzedaży na:
•

offline – czyli tradycyjna sprzedaż z udziałem dystrybutorów, detalistów, hurtowników,
oddziałów sieci detalicznej, restauracji itd. tj. wszystkie kanały oparte na dotychczasowym sposobie zamawiania i dystrybucji, w tym sektor HoReCa,

18

dyskonty w Chinach nie są jeszcze popularne, choć firma Dia posiada już pierwsze placówki, a firma Aldi
prowadzi już sprzedaż importowanych produktów w internecie na platformie tmall.com.
13

•

online – czyli sprzedaż, w której zamówienie jest realizowane w internecie poprzez sklep
detaliczny lub w formule O2O (online to offline). Formuła O2O może dotyczyć zamówień bezpośrednio ze sklepu detalicznego lub restauracji, kierowanych za pomocą sklepu internetowego do importera, dystrybutora lub hurtownika.

Taki podział został celowo sporządzony, by łatwiej było czytelnikowi zrozumieć, jak polaryzuje się
w Chinach percepcja zamawiania i dystrybucji żywności, przy czym podział ten przechodzi w poprzek struktury kanałów dystrybucji. To znaczy fakt dystrybucji produktów z hurtu do sklepów
detalicznych może odbywać się na bazie zamówień realizowanych w internecie. Odbywa się to
wówczas w modelu O2O, czyli online to offline. Producenci mogą łatwo zauważyć na targach
istnienie takiego podziału w rozmowie z klientami. Jednym z pierwszych pytań, a często też
tematem rozmów jest biznes wyłącznie online lub offline.
Tradycyjne kanały sprzedaży
Sklepy detaliczne
Formaty sklepów detalicznych z grubsza nie różnią się wiele od tych znanych w Polsce. Możemy
wyróżnić:
•

hipermarkety, głównie marek zachodnich np: Auchan (欧尚), Carrefour (家乐福), Tesco (乐购), Sam’s Club (山姆会员店), Metro (麦德龙), Walmart (沃尔玛) , Lotte Mart
(乐天玛特), Better Life (步步高) i inne,

•

supermarkety premium np.: City Shop (城市超市), Ole, BLT i inne,

•

supermarkety lokalne należące do grup tj. np.: LOTUS (卜蜂莲花), Lianhua Group –
Century Mart (世纪联华), Beijing Hualian Group (北京华联), Yonghui (永辉超市), NGS
(农工商), Wumart (物美), RT-Mart (大润发) i inne,

•

sklepy typu convenience19 np: Family Mart (全家), C-store (喜士多), Lawson (罗森),
Quik (快客) , Tianfu (天福), Kedi (可的), Meiyijia (美宜佳), Hongqi (红旗) i inne, w tym
nowopowstające sieci sklepów pod znanymi markami operatorów hipermarketów (Carrefour Easy, Tesco Express), oraz sieć sklepów przy stacjach paliw tj. EasyJoy (易捷) oraz
uSmile (昆仑好客). I choć pojawiają się już pierwsze porządne sklepy przy stacjach, to
jednak w większości przypadków ich standard na tę chwilę jest niski. Najwyraźniej
chińskie koncerny paliwowe nie wdrożyły jeszcze całościowej strategii wejścia
w handel detaliczny na swoich obiektach.

Ważna uwaga: powyższe zestawienie zrobione zostało wg podziału na segmenty sieci. Wiele
z wymienionych marek sieci, to marki również korporacyjne, które operują wieloma formatami
sklepów. Dla przykładu – koncern Vanguard 华润万家 posiada udziały w sieciach: Tesco, Ole,
BLT i innych wyżej niewymienionych.
19

CVS (z j. angielskiego) convenience stores – format małych sklepów szybkich i wygodnych zakupów otwartych całą dobę.
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W Państwie Środka można spotkać również sklepy specjalistyczne z żywnością, takie jak np.
sklep z importowanymi alkoholami, sklep z miodami, sklep z żywnością dla dzieci, sklep z gęsimi
jajami, sklep z importowanymi owocami i inne. I chociaż w całej masie sklepów liczebność sklepów specjalistycznych nie jest duża, to jednak dla wybranych producentów mogą być ważnym
partnerem w biznesie.
Wielkość formatów sklepów jest analogiczna do sklepów w Polsce. Dobrą ekspozycję produktów importowanych mają hipermarkety, w których wydzielone są półki z produktami zza
granicy. I choć ilościowo produktów importowanych jest kilkaset indeksów, to jednak w całej
ofercie hipermarketów nie jest to duży procent. W przeciwieństwie do supermarketów premium, w których produkty z importu to ok. 60% indeksów. Sklepy te mają bardzo dobry merchandising, świetny standard wykończenia, dobre oświetlenie. Bardzo często zlokalizowane są
w najlepszych centrach handlowych lub w pobliżu miejsc zamieszkania ekspatów i chińskiej
klasy średniej.
Lokalne supermarkety nie mają obfitej oferty na importowane artykuły. Zazwyczaj ogranicza
się ona do wyboru piwa, win, mleka i słodyczy z importu, w zależności od lokalizacji danego
sklepu. W niektórych placówkach istnieją półki z importowaną żywnością, ale nie jest to regułą.
Supermarkety lokalnych sieci mają bardzo dobre lokalizacje, są gęsto rozlokowane w mieście,
blisko osiedli. Standard sklepów jest raczej niski, merchandising produktów często przypadkowy, choć w dużych miastach na przestrzeni ostatnich lat widać poprawę w tym obszarze. Sklepy
te przypominają polskie sklepy Społem.
Bardzo popularne są sklepy szybkich zakupów (CVS – convenience stores), zlokalizowane
w miejscach z dużym potokiem przechodzących ludzi, przy głównych ciągach komunikacyjnych,
na narożnikach ulic, w przejściach podziemnych, obok biurowców i metra. Sklepy te nie dysponują dużym magazynem, a jeżeli go w ogóle mają to jest on bardzo ograniczony i przeznaczony
głównie na napoje.
Operatorzy CVS’ów wymagają bardzo dużej rotacji produktu na półce. Bardzo często produkty
przeznaczone do tego formatu sklepów pakowane są w specjalnie przygotowywane opakowania o niedużych gramaturach, w pionowym układzie frontu, by ułatwić ekspozycję na półce.
Oferta produktów importowanych jest bardzo nieduża i często podmieniana. Zdarzają się akcje
promocyjne promujące produkty z danego kraju.
Dotarcie na półkę sklepów w Chinach wiedzie podobnie jak w Polsce przez kupca. Z tą różnicą,
że centrale zakupowe danej sieci mogą być rozłączone i dotyczyć określonego regionu. Wobec
tego, wprowadzenie produktu do całej sieci wymaga porozumienia się z kupcami z każdego
regionu Chin z osobna. Najłatwiej dotrzeć do nich poprzez lokalnego dystrybutora, który ma nie
tylko dobre relacje z kupcami, ale także wykupioną pulę indeksów w danej sieci.
Dostawy produktów do regionalnych sklepów danej sieci realizowane są z lokalnych magazynów sieci lub od lokalnych dystrybutorów.
15

Dobrym sposobem na dotarcie z ofertą do sieci są duże imprezy branżowe, takie jak SIAL, FHC
czy Anufood. Każdą z tych wystaw odwiedzają kupcy danej sieci działający jawnie lub poprzez
agentów oraz lokalni dystrybutorzy sieci.
Rozwój sieci detalicznych
Sieci sklepów intensywnie się rozwijają i to nie tylko poprzez przebudowę lub rozbudowę
istniejących form, ale także tworząc nowe. Przykładem może być ruch sieci Sam’s Club
(山姆会员店), należącej do Walmart, który w 2016 roku postanowił repozycjonować 14 sklepów wprowadzając do nich większą ilość importowanych produktów. Menadżerowie tej sieci
zdecydowali się na ten krok z uwagi na obecne i wciąż utrwalające się przekonanie chińskich
konsumentów co do jakości produktów importowanych.
Ta sama sieć podpisała w sierpniu 2017 roku umowę z Departamentem Handlu w sąsiadującej
z Szanghajem prowincji Jiangsu, na mocy której Sam’s Club utworzy do 2020 roku co najmniej
5 nowych sklepów w tej prowincji.
Sieć Walmart (沃尔玛) otworzyła nowy, flagowy sklep w miejscowości Guiyang w południowo-centralnych Chinach. Sklep ma się znajdować w kompleksie handlowym, obok kina, strefy
relaksu i lodowiska o powierzchni 2000m2.
Operator sieci Metro (麦德龙) posiadając już sklepy w wielu miastach 1-go i 2-go rzędu zdecydował się też na ekspansję do mniejszych miejscowości. W sierpniu 2016 roku otworzono
pierwszy sklep w Jinan – mieście w prowincji Shandong. W nowym sklepie o powierzchni
5060m2, Metro będzie oferowało 20000 indeksów produktowych, z czego 3600 importowanych i 3400 marek prywatnych. Inauguracja funkcjonowania sklepu Metro odbyła się zaledwie
kilka dni po otworzeniu również pierwszego sklepu IKEA w tym mieście.
Carrefour zapowiedział uruchomienie w Szanghaju 40 sklepów w formacie CVS pod szyldem
Carrefour Easy. W przypadku tego operatora format sklepów ma być większy niż typowy CVS
i wynieść średnio 300m2, oferując 4000 indeksów produktowych. Prognozowana miesięczna
ilość klientów sklepu ma wynieść 300000 osób.
W Szanghaju testowane są pierwsze sklepy bezzałogowe i bezgotówkowe. W tych placówkach,
wielkości małego kontenera, wyróżnia się dwie wersje ekspozycji towaru. W pierwszej produkty
wystawiane są na typowych półkach. Po skompletowaniu koszyka następuje płatność wyłącznie w formie mobilnej. Druga wersja sklepu nie posiada półek, produkty wyświetlone są na
ekranach urządzeń wendingowych. Na tę chwilę nie wiadomo czy ten format sklepów odniesie
sukces.
Sieci sklepów CVS będą się niewątpliwie szybko rozwijały, co wynika z trendu ostatnich lat
oraz analizy publicznych komunikatów sieci. Dla producentów oznacza to, że powinni posiadać w swoim portfelu produkty sformatowane pod sklepy szybkich zakupów. Operatorzy tych
sklepów oczekują bardzo dużej rotacji na półce, co w przypadku produktów importowanych
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stawia specjalne wymagania operacyjne przed producentem i importerem celem zapewnienia
ciągłości stanów magazynowych.
Sektor ‘Food Service’ - HoReCa
Sprzedaż całego sektora food service w 2014 roku wyniosła 560,5 miliarda USD20 przy średnioważonym rocznym wzroście CAGR w latach 2010-2014 na poziomie 10,1%. Niezależne podmioty sektora food service wypracowały w 2014 roku 91,2% wolumenu w porównaniu do 8,8%
sektora podmiotów sieciowych. Spodziewana wartość sprzedaży tego sektora w 2019 roku
wynosi 814,5 miliarda USD, przy 90% kontrybucji sektora podmiotów niezależnych.
Sektor ‘food service’ jest w Chinach sektorem ogromnego znaczenia dla producentów żywności. I to nie tylko ze względu na populację Chin, ale głównie ze względu na styl życia.
Aby dobrze uświadomić sobie wielkość tego rynku oraz różnice pomiędzy rynkiem polskim
a chińskim, warto przeanalizować poniższe dane za 2015 rok.
populacja Chin (mld)

1,374

populacja Polski (mld)

0,038

Tabela 1. Porównanie populacji Chin i Polski w 2015 roku
Wniosek: populacja Chin jest 36-cio krotnie większa niż Polski.
per capita / rok
sprzedaż detaliczna żywności w Chinach21
sprzedaż detaliczna żywności w Polsce

22

sprzedaż sektora food service w Chinach23
sprzedaż sektora food service w Polsce

24

487,8 mld USD

355 USD

58,4 mld USD

1521 USD

608,7 mld USD

443 USD

8,2 mld USD

214 USD

Tabela 2. Porównanie wartości sprzedaży detalicznej żywności oraz sektora ‘food service’
(gastronomicznego) w Chinach i w Polsce w roku 2015 21 22 23 24

20

dane na podstawie raportu pt.: „Foodservice Profile China August 2016” opublikowanego pod adresem:
http://publications.gc.ca/collections/collection_2016/aac-aafc/A74-3-2016-39-eng.pdf.
21
na podstawie danych raportu EU SME Center pt.: „The Food & Beverage Market in China” 2015.
22
Na podstawie danych Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5466/7/21/1/rynek_wewnetrzny_w_2015.pdf.
23
dane przeliczone na podstawie agencji Euromonitor International 2015 wg. raportu: http://publications.
gc.ca/collections/collection_2016/aac-aafc/A74-3-2016-39-eng.pdf.
24
Na podstawie danych Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5466/7/21/1/rynek_wewnetrzny_w_2015.pdf.
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Wnioski: Chiny są diametralnie innym krajem niż Polska pod względem sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych w odniesieniu do sektora gastronomicznego, bowiem:
•

roczna wartość sprzedaży detalicznej żywności per capita w Chinach jest ponad czterokrotnie niższa niż w Polsce, natomiast w chińskich placówkach gastronomicznych
jest dwukrotnie wyższa niż w polskich. W wartościach bezwzględnych wartość chińskiego sektora ‘food service’ jest większa od polskiego siedemdziesięcioczterokrotnie (!!!) Jest to rynek, którym powinni się zainteresować polscy producenci produktów
skierowanych do sektora HoReCa i przygotować porządną sektorową ofertę,

•

statystyczny Chińczyk wydaje o 24% więcej na gastronomię niż na zakupy produktów
spożywczych w sklepach. Polak natomiast przeznacza na ten sam cel o 86% mniej niż na
zakupy żywności w detalu. Ta fundamentalna różnica w stylu życia jest łatwo dostrzegalna w każdym chińskim mieście, w którym funkcjonują miliony restauracji. Dokładna
ilość punktów gastronomicznych podana jest w poniższej tabeli:
Ilość mieszkańców na 1 punkt
handlowy

Ilość punktów sprzedaży sektora
‘food service’ w Chinach (2015)

8 083 435

171

Ilość punktów sprzedaży sektora
‘food service” w Polsce (2015)25

68 342
na podstawie danych 26

561
na podstawie przeliczeń27

Tabela 3. Porównanie ilości punktów gastronomicznych w Chinach i w Polsce w roku 201525 26 27
Wnioski:
•

w Chinach na statystycznego mieszkańca przypada 3,3 razy większa baza punktów
gastronomicznych niż w Polsce,

•

roczna wartość sprzedaży na punkt gastronomiczny w Polsce jest większa o 73,2% od
tej w Chinach i wynosi odpowiednio 120 tys. USD (w Polsce) i 69,3 tys. USD (w Chinach).
To wynika z dużej ilości bardzo małych, ulicznych punktów gastronomicznych sprzedających niewielkie dania w bardzo niskich cenach oraz z wciąż niższych cen w chińskich
restauracjach w porównaniu do ich polskich odpowiedników.

Opisany powyżej sektor gastronomiczny, ogromny w swojej masie i wartości, jest świetnym
rynkiem zbytu na produkty spożywcze, w tym importowane. Wprowadzenie produktów dla
HoReCa wymaga jeszcze większego zaangażowania producenta w proces sprzedaży niż w przypadku produktów do detalu. Niejednokrotnie wymaga wsparcia testów kuchennych, wsparcia merytorycznego, pracy z doradcami i szefami kuchni. Poza tym rozpoczęcie dystrybucji do
25

Rynek Gastronomiczny w Polsce, Raport 2017, Wydawnictwo Brog Marketing.
Rynek Gastronomiczny w Polsce, Raport 2017, Wydawnictwo Brog Marketing.
27
na podstawie danych Urzędu Statystycznego o ludności RP w roku 2015.
26
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kanału gastronomicznego może wiązać się z zapewnieniem gwarancji dostaw produktów lub
posiadaniem magazynu buforowego zlokalizowanego w Chinach.
Innym bardzo dużym utrudnieniem wejścia w ten segment dystrybucji są próbki produktów
niezbędnych do zdobycia nowych klientów. Dodatkowa trudność wynika z faktu, że wiele z opakowań produktów do sektora HoReCa waży po kilka kilogramów lub są to produkty mrożone.
Nie da się zatem przywieźć ich w walizce i w ten sposób rozpocząć biznesu. Wejście do Chin
z produktami do HoReCa to zdecydowanie projekt wymagający planowania, budżetu i podejścia metodycznego, a nie ad hoc.
Nowoczesne kanały sprzedaży - Internet
Sprzedaż internetowa rozwija się w Chinach w bardzo dynamicznym tempie. Ten format dotarcia do rynku ma kilka podstawowych zalet. Konsumentom daje łatwość dotarcia do szerokiej
oferty, trudnodostępnej albo wręcz niedostępnej w kanale tradycyjnym. Dystrybutorom daje
szanse dotrzeć do konsumentów z pominięciem struktury pośredników, agentów i podhurtowników. Z kolei producentom pozwala wejść z ofertą łatwiej niż przed erą boomu internetowego,
bowiem na rynku odbywa się swoisty wyścig kupujących i handlujących w internecie o ciekawe,
nowe, dobre produkty.
W tradycyjnym modelu dystrybucji na rynku, wzrost wartości produktów następuje na każdym
ogniwie łańcucha. W praktyce, skutkuje to bardzo wysokimi cenami artykułów importowanych
na półkach sklepowych. Odwiedzając Chiny producenci są niejednokrotnie zaskoczeni cenami
detalicznymi ich artykułów. Na ich pytania o przesadną wysokość marży, wielu dystrybutorów
zwraca uwagę na wysokie koszty handlowe panujące w Chinach. Jednak trudno zgodzić się
z argumentacją dystrybutorów, że wysokość ceny na importowane produkty nie ma wpływu na
ich rotację, a chiński klient jest przyzwyczajony do wysokich cen produktów zza granicy. Niejednokrotnie dystrybutorzy zwykli zaprzeczać podstawowym prawom popytu i podaży i należy to
uznać za element negocjacyjnej gry handlowej.
Taka strategia budowania wysokiej ceny w przypadku handlu detalicznego produktów spożywczych stworzyła dużą przestrzeń do sprzedaży online.
Internet, poprzez możliwość skrócenia łańcucha dostaw, daje możliwość obniżenia ceny końcowej przy zachowaniu wyższej marżowości, ale tylko do pewnego stopnia. Należy bowiem
pamiętać, że produkt, by się sprzedał w internecie, musi się najpierw znaleźć na liście wyszukiwania i zmieścić na niedalekiej pozycji na ekranie smartfona. By zapewnić odpowiednie pozycjonowanie sprzedający musi przeznaczyć duży budżet na promocję swojego sklepu, w tym na
interaktywne reklamy sprzedawanej marki oraz produktów.
Obniżenie ceny, zgodnie z teorią krzywej podaży i popytu, z pewnością spowoduje zwiększenie
wolumenu sprzedaży. Taki skutek jest w interesie wszystkich beneficjentów handlu internetowego – producentów (sprzedaje więcej), sprzedającego (również sprzedaje więcej, wzmacnia
ich pozycję rynkową), platform (zwiększa prowizję od sprzedających, wzmacnia swoją pozycję
19

rynkową), konsumentów (kupują taniej) i rządu (większe wpływy z podatków, zwiększa się konsumpcja wpierająca wzrost PKB). To jest też przyczyną, dla której sprzedający w e-sklepach
aktywnie poszukują w sieci nowych, „niezagospodarowanych” przez nikogo dobrych marek lub
szukają producentów własnych marek prywatnych. Taka sytuacja jest szansą dla średnich i małych producentów, zdeterminowanych by sprzedawać do Chin, ale w praktyce tylko tych, którzy
mają dobry produkt i którzy się do tego dobrze przygotują.
Sprzedaż w internecie, podobnie jak cały proces sprzedaży do Chin, ma swoją lokalną specyfikę.
Szczegóły są opisane w rozdziale ‘Sprzedaż internetowa’.
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Sprzedaż internetowa
Kluczowe zagadnienia tego rozdziału:
•
•
•
•
•
•

Jak liczna jest grupa chińskich internautów?
Ilu spośród chińskich użytkowników internetowych kupuje w sieci?
W jaki sposób producent poza Chin może sprzedawać w internecie?
Jakie są modele sprzedaży internetowej w Chinach i czym się wobec siebie różnią?
Jakie są najpopularniejsze formy promocji w internecie i związane z tym koszty?
W jaki sposób chińscy klienci sklepów internetowych oceniają produkty? Jaki ma to wpływ
na ocenę marki oraz sprzedającego?
• Jak poprawnie zaprezentować produkt w internecie?
Internet stanowi w Chinach niezwykle istotny kanał sprzedaży. W okresie styczeń-lipiec 2017
roku28 udział sprzedaży detalicznej online w całości sprzedaży detalicznej wynosił 13,8% i dynamicznie rósł w nieprzeciętnym tempie 28,9% r/r.
Kanał online należy więc traktować priorytetowo, a nie jako niewiele znaczące uzupełnienie
dystrybucji. Uruchomienie sprzedaży w internecie jest równie trudne jak zbudowanie tradycyjnej dystrybucji, bowiem w większości przypadków wymaga również pozyskania najpierw chińskiego partnera.
Nim zostaną przedstawione modele handlu internetowego, warto przyjrzeć się oficjalnym danym na temat chińskich internautów.
Charakterystyka chińskich internautów
Spektakularna rewolucja handlowa, jaka odbywa się w Chinach ma wiele stymulatorów. Dwa
główne to rozwój technologii teleinformatycznych i zasięg internetu. Poniższe dane29 pokazują
jak szybkie i głębokie zmiany zachodzą w ilości strukturze chińskich internautów.
731
mln użytkowników
internetu

43
mln
roczny
przyrost internautów

53%
% populacji
Chin używających internet

695
mln
użytkowników internetu korzystających
z urządzeń mobilnych do łączenia się
z siecią
dane na koniec 12.2016

75,5
mln
roczny
przyrost
internautów
mobilnych

95%
% populacji
użytkowników
internetu
mobilnego
w całości grupy
internatów

Tabela 4. Kluczowe dane dotyczące internautów w Chinach w 2016 roku

28

na podstawie danych statystycznych China National Statistical Bureau | www.stats.gov.cn.
dane na podstawie Raportu China Internet Network Information Center pt.: „Statistical Report on Internet
Development in China”, wydanie nr 39, styczeń 2017r.
29
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Według oficjalnych danych, na koniec 2016 roku w Chinach z internetu korzystało 731 mln
obywateli (72,6% mieszka na terenach zurbanizowanych), co stanowiło 53% populacji tego
kraju. Aż 695 mln z nich (95%) używa urządzeń mobilnych do łączenia się z internetem. Grupa
korzystających w ten sposób z internetu przyrasta niemal dwukrotnie szybciej (o 75,5 miliona)
niż korzystających z sieci ogółem (o 43 miliony).
Tak duży odsetek internautów mobilnych definiuje Chiny jako kraj, w którym niemal cała populacja internautów jest non stop podłączona do internetu dzięki powszechnym smartfonom.
Oczywiście nowoczesne telefony to nie jedyny sposób, w jaki użytkownicy korzystają z internetu, jednak urządzenia mobilne górują nad innymi formami łączenia.
100,0%

92,5%

95,1%

90,1%
90,0%
80,0%
67,6%
70,0%

64,6%
60,1%

60,0%
50,0%
38,7% 38,5%
36,8%

40,0%

31,5%
31,5%

30,0%

30,6%

25,0%
17,9%

20,0%

21,1%

10,0%
0,0%
desktop

laptop

urządzenia przenośne
12.2015

06.2016

TV

tablet

12.2016

Wykres 1. Struktura urządzeń używanych do łączenia się z internetem w Chinach (dane na
koniec 2016 r.)
Ta pozornie nieistotna informacja jest jednak szalenie ważna. Producent planujący promocję
swoich produktów w internecie, nawet na niewielką skalę, powinien zakładać dopasowanie
swojej strony internetowej do wyświetlania na urządzeniach przenośnych (smartfony i tablety). Dzisiejsze technologie, pozwalają na kreację responsywnej strony internetowej dopasowującej się do typu urządzenia końcowego.
Oficjalne dane precyzyjnie prezentują również aktywności chińskich internautów łączących się
z internetem przez urządzenia mobilne.
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300 000

193 870

200 000

104 130
100 000
0

wiadomości tekstowe

ideo online

płatności online
12.2015

zakupy online

bank online

jedzenie z dostawą

12.2016

Wykres 2. Aktywność użytkowników internetu mobilnego (dane w mln na koniec lat 2015 i 2016)
Warto zwrócić uwagę na kilka ważnych faktów:
•

bardzo intensywnie przyrasta grupa mobilnych internautów robiących zakupy online.
Aktualnie liczy ona 441 milionów kupujących i przyrosła w ciągu 2016 roku o 101
milionów osób, co daje wzrost o 29,8%,

•

niemal o taką samą ilość osób (90 milionów) przyrosła liczebność kupujących posiłki
z dostawą za pomocą smartfona, co daje przyrost o 86% rok do roku.

W powyższych rozważaniach akcent celowo położony jest na użytkowników mobilnych
i tych robiących e-zakupy. Warto bowiem uchwycić najnowsze trendy w Chinach, by odpowiednio przygotować się do rozpoczęcia lub rozwinięcia tam sprzedaży.
Tak duże wskaźniki mobilności internautów i ich aktywności wiodą do konkluzji, że jakakolwiek promocja produktów spożywczych będzie miała sens, jeżeli będzie skierowana do kanału
internetu mobilnego. Czyli tam, gdzie przebywa non-stop 95% populacji internautów.
Zatem wybierając się na targi handlowe, warto przygotować sobie prezentację firmy i produktów w formie plików graficznych (w tym ikonografiki i infografiki), które następnie, jeszcze na
targach wysyłane będą potencjalnym klientom przez komunikatory.
Sprzedaż przez Internet
Uruchomienie e-sklepu nie odbywa się na tych samych zasadach jak zwykliśmy do tego w Polsce – nie można kupić oprogramowania zarządzającego sklepem internetowym, podłączyć system płatności, podpiąć domenę do sklepu i rozpocząć sprzedaż.
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Przedsiębiorstwo, chcąc sprzedawać samodzielnie w internecie musi posiadać licencję na handel online na określoną grupę produktów. Transakcje odbywają się poprzez portale lub aplikacje, które działają jak e-rynki30.
Sklep zakłada się na danym portalu podobnie jak na allegro.pl, konfigurując sklep w oparciu
o szablon operatora witryny, przy czym najlepsze platformy same wybierają sobie grupę sprzedających i produkty.
Największymi operatorami platform handlowych są tmall.com (należący do Alibaba), jd.com
i yhd.com (należące do właściciela platformy jd.com). Wśród innych portali sprzedających art.
konsumenckie są: suning.com, sfbest.com, feiniu.com i wiele innych.
Warianty sprzedaży w Internecie
Mechanizm handlu z daną platformą może być realizowany w oparciu o kilka schematów.
Pierwsze trzy dotyczą handlu produktami importowanymi uprzednio do Chin, pozostałe trzy
produktami sprowadzanymi do stref handlu transgranicznego, zwanych cross-border31.
Wyróżnia się kilka podstawowych modeli:
model 1. internetowa platforma handlowa jest kupującym produkt bezpośrednio od producenta i sama go odsprzedaje klientom,
model 2. importer ma zaparkowany na platformie internetowej sklep pod swoją marką. Importer jest kupującym od producenta i następnie odsprzedaje towar klientom,
model 3. producent zakłada swoją spółkę handlową w Chinach, która następnie uruchamia
własny sklep internetowy na platformie. Chiński oddział producenta jest wówczas
sprzedającym do klientów,
model 4. producent sprzedaje produkt do importera mającego siedzibę w strefie handlu
cross-border, który następnie odprzedaje do sklepów zlokalizowanych w podobnej
strefie lub poprzez platformy internetowe specjalizujące się w handlu ze stref,
model 5. Producent sprzedaje produkt bezpośrednio do operatora sklepu internetowego
sprzedającego ze strefy handlu cross-border,
model 6. Producent zakłada własny sklep na platformie WeChat w modelu handlu cross-border.

30
31
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marketplaces (z j. angielskiego).
CBEC (z j. ang. cross border e-commerce).

Model 1 − Platforma jest kupującym produkt i sprzedającym do finalnego konsumenta
Taka forma współpracy jest preferowana w przypadku produktów wysoko wolumenowych (np.
mleko, piwo, soki). Najczęściej platforma kupując produkt zza granicy, zleca całość procesu wyspecjalizowanej firmie (agent importowy) posiadającej licencję na import produktów spożywczych. Umowa podpisywana jest wówczas między platformą a producentem, przy czym agent
importowy może być trzecią stroną umowy lub każdorazowo wskazywany w zamówieniu.
Rolą agenta importowego jest sprowadzić produkt do magazynu internetowej platformy handlowej. Istnieją dwa modele współpracy. W pierwszym, agent realizując import występuje w roli
kupującego i wówczas jego wynagrodzenie stanowi narzut na cenę zakupu. W tym modelu
współpracy operator platformy może sobie dobierać innych agentów dla poszczególnych transakcji, co jest częstą praktyką. Dla producenta oznacza to zmianę formalnej strony transakcji, bowiem za każdym razem inny podmiot może być oficjalnym kupującym figurującym na fakturze.
Europejskich menadżerów, prawników i analityków sprzedaży przyprawia to o zawrót głowy.
Utrudnia analizę w podziale na klientów, raportowanie wartości klienta, bardzo komplikuje
kwestie prawne, wzajemnych rozliczeń (na przykład kompensat), a także powoduje konieczność
podpisywania nowych umów pod ustalony już biznes z platformą. Niestety ścieżki przejścia własności produktu od producenta do konsumenta końcowego są bardzo nieczytelne.
W drugim modelu agent realizuje usługę jako strona trzecia. W takim przypadku oficjalnym kupującym jest platforma, a agent otrzymuje prowizję od wartości obsłużonego importu.
Model 2 – Dystrybutor jest operatorem sklepu zaparkowanego na platformie
W tej opcji handlu w internecie platforma jest miejscem, na którym zaparkowany jest sklep
prowadzony przez należącą do operatora firmę trzecią, niezwiązaną z właścicielem platformy
handlowej. Dla przykładu może to być chiński importer wielu marek spożywczych, który zakłada
swój sklep na danej platformie. Importer jest formalnym kupującym towar od producentów, ale
nie zawsze jest formalnym sprzedającym do konsumentów. Może się zdarzyć, że importer całkowicie podzleci prowadzenie sklepu w jego imieniu innemu przedsiębiorstwu, które sprzedaje towar w imieniu i na rzecz importera. Jest to rodzaj wirtualnej ajencji znanej z tradycyjnego rynku,
w którym marka sklepu, lokal, towar na półkach i pieniądze w kasie sklepu należą do operatora,
natomiast ajent prowadzi wyłącznie operacyjną obsługę sklepu. Importer wówczas może zająć
się swoim podstawowym biznesem, czyli wyszukiwaniem produktów i ich importem, a wirtualny
ajent całą resztą operacyjnych zagadnień.
Największa platforma handlowa tmall.com dopuszcza do operacyjnego prowadzenia sklepu
wyłącznie autoryzowanych partnerów, zwanych TP32. Skrót ten stał się synonimem internetowego ajenta. Obszar odpowiedzialności ajenta jest szeroki i uzależniony od klienta, dla którego
prowadzi sklep. TP może zarządzać marketingiem komunikacyjnym produktu w sieci, marketin32

TP (skrót z j. angielskiego) - Tmall Partner.
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giem handlowym, obsługą klienta, polityką cenową, magazynowaniem produktów, kompletacją
wysyłek, obsługą reklamacji i zbieraniem informacji zwrotnej z rynku w postaci analizy rozmów
z konsumentami oraz analizy ich komentarzy.
Największa platforma tmall.com wymaga, by zarządzanie sklepem w imieniu operatora realizował jeden z jej autoryzowanych partnerów.
Płatność za zakupy wpływa na konto platformy lub autoryzowanej firmy zarządzającej sklepem
operatora. Po dostawie produktu do konsumenta, pieniądze przesyłane są na konto właściciela
sklepu, czyli w tym przypadku importera.
W zależności od sytuacji, dystrybutorem (importerem) sprzedającym na platformie internetowej może być:
•

wyłączny dystrybutor danej marki w Chinach,

•

wyłączny dystrybutor danej marki na danej platformie,

•

jeden z wielu dystrybutorów danej marki na danej platformie.

W praktyce, dystrybutor zainteresowany wprowadzeniem marki do internetu oczekiwać będzie wyłączności albo w całym internecie, albo przynajmniej na danej platformie. W dobie powszechnej sprzedaży internetowej, rzadkością byłaby sytuacja, w której dystrybutor nie wymagałby wyłączności.
Pojawienie się internetowej przestrzeni handlowej dało konsumentom możliwość porównywania cen. Pod każdą szerokością geograficzną kupujący są wrażliwi cenowo. Chińczycy jednak
wydają się być nadmiernie wyczuleni na tym punkcie. Poświęcają wiele czasu na poszukiwanie
najatrakcyjniejszych ofert. Znalezienie super okazji, nawet kosztem własnego czasu, jest oznaką
zaradności.
Z tego powodu, właściciel danego brandu, staje przed zadaniem minimalizacji efektu kanibalizacji własnej oferty. Takie zjawisko miałoby miejsce w momencie, gdy produkt byłby sprzedawany
przez dwóch lub więcej dostawców na danej platformie. To główny powód, dla którego klienci
zainteresowani dystrybucją danego produktu, niemal zawsze zażądają wyłączności sprzedaży
produktu lub marki w internecie lub przynajmniej na danej platformie. Każdy z potencjalnych
dystrybutorów chce uniknąć kosztownej walki cenowej z innym dystrybutorem tego samego
produktu, a do tego komentarzy internautów krytykujących wysokie ceny sprzedaży.
Wyłączność dystrybucyjna została szerzej omówiona w rozdziale ‘Wyłączność dystrybucyjna’.
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Model 3 – Własny sklep internetowy
Do założenia własnego sklepu internetowego33 niezbędne jest powołanie w Chinach34 spółki
córki o charakterze handlowym, stanowiącej biuro handlowo-reprezentacyjne producenta. Projekt wymaga bardzo dużych nakładów na inwestycję. Ma to sens w przypadku średniej wielkości
producentów lub reprezentacji wielu producentów, posiadających duże portfolio produktowe
oraz zdolności budżetowe finansowania przedsięwzięcia w perspektywie kilku lat. Przedmiotem
inwestycji będzie głównie marketing produktowy i komunikacyjny, obsługa klienta, budowa łańcucha dostaw oraz utrzymanie zasobów zarządczych i administracyjnych chińskiej spółki. Jest to
rozwiązanie dla dobrze zorganizowanych przedsięwzięć ze strategicznym i długofalowym podejściem do rynku chińskiego.
Założenie własnego sklepu na najlepszych platformach, obwarowane jest wielkością sprzedaży
(w przypadku tmall.com sprzedaż min. to 10mln EUR rocznie) i wiąże się z wysokimi kosztami
funkcjonowania, które należy przewidzieć w budżecie.
Na początku jest to depozyt składany operatorowi platformy. Największa platforma tmall.com
od producentów F&B35 pobiera depozyt w wysokości do 150 000 CNY (ca. 18 000 EUR), w zależności od produktu. Depozyt jest pierwszym filtrem odsiewającym mniejszych graczy. Stanowi zabezpieczenie potencjalnych roszczeń konsumentów wobec sprzedającego. Producent,
uruchamiając e-sklep, deklaruje roczną wartość obrotów. Jeżeli nie zrealizuje deklarowanej
wartości powyżej umówionego poziomu procentowego, operator platformy potrąca część z depozytu. Powstałą różnicę należy dopłacić. Jeżeli natomiast wartość rocznych obrotów spadnie
poniżej krytycznej wartości, określonej przez platformę, konto sprzedającego jest blokowane.
Zakładając swój własny sklep internetowy trzeba przyjąć założenie współpracy z wirtualnym
ajentem, czyli TP. Jest to optymalne rozwiązanie dla organizacji, która nie planuje rozbudowywać swoich struktur, bowiem przenosi ciężar obsługi operacyjnej sklepu na partnera doświadczonego w handlu w internecie. Warto rozważyć pozostawienie we własnej organizacji zarządzania marketingiem komunikacyjnym oraz handlowym jako kluczowymi determinantami sukcesu.
Trzeba tylko z TP zbudować w tym zakresie bardzo efektywne mechanizmy komunikacji, by nie
blokować handlu i błyskawicznie reagować na sytuację rynkową.
Podobny sklep można założyć na wielu innych platformach oraz na mobilnej platformie WeChat
(aplikację tę omówiono w rozdziale ‘WeChat’). Niemal każda będzie miała niższe oczekiwania
co do depozytu niż tmall.com. Różnić się będą również opłaty zmienne (prowizje) pomiędzy
sklepami.

33

tzw. Flagship store.
WOFE (z j. angielskiego) Wholly Own Foreign Enterprise, czyli spółka kapitałowa z kapitałem w całości
pochodzącym spoza Chin.
35
F&B (z j. angielskiego) – food and beverages. Popularne w Chinach określenie kategorii żywności.
34
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Kolejne trzy opcje sprzedaży związane są z modelem wprowadzonym w Chinach testowo, zwanym cross-border. Celem ich wprowadzenia było wsparcie rozwoju gospodarczego poprzez obniżenie cen artykułów importowanych. Wysokie ceny na sprowadzane do Chin tradycyjną metodą produkty stanowiły barierę zakupową dla wielu konsumentów. Mechanizm, który miał stać
za ideą CBEC polegał na zorganizowaniu zakupu produktów przez konsumenta, bezpośrednio od
zagranicznego producenta, przy zastosowaniu preferencyjnych stawek podatkowych i celnych.
Początkowo handel odbywał się w oparciu o trzynaście wyznaczonych stref handlu transgranicznego36, w których zlokalizowano fizyczne sklepy. Zakupy w nich były niedogodne, ponieważ
znajdowały się one w strefach na obrzeżach miast.
Prawdziwy boom na zakupy przyniosło otworzenie platform internetowych w modelu cross-border działających w strefach wolnego handlu na zasadzie CBEC (跨境电子商务服务平台) 37.
Najpopularniejsze z nich to kaola.com, Tmall Global, JD Worldwide, xiaohongshu.com,
yiguo.com, g.suning.com, amazon.cn/globalstore, beibei.com, mengdian.hk, itp. Sprzedaż
poprzez cross-border w 2016 roku osiągnęła wartość 611 mld CNY (ca. 80 mld EUR).
Sprzedaż z wykorzystaniem stref wolnego handlu CBEC ma swoje zalety i ograniczenia. Główna
zaleta to możliwość zakupu produktu taniej niż w tradycyjnym sklepie. Ograniczeniami są dłuższy czas oczekiwania na dostawę produktu oraz limit wartości zakupów zrealizowanych poprzez
ten kanał sprzedaży. Każdy obywatel Chin może zakupić rocznie towar maksymalnie za 20 000
CNY (ok 2 560 EUR), natomiast maksymalna wartość pojedynczego przedmiotu wynosi 2 000
CNY (ok 256 EUR). Kupując, konsument musi podać numer swojego chińskiego dowodu osobistego. Ograniczona jest również lista produktów, które można wprowadzać na rynek w formule CBEC. Dotyczy to na przykład napojów alkoholowych. Rozważając uruchomienie sprzedaży
w CBEC należy dokładnie zapoznać się z listą produktów dozwolonych38.
Model 4 – Sprzedaż do importera w strefie wolnego handlu
Model ten polega na sprzedaży produktów ze zlokalizowanej za granicą fabryki do importera
(dystrybutora) specjalizującego się w handlu cross-border. Operator ten może prowadzić odsprzedaż hurtową do innych podmiotów (podhurtownie i sklepy detaliczne) zlokalizowanych
w strefach wolnego handlu lub poprzez własne sklepy internetowe zaparkowane na platformach specjalizujących się w handlu ze stref.

36

tzw. z j. angielskiego „bonded zones”.
CBEC (z j. angielskiego) cross-border e-commerce.
38
http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201604/P020160407628544745898.pdf,
http://www.eusmecentre.org.cn/sites/default/files/files/faq/EU%20SME%20CENTRE%20LIST%20OF%20
PRODUCTS%20AUTHORIZED%20TO%20BE%20TRADED%20VIA%20CBEC.pdf.
37
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Model 5 – Sprzedaż do sklepu internetowego specjalizującego się w e-commerce ze stref wolnego handlu
Ta opcja handlu jest analogiczna do poprzedniej, z tą różnicą, że transakcja sprzedaży odbywa
się bezpośrednio od producenta do operatorów e-sklepów specjalizujących się w sprzedaży produktów ze stref wolnego handlu. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że zażądają oni od producenta wyłączności na handel w modelu cross-border.
Model 6 – Sprzedaż przez WeChat w opcji cross-border
Najnowszą możliwością handlu jest sprzedaż produktów w oparciu o WeChat na bazie modelu
handlu transgranicznego cross-border.
WeChat
WeChat to fenomen. WeChat to chińska mobilna aplikacja, która w ciągu 6 lat od powstania
brawurowo zdobyła setki milionów wiernych fanów. Aktywnie korzysta z niej 963 mln39 użytkowników miesięcznie. Początkowo był to zwykły komunikator internetowy, ale bardzo szybko stał
się homogeniczną, połączoną z kartą bankową aplikacją, łączącą w sobie funkcje znane w Europie z platform: Facebook, Messenger, wirtualnego portfela, aplikacji do płacenia rachunków,
spłacania kart kredytowych, zamawiania taxi, rezerwacji hotelu, samolotów, zakupu biletów kinowych, usług domowych, jedzenia na wynos, organizowania zakupów grupowych, kupowania
produktów inwestycyjnych i innych.
Aplikacja ta odniosła spektakularny sukces, który ilustruje nie tylko potężna, niemal miliardowa
grupa aktywnych użytkowników, ale także czas, jaki spędzają oni używając tę aplikację. Według
najnowszych danych40:
•

74% użytkowników korzysta z WeChat minimum 1 godzinę dziennie,

•

53% minimum 2 godziny dziennie,

•

aż 35% przynajmniej 4 godziny dziennie.

WeChat to powstałe na bazie aplikacji środowisko, w którym umieszczono szereg mniejszych
aplikacji i funkcji pomagających użytkownikom w codziennej aktywności. Trudno znaleźć dorosłą
osobę niekorzystającą z WeChat. Tencent, deweloper WeChat dysponuje niewyobrażalnie bogatą bazą wiedzy o setkach milionów swoich użytkowników. Ma zapisy o ich zakupach, przyjaciołach i ich zakupach, miejscach w których przebywają czy restauracjach w których się spotykają.
WeChat „wie”, o czym ludzie rozmawiają, czym się chwalą na swoich profilach. WeChat śledzi
także przepływy pieniężne użytkowników, gdyż jako forma płatności zastępuje kartę płatniczą
w życiu codziennym – karta jest podpięta pod telefon.

39
40

MAU (z j. angielskiego) – Monthly Active Users.
dane na podstawie informacji z portali: www.chinainternetwatch.com, www.emarketer.com.
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Pojawienie się sklepów internetowych w środowisku WeChat stało się naturalnym następstwem
rozwoju tej aplikacji. Istnieje już możliwość zaprogramowania sklepu – pawilonu narodowego
osadzonego na WeChat, który może przybrać dwie formuły sprzedaży: sklep w tradycyjnej formie tj. sprzedający produkty spożywcze po tradycyjnej procedurze importowej lub sklep cross-border.
Uruchomienie sklepu na WeChat to dobry alternatywny model zaistnienia na chińskim rynku, szczególnie na wczesnym etapie istnienia marki w Chinach.
Promocja w internecie
Należy jednak pamiętać, że uruchomienie własnego sklepu nie gwarantuje jeszcze sukcesu, bowiem sklep danej marki musi zostać odnaleziony w całym ogromie chińskiego internetu, na co
potrzebny jest niemały budżet.
W budżecie początkowym przeznaczonym na start sklepu, należy przewidzieć także pieniądze
na podstawowy marketing marki, tj. na:
1. uruchomienie sformatowanej pod chińskiego konsumenta chińskiej strony internetowej produktu i producenta, zaparkowanej na serwerze w Chinach,
2. zaprojektowanie grafiki do sklepów internetowych w wersji dla przeglądarek internetowych i aplikacji mobilnych,
3. zaprojektowanie w internecie niezbędnych form reklam,
4. uruchomienia internetowego, dobrze wyszkolonego działu obsługi klienta i centrum wysyłek.
Minimalny budżet, jaki należy przeznaczyć tylko na ww. projekty to 30 000 EUR. Przygotowując projekty marketingowe na wysokim poziomie należy przewidzieć budżet ≥50 000 EUR. Przy
czym należy pamiętać, że elementy kreacji podlegać powinny nieustannym zmianom, czyli nie
można zakładać przygotowania jednych schematów, które miałyby funkcjonować nieprzerwanie
przez kilka kwartałów.
Poniesienie wymienionych kosztów daje efekt w postaci istnienia sklepu, ale nie gwarantuje
jeszcze ruchu internetowego. Ten generuje się w podobny sposób, w jaki czyni się to w Polsce,
czyli przez optymalizację pozycjonowania na miejscu wyszukiwania w wyszukiwarce internetowej, kupowanie pozycjonowania i reklam w ramach danego sklepu, prowadzenia kampanii
w mediach społecznościowych i w innych miejscach. Miesięczny minimalny budżet na takie
działania to kwota 5 000 EUR. Rekomendowana kwota to ≥ 10 000 EUR.
Reklamy są jednostronnym komunikatem marki do konsumenta. W Chinach niezwykle popularne jest zatrudnianie znanych osób do współpracy z marką. Najlepsze marki zatrudniają do
promocji celebrytów lub bardzo aktywnych w mediach społecznościowych KOL41. KOL to inter41
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KOL (z j. angielskiego) – Key Opinion Leader, zwany także influencerem.

nauta posiadający liczne grono osób obserwujących, czytających wpisy i oglądających publikowane wideo, kontraktowo zaprzyjaźniony z daną marką, konsumujący regularnie produkty
producenta i współpracujący z nim nad rozwojem jego produktu na rynku. Jest to swoisty łącznik, komunikujący się dwustronnie pomiędzy konsumentami a producentem. KOL jest świetnym
ambasadorem marki zainteresowanym wspólnym sukcesem.
Nie należy jednak zakładać, że KOL jest rzecznikiem producenta, a jedynym celem współpracy
z nim jest cel handlowy wyrażony cyfrowo. Odbiorcy treści KOL są niezwykle wyczuleni na nieprawdę i natrętną propagandę. W praktyce KOL bardzo ostrożnie wybiera sobie marki, z którymi
współpracuje, by nie narazić się na ryzyko utraty wiarygodności.
Wynagrodzenie chińskiego KOL jest związane z ilością publikacji, które wykonał. Koszty publikacji różnią się w zależności od ilości osób śledzących danego KOL. Koszty KOL z niewielkim zasobem śledzących to kwota co najmniej 500 EUR za jeden wpis w mediach społecznościowych.
Efekt daje skala, wobec tego należy przewidzieć kilku dobrze dobranych KOL współpracujących
z daną marką i kilka wpisów miesięcznie każdego z nich. Wynagrodzenia najlepszych KOL w Chinach przyprawiają o zawrót głowy i wynoszą ≥50 000 EUR za wpis, ich siła dotarcia jest jednak
imponująca.
Chińska blogerka Backy Liu42, 22 lipca 2017 roku, swoim wpisem w ciągu 5 minut sprzedała 100
turkusowych aut Mini pochodzących ze specjalnej edycji. Cała akcja oczywiście została odpowiednio przygotowana, osoby ją obserwujące wiedziały, że Mini przygotowuje specjalną produkcję. Równie spektakularna akcja miała miejsce w lutym 2017 roku. Chiński bloger Tao Liang
mający pseudonim ‘Mr. Bags’ mając 1,2 miliona osób śledzących, w ciągu 12 minut sprzedał
80 różowych torebek specjalnej linii marki Givenchy. Każda oferowana była w cenie 2170 USD,
a łączna wartość sprzedaży wyniosła niemal 174 tys. USD.
Dostawy do konsumentów
Niezależnie od modelu handlu internetowego, towar wysyłany jest na zlecenie z magazynu dystrybucyjnego do konsumentów. Fizycznie produkty przywożone są najczęściej przez kurierów na
skuterach lub niedużymi autami (w przypadku większych zakupów). Najlepsze platformy handlu
internetowego mają oznakowanych kurierów dowożących paczki, przy czym nie jest pewne, czy
są to ich pracownicy, czy też tylko osoby wykonujące zlecenia dostaw.
Mniejsze sklepy korzystają z uniwersalnych firm kurierskich, więksi budują własne grupy kurierów. Ci ostatni dbają bardziej o stan dostarczanych produktów, co skutkuje lepszymi komentarzami kupujących w internecie.
Chińscy konsumenci są niezwykle wymagający w stosunku do jakości dostaw. Każdy oczekuje, że
dostarczany towar przyjedzie w idealnym stanie. To oczywiste oczekiwanie jest trudne do spełnienia zważywszy na sposób, w jaki paczka dociera do konsumentów. Są one przepakowywane
po wielokroć, z samochodu na elektryczne skutery, nawet na ulicy. Ryzyko uszkodzeń jest tak
42

Źródło: China Chanel.
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duże, że każdy z wysyłających opakowuje produkty w folię bąbelkową, nadmuchiwane rękawy,
foliowe poduszki z powietrzem i dodatkowy, często pięciowarstwowy, karton. Wszystko po to,
by zdobyty z trudem konsument otrzymał produkt w idealnym stanie i wystawił dobrą ocenę.
Komentarze e-konsumentów
Chińscy konsumenci wystawiają komentarze znacznie częściej i znacznie wylewniej niż w Polsce.
Najlepsze marki, produkty wysoko wolumenowe mają od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy
ocen. Rzadziej kupowane produkty odnotowują od kilkuset do kilku tysięcy komentarzy.
Panuje powszechne przypuszczenie, udowodnione nie wprost, że część komentarzy jest napisana na zamówienie przez tzw. „water army”43. Jeżeli nawet spora część z nich wyszła spod
pióra „armii”, to konsumenci powszechnie na nich bazują podejmując decyzje zakupowe. Firma
KPMG, w swoim raporcie44 podaje, że 60,8% chińskich respondentów wyszukując interesujący ich produkt, przeszukuje sieć w poszukiwaniu opinii innych internautów. Wielu z nich
przypuszczalnie nie wie o istnieniu „armii”. A ci świadomi nie są w stanie ocenić, który wpis jest
realny, a który fikcyjny. Być może w niedalekiej przyszłości kwestia opinii w internecie zostanie
oczyszczona, bowiem weszło w życie nowe prawo nakładające karę do 2 milionów CNY (ok. 255
tysięcy EUR) za zamieszczenie w internecie fałszywego wpisu.
Warto przy tym spojrzeć jeszcze na jedną daną w ww. raporcie. Aż 51,6% konsumentów dzieli się swoimi doświadczeniami z zakupów oceniając produkt, serwis i ogólne doświadczenia
z zakupu. Bardzo często wklejają zdjęcia stanu paczki, w jakim dotarła ona do adresata, zdjęcia opakowania samego produktu z kilku stron, fotografie naklejonej chińskiej etykiety oraz
produktu jako takiego.
Jeżeli produkt, którego opakowanie nie będzie odpowiednie do warunków dostaw, dotrze
do konsumenta mocno uszkodzony, to niemal pewne, że w konsekwencji zostanie bezlitośnie negatywnie oceniony przez kupujących. Będzie to cios w reputację marki produktu oraz
sprzedającego.
Kupujący w internecie opisują swoje wrażenia i deklaracje co do dalszych intencji zakupowych. Tak bogata „bibliografia” dostarcza cennej informacji zwrotnej o produkcie i dostawie.
Profesjonalne podejście wymaga ciągłej analizy wpisów, czynionej w czasie rzeczywistym
a także szybkiej reakcji. Szczególnie wtedy, kiedy rozwiązanie jest dość łatwe do wdrożenia,
np. gdy edycji ulec powinien opis produktu na stronie internetowej sklepu.
Warto podać przykład jednego z europejskich producentów mleka UHT, który wysyłał produkt
do Chin w oryginalnych opakowaniach stosowanych w Unii Europejskiej. Z uwagi na europejskie
prawo, w tabeli wartości odżywczych nie musiała być wymieniona zawartość sodu i wapnia. Na„water army” (z j. chińskiego) 水军 – grupa osób zajmująca się pisaniem ocen i komentarzy na zlecenie
sprzedających.
44
Raport pt.: „China’s Connected Consumers 2016” firmy KPMG, https://assets.kpmg.com/content/dam/
kpmg/cn/pdf/en/2016/11/china-s-connected-consumer-2016.pdf.
43
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tomiast, zgodnie z chińskim prawem, zawartość sodu była zadeklarowana na chińskiej etykiecie
mleka. Wapń natomiast został pominięty, gdyż nie musi być deklarowany. A mimo tego, dwóch
konsumentów wyraziło swoje zdziwienie, że producent nie podaje zawartości wapnia na swoim
oryginalnym opakowaniu, wobec powszechnej wiedzy, że wzmacnia on strukturę kości. Z analizy wpisu wynikało przeświadczenie konsumenta, jakoby producent intencjonalnie pominął ten
komunikat i miał coś do ukrycia. Mogło mu się to wydawać dziwnym, zważywszy na bogato opisane produkty europejskiej, nowozelandzkiej, a nawet chińskiej konkurencji. Producent szybko
spostrzegł problem i niezwłocznie zadeklarował zmianę opakowań i wprowadził tez dodatkowe
informacje na stronie produktu w sklepach internetowych.
Przy tak masowych komentarzach, jakie mają miejsce w chińskim internecie, analizą treści
wpisów i nastawienia klientów zajmują się wyspecjalizowane agencje marketingowe. Do tego
celu wykorzystuje się specjalne oprogramowanie automatycznie „czytające” treści. Sprzedający
dostaje syntetyczny raport zarządczy w dowolnie zdefiniowanych okresach. To bardzo ważne
narzędzie zarządzania sprzedażą na rynku, na którym 61% konsumentów deklaruje, że przed
zakupem szuka ocen danego sprzedającego i produktu. Natomiast aż 97% konsumentów deklaruje, że dzieli się złymi doświadczeniami zakupowymi ze znajomymi. Tak zdeterminowana
i zdyscyplinowana grupa konsumentów, podsycona złymi emocjami zakupowymi, jest w stanie
zrujnować reputację marki i sprzedającego na rynku.
11.11 lub ‘Dzień singla’ – coroczna największa promocja internetowa
Chińczycy uwielbiają polować na okazje cenowe. Poszukiwaniu dobrych ofert poświęcają więcej
czasu niż zwykliśmy to robić w Polsce. Obywatel Państwa Środka, znalazłszy dobrą promocję,
bardzo chętnie dzieli się tą informacją ze znajomymi. W ten sposób, dobra oferta szybko dociera
do konsumentów. Najpewniej w oparciu o tę potrzebę klientów, powstała w Chinach tradycja
masowych zakupów. Najlepiej wykorzystał to koncern Alibaba, sprzedający swoje produkty między innymi na portalu tmall.com.
Pierwsza akcja „11.11”, czyli 双十一 odbyła się w 2009 roku. Inspiracją nazwy i daty był dzień
singla (Single’s Day | 光棍节) ogłoszony w 1993 roku przez dumnych singli - studentów Uniwersytetu w Nankinie, jako przeciwstawieństwo dla Dnia Zakochanych, zwanego potocznie
„walentynkami”. Tego dnia w promocji sprzedawano produkty 27 marek. Pierwsze świętowanie
przyniosło sprzedaż 50 milionów juanów (7,3 mln USD), czyli było niewielkich rozmiarów jak na
Chiny. Ale okazało się sukcesem, bo pokazało, że pomysł działa. Potwierdzeniem był kolejny rok,
w którym ofertę promocyjną 11.11 sprzedawało już 711 marek.
Kolejna głośna i promowana na szeroką skalę akcja promocyjna miała miejsce w 11.11.2011
roku, a dokładnie 11.11.11. Magia jedynych w swoim rodzaju jedynek rozgrzewała wszystkich.
Do tego stopnia, że tego dnia wiele par chciało zawrzeć akt małżeństwa. Ci najbogatsi lub najszczęśliwsi mieli szansę wypowiedzieć sakramentalne ‘tak’ 11.11.11 o godzinie 11:11.
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Tego dnia w Internecie sklep tmall.com oferował głębokie (50-70%) przeceny na wiele produktów. Internauci wydali na zakupy na platformach należących do Alibaba prawie 819 mln USD45.
Wynik sprzedaży nakręcony przez kampanię reklamową nie pozostawił złudzeń, że machina się
dopiero rozkręcała.
W kolejnych latach sprzedaż była już liczona w miliardach dolarów. W 2014 była to kwota 9,3
mld USD, rok później 14,3 mld USD. W 2016 roku, święto handlowe 11.11 wspierane było przez
znane osoby – sportowców: Davida Beckhama, Kobe Bryanta, projektantkę i celebrytkę Victorię
Beckham oraz zespół OneRepublic. Takie wsparcie pomogło uzyskać wpływ do kasy tmall.com
potężnej kwoty 17,8 mld USD (120,7 mld CNY), notując roczny wzrost o 32% (liczony bazując
na sprzedaży wyrażonej w CNY). Konsumenci korzystający z urządzeń mobilnych, odpowiadali
wówczas za 82% wolumenu sprzedaży. Zestawiając wygenerowaną tego dnia wartość sprzedaży na tmall.com z daną o rocznej wartości sprzedaży detalicznej wynoszącej 33 231,6 mld CNY,
otrzymujemy konkluzję, że tylko ten jeden sklep internetowy sprzedał 0,36% rocznej sprzedaży
detalicznej całych Chin. Innymi słowy, sprzedano produkty za wartość, za jaką konsumenci w całych Chinach kupują w ciągu 1 i 1/3 dnia.
Najnowsza akcja z 11.11.2017 roku, wspierana przez Nicole Kidman i Pharrella Williamsa przyniosła kolejne spektakularne wyniki:
•

sprzedaż 25,3 mld USD = 168,2 mld CNY, co daje 39% wzrostu rok do roku (liczony od
wartości w CNY),

•

90% transakcji odbyło się poprzez urządzenia mobilne,

•

256 tysięcy płatności w sekundę w szczytowym momencie,

•

1,48 miliarda transakcji, co daje średnią wartość jednej transakcji 17,1 USD,

•

wysłano 812 milionów paczek zamówionych przez wszystkie portale handlu detalicznego oraz AliExpress,

Podczas tej akcji dało się zauważyć kilka nowych aspektów:

45
46
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•

koncern Alibaba nie podał danych, jaki procent sprzedaży pochodził z Chin a ile zza granicy. Ale niewątpliwie była to pierwsza akcja o zasięgu globalnym,

•

z obserwacji własnych wynika, że upusty online nie były tak wysokie jak w latach poprzednich, kiedy sięgały do 70%. W tym roku najczęściej wynosiły 20%-30%,

•

bardzo intensywnie do akcji wkroczyła konkurencja np. jd.com, n.cn46 ale ich akcje dotyczyły najczęściej okresu 1-11.11, a nie tylko 11.11. Zapewne nikt nie chciał iść na tak
jawną konfrontację z gigantem, ale na pewno przepadła Alibabie część sprzedaży,

źródło danych: http://www.ebrun.com/art/196014.shtml.
platforma należąca do koncernu Amazon.com.

•

wiele marek oferowało promocje w fizycznych sklepach, co zapewne w niewielkim stopniu wpłynęło na wynik Alibaby.

Wpływ sprzedaży internetowej na sprzedaż w sklepach tradycyjnych
Nie opisano zjawiska wpływu sprzedaży w promocji ‘11.11’ i sprzedaży online jako całości na
funkcjonowanie tradycyjnych sklepów, ale posługując się elementarną logiką, można stwierdzić,
że jest niemały. Miliony ludzi kupują w internecie, towar przechodzi przez sortownie detaliczne,
a następnie armia kurierów na elektrycznych skuterach dowozi je do osiedli mieszkaniowych. Coś,
co jeszcze parę lat temu było niespotykane, czyli dziesiątki załadowanych pakunkami skuterów
jeżdżących na osiedlach między przechadzającymi się ludźmi, dziś jest zjawiskiem powszechnym.
Jack Ma w wywiadzie dla magazynu Time opublikowanym 24.09.2014 roku47, powiedział: „Kiedy
masz milion dolarów, jesteś szczęściarzem. Kiedy masz ich 10 milionów, zaczynasz mieć z tym
ból głowy. Kiedy masz więcej niż miliard dolarów albo sto miliardów, ciąży na tobie odpowiedzialność – zaufanie, jakim obdarzyli cię ludzie, wierząc, że potrafisz lepiej wydać te pieniądze,
niż inni”. I choć cytat ten dotyczy udanego wejścia koncernu Alibaba na giełdę, pokazuje jednak
deklarowane poczucie społecznej odpowiedzialności za biznes.
Naturalnym krokiem jaki należałoby poczynić będąc strategiem w Alibaba, jest zdefiniowanie zadań społecznej odpowiedzialności w biznesie tej grupy. Wydaje się, że to zadanie zostało odrobione, bowiem w sierpniu 2017 roku, koncern Alibaba zadeklarował przejęcie udziałów w sieci
sklepów Lianhua i Sanjiang. Sieć 10000 punktów ma zostać przekształcona w grupę nowoczesnych obiektów handlowych z możliwością odbioru zamówionych przez internet zakupów.
Drugą deklaracją właściciela Alibaby, która robi największe wrażenie, jest plan przekształcenia
6 milionów niedużych punktów handlowych, rozlokowanych po całych miastach, w nowoczesne sklepy typu convienience, oferujące również możliwość odbioru zamówionych przesyłek,
zakupów online, niedużych pożyczek oraz zakupu usług turystycznych.
Potężna skala biznesu sklepów internetowych, w tym koncernu Alibaba w Chinach, ma niewątpliwie wpływ na działanie prywatnego biznesu tradycyjnego handlu detalicznego. Można przewidzieć, że jeżeli portale internetowe będą konsekwentnie przejmowały rolę handlową w takim
tempie jak dotychczas, to skutkiem będzie „wymieranie” funkcji handlowej miast. Wielokrotnie,
prowadzenie niedużych punktów handlowych to interes rodzinny. A ponieważ w Chinach duży
biznes działa przy boku rządu, jest niemal pewne, że nowa strategia grupy Alibaba to wynik
wspólnych uzgodnień koncernu z chińskimi władzami.
To oznacza, że rynek dystrybucji w Chinach, dotąd bardzo rozdrobiony, konsoliduje się wokół
operatora rynku w nieco inny niż w Europie sposób. W tym przypadku następuje przejście
z on-line do off-line, przy zachowaniu rodzinnego (franczyzowego) charakteru handlowych
punktów końcowych.
47

Artykuł magazynu Time pt; „Life Lessons From Alibaba Founder Jack Ma” z dnia 23.09.2014r, autor: Jack
Linshi, http://time.com/3423708/5-life-lessons-jack-ma-alibaba/.
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Sposób prezentacji produktów w internecie
Przedstawianie produktu w internecie chińskim klientom wykracza poza standard znany w Polsce. Nie wystarczy wkleić jednego, czy nawet kilku packshotów48. Prezentacja produktu w internecie jest jak zaproszenie konsumenta do świata produktu. Wirtualna wycieczka ma za zadanie
szczegółowo pokazać produkt, jego walory, okazje do spożycia, wartości odżywcze, producenta,
jego historię, wygląd fabryki, certyfikaty i pozycję rynkową. Dodatkowo można znaleźć informacje o miejscu produkcji, sposobie transportu, dokładny opis oznaczeń na opakowaniu. W przypadku produktów importowanych, prezentowane są dokumenty potwierdzające udane przejście procedur celnych w postaci np. skanu świadectwa zdrowia dopuszczającego daną partię
produktu do obrotu. Najlepsze marki umieszczają na stronach sprzedażowych produktów list od
producenta do konsumentów oraz certyfikat producenta autoryzujący danego sprzedającego.
Dzięki temu ostatniemu, chiński konsument nabiera pewności, że kupuje produkt z oryginalnego źródła. Zapoznanie się z całością informacji wymaga od konsumenta przestudiowania danych
z kilku „długości” ekranu.
Warto zapoznać się z przykładami49, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać przesadnie
napakowane informacjami. Jednak w chińskim internecie super dokładna prezentacja produktów to standard. Przy niej, stosowany powszechnie w Europie sposób pokazywania produktów
jest spartański, prosty, trywialny i tym samym lekceważący z punktu widzenia chińskiego konsumenta.
Rozpoczynając projekt uruchomienia sklepu internetowego, niezależnie czy z uczestnictwem lokalnego partnera – dystrybutora, czy samodzielnie, konieczne będzie skompletowanie szeregu
dokumentów i plików. Wśród nich będą:

48

•

wydane przez China Trademark Office świadectwo zarejestrowanej w Chinach marki, dokumentujące prawnego właściciela marki. Dokumentu wymagają operatorzy platform handlowych, chcąc w ten sposób zapewnić autentyczne pochodzenie produktu
oraz uniknięcie problemów w przypadku, gdyby prawa do dystrybucji podważyła osoba
trzecia, która posiada prawa do marki w Chinach,

•

komplet plików graficznych związanych z producentem (logotyp, zdjęcia fabryki, zdjęcia
historyczne, certyfikaty, nagrody itp.) oraz dotyczących produktu (packshoty jednostkowe i opakowań zbiorczych, zdjęć rzeczywistego produktu w dużym przybliżeniu).

packshot (z j. angielskiego) – komputerowy projekt 3D wizerunku produktów.
https://item.jd.com/3926756.html
https://item.jd.com/12518761822.html?jd_pop=1c8d92c1-5073-4153-b16f-d90dc87f7208&abt=0
https://item.jd.com/1127466/html
https://item.jd.com/990602.html
https://item.jd.com/679023.html
https://chaoshi.detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.11.77c4ceffrv6xOr&id=534676464782&user_id=725677994&cat_id=2&is_b=1&rn=4313651f8e2692b75f0eabd325bc1059
https://chaoshi.detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.11.77c4ceffrv6xOr&id=534676464782&user_id=725677994&cat_id=2&is_b=1&rn=4313651f8e2692b75f0eabd325bc1059.
49
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Wszystkie dostarczone zdjęcia powinny być przygotowane w wysokiej rozdzielczości na
transparentnym tle,
•

certyfikatów i dokumentów: ISO, BRC, IFS, Organic itd.,

•

zestaw przykładowych dokumentów z poprzednich importów do Chin (z zamaskowanymi danymi klienta) tj. Certyfikat Analiz (CoA), Certyfikat Pochodzenia (CoO), Świadectwo
Zdrowia lub Świadectwo Sanitarne,

•

dokumentów potwierdzających zgodność produktu z chińskimi normami (badanie to
nie jest warunkiem koniecznym do wprowadzenia produktu do Chin, więcej w rozdziale
pt. Certyfikacja produktu),

•

layoutów etykiet produktu,

食用方法：加水或牛奶、盐和 40
克燕麦片在一个 175 毫升的碗里，	
  
600 瓦电加热 1.5 至 2 分钟，然后
搅拌食用。	
  

繁忙的燕麦片	
  
标签位置	
  

燕麦片	
  
荷兰品质	
  

英文标签实样与样张标签比例：1:0.6	
  
英文标签长 X 宽：440	
  X215mm	
  

膳食纤维的一种来源	
  

中文标签实样与样张标签比例：1:1	
  
中文标签长 X 宽：50	
  X100mm	
  
中文标签已覆盖部分英文标签	
  
生产商：CRÈME	
  DE	
  LA	
  COMPANY	
  B.V.	
  
CRÈME	
  DE	
  LA	
  CREAM	
  

本页内容与左侧页面相同
100 G
每份40克
1566千焦 626千焦
372大卡
149千卡
脂肪
6.8克
2.72克
饱和脂肪酸 1.3克
0.52克
碳水化合物 60.0克
24克
其中糖
2.0克
0.8克
膳食纤维
10.9克
4.36克
蛋白质
12.6克
5.04克
营养价值
能量

NRV%
3.6%
2%
1.6%
4.8%
0.4%
8.8%
5.2%

Schemat 1. Przykładowy layout produktu
•

krótkiej prezentacji producenta akcentującej jego historię, pozycję rynkową, ilość i wygląd zakładów produkcyjnych,

•

cechy wyróżniające produkt na tle konkurencji (dostępnej w Chinach) lub w przypadku
braków takich danych podkreślenie głównych cech produktowych (np. wysoka zawar37

tość kakao, bez dodatku cukru, cukier wyłącznie zawarty w owocach, bez glutenu, surowce pochodzenia wyłącznie europejskiego, produkt przyjazny diabetykom, itp.),
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•

zdjęć produktów na tle np. rodziny, ustrojonego stołu, zapakowanego koszyka rowerowego itd. Wszystko zależne od produktu,

•

filmów reklamowych przedstawiających produkt i producenta (w języku angielskim),

•

pełnych danych logistycznych:
o

kody EAN jednostkowe i zbiorcze,

o

ilość produktu / pojemność w opakowaniu jednostkowym, zbiorczym, warstwie i na
palecie,

o

gramatury / pojemność w opakowaniu jednostkowym, zbiorczym i na palecie,

o

wymiary opakowań jednostkowych,

o

wymiarów i kubatury opakowań zbiorczych i załadowanej palety,

o

ilość palet w kontenerze 20 stóp i 40 stóp w wersjach pakowania na paletach i luzem.

Budowanie kompleksowej oferty – produkt,
polityka handlowa, relacje w biznesie
Kluczowe zagadnienia tego rozdziału:
• Czego wymagają klienci (importerzy, hurtownicy, operatorzy sklepów i konsumenci) od
producenta i produktu?
• Z czego wynikają poszczególne oczekiwania?
• Jak przygotować produkt, by zmaksymalizować szanse handlowe?
• Dlaczego chińscy klienci oczekują bardzo długich terminów przydatności do spożycia?
• Jaka jest geneza oczekiwania wyłączności dystrybucyjnej przez importerów i dystrybutorów?
• Czym są funkcjonujące na rynku mini monopole parasolowe?
• Dlaczego relacje są tak ważne w biznesie z Chińczykami? Czy nie wystarczy po prostu dobra oferta?
• Skąd wynika rola agenta handlowego w Chinach?
• Jakie korzyści może przynieść współpraca z agentem handlowym w Chinach?
• Jakie nowości i trendy pojawiają się na rynku?
Oczekiwania konsumentów wobec importowanego produktu
Konsument chiński ma szereg oczekiwań związanych z importowanym produktem. Zrozumienie
tych subtelności jest ważne, by móc zaoferować klientom coś więcej niż tylko smak polskiego
specjału. On jest oczywiście ważny, ale nie stanowi całości istoty produktu. Nim trafi on na stół
konsumenta, na początku musi się nim zainteresować importer, pośrednicy a potem sklep. Czyli
produkt trzeba sprzedać każdemu, kto występuje na całym łańcuchu dostaw. Każdy z nich musi
odczuć gamę pozytywnych doświadczeń, nim produkt trafi do koszyka klienta.
Wśród cech produktu importowanego, docenianych przez konsumentów należy wymienić:
•

markę – chińscy konsumenci doceniają produkty markowe i dobrze zaprojektowane,
spójne wizerunkowo marki,

•

długą historię producenta i marki – tradycja marki to jedna z najbardziej pożądanych
cech w Chinach. Klienci na tym rynku doceniają produkty, które towarzyszyły na stołach
pokoleniom konsumentów. Producenci marek o wieloletniej tradycji powinni akcentować rok powstania marki w jej logotypie i prezentować to konsekwentnie na każdej
płaszczyźnie komunikacyjnej,

•

sprawdzonego produktu – konsumenci w Chinach są pragmatyczni w swoim rozumowaniu. Uważają, że jeżeli dany produkt od lat istnieje w jakimś ważnym kraju (ważnym,
czyli wysokorozwiniętym, bogatym), to znaczy, że jest sprawdzony przez najbardziej wymagających konsumentów,
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•

wyśmienitej jakości – jakość produktu jest kwestią pozadyskusyjną. Największą szansę na
sukces mają produkty o ponadprzeciętnej jakości, sporządzone bez kompromisów kosztowych. Przy czym jakość należy pojmować holistycznie – nie tylko w odniesieniu do walorów smakowych samego produktu, ale też opakowania, serwisu czy marketingu marki,

•

„czystości” produktu – impulsami wzmacniającymi szanse rynkowe importowanej
żywności w Chinach są liczne skandale jakościowe powodowane przez lokalnych producentów. Konsument w Chinach oczekuje od produktu importowanego perfekcji, w tym
przypadku rozumianej jako całkowite bezpieczeństwo produktu – czystości chemicznej
środowiska, miejsca, w którym powstał oraz miejsca produkcji. Miejsca bezpiecznego
i nadzorowanego w sposób ciągły przez wiarygodne organy państwowe,

•

wartości odżywczych – konsumenci oczekują, że produkt będzie pełnowartościowy, bogaty w składniki. Po importowanym produkcie spodziewają się czegoś, co wydawałoby
się oczywiste – prawdziwych, niezafałszowanych danych w tabeli wartości odżywczych,
składników produktu najwyższej jakości,

•

rozsądnej ceny i promocji – to oczywiste oczekiwanie konsumentów na całym świecie,
przy czym w warunkach chińskich produkty importowane są synonimem produktu drogiego. Gdyby ktoś sprzedawał produkt z importu w zbyt niskiej cenie, mógłby się narazić
na podejrzenie, że z jego produktem jest coś nie w porządku. To się powoli zmienia,
głównie za sprawą sprzedaży internetowej oraz modelu handlu cross-border. Produkty
importowane są wciąż drogie, ale nie tak absurdalnie jak w przeszłości. Idealnym przykładem są importowane wina, które można kupić w regularnej cenie ≥69 CNY (ok. 38
PLN)/butelkę, czy piwo w cenie ≤ 10 CNY (ok. 5,5 PLN)/puszkę 0,5l,

•

przyjemnych doznań – ulotne oczekiwanie odnoszące się do całokształtu cech produktowych. Konsument chce czuć wyjątkowość z zakupu produktu, opakowania, otwierania
i kosztowania go. Ta cecha była i jest domeną najlepszych globalnych marek, zaczyna
być idealnie zapewniana przez lokalnych producentów. Na tym polu producenci zagraniczni tracą swoje przewagi,

•

wygody – głównie chodzi o wygodę przenoszenia i otwierania. Stąd w opakowaniach
zbiorczych, produktach pakowanych po parę sztuk, bardzo często dodawane są uchwyty
do przenoszenia. Dla przykładu, dla wygody konsumenta do jogurtów dodawana jest
łyżeczka, co jednocześnie determinuje go jako produkt w formule ‘on-the-go’,

•

nowych smaków – Chińczycy pomimo, że są narodem bardzo przywiązanym do swojej
kuchni i są w tym względzie bardzo tradycyjni, to jednak lubią poznawać nowe smaki.
Rynek intensywnie szuka nowych produktów, nowych smaków i konceptów,

•

produktu oryginalnego – konsumenci oczekują od producenta (i od sprzedającego)
dostarczenia produktu oryginalnego, niepodrobionego, sprzedawanego za pośrednic-

twem kontrolowanego przez niego kanału dystrybucji. Dlatego też wprowadzając do
sprzedaży produkt, szczególnie w przypadku e-sklepów, operator sklepu wymaga od
sprzedającego dostarczenia kopii certyfikatu rejestracji marki w Chinach w China Trademark Office oraz wystawionego przez fabrykę (właściciela marki) listu autoryzującego
danego sprzedającego. Niestety pomimo takich zabiegów, sprzedaż produktów podrabianych przez autoryzowanego sprzedającego jest wciąż możliwa, w przypadku, kiedy
sprzedającym poprzez sklep internetowy jest dystrybutor a nie chińska spółka przedstawicielska producenta,
•

prestiżu – produkty importowane z racji ceny i miejsc sprzedaży są traktowane jako
produkty wysokiej klasy, a więc ich kupowanie dostarcza poczucia wyjątkowości konsumentom Państwa Środka. Chińscy konsumenci o najgrubszych portfelach przywykli
do importowanych produktów, traktując je dziś jako coś normalnego. Na stałe trafiły
one na ich stoły. Natomiast dla konsumentów z mniejszych miast i aspirujących do klasy
średniej, produkt importowany to wciąż synonim wysokiej półki i prestiżu,

•

świetnego opakowania – wymaganie dotyczące opakowania jest pochodną wszystkich
wymienionych oczekiwanych cech produktu. Opakowanie powinno być dopracowane
w każdym szczególe, gdyż jego rola znacząco wykracza poza rolę transportową i aspekt
ochrony samego towaru. To truizm, ale warto sobie uświadomić, że w Chinach panuje ultra konkurencja o zdobycie klienta i konsumenta. Na rynku trwa zmasowana,
nieporównywalna z sytuacją w Polsce, walka producentów o chwilę uwagi kupującego
wszelkimi narzędziami marketingowymi (powszechne, wszędobylskie, intensywnie kolorowe reklamy, promocje, aplikacje, konkursy, gratisy, banery). Na półce w sklepie,
choć pozornie panuje porządek i spokój, to każdy produkt stara się przyciągnąć uwagę

Zdjęcie 1. Piękne opakowanie jabłek pod marką Goodfarmer
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kupującego, tak aby znaleźć się w jego koszyku. W sklepach internetowych jest jeszcze
trudniej. Internauci w większości przypadków używają urządzeń mobilnych. Przeszukując sklepy poświęcają raptem ułamek sekundy, by na liście wyników wyszukiwania
dostrzec produkt, który może przypadnie im do gustu, zanim przewiną kolejny ekran,
•

opakowań prezentowych – w chińskiej kulturze żywność jest dobrym prezentem.
W Polsce popularne bywa dawanie w prezencie produktów takich jak słodycze, kawy,
wina czy alkohole. Czyli wszystko to, czego brakowało najbardziej w czasach panującego
komunizmu. Natomiast w codziennych realiach w Chinach zupełnie normalne jest wręczenie drugiej osobie (klientowi czy dostawcy) ładnego pudełka z owocami (np. z czereśniami, liczi czy jabłkami) lub słodyczy. W opakowania prezentowe pakuje się bardzo szeroką gamę produktów. Zasadniczo mają one jedną wspólną cechę – są bardzo okazałe.
Dodatkowo, wyposażone są w wygodny uchwyt, wykonane z grubej tektury z nadrukiem
wysokiego połysku, często z zafoliowanym okienkiem pozwalającym dostrzec produkt.

Zdjęcie 2. Opakowanie prezentowe przygotowane przez Sante
Generalnie należy stwierdzić, że opakowania w Chinach są znacznie ważniejszym
elementem produktu niż w Polsce. Warto zapoznać się z przykładami i rozważyć przygotowanie produktów w opakowaniach prezentowych,
•
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dostępności online – konsumenci oczekują dostępności produktów online, co jest zrozumiałe, zważywszy na odsetek internautów kupujących online.

Oczekiwania konsumentów wobec (e-)sklepu, w którym kupują art. spożywcze
W naturalny sposób, oczekiwania konsumentów związane z produktem, są przenoszone na
sklep, który go oferuje. Jednak poza samym produktem jako takim, konsumenci oczekują dodatkowo:
•

zakupu „świeżej” partii produktu – celowo słowo świeże zostało użyte w cudzysłowie.
Chodzi o dostawę produktu dalekiego od przeterminowania. Kwestia znaczenia momentu, kiedy dla chińskiego konsumenta produkt staje się „przeterminowany” poruszona jest w dalszej części tekstu,

•

nowości, małych prezentów / opakowań na próbę – rynek produktów spożywczych
oczekuje nowości, co oczywiście dotyczy także produktów dostarczanych zza granicy.
W przypadku nowych produktów i marek, szczególnie produktów nowatorskich, dobrze
jest przygotować małe próbne wersje. Dołączanie próbnych produktów do dostaw jest
popularne, szczególnie w przypadku sprzedaży internetowej. Zamawiając w e-sklepie,
często bezpłatnie otrzymujemy niewielką saszetkę, słoiczek czy pudełko z nowym produktem,

•

nieuszkodzonych opakowań – konsument nie weźmie z półki produktu z uszkodzonym
opakowaniem, to oczywiste. W przypadku dostaw kurierem problem ochrony przed
uszkodzeniem jest trudniejszy do rozwiązania. Jeżdżący na elektrycznych skuterach kurierzy nie zawsze dbają odpowiednio o dobry stan przewożonych paczek. Wobec tego,
wysyłający towar do klienta kurierem, musi odpowiednio dobrze zadbać o zabezpieczenie, bowiem chińscy klienci są gotowi źle skomentować dostawę otrzymawszy wgnieciony karton, nie wspominając o uszkodzonym produkcie,

•

wygodnych płatności – ta potrzeba jest w zasadzie w Chinach spełniona. Kupujący
mają do dyspozycji płatności mobilne, z czego najpopularniejsze to AliPay i WeChat Pay,

•

błyskawicznej dostawy – szybkie dostawy kurierami są dużą dogodnością dla kupujących. Często zdarza się, że produkty zamówione wieczorem poprzedniego dnia dostarczane są przed południem dnia następnego tuż pod drzwi wejściowe domu,

•

możliwości bezproblemowego zwrotu produktu – klienci sklepów online oczekują
możliwości zwrotu lub rekompensaty w przypadku uszkodzeń produktu lub otrzymania produktu innego niż zamawiany. Sam fakt takiej wadliwej dostawy jest już powodem do wystawienia negatywnego komentarza w internecie, więc obsługa sklepów
czyni wszelkie starania, by zadowolić zawiedzionego konsumenta. Zwroty są oczywiście powszechne w przypadku pomyłek. W przypadku uszkodzeń czy mniejszych
problemów, sklepy oferują konsumentom zniżki na kolejne zakupy lub zwrot części
poniesionej kwoty,
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•

obszernego opisu produktu w internecie – produkt oferowany w internecie musi być
dobrze opisany. Tego oczekuje klient. Bez tego nie da się sprzedać produktu. Więcej na
ten temat znajduje się w rozdziale ‘Sposób prezentacji produktów w internecie’,

•

autoryzacji sklepu – dla klienta chińskiego bardzo ważne jest nabranie zaufania do
miejsca, w którym kupuje. Klient chce mieć pewność, że nie kupuje produktów podrobionych. W przypadku sklepów internetowych uwiarygodnienie uzyskuje się poprzez
certyfikat wystawiany przez producenta sprzedającemu produkt. Bardzo często operator platformy handlowej żąda przedłożenia stosownego dokumentu.

Wymagania operatorów sklepów wobec dostawców produktów
Oczekiwania sklepów i operatorów platform internetowych dotyczących produktów są łatwe
do wyobrażenia, mając w pamięci informacje przedstawione w poprzednim akapicie. W skrócie
- sklepy oczekują dostaw dobrych marek i dobrych produktów, łatwych do przechowywania,
dobrze zapakowanych, wielkością dopasowanych do formatu sklepu; po prostu - produktów
łatwych do sprzedaży.

Zdjęcie 3. Nieduży sklep w centrum Szanghaju. Z uwagi na brak
magazynu, niewypakowane produkty stoją ułożone piętrowo
w kartonach przy wystawie
Wiele sklepów w Chinach nie posiada magazynów lub ma je bardzo małe, a panujące w nich
warunki sanitarne są niestety wciąż bardzo słabe. Oznacza to, że produkty powinny być pakowane w kartony zbiorcze małymi ilościami, by wyładowywane były w całości na półkę. Łatwiej
zapewnić dobry stan produktu ułożonego od razu na półce niż składowanego w magazynie
o wątpliwym stanie sanitarno-higienicznym.
W przypadku produktów importowanych, droższych w zakupie i tym samym w sprzedaży, kluczowa jest szybkość odsprzedaży. Przy małej rotacji, w przypadku dużych opakowań zbiorczych,
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operator sklepu musi zaangażować znacznie większy kapitał obrotowy i dłużej będzie czekał na
zamianę tego kapitału na gotówkę.
Data przydatności do spożycia
Pochodną problemu rotacji, jest upływający termin przydatności do spożycia. W Chinach,
znacznie bardziej niż w Polsce, konsumenci są wyczuleni na upływający termin przydatności. Co
do zasady, w Polsce produkt, którego końcówka dziewięciomiesięcznego terminu przydatności
do spożycia upływa za miesiąc, jest traktowany przez konsumentów jako produkt pełnowartościowy. Natomiast w Chinach taki produkt jest praktycznie traktowany jako przeterminowany.
Bez głębokiej, minimum 50% przeceny, produkt się nie sprzeda. Dla przykładu – znana, dobrze
rotująca marka australijskiego mleka UHT, której produkty oznaczone są dziewięciomiesięcznym terminem przydatności do spożycia, sprzedawana jest w cenie 18,50 CNY / 1l. Z uwagi
na zbliżający się koniec terminu przydatności do spożycia, na 69 dni przed upływem terminu,
w dużej sieci handlowej można kupić zestaw w cenie 17,50 CNY / 2l. Wielu konsumentów stojąc w takiej sytuacji przed sklepową półką, uznaje, że skoro produkt nie sprzedał się do tej pory,
to znaczy, że coś z nim jest „nie tak”, nie jest tak dobry, jak by się mogło wydawać. Z tego powodu, sklep by pozbyć się „przeterminowanego” produktu, musi obniżyć jego cenę o połowę.
Prowadzący sklepy z wyżej wymienionych powodów nie przyjmą dostawy produktu, któremu nie zostało do końca terminu przydatności przynajmniej 6 miesięcy lub 50% całkowitego
okresu przydatności, w zależności od tego, który z okresów jest dłuższy.
Wymagania importera wobec produktu i dostawcy
Analogicznie, importer produktu, czy kupujący od niego hurtownik będzie miał
problem z odsprzedażą produktów do
podhurtowni i sklepów, jeżeli dostarczana
przez niego partia nie będzie miała zapasu
czasowego przynajmniej 2/3 całkowitego okresu przydatności do spożycia, przy
czym nie mniej niż 6 miesięcy.
Zazwyczaj czas dostawy polskich produktów na chińskie półki sklepowe to w praktyce 3 miesiące, licząc od dnia wyprodukowania, poprzez transfer do portu, drogę

Zdjęcie 4 . Przeceniony zestaw mleka, traktowanego jako bliskie przeterminowaniu
pomimo, że produkt jest zdatny do spożycia
jeszcze przez 69 dni
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morską, odprawę, transfer do hurtownika, aż po dostawę do sklepów. Niestety, tak długi czas
dostawy na rynek jest wielokrotnie przyczyną braku szans sprzedażowych produktów spożywczych, które np. ze względów technologicznych nie mogą mieć dłuższego niż dziewięciomiesięczny terminu przydatności do spożycia. W praktyce chińscy importerzy poszukują towarów
z minimum rocznym terminem przydatności do spożycia. Zdarza się pozyskanie klienta na produkt dziewięciomiesięczny, ale musi to być świetny produkt lub marka, bowiem importer wiele
ryzykuje decydując się na zakup takiego produktu.
Chińscy importerzy w większości przypadków importują towar, który już w praktyce sprzedali,
bo otrzymali zamówienia i pobrali depozyty od swoich klientów. Jeżeli procedury celne przedłużą się, na przykład z winy eksportera, dostawa do klientów też odpowiednio się opóźni.
Jeżeli tylko w efekcie opóźnienia odbierany z portu towar będzie miał mniej niż 6 miesięcy do
końca daty przydatności do spożycia, klienci, którzy wcześniej zamówili towar, mogą anulować
swoje zamówienia. Wówczas importer zostanie z zamówionym towarem praktycznie bez szans
na jego odsprzedaż. Towar taki będzie traktowany przez rynek jako przeterminowany, choć
formalnie będzie nadawał się do konsumpcji jeszcze przez kilka miesięcy.
Stanowi to wielkie wyzwanie rzucane producentom, którzy muszą rozważyć konieczność wydłużenia okresu przydatności do spożycia. Niejednokrotnie technolodzy opracowują inną technologię pakowania lub nowe receptury. I rzeczywiście, w chińskich sklepach można znaleźć
jogurty, mleko UHT czy też przechowywany w lodówce ser mozzarella z rocznym terminem
przydatności. Z rocznym terminem sprzedawana jest również czekolada, natomiast masło
z dwuletnim.
Wyłączność dystrybucyjna
Różnicą dzielącą zwyczaje na polskim i chińskim rynku dystrybucyjnym jest oczekiwanie wyłączności na danym obszarze kierowane przez klienta do producenta (importera, dystrybutora).
Najczęściej chodzi o prowincję, czyli o obszar wielkością i populacją w przybliżeniu odpowiadający rynkowi polskiemu lub dany kanał internetowy. I choć takie oczekiwanie oburza producenta z Polski i Europy, przyzwyczajonego do sprzedaży każdemu, kto zapłaci, to niewątpliwie ma to
swoje głębokie uzasadnienie uwarunkowane lokalnymi realiami. Wyjątkiem może być sytuacja,
w której producent sam zarządza marketingiem swojej marki oraz intensywnie i wielokanałowo
inwestuje w jej promocję. Innymi słowy, producentowi, który swoimi środkami doprowadza
do zaistnienia marki w świadomości konsumentów i klientów, a w konsekwencji wywołania
popytu na nią, łatwiej stawiać warunki i kształtować dystrybucję według swojego uznania, niż
temu, który szuka chętnego do zakupu jego produktu bez zastosowania odpowiedniej strategii
i narzędzi marketingowych. Klucz do sukcesu leży w wypracowaniu umiejętności kontrolowania
kanałów dystrybucji i unikania konfliktów rynkowych pomiędzy współistniejącymi na danym
terenie dystrybutorami.
Wielkość chińskiego rynku sprawia, że budżety niezbędne na wypromowanie i podtrzymanie komunikacji marki z konsumentami na dużą skalę są tak ogromne, że w praktyce jest
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to poza zasięgiem polskich przedsiębiorców. Żaden z nich nie wypracuje samodzielnie takiej
pozycji swojej marki w Chinach, by móc ukształtować dystrybucję całkowicie wg własnego
uznania i pozwolić sobie na komfort ignorowania żądań wyłączności.
W Chinach na rynku panuje ultra konkurencja. Ponadto, presja na ceny jest tak ogromna, że
nawet 1-2% różnica w cenie dla najpopularniejszych produktów kształtuje szanse sprzedażowe w kategorii „albo-albo”. Co w praktyce oznacza, że eksporter dostaje kilku kontenerowe zamówienia od paru importerów, albo nie dostaje żadnego. Podobnie jest na kolejnych
ogniwach łańcucha dostaw. Ten mechanizm sprawia, że każdy z importerów i hurtowników
chce za wszelką cenę uniknąć konkurencji cenowej z innym sprzedającym ten sam produkt na
danym terenie. Stąd bierze się oczekiwanie wyłączności.
Producenci, którzy nie mają zdolności bezpośredniego zarządzania swoją marką w Chinach,
a ich sprzedaż odbywa się w tradycyjnej formie sprzedaży, tj. z fabryki do dystrybutorów w Chinach, stają przed dużym dylematem. Próba zaangażowania wielu dystrybutorów, jeżeli nawet
dojdzie do skutku, prędzej czy później skończy się konfliktem skutkującym utratą dystrybutorów. Do tego, wbrew pozorom, zamknięty świat branżowy utrwali sobie przekonanie o nieprofesjonalnym, niepoważnym i niechińskim podejściu producenta do chińskiego biznesu.
Oferując tylko produkt, bez porządnego wsparcia marketingowego, bez lokalnego oddziału
swojej organizacji czy nawet zlokalizowanego w Chinach autoryzowanego agenta, producent
poddany jest silnej presji na akceptację warunków chińskiego dystrybutora oczekującego wyłączności. Stąd, nie pozostaje nic innego, jak rozważenie takiego modelu współpracy, przy czym
weryfikacja potencjalnego partnera jest bardzo trudna. O ile sprawdzenie istnienia jego firmy
jest dość proste w oparciu o dokumenty rejestrowe czy wywiad gospodarczy, o tyle sprawdzenie rzeczywistej motywacji inwestycji w promocję marki w internecie jest doprawdy
trudne. Nigdy nie wiadomo, czy klient nie planuje w ten sposób zablokować dystrybucję
danej marki, chroniąc inną, cenniejszą, którą od lat dystrybuuje. Być może chce on tylko
spróbować, czy produkt zostanie dobrze przyjęty przez rynek.
Trudno się dziwić takiemu podejściu chińskich dystrybutorów. Test rynkowy dostarcza niezaprzeczalnej prawdy o ofercie, znacznie pełniejszej niż analiza produktu na podstawie packshotów czy
nielicznych próbek. Jeżeli produkt trudno się sprzedaje, nie schodzi z półki, nie ma powtarzających
się zamówień lub jest trudny w logistyce – klient rezygnuje ze współpracy. Niestety dość często
robi to po chińsku – po cichu, bez jasnej deklaracji, bez klarownej informacji zwrotnej.
Akceptacja modelu dystrybucji wyłącznej wiąże się jeszcze z jedną niedogodnością dla producenta. Wyłączny dystrybutor nie zwykł dostarczać producentowi raportów dotyczących geografii sprzedaży oraz profilu konsumentów. Producent sprzedaje produkt „za ścianę” i jest skazany
na wyrywanie szczątkowych informacji od wyłącznego partnera handlowego.
Rozważając udzielenie wyłączności klientowi na dany produkt i kanał, dobrze jest uzgodnić
z klientem jego plany dotyczące inwestycji w markę. Jest to trudne zadanie. Klienci rzadko kiedy
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przedstawiają konkretne i wiarygodne plany. Im większy i poważniejszy dystrybutor, tym łatwiej
wypracować plan działania. Ale szansę na biznes z takim partnerem mają wyłącznie najlepsze
marki w swoich kategoriach, wykazujące się aktywnym podejściem do wsparcia chińskiego biznesu.
Producent, który zdecydował się na współpracę z danym dystrybutorem oczekującym ochrony
rynku przed konkurentem w dystrybucji, może zawrzeć czasową umowę gwarantującą wyłączność deklarowaną wprost lub klauzulę nie składania ofert handlowych innym partnerom przez
określony czas. Wbrew pozorom obie opcje nie są równoważne. Różni je zdecydowanie bariera
mentalna.
W pierwszej producent dał już wyłączność, więc odstąpienie od tego w przyszłości będzie naruszeniem obietnicy i pozostawi niesmak po współpracy. W drugiej producent obiecał jedynie
wstrzemięźliwość w podejmowaniu rozmów o współpracy z innym klientem, czyli jednocześnie
zarezerwował sobie „cichą” opcję nawiązania współpracy z innym partnerem w przyszłości,
gdyby po odpowiednio długim okresie współpracy z pierwszym z nich, efekty były niesatysfakcjonujące. Wówczas, w przeciwieństwie do pierwszej sytuacji, podejmując rozmowy z nowymi
partnerami nie musi oficjalnie informować pierwszego o zerwaniu wyłączności.
Test rynkowy trwa 4-6 miesięcy po odprawieniu kontenera w Chinach, czyli realnie 7-9 miesięcy od pierwszej wysyłki. Po tym czasie chiński partner powinien być gotowy do deklaracji co
do dalszej współpracy i zdefiniowania rocznych ilości zakupu. Zdecydowanie rekomenduje się
aktywne wsparcie dystrybutora, szczególnie na etapie wejścia produktu na rynek. Sukces na
tym etapie, to nie tylko sprzedaż, ale co chyba perspektywicznie ważniejsze, także wiara klienta
w biznes.
Jeżeli producent dopuści do niekontrolowanej dystrybucji na danym terenie, w bardzo krótkim
czasie straci klientów i szanse na biznes. Co więcej, na skutek takiego błędu w rynek pójdzie
informacja, że dana marka nie chroni biznesu swoich klientów. Eksporterowi – producentowi
pozostanie jedynie ciągle walczyć ceną i szukać nowych klientów, ale żadnego lojalnego.
Powściągliwość wobec przydzielania wyłączności jest zrozumiała, bowiem trzeba decydować
nie mając żadnych gwarancji na uzyskanie satysfakcjonującego poziomu sprzedaży. Rozwiązaniem, które można brać pod uwagę jest klonowanie marek, to znaczy utworzenie nowej marki
produktu identycznego z marką oryginalną. Dzięki temu udzielając wyłączności można operować kilkoma własnymi markami na danym ternie. Wadą tego rozwiązania są koszty przygotowania kolejnej marki, jej kreacji, rejestracji, wydruku opakowań lub etykiet. Na takie rozwiązanie zdecydowały się polskie grupy mleczarskie, np. Mlekpol czy Łowicz.
Gdy kupiec sieci handlowej dostrzega potencjał biznesowy w danym produkcie rozpoczyna
rozmowy handlowe. I choć zabrzmi to kuriozalnie, najczęściej kupiec poprzez oczekiwanie od
dostawcy posiadania wyłączności chce się zabezpieczyć przed sytuacją, gdy inny dostawca
przyjdzie z tą samą ofertą wchodząc „na gotowe”, oczywiście oferując niższą cenę.
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To stawia relacje pomiędzy kupcem a pierwszym dostawcą
w bardzo trudnej sytuacji. Nowy oferent grozi kupcowi, że
szef dowie się “jak drogo” ten kupuje, jeżeli nie przyjmie
jego oferty. Kupiec niemal od razu zostaje oskarżony o korupcję. Relacja kupiec-dostawca jest co najmniej nadwyrężona. Pierwotny dostawca obiecał
wyłączność (czyli właśnie brak drugiego oferenta). Kupiec albo jest zmuszony przyjąć niższą
ofertę, albo pod byle pretekstem “pali” sprawę danego produktu w danej strukturze dystrybucyjnej. Robi to dla ochrony relacji i swojego własnego “spokoju”, szukając produktu alternatywnego. Jeżeli natomiast przyjmie niższą ofertę, to nigdy nie może być pewien, czy za chwilę do
drzwi nie zapuka kolejny sprzedający i sytuacja się nie powtórzy. Całość tworzy teatr pozorów,
kreując ogromne pole do kultywowania relacji, w tym przypadku podszytych korzyściami własnymi kupca, jak by jednak nie było, cementującymi znajomość.
Rolą producenta jest zapewnienie ochrony biznesu
swoich klientów.

Opisany mechanizm nie musi oczywiście zawsze wyglądać identycznie. Został tu opisany, by
dobitnie pokazać genezę wyłączności w rozmowach z kupcami sieci handlowych oraz to, że to
rolą producenta jest zapewnienie swoim klientom ochrony rynku. W przeciwnym przypadku
szybko dochodzi do wojen cenowych, w których wszyscy są przegrani.
Relacje w biznesie
Trudno stworzyć krótką definicję roli relacji w Chinach. Intuicyjnie każdy czuje, czym są dobre
relacje. W polskiej kulturze biznesowej przychodzi na myśl słowo „znajomości”, ale w Chinach
relacje50 między ludźmi są czymś znacznie głębszym. Są niczym więzi braterskie sprawiające, że
powiązane nimi osoby mogą sobie ufać, polegać na sobie, pomagać sobie nawzajem, rekomendować się, robić razem biznes bez obawy o jego chwilowy charakter.
Bez relacji nie ma biznesu. Bez relacji nie ma sukcesu. Trudno bęBez relacji nie ma
dzie dobrze sprzedać produkt bez zbudowania z klientem podstabiznesu.
wowych relacji, nie spędziwszy z nim wcześniej godzin na rozmowach przy obiedzie czy kolacji. Chiński partner chce wiedzieć jak najwięcej o osobie, z którą ma
robić biznes: Kim jest jego żona? Ile ma dzieci? Gdzie się one uczą? Czy zna specyfikę Chin? Czy
mieszka w Chinach? Czego można się po nim spodziewać?
W Polsce relacje międzyludzkie w biznesie są oczywiście równie ważne. Ale czy odejście przedstawiciela handlowego z zespołu sprzedaży producenta powoduje, że klient przestaje kupować? Nie. Kierownik ds. kluczowych klientów lub regionalny kierownik sprzedaży dzwoni do
klienta i informuje o przydzieleniu nowej osoby do obsługi współpracy. Alternatywnie wysyła
się wówczas maila przedstawiającego nowego pracownika. W Chinach takie mechaniczne działanie może się nie udać. To tak, jakby przyjść do klienta i przedstawić swojego pracownika jako
najlepszego kolegę klienta uznawszy, że w zasadzie są już dobrymi kolegami.

50

guanxi (wymowa: głan si).
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Relacje łączące klienta z osobą reprezentującą dostawcę, nie tylko ułatwiają komunikację, ale
służą także uzyskaniu szybkiej pomocy, jeżeli zajdzie taka potrzeba. W przypadku jakiegokolwiek problemu, klient od razu skontaktuje się ze „znajomym” dostawcy i wezwie go do pomocy w rozwiązaniu problemu z produktem. Nie może wówczas nastąpić odmowa pomocy, bo
oznaczałaby ona niemal pewny koniec relacji i biznesu. W przypadku produktów spożywczych
ustosunkowanie się do problemu jest obowiązkiem prawnym importera i producenta. W przypadku innych produktów, np. technicznych takie sytuacje mają miejsce bardzo często. Intencją
proszącego o pomoc jest trudność w rozwiązaniu problemu technicznego czy wręcz niewiedza
dystrybutora, który obowiązek załatwienia sprawy przerzuca na dostawcę. Ten przykład został
tu przytoczony dla lepszego zrozumienia istoty relacji.
Praca z agentem handlowym
W Chinach popularną formą współpracy w układzie producent – klient jest rola agenta handlowego, który doprowadza do sprzedaży. Agenci mogą być:
•

niezależni,

•

pochodzić ze strony klienta (poszukują dostawców pod konkretne potrzeby klienta),

•

nominowani przez producenta (szukają klientów na produkty producenta).

Z punktu widzenia efektywności komunikacji, agent – Polak lub osoba polskojęzyczna, jest dla
polskiego producenta najwygodniejszym rozwiązaniem. Głównie ze względu na efektywność
komunikacji z fabryką. Z obserwacji również wynika, że producenci preferują agentów Polaków,
pokładając w nich większą dozę zaufania niż w osobach innej narodowości. Oczywiście agentem
polskiego producenta może być ktokolwiek mieszkający w Chinach. W sensie merytorycznym
niczemu to nie umniejsza, ale jednak taka osoba będzie miała niższą efektywność komunikacji
z polską centralą niż miałby Polak.
Agent handlowy wypracowuje swoje relacje latami, inwestując w to bardzo dużo pieniędzy
i często poświęcając dużo prywatnego czasu. Producent dostaje je w pakiecie z usługami
agenta. Dobry agent będzie musiał wyjaśniać każdej ze stron sposób rozumowania partnera.
Producenci, szczególnie Ci początkujący często nie rozumieją oczekiwań i postępowania
klientów. Klienci z kolei bardzo narzekają na brak elementarnej wiedzy producentów na temat
handlu w Chinach. Agent będzie musiał wielokrotnie pomagać porozumieć się stronom.
W przypadku problemów, zadaniem agenta jest szukać rozwiązań, często niestandardowych,
nie narażając się żadnej ze stron. Jednak w przypadku niedającego się rozwiązać konfliktu, stanie on przed dylematem czy poświęcić relacje z klientem i pozostać z producentem, czy na
odwrót. Wszystko zależeć będzie od tego kim jest producent, a kim klient. Czy można jednego
szybko zastąpić innym. W przypadku dużej dysproporcji w relacjach, agent ochroni ważniejsze
dla niego relacje, nawet za cenę czasowej utraty przychodów.
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Pracując z agentem producent powinien gruntownie go przeszkolić, by ten znał produkt, procesy produkcyjne, osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary biznesu. W codziennej działalności, a w szczególności pod nieobecność menadżera oddelegowanego do handlu z Chinami
może wystąpić pilna potrzeba kontaktu agenta z osobą odpowiedzialną za pewien obszar biznesu w fabryce. Agent, który poznał zespół i nawiązał już bezpośredni kontakt z odpowiednimi
osobami, znacznie łatwiej poradzi sobie z problemem, niż osoba dzwoniąca incognito.
Agent wypracowuje swoją pozycję rynkową latami, budując relację z klientami powoli. Stają
się one jego siłą i najcenniejszym dobrem biznesowym. Agent, zwłaszcza pracujący na zlecenie
producenta, od samego początku stoi pomiędzy producentem i klientem. Z czasem staje się on
„zakładnikiem” obu stron.
Klient oczekuje, że agent będzie przed producentem reprezentował jego interes i punkt widzenia, co jest szczególnie ważne przy ustalaniu cen i rozwiązywaniu problemów rynkowych.
Z drugiej strony producent często traktuje agenta jak swojego pracownika, który ma bezwzględnie i bezrefleksyjnie reprezentować stanowisko producenta. Czasem doprowadza to do
sytuacji stawiania oskarżeń wobec agenta, że stał się już zbyt „chiński” i sprzeniewierzył się
producentowi. Taka postawa producenta świadczy o niezrozumieniu realiów handlu w Chinach.
W przypadku problemów lub sporów, agent będzie zainteresowany jak najszybszym doprowadzeniem do rozwiązania konfliktu i wznowienia sprzedaży. Doświadczona osoba, rozumiejąc
problem w kontekście chińskim i trudne położenie swojego klienta wobec jego kontrahentów
będzie działała pod dużą presją i szukała rozwiązań zadowalających obie strony. Najważniejsze
przy tym jest szybkie rozwiązanie problemu i dlatego agent musi mieć szybki dostęp do osób
decyzyjnych, mogących podjąć decyzję w ciągu godzin, a nie tygodni.
Agent współpracujący z klientami, szczególnie z tymi, z którymi wyrobił już sobie dobre relacje i sprawdził się we współpracy, może otrzymać zapytanie o znalezienie dostawców na inne
produkty. Nie warto ignorować zapytań takich osób, bo bardzo często za agentami stoi dobry
klient, również sprawdzony w biznesie.
Niestety praktyka pokazuje, że wielu producentów nie ma pomysłu jak współpracować z agentami, a nawet zdają się od nich odganiać lub ignorować. Trudno oszacować, ile szans biznesowych zaprzepaścili wszyscy polscy producenci reprezentujący takie podejście, ale na pewno
niemało.
Poniżej znajdują się przykłady korespondencji agentów z producentami. Wszystkie dane indentyfikacyjne zostały usunięte.
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Z życia wzięte.
Poniżej przytoczono fragmenty korespondencji agenta pracującego w Chinach nad sprzedażą
produktów spożywczych.
Sytuacja 1: Klient, z którym agent już handluje w Chinach, poprosił o znalezienie oferty wiarygodnego producenta marki prywatnej dla dużej sieci kawiarni. Agent znając przekrój polskich
producentów, skontaktował się z wybranym z nich.
Wybrany producent jest ważnym graczem na polskim rynku w swojej kategorii.
Agent:
„(…) Mam klienta zainteresowanego dwoma typami produktów *******. Klientem jest operator sieci kawiarni. Jest to bardzo wymagający klient, korporacja zarządzana systemowo, stąd
w zakresie jego zainteresowania są wyłącznie profesjonalni dostawcy z pozycją na rynku. Wartości, których klient szuka u potencjalnego dostawcy, to, obok oczywiście świetnego produktu,
profesjonalne i perspektywiczne podejście do projektów handlowych.”

Przedstawiciel działu eksportu producenta:
„Dziękujemy za zapytanie.
„(…) Przede wszystkim mam pytanie, jaka jest rola Pana w danym projekcie i kto byłby ewentualnym kupującym? Zaznaczam, że nasza firma nie współpracuje z agentami, tylko bezpośrednio z importerami.”
Agent:
„(…) Ja nie mam problemu z pokazaniem Państwu kim jest mój klient. On i tak do mnie będzie
pisał w sprawie biznesu z Państwem, bo słusznie uznaje, że mi z Państwem łatwiej będzie się porozumieć niż jemu. Oznacza to, że umowa byłaby między Państwem a nim, a moje wynagrodzenie wypłacane byłoby przez Państwa.”
Przedstawiciel działu eksportu producenta:
„(…)
Zgodnie z polityką naszej firmy umowa z agentem jest możliwa wyłącznie wtedy, kiedy agent
przychodzi z konkretnym zamówieniem dla sieci handlowej. Obawiam się, że w przypadku
prywatnej marki nie będziemy mogli tego zastosować.”
Efekt: producent stracił szansę na sprzedaż. Decydując się na dalsze kroki mógł poznać kim jest
klient końcowy, spróbować wygrać projekt i dzięki temu dużo nauczyć się i o rynku i wymogach
tego klienta. Wygrana tego projektu byłaby fenomenalną referencją dla producenta, głównie
z uwagi na markę sieci kawiarni.
52

Agent z tym samym zapytaniem zwrócił się do innego producenta.
Sytuacja 2: Agent posiadał w swoim portfelu oferty kilku producentów średniej wielkości. Klient
– importer, z którym próbował rozpocząć biznes, poprosił o znalezienie konkretnej oferty, której akurat agent nie posiadał w swoim portfolio. Znając przekrój polskich producentów, skontaktował się z wybranym z nich.
Wybrany producent jest średniej wielkości graczem na polskim rynku, a jego oferta plasuje się
w segmencie premium. Marka produktów ma dużą rozpoznawalność.
Agent kontaktował się z producentem na kilkanaście dni przed przyjazdem do Polski, chcąc od
razu umówić spotkanie w siedzibie producenta.
Agent:
„(…) Aktualnie na zlecenie chińskich klientów poszukuję *****. Moimi klientami są: operator
sklepów z importowaną żywnością (pełen zakres produktów) oraz dostawca do sieci sklepów
typu convenience stores.
Państwa produkty znam z degustacji, nie mniej jednak przejrzałem stronę internetową, by
sprawdzić szczegółową ofertę. Wstępnie wytypowałem następujące produkty: ***********.
Jestem otwarty na Państwa sugestie, choć nie ukrywam, ze chciałbym klientom przedstawić
max. 4-5 produktów.
Z przyjemnością się z Panią spotkam i przedstawię więcej szczegółów projektu. Proszę
o potwierdzenie czwartkowego spotkania i podanie namiarów na Panią w celu szybkiego kontaktu.”
Przedstawiciel działu eksportu producenta:
„(…)
„Bardzo dziękuje za maila.
Po przestudiowaniu informacji podanych przez Pana, niestety jestem zmuszona odwołać nasze
spotkanie w czwartek, gdyż nie jesteśmy zainteresowani pracą z pośrednikiem/agentem/firmami doradczymi.
Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i zainteresowanie naszymi produktami, ale taka jest
polityka firmy.
Jeśli ma Pan konkretne firmy zainteresowane współpracą, bardzo proszę o podanie danych
kontaktowych w celu bezpośredniego kontaktu.
Naszym celem jest współpraca bezpośrednia z firmami lokalnymi posiadającymi rozbudowaną
dystrybucję i zdolność finansowa do zamawiania produktów w pełnych kontenerach”.
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Efekt: producent stracił szansę na biznes z międzynarodową siecią sklepów typu „convenience”, która w tamtym czasie posiadała w samym Szanghaju ponad 300 sklepów.
Agent nie wygrał tego projektu, ponieważ żaden z innych producentów nie posiadał produktu,
który odpowiadałby klientowi lub nie został przedstawiony klientowi, ze względu na zbyt małą
skalę działania w Polsce.
Sytuacja 3: Agent został poproszony przez jednego z klientów – importerów z Szanghaju, z którym prowadził pierwsze rozmowy handlowe o ofertę lodów impulsowych z Polski. Lody miałyby
zostać wprowadzone do sieci cukierni w Szanghaju.
Po wielu rozmowach z szefem sprzedaży w centrali polskiego producenta i przekonywania go
do projektu, agent przygotował ofertę swojemu chińskiemu klientowi. Oferta ta wstępnie została zaakceptowana przez klienta, który nie tylko chciał importować po kilka sztuk próbek, ale
był także gotów zapłacić za fracht lotniczy lodów. Agent poprosił producenta o wycenę dostawy
lotniczej, ale producent zdecydowanie odmówił wskazując, że skoro agent (przebywający na
stałe w Chinach) ma klienta, to ma samodzielnie znaleźć oferenta takiej usługi cargo. Znaleziony
agent cargo wycenił dostawę do Chin, przy czym dużą część ceny stanowiło odebranie próbek
z fabryki. Przewoźnik wskazał przy tym, że usługa przewozu będzie znacznie tańsza, jeżeli lody
dostarczone będą na terminal cargo w Warszawie przez przedstawiciela handlowego producenta z warszawskiego magazynu dystrybutora lodów tej marki. Przyczyną, dla której powstawała tak duża różnica w cenie była nie tylko większa odległość do przejechania samochodem
agenta cargo, ale też większa ilość suchego lodu potrzebna do utrzymania odpowiedniej temperatury przez jeden dzień dłużej.
Agent ponownie poprosił producenta o pomoc. Producent ponownie odmówił, argumentując, że warszawski przedstawiciel handlowy producenta ma inne, ważniejsze zadania. Wobec
powyższego i upływającego czasu, agent przedstawił chińskiemu klientowi pierwotną, droższą
ofertę, którą ten odrzucił.
Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że klient wykazał się daleko idącą determinacją chcąc
zapłacić za dostawę próbek. Agent w oczach klienta okazał się nieskuteczny, skoro nie poradził
sobie z dostawą próbek do Szanghaju w rozsądnej cenie, którą klient gotowy był zapłacić.
Niewielu polskich producentów ma budżet pozwalający na penetrację swoją ofertą rynku chińskiego na całym jego obszarze. Przyjazd na jedną czy dwie imprezy handlowe w ciągu roku, to
stanowczo za mało, żeby móc realnie zbudować dystrybucję w kilku prowincjach, co zazwyczaj zajmuje lata. Producent, definiując swój pomysł na rynek chiński, jeżeli tylko nie udziela
jednemu podmiotowi wyłączności na cały rynek lub nie tworzy własnego oddziału, powinien
uwzględnić istnienie agentów. I nawet, jeżeli nie zdecyduje się na budowę siatki agentów, nie
powinien ich odrzucać, kiedy przychodzą z zapytaniami handlowymi. Szczególnie wówczas, gdy
poniesione w związku z otrzymaną propozycją biznesową nakłady są równe zeru.
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Agenci pracujący na zlecenie producenta mogą być jego pracownikami lub działać na własny
rachunek. W pierwszym przypadku problem załatwienia legalnego pobytu agenta w Chinach
leży po stronie producenta, w drugim agenta.
Współpraca producenta z jego agentem pracującym na własny rachunek (działalność gospodarcza) najczęściej wiąże się ze stałymi kosztami. Minimalna miesięczna stała kwota wynagrodzenia to 1500 EUR51, przy czym nie oznacza to pracy wyłącznej dla danego producenta. Agent
może prowadzić współpracę z kilkoma producentami jednocześnie, przy czym kwestia pracy
wyłączności branżowej agenta jest kwestią uzgodnień pomiędzy stronami.
Wspomniana stawka opłaty stałej nie jest wygórowana, zważywszy na znacznie wyższe niż
w Polsce koszty życia w Chinach, znacznie większe odległości pomiędzy odwiedzanymi w celach
służbowych miastami lub kilkukrotnie wyższe koszty najmu powierzchni biura czy mieszkań.
Wysokość kosztów agenta warto analizować przez pryzmat całkowitych kosztów zatrudnienia
przedstawiciela handlowego w dużym polskim mieście, uwzględniając dodatkowo skalę trudności uruchomienia eksportu do Chin.
Najwięksi agenci, posiadający zespół sprzedaży i liczne relacje, pobierają stałą opłatę miesięczną w przedziale 5000-7500 EUR + koszty podróży do klientów + prowizje.
Dodatkowym wynagrodzeniem jest prowizja od sprzedaży, która musi być atrakcyjna i motywująca. Rozsądna wysokość prowizji za sprzedaż produktu wysoko wolumenowego, sprzedającego się regularnie w ilościach kilku kontenerów na zamówienie, to kwota minimum 500 EUR
za kontener. Dla produktów trudniejszych w sprzedaży oraz nisko wolumenowych minimalna
prowizja powinna wynosić dwu-trzy krotność tej kwoty. Co do zasady jest ona uzależniona od
typu produktu i łatwości jego sprzedaży. Dla przykładu – sprzedaż dwóch kontenerów soków do
jednego klienta wymaga znacznie mniej wysiłku niż sprzedaż kontenera produktów ekologicznych czy czekolad. Prowizje płacone agentom powinny to uwzględniać.
Wspomniane warunki dotyczą wyłącznie wynagrodzenia agenta. Producent musi wziąć pod
uwagę koszty dodatkowe tj.: magazynu próbek, wyjazdów na wystawy targowe, marketingu –
choćby na elementarnym poziomie itp.
Doświadczeni niezależni agenci, posiadający bardzo liczne kontakty, często pracują wyłącznie w zamian za prowizję od sprzedaży lub dorzucają swoją marżę do wartości transakcji.
Producent może nawet nie wiedzieć, że ma do czynienia z agentem, bo ten doprowadza do
sprzedaży bezpośrednio do importera.
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doświadczeni agenci posiadający rozbudowane portfolio produktowe, handlowców oraz zaplecze biurowe
oczekują stałej miesięcznej opłaty w wysokości ok. 5000 EUR.
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Mini monopole parasolowe
Zbudowane relacje to najcenniejsze dobro, jakim dysponuje się
„Ja mam system
w Chinach. Na przysłowiową wagę złota jest klient czy agent posiarurociągów, ty daj
dający relacje z odpowiednimi ludźmi – dystrybutorami, kupcami
mi dobrą wodę.”
czy innymi agentami. Dobrze skonfigurowane struktury obejmują
swoim zasięgiem obszar prowincji lub nawet kilku. Największe struktury rozprzestrzeniają się
na całe Chiny. Z wyjątkiem firm należących do chińskiego skarbu państwa, lokalni przedsiębiorcy-dystrybutorzy są najczęściej wobec siebie niezależni, zarówno organizacyjnie, jak i kapitałowo. Tworzą mini monopole parasolowe, bowiem pod parasolem jednej z firm, która rozmawia
z danym producentem, kryje się struktura oczekująca monopolu na daną markę. Oczywiście na
rynku może funkcjonować kilka konkurujących ze sobą mini monopoli.
Świetną definicję wyżej opisanych struktur przytoczył jeden z dystrybutorów mówiąc „ja mam
system rurociągów, ty daj mi dobrą wodę”, co oznacza, że dysponuje strukturami włączonymi
do danego mini monopolu parasolowego, poszukuje jedynie dobrych produktów.
Trzeba jednak pamiętać, że żadna struktura nie wpuści produktu do wszystkich swoich odnóg.
Nikt nie zaryzykuje utraty swoich relacji wprowadziwszy nowy produkt i producenta. Każdy rozsądnie myślący przedsiębiorca, będzie minimalizował ryzyko wpadki związanej czy to z niedopasowaniem produktu do rynku, nie dającymi się do końca przewidzieć trudnościami z odsprzedażą produktu, czy też po prostu błędami operacyjnymi producenta. Wejście w pełną strukturę
mini monopolu zajmuje lata, a dystrybutor musi mieć pewność, co do determinacji producenta
i woli jego bardzo aktywnego współdziałania na rynku. Dlatego najlepsze struktury dystrybucyjne zorganizowane w mini monopole, szukają najlepszych marek.
Problem opakowań – geneza
Warto zrozumieć problem opakowań w szerszym kontekście, wykraczając poza sferę marketingową.
W Chinach infrastruktura drogowa jest bardzo rozbudowana. Kraj pokrywa sieć autostrad i dróg
wielopasmowych. Wydawać by się mogło, że istnieje perfekcyjnie funkcjonujący system logistyczny pozwalający dostarczyć przesyłkę w nienagannym stanie. Jednakże w praktyce jest to
zależne od wskazanych poniżej czynników.
Pierwszym jest słaba infrastruktura magazynowa, która choć jest przedmiotem intensywnych
inwestycji, to pozostawia ciągle jeszcze wiele do życzenia. Rzadkością są magazyny spełniające
znane nam z Europy standardy techniczne i sanitarne. Często magazyny towarów suchych nie
mają nawet dobrze wypoziomowanej podłogi, w magazynie nie ma regałów wysokiego składowania. Zdarzają się spalinowe wózki widłowe, magazyny niewykonane z warstwowych płyt
izolacyjnych lub bez kontroli temperatury otoczenia. Bardzo często wietrzy się je otwierając
drzwi na przestrzał, co z kolei powoduje bardzo duże zapylenie wnętrza pomieszczenia. Produkty spożywcze muszą być bardzo szczelnie opakowane, żeby brud nie osiadał na opakowaniach.
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Zdjęcie 5. Zdjęcie stanu oryginalnych opakowań zbiorczych produktów polskiego producenta przesłanych z Pekinu do Szanghaju

Zdjęcie 6. Dostawa do sklepu spożywczego. Kartony wyładowane
z auta dostawczego na chodnik, z którego pracownicy sklepu wnoszą je do sklepu

Wiele dostaw, nawet zza granicy, realizowanych jest samochodami załadowanymi luzem, bez
palet. Kontenery rozładowywane są ręcznie, na palety lub wprost na podłogę. Hurtowe wysyłki
krajowe w Chinach są równie często realizowane luzem, bez palet. To sprawia, że ilość ręcznych przeładowań i związane z nimi ryzyko uszkodzeń rosną z każdym kolejnym podniesieniem
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kartonu. Dodatkowo na tekturę kartonów zbiorczych niekorzystnie działa wilgotność powietrza
w otoczeniu powodując ich namakanie i wiotkość.
Wnioskując już tylko na bazie powyższych dwóch akapitów należy sobie uświadomić, że ochronna rola opakowania zbiorczego jest niezwykle istotna. Ma on chronić produkt przed mechanicznymi uszkodzeniami w transporcie i podczas licznych przeładunków. I to rolą producenta
jest zadbać o odpowiednią jakość i grubość tektury oraz jej odporność na wilgoć. Błędem, jaki
z niewiedzy popełniają producenci jest założenie, że o dobry stan ładunku zadbają armator,
przewoźnik i dystrybutor produktu. To wielki błąd w założeniach, jaki może poczynić producent,
skazujący takie myślenie na ciężką konfrontację z rzeczywistością. Jeżeli produkt na paletach
nie dopłynie do portu docelowego w idealnym stanie, to złe przygotowanie produktu nie podlega dyskusji. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce niestety zdarzają się niepotrzebne dywagacje.
Producent powinien od samego początku mieć świadomość licznych możliwości uszkodzenia
i rozmiękania kartonu w wilgotnym powietrzu. Klienci chińscy słusznie wychodzą z założenia, że
chcąc sprzedawać do Chin, produkt musi nie tylko spełniać normy produktowe, ale też wpisywać się w realia łańcucha dostaw.

Zdjęcie 7. Uliczna “sortownia”. Przesyłki dostarczone na chodnik
w bocznej uliczce, które po przesortowaniu zostaną załadowane na
skutery elektryczne i dostarczone do adresatów
W przypadku gdyby na etapie rozładunku kontenera w pierwszym magazynie przeładunkowym
po dostawie do Chin stwierdzono uszkodzenie produktu, importer zazwyczaj wysyła producentowi zdjęcia. Dołącza też kalkulację ilości zniszczonych kartonów z obliczeniami, ile z nich uległo
uszkodzeniu i jaką wartość zniszczonych produktów fabryka musi zrefundować klientowi.
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Niestety w tym przypadku logika warunków Incoterms52, mówiąca kto od którego momentu
odpowiada za towar, nie działa. Klienci wychodzą ze słusznego założenia, że skoro towar nie
przetrwał frachtu w nieuszkodzonym stanie, to jest to fundamentalny problem z produktem.
Odwoływanie się do zasad Incoterms, odsyłanie klienta do ubezpieczyciela i udawanie, że
problemu nie ma, jest receptą na porażkę.
Klienci chińscy twierdzą bowiem: „Czyj to produkt; kto go wyprodukował? Producent. To czyj jest
problem?...”. Odpowiedź sama ciśnie się na usta. Zgodnie z oczekiwaniami chińskich klientów produkt ma wytrzymać warunki dostawy, nawet jeśli nie spełniają one wyobrażeń producenta. Producentom wciąż polemizującym ze stanem rzeczy chyba najlepiej przypomnieć jak grube i wytrzymałe są kartony po bananach, które dojeżdżają do Polski. Nieprzypadkowo je tak zaprojektowano.
Niech to będzie wytyczna dla producentów wysyłających swój produkt w przeciwnym kierunku.
Niestety podczas dostaw, produkty zderzają się nie tylko z podłogą magazynów, ale też z rzeczywistością. Na poziomie mentalnym, pracownicy magazynów, najemni robotnicy pracujący przy
przeładunkach czy kurierzy nie dbają o stan przeładunków. Oczywiście nie ma mowy o ostentacyjnym niszczeniu. Ale rzeczywistość magazynów jest taka, że wiele kontenerów rozładowuje
się wciąż ręcznie. Nawet przy najlepszych chęciach nie da się uniknąć obicia kartonów podczas
przekładania go z miejsca w miejsce po wielokroć.
Chińczycy mają jeszcze przed sobą proces kształtowania postawy dbałości o transport produktów. Na przykład postawy, która każe paczkę podnieść i delikatnie położyć, a nie rzucić nawet
z kilkunastu centymetrów na ziemię czy układaną paletę. To podejście, które nie dopuszcza
pozostawienia przygotowanych do wysyłki palet „pod chmurką” na placu przed magazynem czy
też wyładowania paczek z samochodu na chodnik w deszczowy dzień. A niestety takie sytuacje
są w Chinach wręcz codziennością.
Idąc dalej ścieżką łańcucha dostaw, wiele z nich realizowanych jest autami, bez palet, z towarem układanym ręcznie. Ładując takie auto, nikt nie zadaje sobie pytania, czy dolna warstwa
wytrzyma napór towaru z góry. Czy obciążenia dynamiczne, działające na towar w podróży o kilkadziesiąt, kilkaset czy nawet kilka tysięcy kilometrów, nie uszkodzą paczek? W realiach każdy
zakłada, że opakowanie jest odpowiednio wytrzymałe. Producent powinien wziąć pod uwagę
powyższe kwestie oraz sprawdzić jak na karton zbiorczy działają siły dynamiczne powstające
w długotrwałym transporcie połączone z wysoką, długotrwałą wilgocią, powszechną w Chinach
przez większość roku.
Przesyłki kurierskie z zakupami
W rozdziale ‘Sprzedaż internetowa’ opisano specyfikę i dynamikę sprzedaży w internecie. Duży
udział sprzedaży online w całości sprzedaży detalicznej ma swoje konsekwencje również po
stronie logistyki dostaw. Ogromne masy towarowe muszą być dostarczone do konsumentów
przez kurierów poruszających się na elektrycznych skuterach. Typowym widokiem jest kawalka52

Incoterms (z j. angielskiego) – zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży.
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da kurierów z przeładowanymi skuterami podążająca w kierunku osiedli i biur. Niektórzy z nich
oznaczeni są logotypami znanych firm – portali handlowych. Niektórzy natomiast noszą firmowe kurtki swoich firm kurierskich. Cześć dostaw realizowana jest przez kurierów niezrzeszonych. Zauważalna staje się poprawa jakości dostaw kurierów oznaczonych, ale wszyscy z nich
mają jedną cechę. Towar ze skutera, wypakowywany jest na chodnik i dopiero potem donoszony pod wskazany numer mieszkania czy biura. Nie należy mieć złudzeń – kurierzy niezależnie od tego, dla której firmy pracują, wciąż rzucają paczkami. Doświadczenie pokazuje, że
wielokrotnie doprowadzało to do uszkodzeń najbardziej delikatnych produktów. Od pewnego
czasu firmy wysyłkowe stosują dmuchane rękawy dla najbardziej narażonych produktów i one
rzeczywiście dobrze chronią przewożony produkt.
W wielu przypadkach paczki kompletowane przez wysyłkowe magazyny sklepów internetowych są już dobrze zapakowane. Gorzej jest, gdy produkt sprzedawany jest w oryginalnym opakowaniu zbiorczym, w jakim dostarczył go producent. Najlepszym przykładem jest mleko, które
w większości przypadków kupowane jest całymi kartonami. Wielu producentów, w tym polskich, zastosowało nowe kartony, znacznie wytrzymalsze niż stosowane na rynku europejskim.
Wbrew pozorom kwestia bezpieczeństwa przesyłek nie jest zagadnieniem teoretycznym. To
przesądza o szansach handlowych. Poniżej pokazane są przykłady dwóch producentów, którzy
stracili biznes właśnie na skutek zignorowania uwag klientów.

Przykłady z życia wzięte.
Przykład pierwszy.
Przykład dotyczy producenta ciastek. Jeszcze na etapie przed pierwszą dostawą, klient – operator sklepu internetowego oraz właściciel kilku telewizji sprzedażowych – zwrócił fabryce uwagę,
że opakowanie jednostkowe na ciastka było zbyt wiotkie i zbyt długie w stosunku do długości
tacki, na której znajdowały się ciasteczka. Klient od razu wskazywał na ryzyko, że produkt może
dojechać do konsumenta pokruszony. I choć producent twierdził, że zagrożenia takiego nie ma,
to zgodził się wyprodukować kartoniki z nieco grubszego papieru, ale wymiary kartonika zostały
przy pierwszym zamówieniu bez zmian.
Towar wszedł do sprzedaży. Pierwsze wyniki sprzedaży były bardzo obiecujące, ale potem napłynęły sygnały od klientów, że ciasteczka dojeżdżały mocno pokruszone. Pierwsze doświadczenia zakupowe konsumentów zostało przez to zrujnowane.
Klient - importer, który zainwestowawszy w filmy reklamowe produktu pokazał poważne podejście do projektu, dał jasno do zrozumienia, że warunkiem kontynuowania biznesu jest:
•
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zastosowanie tacki z przedziałkami, by ciasteczka ułożone były w niej pionowo, po dwa
w każdej sekcji. Koniecznym stało się zakupienie matrycy wtryskowej do produkcji nowych tacek, której koszt fabryka wyceniła na 7000 PLN,

•

skrócenie kartonika, by zlikwidować ponad 2,5 cm pustą przestrzeń pomiędzy tacką
a krańcami pudełka,

•

zastosowanie jeszcze grubszego kartonika.

Dostawca po otrzymaniu tych uwag obiecał się zastanowić nad zmianami. Przez ponad 4 tygodnie fabryka nie dawała żadnej odpowiedzi; nie odpowiadała na maile. Po upływie tego czasu,
klient został poinformowany, że powinien zapłacić za formę wtryskową nowej tacki lub zamówić min. 4 kontenery i wówczas koszty formy pokryje fabryka.
Widząc takie podejście producenta połączone z długim oczekiwaniem na prostą decyzję, klient
się wycofał. Inwestycja chińskiego agenta oraz producenta w bardzo perspektywiczny projekt
została zmarnowana.
Z punktu widzenia i agenta i klienta, producent, który otrzymał zamówienie od agenta na tacy,
nie zainwestował w rynek i pozyskanie klienta, na własną prośbę pozbawił się dobrej perspektywy biznesu. Biznesu, który dotarł już do fazy zrealizowanego pierwszego zamówienia. Trudno
o bardziej nieroztropną, nonszalancką decyzję producenta.
Przykład drugi.
Drugi z przykładów dotyczy polskiego producenta soków w kartonach. Produkt został wprowadzony do sprzedaży w sklepie internetowym. Po próbnym okresie sprzedaży, na spotkaniu
podsumowującym klient zwrócił uwagę, że w około połowie dostaw, konsumenci reklamowali
towar, bo przyjeżdżał z urwanymi korkami. Klient twierdził, że producent powinien zastosować
silniejszy klej do klejenia korków do kartonika.
Producent otrzymawszy uwagi, twierdził natomiast, że stosuje typowe rozwiązania producenta
papierowych kartoników do soku i niewiele może zrobić. Z chińskiej strony padła więc propozycja, żeby przygotować projekt wizerunku (packshot) kartonika do pakowania dwóch soków.
Koncepcja zakładała, że dwupak będzie opakowaniem handlowym, a przy tym kartonik będzie
chronił korki soków przed uszkodzeniem. Niestety osoba odpowiedzialna za eksport potwierdziła, że fabryka nie jest zainteresowana projektowaniem kartonika do dwupaków, bo dział
marketingu nie realizuje takich zadań dla rynków eksportowych, dodając jednocześnie, że to
rolą agenta jest przygotowanie takiego opakowania.
I w tym przypadku, klient otrzymawszy tak jasną deklarację odmawiającą uwzględnienia propozycji zmiany, podjął decyzję o zaprzestaniu współpracy.
Powyższe przykłady to niestety utracone szanse na biznes. Producenci, którzy zrealizowali pierwsze dostawy głównie dzięki inicjatywie agenta, być może nieświadomi tego, jak blisko sukcesu
rynkowego byli, swoją decyzją zniweczyli wysiłek i zainwestowane pieniądze i agenta i klientów.
Przy tej okazji warto wspomnieć, że producent, który chce odnieść sukces handlowy w Chinach,
musi wykazać się elastycznością w dostosowaniu produktu. Warto najpierw samodzielnie
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poznać, zrozumieć i zaakceptować specyficzne wymogi rynku chińskiego, by mieć przekonanie
do proponowanych przez agenta czy klienta zmian w produkcie. Co więcej, raz dokonana zmiana nie oznacza trwałego stanu rzeczy. Rynek chiński zmienia się tak szybko, że należy przyjąć
a priori dogmat ciągłej zmiany, ciągłego doskonalenia produktu.
Postępowanie w przypadku powstania problemu z produktem
Na każdym etapie wprowadzenia produktu do Chin mogą zdarzyć się problemy. I o ile są to
kłopoty proceduralne, z którymi klient potrafi poradzić sobie samodzielnie w „chiński” sposób,
dostawca może nawet nie dowiedzieć się, że problem wystąpił. Jeżeli klient potrzebuje wsparcia dostawcy, niewątpliwie się do niego o nią zwróci.

Przykład z życia wzięty.
Jeden z dużych producentów wprowadził do oferty nowy produkt. Był on pochodną innego
produktu, wcześniej sprzedawanego do Chin. W nowym zmieniono opakowanie, wprowadzono
dodatki zmieniające smak i zmniejszono pojemność. Produkt ten był na tyle atrakcyjny, że kilku
klientów złożyło na niego zamówienia i zapłaciło za pierwszą dostawę.
Produkt był nowy, czas naglił, a klienci nie otrzymali nawet próbek. Bazowali na dostarczonych
packshotach. Należy podkreślić, że jest to sytuacja wyjątkowo rzadka, by klienci składali zamówienia mimo nieotrzymania próbek. Tu niewątpliwie zadziałało zaufanie poparte reputacją
producenta w macierzystym kraju. Poza tym produkt idealnie wpisywał się w powstałą w Chinach niszę.
Przez niedopatrzenie i producenta i klientów, nikt nie zwrócił uwagi, że ze względów na różnice
w składzie produktu i wynikające z tego zmienione właściwości odżywcze, produkt należałoby
traktować według innej podkategorii produktowej. Miało to fundamentalne znacznie dla powodzenia odprawy granicznej produktu i odsprzedaż, bowiem przed wysyłką produktu z fabryki,
ta powinna przejść odpowiednią certyfikację. W tym przypadku, ta formalność nie została dopełniona.
Po dotarciu do portów pierwszych dwóch z pięciu kontenerów, CIQ53 zakwestionowało prawne możliwości wwozu produktu ze względu na brak odpowiedniego certyfikatu przyznanego
zakładowi produkcyjnemu w ramach nowej kategorii produktowej. Co więcej, CIQ wskazało
również na niespójność zapisu adresu producenta na oryginalnym opakowaniu. Producent był
organizacją podsiadającą fabryki w kilku lokalizacjach, a oznaczenie jego adresu na opakowaniu
było właściwe dla siedziby głównej. W rzeczywistości adres miejsca wytwarzania był inny.

53

CIQ (z j. angielskiego) – China Inspection and Quarantine. Jest to jednostka kontrolna odpowiedzialna za
weryfikację wwożonych do Chin towarów – legalności importu, faktu spełniania chińskich norm produktowych.
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Co więcej, zapis ten był niezgodny z danymi w bazie danych CIQ. Różnica dotyczyła nie tylko
adresu miejsca produkcji, ale również nazwy zakładu. Zamiast pełnej nazwy, takiej samej jaka
została odnotowana w systemie CIQ, użyto skrótu nazwy (skrót mógł odczytać tylko Polak –
dla Chińczyków powiązanie skrótu z pełna nazwą było niewykonalne). Zostało to wychwycone
przez CIQ i stało się drugim powodem, dla którego nie zezwolono na dopuszczenie produktu na
rynek chiński. W efekcie CIQ nie wydało zgody na import kwestionowanych produktów, a dwaj
pionierscy importerzy zostali bez produktów wobec klientów, od których pobrali zaliczki na
dostawę i stanęli w obliczu konieczności zapłaty karty za niedostarczony towar.
Producent początkowo wypierał istnienie problemu. Nie zgadzał się z interpretacją CIQ dot.
klasyfikacji produktu a także z argumentacją dot. nieprawidłowego adresu. Jednakże, w międzyczasie błyskawicznie zadziałał, składając wniosek o dodatkową certyfikację zakładu produkcyjnego do chińskich władz. Przy czym we wniosku o certyfikację wskazał podgrupę produktową
wg swojego uznania, a nie wg rekomendacji chińskiego klienta i własnego agenta pracującego
w Chinach, co później okazało się błędem.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, na tyle szybko otrzymał certyfikat, że kolejne 3 kontenery
dostarczone do innych portów były procedowane na podstawie nowego certyfikatu. I tu producentowi, jak się później okazało, sprzyjało szczęście. W żadnym z tych trzech przypadków, CIQ
nie zakwestionowało certyfikacji i tego, że dotyczyła ona nieco innej kategorii produktowej, niż
produkty, które przypłynęły do portu. W jednym porcie towar został odprawiony całkowicie
bez problemu.
W innym porcie, przez który towar odprawiali dwaj pozostali importerzy, CIQ również podniosło błąd adresu na oryginalnej etykiecie. Klienci nie mając innego wyjścia, zorganizowali ręczne
naklejanie etykiet w magazynie importowym. Oklejone na nowo produkty w pootwieranych
opakowaniach zbiorczych, nie wyglądały atrakcyjnie. Jeden z klientów sprzedających produkty
w supermarketach, poniósł dodatkowo koszty importu nowych opakowań zbiorczych przesyłką
lotniczą. W swoich supermarketach zorganizował wkładanie produktów do nowych kartonów,
tylko po to by sprzedać towar przed Chińskim Nowym Rokiem.
Tymczasem, dwaj pierwsi importerzy złożyli do producenta reklamację. Z powodu braku
szybkiej i jednoznacznej reakcji, rosło podenerwowanie. Fabryka przez kilka tygodni odpierała
argumenty o nieprzygotowaniu formalnym do eksportu. Twierdzono, że wina leżała po
stronie jej chińskiego klienta, który nie sprawdził czy fabryka miała dopełnione wszystkie formalności zgodnie z wymogami chińskiego prawa. W tym sporze obie strony miały po części
rację. Producent słusznie twierdził, że to rolą lokalnych klientów jest upewnić się zawczasu, że
posiadane przez fabrykę dokumenty spełniają wymogi formalne danego kraju. Klienci natomiast twierdzili, że obowiązkiem dostawcy jest zapoznanie się i dostosowanie do wymogów
formalnych danego rynku. Poza tym uważano, że standardem jest, że producent pokazuje
klientom produkt, który nadaje się do sprzedaży od razu.
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Sytuacja była bardzo nerwowa. Długie godziny rozmów, liczne maile były potrzebne do rozwiązania tej kryzysowej sytuacji. Problem wbrew pozorom był poważny, bo każdy tego typu
błąd podczas importu, jest odnotowywany jako „black record”54 w systemie CIQ. Każda następna procedura dotycząca tego producenta lub importera, byłaby jeszcze bardziej szczegółowa.
Ostateczną konsekwencją, jaka może spotkać producenta niespełniającego wymogów formalnych i jakościowych w imporcie, jest blokada w systemie importowym.
W trakcie rozmów z producentem, z ust jego przedstawicieli padało koronne stwierdzenie, że
skoro jeden z klientów bez problemu przeszedł odprawę to znaczy, że wszystko jest ‘ok’, a problem leży po stronie agentów importowych wskazanych przez klientów do odprawy produktów
w Chinach. Argumentowano także, że chińska etykieta powinna być wiążącym oznaczeniem dla
chińskich konsumentów i to na jej podstawie CIQ powinno sprawdzać poprawność oznaczenia.
Z logicznego punktu widzenia, ostatni argument był uzasadniony, ale CIQ jednak rozpatruje:
•

zgodność danych na opakowaniu oryginalnym, w tym adresu wytworzenia z danymi
w rejestrach CIQ,

•

zgodność chińskiej etykiety z danymi na etykiecie oryginalnej,

•

zgodność danych produktowych na chińskiej etykiecie i dokumentach eksportowych
z chińskimi normami dot. etykiet i produktów.

W tym przypadku pełnej zgodności nie stwierdzono.
Na początku postawa producenta była pełna negacji, potem przeszła w fazę niezrozumienia sytuacji. Następnie przez fazę niedowierzania przeszła do fazy nieufnego, ale jednak, pomagania
w rozwiązaniu sprawy. Do końca producent nie zgadzał się jednak z kwestią adresu na oryginalnym opakowaniu, twierdząc, że nie będzie zmiany w tym zakresie.
Po serii opisanych przypadków, tylko jeden z klientów zdecydował się kontynuować współpracę
z producentem. Pozostali, w tym klient, który bez problemu odprawił produkt, odeszli, wraz
z historią zrealizowanych wcześniej zakupów. Trudno określić wysokość strat z utraty zawiedzionych klientów, ale na pewno jest po kilkakroć większa niż koszty dobrego, metodycznego
przygotowania wdrożenia nowego produktu.
W tym przypadku oczywiście nasuwa się pytanie – jak to możliwe, że w różnych portach
zastosowano różne podejście? Niech odpowiedzią na to pytanie będzie polskie stwierdzenie
„co kraj, to obyczaj”, gdyż ono najtrafniej oddaje rzeczywistość w Chinach. Oznacza ono, że
w różnych regionach Chin prawo lub jego brak może być interpretowane inaczej i władza
jest w rękach urzędnika.
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black record (z j. angielskiego) – negatywny wpis w bazie danych.

Nim jednak zostanie podsumowany ten przykład, informacja powinna zostać uzupełniona. Pół
roku po tej sytuacji, inny klient producenta miał analogiczny problem. I ponownie problem
dotyczył tego samego aspektu. CIQ wskazało, że certyfikacja zakładu wciąż była nieodpowiednia, ze względu na typ importowanych produktów. I ponownie drugim problemem okazał się
adres miejsca wytworzenia na opakowaniu. Producent równie szybko, jak poprzednim razem,
wystąpił z wnioskiem o certyfikację zakładu, tym razem wg pierwotnych rekomendacji. Jednak
w tym przypadku certyfikacja zakończyła się ponad dwa miesiące po stwierdzonym problemie.
Importer, analogicznie jak w poprzednich przypadkach, pozostał bez zamówionego i zapłaconego towaru, nie mogąc go odsprzedać.
W Chinach urzędnik ma władzę znacznie większą niż przywykliśmy do tego w Polsce, co działa
w dwie strony. Funkcjonowanie w środowisku uznaniowości urzędniczej oznacza, że raz można
coś „załatwić”, innym razem po prostu nie.
Oczywiście łatwiej się robi biznes, mając nieograniczony dostęp do jasnych przepisów, prawo
niedające pola do różnych interpretacji czy gotowe listy dokumentów i wymogów. Ale w Chinach nie wszystko jest tak jasne i trzeba się z tym pogodzić. Łatwiej zmienić swoje podejście
do zapobiegania problemom w Chinach i rozwiązania tych, które jednak wystąpiły, niż zmienić
funkcjonowanie Chin.
Ten przykład ogniskuje idealnie kilka najważniejszych aspektów związanych z handlem z Chinami. Podsumujmy zatem te wnioski:
•

wprowadzając produkt do Chin, należy dopełnić kompletu starań, by zawczasu określić,
czy produkt ma szansę przejść odprawę celną,

•

każdorazowo przed importem przekazujemy klientom do ponownej weryfikacji
projekty opakowań, specyfikacje produktowe. W przypadku, gdyby zmieniły się przepisy prawa, zawczasu można sprawdzić, czy produkt przejdzie odprawę celną,

•

kiedy tylko pojawią się pierwsze wnioski rekomendujące zmiany produktu czy opisu,
należy je natychmiast rozważyć. Zdecydowanie nie rekomenduje się szybkiego „nie”,

•

fakt, że produkt w jednym porcie został odprawiony kilka razy, nie oznacza, że w innym
porcie również będzie odprawiony. Nie oznacza także, że nie ma w nim wady prawnej
czy produktowej, która może zostać ujawniona przy kolejnym imporcie. Być może lokalny agent ma dobre relacje z CIQ w danym miejscu i wiedział jak go odprawić, mimo
danej wady. Być może zmieniły się formalne okoliczności zmieniające stan rzeczy, takie
jak zmiana prawa czy normy. Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem w tym lub innym
porcie, należy natychmiast zaangażować się w jego rozwiązanie,

•

sytuacja kryzysowa to oczywiście problem, ale też szansa na demonstrację swojego
poświęcenia i determinacji, a także na zbudowanie dobrych relacji z klientem, mogących zaowocować w przyszłości,
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•

chińscy klienci, podobnie jak Polacy w latach 80., 90., muszą niektóre sprawy „załatwić”.
Trzeba sobie dobrze przypomnieć minione polskie realia i zrozumieć, że w Chinach niektóre ze spraw też były załatwiane i może właśnie dlatego dane produkty zostały wprowadzone na rynek chiński „bez problemów” – jak zapewne sądzi producent,

•

klient, rozwiązując problem, nie na wszystko będzie miał dokumenty potwierdzające
problem czy rozwiązanie. Oznacza to, że nie wszystko będzie dla producenta przejrzyste. Czasem nawet przekazanie drobnego budżetu kompensującego klientowi koszty
np. obiadu z urzędnikami, byłoby w dobrym tonie,

•

w przypadku powstania problemu, a w szczególności, gdy klient żąda odszkodowania
czy wsparcia budżetowego na „załatwienie sprawy”, uzasadnione są wątpliwości czy
klient nie chce przy okazji sobie dorobić. Każdorazowo należy sprawę sprawdzić, ale
jedno warto mieć na uwadze. Jeżeli klient przedpłacił dostawę i w trakcie rozmów dał
się poznać jako profesjonalista w swojej branży, to jest to raczej sygnał, że jest poważnie zainteresowany biznesem. Dorobienie sobie jednorazowo pięciuset czy tysiąca
euro nie jest celem samym w sobie. Jeżeli natomiast taka sytuacja by się powtarzała
albo kwota na „załatwienie sprawy” byłaby znacznie wyższa, to powinien być to sygnał
ostrzegawczy,

•

klient, który dochodzi do wniosku, że z winy producenta nie może sprzedać
produktu, wystąpi do producenta o naprawienie szkody. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład, jeżeli towar został odebrany z dużym opóźnieniem z winy producenta
i pozostający jeszcze okres przydatności do spożycia jest zbyt krótki lub produkty nie uzyskały zgody CIQ dopuszczającej do sprzedaży w Chinach. Oczekiwania będą duże, czyli:
o

w przypadku zbyt krótkiej daty – klient będzie oczekiwał przecenienia towaru
o min. 25%-30%,

o

w przypadku niemożności sprzedaży towaru – klient będzie oczekiwał zwrotu:
–

ceny zakupu wraz z frachtem,

–

zapłaconego cła i VATu,

–

zapłaconych kosztów badań odprawy produktu, przestoju w porcie,

–

kosztów utylizacji i ew. transportu do/z magazynu CIQ,

–

kar zapłaconych klientom.

W rozdziałach ‘Wyłączność dystrybucyjna’ i ‘Relacje w biznesie’ wspomniano, że klient, niezależnie czy indywidualny importer, czy cały mini monopol parasolowy, nie pozwoli producentowi wejść w całość posiadanych kanałów sprzedaży. Jednym z powodów jest niewiadoma, czy
produkt będzie „problematyczny” oraz to, w jaki sposób zachowa się producent w przypadku
podobnego problemu z produktem. Nikt nie zaryzykuje zniszczenia swoich relacji.
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Najnowsze chińskie prawo dotyczące bezpieczeństwa żywności nakłada na importerów jeszcze
większą odpowiedzialność niż poprzednie. Importerzy stają się coraz bardziej ostrożni i selektywni w doborze partnerów biznesowych. A z drugiej strony wszelkie przesłanki prowadzą do
wniosku, że import żywności będzie się rozwijał.
Nie jest wykluczone, że w długiej perspektywie przyniesie to efekt otwierania się biur przedstawicielskich producentów, które będą formalnymi importerami produktów. Wówczas
dotychczasowy importer będzie kupował od biura przedstawicielskiego – producenta
lokalnie, bez konieczności przedpłaty na kwartał przed dostawą. A do tego prawne
konsekwencje za produkt i ewentualne kłopoty na granicy, będą spoczywały na nowym
formalnym importerze – czyli producencie.
Nowości i trendy rynkowe
Wśród nowych produktów na rynku chińskim wyraźnie rysuje się kilka trendów:
•

zdrowa żywność: produkty organiczne, bio, eko, wegetariańskie, wegańskie,

•

produkty komunikowane jako nieposiadające składników modyfikowanych genetycznie, pozostałości po antybiotykach (mleko) czy pestycydach,

•

z obniżoną zawartością cukru; produkty z zawartością cukru wyłącznie pochodzenia
naturalnego (bez dodatków), bez glutenu, bez laktozy,

•

produkty pośrednio komunikujące przeznaczenie dla dzieci – np. woda mineralna
w niedużych butelkach z wizerunkiem dziecka,

•

chipsy owocowe,

•

makarony z surowców pełnoziarnistych, kolorowe makarony,

•

świeże mleko w szklanych butelkach o trwałości 3 tygodni,

•

soki NFC w niedużych butelkach, litrowych kartonach Tetra Pack oraz 2 lub 3 litrowych
alu-bag’ach, w przypadku importowanych wód mineralnych silnie komunikowany jest
typ źródła, z którego pochodzi woda,

•

produkty pochodzenia naturalnego np. sól morska,

•

lody z importu,

•

mrożone owoce, mieszanki pokrojonych warzyw.
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Przygotowanie oferty
Kluczowe zagadnienia tego rozdziału:
•
•
•
•
•
•
•
•

Od czego zacząć przygotowania do rozpoczęcia biznesu?
Dlaczego rejestracja marki jest tak bardzo ważna?
Dlaczego należy przygotować chińską wersję marki produktu?
Czy każdy produkt wytworzony w Polsce można sprzedać do Chin?
Jakie przepisy regulują wymogi związane z eksportem produktów spożywczych do Chin?
Jak kształtować cenniki dla chińskich klientów?
Jaka dokumentacja towarzyszy eksportowi do Chin?
Dlaczego wymagana jest chińska etykieta i kto jest odpowiedzialny za jej przygotowanie?

Przygotowanie kompleksowej i pełnej oferty skierowanej do klienta z Państwa Środka jest procesem wieloetapowym i wielowątkowym. Dobrze przygotowana oferta rozumiana jest jako:
•

produkt sam w sobie,

•

przygotowany marketing produktu,

•

opakowanie (zagadnienie omówione w rozdziale ‘Budowanie kompleksowej oferty –
produkt’),

•

przygotowanie formalne producenta, tj.:
o

rejestracja marki,

o

certyfikacja produktu,

o

komplet dokumentacji produktowych,

o

przygotowanie cen,

o

przemyślana polityka cenowa i handlowa,

o

przygotowane osoby wspierające biznes w Chinach.

Wszystkie wspomniane wyżej elementy to części całości, jaką jest kompleksowo przygotowana
oferta. Niniejszy rozdział zawiera opis najważniejszych zagadnień z tym związanych.
Rejestracja marki
Przygotowania do sprzedaży do Chin powinny się rozpocząć od zarejestrowania marki w Chinach. To bardzo zaniedbywany obszar, nawet przez tak dużych polskich producentów, których
stać na reklamy w porach największej oglądalności55 w głównych mediach. W Chinach miały
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z j. angielskiego prime time.

miejsce przypadki zarejestrowania polskich marek przez nieuprawnione podmioty. Sytuacje te
dotyczyły także producentów posiadających rozbudowane działy prawne i marketingowe, których zadaniem jest dbałość o ochronę znaków towarowych na poszczególnych rynkach. Zarejestrowanie marki przez podmiot trzeci w praktyce eliminuje możliwości sprzedaży produktów do
Chin. Aktualnie najczęściej duże platformy internetowe oraz sieci sprzedaży oczekują przedłożenia certyfikatu potwierdzającego prawa producenta do znaku handlowego w Chinach oraz
prawa dystrybutora do dystrybucji danej marki nadanego mu przez producenta. Przyczyną jest
oczekiwanie klientów kupowania produktów oryginalnych (niepodrobionych) z autoryzowanego, przez właściciela marki, źródła.
W Państwie Środka rejestr marek prowadzi China Trademark Office. Zgodnie z prawem,
obowiązuje zasada ‘first-to-file’56. Oznacza ona, że kto pierwszy skutecznie złoży wniosek
o ochronę znaku towarowego, ten otrzyma jego ochronę w Chinach. Są tego świadomi i chińscy
klienci i osoby postronne – w tym Polacy – poszukujący możliwości „dobrej inwestycji”. Opinię
publiczną rozgrzewają ujawniane od czasu do czasu informacje o wysokości odstępnego zapłaconego przez dużą markę osobie, która była szybsza i skuteczniejsza w jej rejestracji w Chinach.
Częstą praktyką jest zgłaszanie marki do ochrony przez
Własny znak towarowy należy
pierwszego klienta, który kupił produkt od producenta.
zarejestrować w Chinach na lata
Trudno stwierdzić na ile wynika to z wyrachowania, a na
przed rozpoczęciem tam biznesu.
ile jest wynikiem unormowania prawnego stanu znaku
handlowego w celu odsprzedaży. Najprawdopodobniej
i jedno i drugie. Własny znak towarowy należy zarejestrować w Chinach na lata przed rozpoczęciem
biznesu z Chinami, tj. zanim producent przyjedzie na targi do Chin, rozpocznie wysyłanie ofert, czy
nawet zaprezentuje się na targach w Polsce, coraz liczniej odwiedzanych przez klientów z Chin.
Ilekroć mowa o rejestracji marki w Chinach, należy mieć na względzie rejestrację marki w China
Trademark Office na podstawie zgłoszenia dokonanego zgodnie z wymogami lokalnego prawa.
Zdecydowanie rekomendowane jest dokonywanie rejestracji marki poprzez bezpośredni wniosek do CTO składany w Chinach przez odpowiedniego agenta.
Wniosek o ochronę można też składać via WIPO57. Taka forma jest wygodniejsza dla zgłaszającego, ale niestety droższa i znacznie bardziej ryzykowna z punktu widzenia procesów porejestracyjnych w Chinach. Tak złożony wniosek może być skuteczny tylko wówczas, jeżeli nikt
skutecznie nie zgłosi znaku w Chinach do China Trademark Office przed datą, kiedy WIPO prześle odpowiednie dokumenty do China Trademark Office. Drugim warunkiem są oczywiście merytoryczne przesłanki do udzielenia ochrony danej marce.
Marki rejestruje się w klasach i podklasach produktowych, czyli wskazuje się jakiego rodzaju
produktu dotyczą. Na przykład klasa 32 dotyczy napojów, a w ramach jej podklas wyszcze56
57
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gólnia się typy napojów. W podobny sposób producent np. słodyczy rejestrując swoją markę
w słodyczach ustanawia jej ochronę w tej grupie produktów. I jeżeli nie zarejestruje jej w napojach, to jest ona nadal osiągalna do rejestracji przez inną zainteresowaną osobę.
Proces rejestracji wieńczy wydanie przez CTO świadectwa ochrony marki, osobnego dla każdej
klasy, z wyszczególnionymi danymi jej właściciela w rejestrach China Trademark Office, listą
podklas produktów objętych ochroną, numerem pod jakim została zarejestrowana i dokładnym
określeniem dat rozpoczęcia i zakończenia dziesięcioletniego okresu ochrony.
Świadectwo wydawane jest tylko aplikującym, którzy złożyli wniosek bezpośrednio do CTO.
Jeżeli producentowi uda się zarejestrować markę w Chinach poprzez organizację WIPO to
jedynym dokumentem potwierdzającym rejestrację będzie potwierdzenie sygnowane przez
WIPO. CTO w takim przypadku nie wystawi świadectwa rejestracji marki. To może stanowić
barierę proceduralną wejścia do niektórych kanałów dystrybucji w Chinach. Dlatego najlepszym i najtańszym rozwiązaniem jest składanie wniosku o rejestrację marki bezpośrednio
w Chinach.
Dobrą praktyką, stosowaną konsekwentnie przez najlepsze marki, jest definiowanie chińskiego odpowiednika znaku handlowego. Należy pamiętać, że dla Chińczyków standardową transkrypcją tekstu pisanego są chińskie znaki, a nie słowa zapisane znakami alfabetu łacińskiego.
Dodatkowo większość Chińczyków (podobnie jak większość Polaków) nie posługuje się językiem
angielskim. To ważne, by zrozumieć, że przeciętny chiński klient nieposługujący się językiem
angielskim, ani polskim, wpisując w wyszukiwarkę nazwę szukanego produktu, częściej wpisze
zapamiętaną chińską transkrypcję nazwy marki niż oryginalną, którą ciężko mu zapamiętać.
Producent, który poważnie i długofalowo myśli o chińskim rynku powinien przygotować chiński
zapis swojej marki, choćby właśnie po to, by promować tę nazwę wśród konsumentów, ustalić
od początku brzmienie swojej marki i odpowiednio kodować kluczowe słowa (key words) na
swoich chińskich stronach internetowych.
Chińska transkrypcja marki zazwyczaj niesie ze sobą określoną, nadaną przez producenta
wartość i komunikat marki. Ich definicja nie powinna być dziełem przypadku. Nie powinna
być wymyślana osobno przez każdego z dystrybutorów a zdecydowanie przez producenta.
Poza tym, dobrze jest zdefiniować brzmienie i przekaz marki już od początku cyklu jej życia
w Chinach, a nie po pewnym czasie, kiedy każdy z dystrybutorów zdefiniuje swoją nazwę. To
daje producentowi pełną kontrolę nad jego własnym brandem na największym rynku świata. Stworzenie chińskiego brzmienia marki to zadanie osoby, dla której język chiński jest językiem ojczystym. Najlepiej jest powierzyć to zadanie profesjonaliście od nazewnictwa, który na
podstawie opisu świata marki, przygotuje odpowiednie znaczenie w języku mandaryńskim.
Chiński odpowiednik marki może być przygotowany wg klucza:
•
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zgodności fonetycznej z nadanym znaczeniem marki. Jest to najlepsza, ale i najtrudniejsza do przygotowania wersja odpowiednika marki. Oto przykłady:

•

•

Coca-cola:

可口可乐 (wymowa: kě kǒu kě lè), co znaczy „posmakuj i poczuj szczęście”,

Fuchs58:

福斯 (wymowa: fú sī), co znaczy “błogosławieństwo w drodze”,

znaczenia marki:
Apple:

苹果 (wymowa: píng guǒ), co znaczy po prostu „jabłko”,

Sheraton:

喜来登 (wymowa: xǐ lái dēng; uwaga literę ‘x’ należy czytać jako ‘s’), co
znaczy: „lubię tu przyjść z wizytą”,

Heineken:

喜力 (wymowa: xǐ lì), co znaczy “pozytywna energia”,

Reebok:

锐步 (wymowa: ruì bù), co znaczy “stąpaj żwawo”,

Snickers:

士力架 (wymowa: shì lì jià), co znaczy „dystrybutor mocy”,

podobieństwa fonetycznego:
Siemens:

西门子 (wymowa: xī mén zi),

McDonald’s: 麦当劳 (wymowa: mài dāng láo),
KFC:

肯德鸡 (wymowa: kěn dé jī),

Audi:

奥迪 (wymowa: ào dí),

Na rynku są duże marki, które nie zdecydowały się na początku zdefiniować chińskich
odpowiedników swoich marek. Dla przykładu, do znanej marki płatków owsianych Quaker Oatmeal przylgnęła nazwa 老人牌 (wymowa: lǎo rén pái, co znaczy „marka starszy człowiek”),
która ma raczej dobre znaczenie. Starsza osoba jest otaczana dużym szacunkiem w Chinach.
W przypadku produktu z taką konotacją, przekaz podprogowy komunikuje starą, czyli sprawdzoną markę.
Natomiast marka Ralph Lauren nazywana jest 三脚马 (wymowa: sān jiǎo mǎ, co znaczy „koń
o trzech nogach”), co niesie jednak za sobą pewien odcień negatywny, bo trójnogi koń jest de
facto niepełnosprawny.
Chińska marka jest zgłaszana do osobnego rejestru i jest równoległym rekordem w bazie danych w stosunku do marki w oryginalnym brzmieniu. Procedura rejestracji trwać może do 18
miesięcy od dnia zgłoszenia.
Inną ważną kwestią, która wychodzi znacznie dalej niż rejestracja marki, jest ochrona wizerunku produktu. W Chinach bardzo poważnym problemem jest wykorzystywanie wizerunków
opakowań do klonowania marki, przy czym sama marka jest podmieniana. Całość wygląda jak
podróbka, ale jeżeli producent nie zarejestrował wizerunku marki w urzędzie patentowym, nie
ma podstaw do roszczeń w takiej sytuacji.
58

Fuchs – niemiecki producent olejów silnikowych.
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Z życia wzięte przykłady obojętnego podejścia do sprawy rejestracji własnych znaków towarowych w Chinach.
Przykład 1:
Jeden z producentów, którego produktami był zainteresowany klient, nie posiadał rejestracji
swojej marki w Chinach. W mailu do producenta opisano problem i konieczność rejestracji marki. Producent odpisał, że rejestracja marki w Chinach to problem klienta i to on ma przeznaczyć
budżet na rejestrację.
Po długich wyjaśnieniach, producent zgodził się zarejestrować swoją markę i ponieść koszty.
Marka została zarejestrowana przez CTO.
Przykład 2:
Agent handlowy pracujący w Chinach zdobył klienta zainteresowanego zakupem ciasteczek.
Złożył zamówienie do wyszukanego uprzednio producenta. Został mu przedstawiony problem
ochrony marki. W tym przypadku, podobnie jak w poprzednim, producent nie był w ogóle zainteresowany rejestracją swojej marki w Chinach. Ostatecznie zaakceptował fakt konieczności
rejestracji swojej marki, przy czym niedużą kwotę za jej rejestrację chciał ponieść w stosunku
50/50 z klientem, a „swoje” 50% chciał zapłacić dając upust od kolejnego (drugiego) zamówienia w przyszłości.
Pomimo wyjaśnień, producent nie wyraził zgody na pokrycie kosztów rejestracji swojej marki
w całości. Wniosek o rejestrację marki został opłacony przez agenta handlowego, który doprowadził do realizacji zamówienia, a marka została zgłoszona w imieniu producenta. CTO zgłosił
sprzeciw do wniosku o rejestracje znaku towarowego, ze względu na podobieństwo do innego
znaku. Producent odmówił odwołania się od decyzji CTO, wobec czego jego marka nie jest
chroniona w Chinach.
Certyfikacja produktu
Każdy produkt importowany do Chin musi spełniać lokalne normy. Fakt wyprodukowania zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, nie oznacza jednocześnie, że produkt spełnia lokalne
normy. Dla przykładu, w składzie popularnego napoju owocowego produkowanego w Polsce
znajduje się niacyna, która jest niedozwolona w Chinach w tego typu produkcie. W innym
przypadku w nadziewanych ciasteczkach znajduje się beta karoten, który również jest niedozwolony w tych produktach, podobnie zresztą jak w mleczkach smakowych. Inny producent
chciał wprowadzić do Chin napój energetyczny na bazie zielonej herbaty, jednak ze względu na obecność kofeiny nie było to możliwe. Chińskie prawo nie tylko reguluje składniki,
jakie dozwolone są w produkcie, ale też jaka jest ich graniczna zawartość (minimalna lub
maksymalna), a normy to regulujące mogą się różnić od polskich.
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To tylko kilka przykładów produktów odrzuconych na etapie analizy składów ze względu na
niemożność importu do Chin. Przy czym dobrze stało się, że została ona wykonana przed
wysyłka towaru do Chin. W przeciwnym przypadku wystąpiłyby bardzo poważne komplikacje
po dopłynięciu produktu do portu.
Każdy produkt musi spełniać szereg norm. Są to normy ogólne, takie jak norma dot. produktów spożywczych, norma dot. dodatków, norma dot. zanieczyszczeń itd. Ale istnieje też szereg norm szczegółowych dotyczących konkretnych produktów, mleka sterylizowanego (UHT),
mleka świeżego, masła, alkoholi, napoi funkcjonalnych itd. Parametry każdego importowanego
produktu muszą spełniać wymogi kilku norm, właściwych dla produktu.
Producent może zbadać czy jego produkt spełnia normy na dwa sposoby. Pierwszy to weryfikacja składu produktu oraz danych zawartych w certyfikacie analiz (CoA). Można tego dokonać samodzielnie, ale rekomenduje się zlecenie badań organizacji specjalizującej się w tym
obszarze. Często weryfikację wykonują potencjalni klienci, zainteresowani danym produktem.
W przypadku produktu, który nie spełnia normy, a którym klient jest poważnie zainteresowany,
producent może otrzymać pytanie, czy jest możliwa modyfikacja składu wyrobu. Gdy chińskie
normy nie dopuszczają danego składnika w produkcie należy go wyeliminować, jeżeli tylko jest
to możliwe przy jednoczesnym zachowaniu charakteru produktu. Jeżeli natomiast norma zezwala na stosowanie składnika na określonym poziomie, dostosowanie produktu powinno polegać
na zmianie jego ilości tak, aby finalny produkt był zgodny z normą.
Znacznie bardziej profesjonalne, ale niewątpliwie droższe, jest zlecenie badań do laboratorium
CIQ59 np. w Szanghaju lub Pekinie. Przedmiotem badania jest określenie zgodności przebadanych parametrów produktu z chińskimi normami. Na podstawie wniosku, CIQ określa koszt
badań oraz ilość próbek, którą należy dostarczyć do laboratorium CIQ. We wniosku należy dokładnie wskazać normy, na zgodność których produkt ma być badany. Dobór norm jest dość
istotny, przy czym producent musi sam określić ich listę lub skorzystać z pomocy firm konsultingowych lub agenta importowego pracującego z klientem. CIQ niestety nie doradza w tym
zakresie.
Po przebadaniu produktu, CIQ publikuje raport, w którym podane są wyniki badań poszczególnych parametrów produktu w zestawieniu z wartościami podanymi w normach. Jeżeli wszystkie
parametry utrzymane są w normatywach, w raporcie znajdzie się informacja, że produkt spełnia badane normy.
Przy tej okazji należy nadmienić, że nawet jeżeli producent posiada zrealizowane w Polsce
badania potwierdzające wartość poszczególnych parametrów, nie oznacza to, że raport ten
zostanie uznany przez CIQ. Wprawdzie jest nieduże prawdopodobieństwo różnic w danych, ale
mogą one wystąpić ze względu na inne przyrządy i środowisko pomiarowe.
59

Technical Center of Inspection and Quarantine Technology for Animals, Plants and Food of People ‘s Republic of China 中华人民共和国上海检验检疫局动植物与食品检验检疫技术中心.
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Certyfikacja produktu w laboratorium CIQ nie jest obowiązkowa dla większości przetworzonych
produktów spożywczych, a wykonanie badań nie warunkuje pozwolenia na ich sprzedaż w Chinach. Wykonanie testów certyfikacyjnych jest jednak bardzo dobrą praktyką. Co więcej, pozwala również na wykrycie potencjalnego problemu z produktem i odpowiednią korektę receptury.
Producent, który przyjedzie na targi z wydanymi przez CIQ certyfikatami potwierdzającymi
zgodność parametrów produktu z normami, znacząco zyska na wiarygodności. Stanie się poważniejszym partnerem do dyskusji dla potencjalnych klientów.
Produkty odzwierzęce (art. mleczne, mięso, ryby) oraz produkty świeże (owoce, warzywa) są
możliwe do eksportu do Chin tylko po uzyskaniu certyfikacji Polski jako kraju producenckiego oraz poszczególnych zakładów zgodnie z procedurami uzgodnionymi pomiędzy RP a ChRL.
W przypadku wątpliwości należy zwrócić się z pytaniem do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii.
Importer przygotowując się do importu produktu, musi przedłożyć do CIQ layout, czyli projekt
opakowania produktu (jednostkowego i zbiorczego, jeżeli jednostką handlową będzie również
opakowanie zbiorcze). Jest to projekt w wersji 2D z wyjaśnionymi zapisami znajdującymi się na
opakowaniu. Tak przedłożony layout, po przetłumaczeniu na język chiński podlega zarejestrowaniu w CIQ. Weryfikacji podlegają zapisane i przedstawione elementy opakowania pod kątem
zgodności z chińskim prawem. Może zdarzyć się, że opakowanie zawiera zapisy niedopuszczone
w Chinach, na przykład obietnice quasi medyczne („wzmacnia kości”, „dawka witaminy”, „poprawia krążenie”, „działa odmładzająco”) i produkt nie zostanie dopuszczony do obrotu, mimo,
że opakowanie takie dopuszczone może być w innym kraju.

Przykład z życia wzięty.
Jeden z producentów art. mlecznych przygotowywał pierwszą dostawę dla swojego nowego
klienta i do nowego portu jednocześnie. Na opakowaniu widniał zapis, że mleko jest w 100%
pochodzenia naturalnego. Ta oczywistość jednak została zakwestionowana przez urzędnika
CIQ, który nakazał zmianę opakowania lub zaklejenie tego fragmentu opakowania odpowiednią
naklejką. Z oczywistych powodów rozwiązanie takie było nie do przyjęcia. Pomimo wyjaśnień,
urzędnik pozostał nieugięty. Klient w porozumieniu z producentem zdecydowali się wysłać towar do tego portu, przez który wcześniej importowano już ten produkt.
Dostawa po dotarciu do portu została odprawiona bez problemu. Nie były konieczne żadne
dodatkowe działania.
Na koniec tej części warto podkreślić kilka kluczowych aspektów:
•
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producent strategicznie zainteresowany eksportem produktów do Chin powinien
zapoznać się ze wszystkimi normami związanymi z jego produktami oraz na bieżąco śledzić zmiany w tym zakresie. Brak znajomości norm nie zwalnia producenta z odpowie-

dzialności za dostarczenie na rynek produktu niespełniającego wymogów chińskiego
prawa,
•

każdorazowa zmiana receptury, choćby najdrobniejszego szczegółu powinna być
skonsultowana z klientami lub agentem, by uniknąć sytuacji, że zmieniony produkt dojeżdża do portu i dopiero wtedy klient dowiaduje się o zmianie. To samo dotyczy projektu opakowania.

Normy produktowe
Poniżej znajdują się wybrane, najczęściej używane chińskie normy produktowe przetłumaczone
na j. polski.
Nr.

Standard

Link

1

GB19302-2010 mleko fermentowane

https://www.wetgiw.gov.pl/download/2674

2

GB13102-2010 mleko skondensowane niskosłodzone, mleko skondensowane słodzone
i skondensowany preparat mleczny

https://www.wetgiw.gov.pl/download/2673

3

GB 2762-2012 maksymalne poziomy zanieczyszczeń w produktach spożywczych

https://www.wetgiw.gov.pl/download/2664

4

GB 29921-2013 limity patogenów w produktach spożywczych

https://www.wetgiw.gov.pl/download/2663

5

GB 5420-2010 ser

https://www.wetgiw.gov.pl/download/2660

6

GB 25192-2010 ser topiony

https://www.wetgiw.gov.pl/download/2659

7

GB12693-2010 dobra praktyka produkcyjna
produktów mlecznych

https://www.wetgiw.gov.pl/download/442

8

GB 23790-2010 dobra praktyka produkcyjna
dla preparatów mlecznych w proszku
przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci

https://www.wetgiw.gov.pl/download/441

9

GB10767-2010 preparaty do dalszego
żywienia niemowląt i dzieci młodszych

https://www.wetgiw.gov.pl/download/426

10

GB10765-2010 preparaty do początkowego
żywienia niemowląt

https://www.wetgiw.gov.pl/download/425

11

GB7718-2011 ogólna norma dotycząca
etykietowania żywności paczkowanej

https://www.wetgiw.gov.pl/download/424

12

GB 13432-2013 znakowanie paczkowanych
produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia

https://www.wetgiw.gov.pl/download/423

13

GB 2760 2014 załącznik D dodatki do
żywności

https://www.wetgiw.gov.pl/download/422

14

06-GB13102-2010 mleko skondensowane
niskosłodzone, mleko skondensowane słodzone i skondensowany preparat mleczny

https://www.wetgiw.gov.pl/download/421

15

05-GB19302-2010 mleko fermentowane

https://www.wetgiw.gov.pl/download/420

16

04-GB25191-2010 mleko modyfikowane

https://www.wetgiw.gov.pl/download/419
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17

03-GB25190-2010 mleko sterylizowane

https://www.wetgiw.gov.pl/download/418

18

02-GB19645-2010 mleko pasteryzowane

https://www.wetgiw.gov.pl/download/417

19

01-GB19301-2010 mleko surowe

https://www.wetgiw.gov.pl/download/416

20

GB 29921-2013 limity patogenów w produktach spożywczych

https://www.wetgiw.gov.pl/download/406

21

GB 25192-2010 ser topiony

https://www.wetgiw.gov.pl/download/405

22

GB 5420-2010 ser

https://www.wetgiw.gov.pl/download/404

23

GB 2762-2012 maksymalne poziomy zanieczyszczeń w produktach spożywczych

https://www.wetgiw.gov.pl/download/403

Ceny
Ze względu na hiperkonkurencję panującą na rynku chińskim, ceny są kluczowym parametrem
warunkującym sprzedaż. Ustalając cenę należy mieć na uwadze wiele aspektów, tj.:
•

atrakcyjność produktu, marki i opakowania,

•

dostarczany pakiet marketingowy i jego atrakcyjność, w tym w konfrontacji z innymi
produktami importowanymi i lokalnymi,

•

pozycję producenta na rynku krajowym,

•

otoczenie konkurencyjne produktów importowanych i lokalnych,

•

posiadane certyfikaty na produkty,

•

wsparcie lokalne dla klientów (lokalny agent, biuro przedstawicielskie),

•

ryzyko walutowe,

•

długość terminu przydatności do spożycia,

•

istniejące porozumienia o wolnym handlu z Chinami, redukujące lub znoszące całkowicie cła wwozowe.

Mówiąc krótko – im bardziej unikalny, zaawansowany, atrakcyjny i trudniej przyrównywany
do innego produkt, bogatsza oferta marketingowa oraz odpowiednie zapewnienie wsparcia
sprzedaży, tym wyższą cenę można uzyskać. Warto jednak pamiętać, że Chińczycy są świetnymi
kupującym i będą negocjować ceny. A potrafią negocjować ceny nieustająco.
Chiński partner otrzymawszy ofertę cenową, może następnie milczeć przez tygodnie. Po czym
jest w stanie nawiązać ponowny kontakt i bez znieczulenia zażądać niższych cen lub kolejnego ustępstwa. Jest to bardzo irytujące dla niedoświadczonego sprzedającego, który zmęczony
poprzednimi rundami negocjacji, uznał ciszę za milczącą zgodę. Zdarzają się także przypadki
powrotu do negocjacji, jeżeli pomiędzy ustaleniem ceny transakcyjnej a terminem złożenia zamówienia następuje dłuższa przerwa w kontakcie pomiędzy stronami.
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Ustanawiając cennik trzeba przewidzieć upusty cenowe za większe ilości. Chińczycy będą
testowali dno cenowe deklarując zamówienie na 5, 10 czy 20 kontenerów. Jeżeli tylko warunkowe pytanie o niższą cenę padnie na podatny grunt, nieprzygotowanego, zmęczonego i zirytowanego producenta, może dojść do odkrycia kart. Negocjując z Chińczykiem nie można mieć
przysłowiowego noża na gardle.
Menadżerowie działu eksportu rozliczani są ze sprzedaży i marży. Przy nierealnie skrojonym
budżecie, łatwo mogą stracić kontrolę nad dolną granicą cenową, chcąc za wszelką cenę rozpocząć biznes z Chinami. Warto pamiętać, że sprzedaż dużych ilości na początku współpracy
nie jest możliwa. Może się to zdarzyć dopiero po latach współpracy, kiedy strony dobrze się
znają, a ich wzajemna współpraca przetarła się, starła się z problemami i okrzepła na pewnym poziomie wzajemnego poznania.
Chińczycy lubują się w dużych upustach. Wygląda to tak, jakby zaoszczędzone dziesiątki procent
upustów, wypełniały ich skarbonki. W detalu obniżki kilkudziesięcioprocentowe rzeczywiście
działają, ale w biznesie B2B na produktach spożywczych, gdzie marże są mniejsze, tak dużych
upustów nie ma. Produkty spożywcze należy uznać za produkty stosunkowo nieskomplikowane
o małej wartości dodanej, która uzasadniałaby wysokie marże.
Wiele z produktów spożywczych ma status „surowca”, co czyni je dobrem wysoko wolumenowym i jednocześnie nisko marżowym. Dlatego na najpopularniejsze produkty, a w szczególności
wysoko wolumenowe, upusty od ceny katalogowej powinny dotyczyć ilości w danym zamówieniu (a nie rocznego wolumenu sprzedaży) i nie powinny być większe niż ca. 5% za najwyższe wolumeny. Wyższe upusty oczywiście są stosowane, ale głównie w przypadku oferty produktów
droższych, na które można nałożyć wyższe marże.
Jeszcze jedną przyczyną, dla której nie warto stosować zbyt wysokich cen są cła i VAT płacone od wartości zakupu. Z tego powodu nie ma sensu konfigurować warunków handlowych
bazujących na retro rabatach. Bowiem od wyższej ceny (przed rozliczeniem retro) ustawione są
wyższe ceny sprzedaży, które przy kilkukrotnych (min. trzykrotnych) narzutach na cenę w porcie (landing price) dają bardzo wysokie ceny półkowe. Rzadkością jest sytuacja, w której klient
zgodzi się na bonus retro, bowiem bonus retro dotyczy tylko ceny zakupu z fabryki, a nadpłaconego cła i VATu producent zazwyczaj nie zwróci.
Z powyższego wynika jeszcze jedno. Podnoszenie ceny klientowi chińskiemu jest ekstremalnie
trudne. Przypomina to batalię toczoną z działami kupców w sieciach handlowych. Każdą z nich
należy uzasadnić. Łatwiej jest to zrobić, gdy zwyżka ceny wynika ze zmiany kursów walutowych
lub frachtów. Trudniej, gdy podstawa podwyżki leży po stronie producenta. Próba szokowego
podniesienia cen, do tego jeszcze bez zachowania elastyczności negocjacyjnej skończy się wypadnięciem z rynku. Chiński rynek, wyjątkowo przewrażliwiony w kwestii cen nie jest w stanie
zaakceptować szokowych i częstych podwyżek, niezależnie od przyczyny.

77

Chiński klient pytając o ceny najczęściej ma na myśli ceny na warunkach FOB60 i CIF. Pyta w ten
sposób, by sprawdzić, jakie koszty dolicza producent za transport i porównać z danymi otrzymanymi od chińskich agentów shippingowych. Standardem jest podawanie cen CIF w cennikach,
choć gwarantowanie niezmienności tych cen w perspektywie kilku kwartałów jest ryzykowne.
Gwarancja ceny FOB jej łatwiejsza do przeprowadzenia. Wówczas najlepiej przygotować stabilny cennik na FOB i ofertować doraźnie na CIF doliczając aktualne ceny frachtów.
Dobrą praktyką jest gwarantowanie ceny w dłuższym okresie. Producent, który potrafi zagwarantować niezmienność ceny na rok, cieszy się większym zainteresowaniem. Oczywiście nie
wszystkie czynniki kształtujące cenę da się przewidzieć w tak długiej perspektywie. Dobrze
jest wówczas podać czynniki, które zdeterminują podwyżkę cen, ale i obniżkę dla równowagi
i zachowania zaufania. Na przykład można zastosować odwołanie do indeksu kontenerowego
lub cen frachtów lub poziomu kursu wymiany walut, na zasadzie: jeżeli kurs wymiany w parze
PLN/EUR utrzyma się przez określony czas na określonym poziomie (np. dwa miesiące), to jest
to sygnał do zmiany ceny. Przy czym należy wziąć pod uwagę, że takie podejście reprezentuje
podejście jednostronne, bo nie ma w nim mowy o kursie wymiany walut CNY/EUR. Dobrym
sposobem zaradzenia jest przygotowanie się do kwotowania w CNY, gdyż w niedalekiej perspektywie juan chiński będzie powszechną walutą transakcyjną.
Na koniec tego rozdziału rzecz bodaj najważniejsza. Zdobywanie chińskiego klienta to proces
bardzo długi i skomplikowany. Pierwsze zamówienie to jeszcze nie wygrana. Największym błędem, jaki można popełnić jest podnoszenie ceny na etapie domykania pierwszego zamówienia. Pierwsze zamówienie jest jak utkanie pierwszej nici kooperacji, jeszcze niezwykle cienkiej.
Forsowanie podwyżki doprowadzi do nieodwracalnego zerwania relacji. W oczach chińskiego
klienta producent postępujący w ten sposób będzie uznany na kompletnego ignoranta w kwestii chińskiej, mizernej klasy gracza rynkowego, któremu wydaje się, że złapał rybkę w sieć i szykuje się do kolacji.
I choć zrealizowanie pierwszej lub nawet pierwszych transakcji na ujemnej marży w wielu
firmach jest przewinieniem grożącym utratą stanowiska, a w najlepszym razie premii, to
jednak warto się zastanowić, jakie są ewentualne koszty związane z wyszukaniem kolejnego
klienta. Jak szybko zostanie znaleziony? Ile do tego czasu zainwestujemy w projekt chiński;
w targi, próbki, podróże lub przyjmowanie gości z Chin? Czy nie warto jednak wówczas zaakceptować ujemną marżę w wysokości kilkuset euro, czy nawet półtora tysiąca euro na
kontenerze w imię zawarcia transakcji i zbudowania relacji z klientem?
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warunki dostaw międzynarodowych wg Incoterms 2010 wg. International Chamber of Commerce,
https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/.
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Podstawowy marketing marki
W dzisiejszych realiach coraz trudnej jest sprzedać produkt na zasadzie zadzwoń, zamów, zapłać, zabierz. Sprzedawany produkt to nie tylko opakowany towar. To także coraz częściej marketing produktu w pakiecie, choćby w podstawowym zakresie oraz obsługa klienta.
Klienci wymagają coraz częściej dostarczenia:
•

packshotów opakowań jednostkowych i zbiorczych,

•

profesjonalnych zdjęć rzeczywistych produktów na białym tle oraz na tle zaaranżowanym w zależności od rodzaju produktu (np. batony zbożowe spożywane przez dziecko
w szkole itd.),

•

filmów reklamowych produktu i fabryki, w których logika ujęć odpowiada sekwencji
i zakresowi merytorycznemu materiału przygotowywanego do publikacji w internecie.
Patrz rozdział ‘Sposób prezentacji produktów w internecie’,

•

innych plików graficznych nadających się do wykorzystania przy projektowaniu sklepów
internetowych danej marki,

•

projektów opakowań prezentowych produktów,

•

innych, w zależności od potrzeb klienta.

W przypadku przygotowywania materiałów targowych należy pamiętać, że powinny one być
przygotowane w języku chińskim i opcjonalnie angielskim. Przy czym tłumaczenie tekstów powinno być wykonane przez tłumacza profesjonalnego, najlepiej osobę, której językiem ojczystym jest chiński.
Targi handlowe
Najlepszą i wbrew pozorom najtańszą formą promocji w Chinach są targi handlowe. W wartościach bezwzględnych udział w targach to wydatek minimum kilku tysięcy euro. Najpopularniejsze imprezy targowe w branży spożywczej to:
•

SIAL (www.sialchina.com) - targi odbywające się w maju w Szanghaju. Duża ilość wystawców zza granicy oraz lokalnych importerów i dystrybutorów. Targi dotyczą głównie
produktów detalicznych.

•

FHC (www.fhcchina.com) - targi odbywające się w listopadzie w Szanghaju. Duża ilość
wystawców zza granicy oraz lokalnych importerów i dystrybutorów. Większy nacisk na
sektor HoReCa niż na targach SIAL.

•

Anufood (www.anufoodchina.com) - targi odbywające się w listopadzie w Pekinie.
Współorganizatorem imprezy jest Anuga. Impreza ogólnospożywcza, na której wystawiają się producenci, importerzy i dystrybutorzy. Impreza o mniejszej sile promocyjnej
niż SIAL i FHC.
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•

Bakery China (www.backerychina.com) - targi odbywające się w maju w Szanghaju,
najczęściej tydzień przed lub po SIAL. Poważna impreza poświęcona wyłącznie sektorowi HoReCa.

•

Chengdu China Food and Drinks Fair (www.masterexpo.com.cn) – najstarsza impreza
handlowa poświęcona produktom spożywczym w Chinach (w 2017 roku odbyła się 96
edycja). Targi nie tak popularne jak SIAL czy FHC, ale bardzo interesujące ze względu
na miasto Chengdu, w którym się odbywają i wieloletnią tradycję. Zdecydowanie warte
rozważenia.

Jadąc na targi producent musi być odpowiednio przygotowany. Dobre przygotowanie to podstawa, by się odpowiednio zaprezentować, czyli:
•

przygotowane w j. chińskim katalogi, sformatowane na potrzeby rynku chińskiego. Katalog musi zawierać informacje o firmie, sprzedaży, certyfikatach, kierunkach eksportowych itd. Katalogi przetłumaczone na j. chiński przez profesjonalistę,

•

tłumacz na targach przygotowany wcześniej przez producenta w zakresie znajomości
produktu oraz specyficznego słownictwa branżowego,

•

przygotowane dane o produkcie (specyfikacje, najlepiej po chińsku) oraz dane logistyczne, w tym dane o ilości załadunkowej w kontenerach 20 lub 40 stóp,

•

przygotowana polityka handlowa i pomysł na budowanie dystrybucji,

•

przygotowana polityka wsparcia klienta (agent czy obsługa z Polski),

•

próbki handlowe na targi i na okres potargowy.

Follow up61 powinien się rozpoczynać od pierwszego dnia po targach.
Dokumentacja pre-eksportowa
Klienci zainteresowani produktem będą oczekiwali podania szeregu informacji i dostarczenia
dokumentów związanych z produktem i producentem. Zestaw dokumentów jest doprawdy pokaźny i jest zależny od konkretnego przypadku. Nie padnie prośba o podanie wszystkich z nich,
ale trzeba być świadomym, czego może oczekiwać klient.
Dokumenty można podzielić na kilka podgrup:
•
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związane z producentem:
o

prezentacja producenta, jego pozycji rynkowej,

o

dane o globalnej sprzedaży, udziały rynkowe,

o

certyfikaty jakości (ISO, BRC, IFS),

Follow up (z j. angielskiego) – działania potargowe.

•

•

o

certyfikaty dopuszczające zakład do eksportu do Chin (dotyczy producentów
produktów specjalnych, np. mleczarskie, mięsne, rybne),

o

certyfikaty potwierdzające rejestrację marki w Chinach w China Trademark Office,

związane z produktem:
o

layouty opakowań produktów,

o

specyfikacje produktów, certyfikaty analiz, certyfikaty pochodzenia, świadectwa
zdrowia,

o

certyfikaty potwierdzające spełnienie chińskich norm wydane przez CIQ,

o

certyfikaty potwierdzające aprobatę formuł przez CFDA62 (w przypadku np. formuł
mleka w proszku dla niemowląt),

o

pełne dane (ilość, masa, kubatura, wymiary) logistyczne produktów w konfiguracjach: opakowanie jednostkowe, zbiorcze, palety oraz danych o możliwych załadunkach do kontenerów 20/40 FCL w opcjach ładowania na paletach i luzem,

o

przykładowa chińska etykieta z poprzednich importów do Chin (z zamarkowanymi
danymi innego importera),

marketingowe:
o

zdjęcia lub/i packshoty produktów jednostkowych i opakowań zbiorczych na białym
tle oraz na zaaranżowanym tle w zależności od produktu,

o

filmy reklamowe o produkcie i fabryce,

o

standardy graficzne przydatne do zaprojektowania grafik do sklepów internetowych,

W ostatnim czasie zdarzyło się, że klienci zażyczyli sobie dostarczenia dwóch „czułych” dokumentów: uproszczonego schematu produkcji i szczegółowych informacji dotyczących składu
produktu, tj. procentowych udziałów poszczególnych dodatków w formule. Klienci twierdzili,
że żądanie takie zostało wystosowane przez lokalne CIQ. Niewątpliwie jest to o jeden krok „za
daleko”, każdy to czuje. Na tę chwilę trudno określić, czy stanie się to powszechną praktyką,
której możliwości wdrożenia są aktualnie testowane.
Producenci zostaną postawieni przed dylematem, czy ujawniać te dane. Tego dylematu nie daje
się łatwo rozwikłać zachowując pozbawione emocji poczucie zrozumienia dla tego wymagania.
Każdy z producentów musi samodzielnie podjąć decyzję, jak zachować się wobec otrzymania
takiej brawurowej prośby w zestawieniu z szansami sprzedażowymi. Należy podkreślić słowo
„szansami”…
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CFDA (z j. angielskiego: China Food and Drug Administration) w j. chińskim 国家食品药品监督管理总局.
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Przy tej okazji oczywiście pierwsze skojarzenie jakie pada, to ryzyko skopiowania produktu.
Oczywiście, mając te dane, sklonowanie smaku będzie prostsze niż kupienie odpowiedniej ilości produktu w polskim sklepie, wywiezienie go do Chin i przeanalizowanie przez grupę zatrudnionych technologów. Choć i tu powstaje pytanie, czy w warunkach chińskich, innego klimatu,
smaku wody, innego smaku poszczególnych składników uda się odtworzyć oryginalny smak.
Niezależnie od odpowiedzi na to pytanie, warto sobie uświadomić, że jednej rzeczy, której nie
da się skopiować to autentyczność marki, jej polskie czy europejskie pochodzenie, dobry marketing i tradycja na rynku macierzystym.
W przypadku produktów prostych, np. mleko, woda mineralna, soki, herbatki owocowe, konserwy rybne, zajęcie stanowiska jest stosunkowo proste, analogicznie do prostoty produktu.
Ale już w przypadku bardziej skomplikowanych formuł jest to rzeczywiście dylemat.
Z uwagi na możliwe komplikacje przy eksporcie, szczególnie jeżeli producent stosuje akredytywę lub odroczony termin płatności, dobrą praktyką jest dokładnie dopytać klienta o zestaw
oczekiwanych dokumentów jeszcze przed przyjęciem zamówienia. Należy mieć na uwadze, że
może pojawić się prośba o przekazanie wrażliwych dokumentów a od ich dostarczenia klient
może uzależnić zapłatę.
Chińska etykieta
Importowane produkty stanowią kategorię samą w sobie. Eksponuje się je w specjalnych alejkach w sklepach oznaczając kraj pochodzenia. W sklepach internetowych skatalogowane są jako
osobna grupa produktów. Każdy produkt importowany do Chin tradycyjną metodą, musi zostać
specjalnie oznaczony etykietą przygotowaną zgodnie z chińskim prawem. W większości przypadków
na oryginalne opakowanie przyklejana jest chińska
etykieta, projektowana przez importera. I choć nie
jest to estetyczne rozwiązanie, wielu importerów
zdecydowanie preferuje ten typ oznaczania niż
dedykowane opakowania z oryginalnie nadrukowanym chińskim tekstem. Rzucająca się w oczy
etykieta produktu dobitniej komunikuje go jako
importowany. Dodatkowym powodem stosowania
klejonej etykiety jest prawny wymóg umieszczenia
danych importera. W takim przypadku każdy importer projektuje własną etykietę, która jest stosowana tylko do jego zamówień.
Produkty zza granicy sprzedawane są w wersjach
opakowań oryginalnych z rynku pochodzenia lub
wersjach eksportowych. W przypadku, gdy producent decyduje się sprzedawać swój produkt
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Zdjęcie 8. Przykład produktu z naklejoną
chińską etykietą

w opakowaniu identycznym, jakie stosuje na macierzystym rynku, na opakowaniu znajduje się
również język angielski.
Chińscy importerzy nie życzą sobie wręcz, by na opakowaniu umieszczać chińską wersją opisu
i składu produktu. Umieszczanie kilku języków na opakowaniu jest częstym rozwiązaniem
stosowanym w Europie, optymalizującym ilość wersji opakowań. Ale konsument w Państwie
Środka może taką wersję produktu potraktować jako produkt wytworzony przez chińską firmę,
która umieszczając wiele języków na opakowaniu chce się „umiędzynarodowić”. Dlatego standardem jest naklejanie chińskich etykiet.
Istnieją na rynku wyjątki od tej zasady. Konieczność pakowania produktów w opakowanie z oryginalnie nadrukowanym chińskim tekstem dotyczy mleka w proszku dla niemowląt. Dedykowane opakowania stosują też niekiedy producenci produktów wysoko wolumenowych, kiedy
sprzedawana ilość pozwala na uzyskanie MOQ63 dla produkcji opakowań, takich jak piwo czy
mleko. Ale formalnie, w przypadku tych produktów, naklejona chińska etykieta byłaby rozwiązaniem wystarczającym.

Zdjęcie 9. Przykład produktu z naklejoną chińską etykietą
Chińska etykieta jest dobrym rozwiązaniem jeszcze z jednego powodu. Łatwo dostosować
uniwersalne opakowanie do wymogów każdego importera z osobna. Chińskie prawo nakazuje,
by na chińskiej etykiecie znajdowały się dane teleadresowe importera danego produktu, odpowiedzialnego w świetle chińskiego prawa za produkt na rynku, w tym za jego wycofanie w przypadku problemów jakościowych i wypłaty rekompensat konsumentom.
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MOQ (z j. ang: Minimum Order Quantity) – minimalna ilość zamówienia. Termin powszechnie stosowany
w branży oznaczający minimalną ilość zamówienia opakowania lub finalnego produktu wynikającą z szarży
produkcyjnej lub/i wymogów transportowych.
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W przypadku, gdy producent ma wyłącznego, jedynego importera lub swoją spółkę w Chinach
sprowadzającą towar do Chin, dedykowane opakowanie również może być opcją braną pod
uwagę, oczywiście jeżeli MOQ produkcyjne na to pozwala.
W Chinach istnieje norma regulująca zawartość merytoryczną chińskich etykiet64. Co do zasady
na etykiecie chińskiej powinny się znaleźć:
•

nazwa produktu,

•

skład,

•

gramatura / pojemność,

•

tabela wartości odżywczych,

•

sposób przechowywania i użycia,

•

data przydatności do spożycia,

•

nazwa, adres i telefon importera,

•

nazwa producenta.

Zdjęcie 10. Przykład pięknego opakowania prezentowego
W zależności od produktu, odpowiednia dla niego norma może wnosić kolejne wymogi co do
treści i wyglądu etykiety. Analogicznie, w zależności od portu i oceny lokalnego CIQ, niektóre
zapisy etykiety mogą być uznane za zbędne, a niektóre za konieczne do dodania.
Etykietę chińską co do zasady projektuje klient – importer, uzgodniwszy wcześniej jej zawartość z lokalnym CIQ. Producent powinien oczekiwać na gotowy projekt chińskiej etykiety
przygotowanej w formacie nieedytowalnym (pdf). Dobrą praktyką jest wysłanie klientowi do
sprawdzenia dobrej jakości skanu wydrukowanej etykiety jeszcze przed produkcją.
64

84

G7718-2011.

Budowanie dystrybucji
Kluczowe zagadnienia tego rozdziału:
• Jak wygląda struktura przepływu produktów od producenta do klienta końcowego
w Chinach?
• Czy jest możliwa sprzedaż bez dostarczenia próbek?
• Jak dostarczyć próbki produktu do Chin?
• Jakie są kluczowe elementy umowy handlowej z klientem?
Kanały dystrybucji w Chinach są bardzo nieprzejrzyste. Na ścieżce przejścia produktu pomiędzy
producentem a klientem końcowym może być wielu pośredników i agentów. W Chinach sprzedaż odbywa się poprzez relacje, więc droga na półkę wiedzie poprzez łańcuch przedsiębiorców
mających ze sobą dobre relacje.
Sprzedający produkt na rynku offline często ma problem z ustaleniem, dokąd jego produkt został sprzedany. Cechą handlu w Chinach jest chronienie swoich kanałów sprzedaży, co oznacza,
że kupujący nie ujawniają informacji o swoich klientach, w obawie ryzyka obejścia ich przez
dostawcę.
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Schemat transakcji
Dostawca (producent, grupa producentów, konsolidator wysyłek)

Agent handlowy
producenta lub
klienta

Sieć
sklepów,
restauracji,
hoteli, itp.
(centrum
zakupowe /
regionalny
magazyn
centralny)

Odprawa

Agent importowy

graniczna

(działający na
zlecenie klienta)

Przedstawicielstwo,
oddział w Chinach

Hurtownik
(autoryzowany na
dany teren lub do
danej sieci

Autoryzowany
agent z licencją
importową

Importer

Podhurt(y)

e-sklep
Lokalna sieć
sklepów, restauracji,
hoteli, itp. lub
regionalna część sieci
należącej do
ponadregionalnej
sieci

Klient końcowy: konsument

Niezależne sklepy
/ lokalni
handlowcy na
rynkach lokalnych

Klient końcowy: konsument lub niesieciowy klient profesjonalny

Schemat 2. Przepływ produktów od producenta do klienta końcowego
Powyższy schemat ilustruje większość z możliwych przepływów produktów od producenta do
klienta końcowego w Chinach. Na szczycie schematu są producenci występujący pojedynczo
lub w grupie jako konsorcja. Może także występować konsolidator wysyłek, czyli podmiot, który
eksportuje mix kontenerowy zawierający produkty kilku producentów.
Producent chcąc eksportować do Chin ma do dyspozycji kilka konfiguracji współpracy. Może:
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•

powołać swój oddział lub biuro przedstawicielskie w Chinach, w którym zatrudnieni
pracownicy producenta będą pracować nad sprzedażą w Chinach. Jeżeli oddział posiadałby osobowość prawną (spółka prawa handlowego), mógłby występować jako importer i samodzielnie przeprowadzać odprawę celną produktów pod warunkiem posiadania odpowiedniej licencji importowej,

•

pozyskać do współpracy wyłącznego dystrybutora – importera (agenta), który samodzielnie rozwijałby rynek, częściowo również realizując zadania zlecane przez producenta,

•

importera, który kupowałby towar posiadając wyłączność terytorialną (lub na daną sieć
handlową) lub bez wyłączności.

W schemacie, znajdują się jeszcze dwa podmioty:
•

agent importowy – jest to przedsiębiorstwo specjalizujące się w usługach formalnych
podczas importu, tj. w przeprowadzaniu procedur importowych dla danego typu produktów, działające na zlecenie podmiotu kupującego. Nie należy mylić tej roli z rolą
agenta handlowego. To bardzo częsty model współpracy. Zaletami współpracy z agentem importowym są: znajomość materii, norm, przepisów oraz dobre relacje z lokalnymi CIQ pozwalające na dobre przygotowanie do importu oraz zwiększające szanse na
„załatwienie” problemu występującego w trakcie importu,

•

agent handlowy producenta lub klienta – jest to przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna, która
szuka odpowiednio klientów dla producenta lub producenta odpowiedniego dla klienta.
Wynagrodzenie agenta pochodzi najczęściej od producenta i składać się może z dwóch
części - stałej, regularnie płaconej w okresach cyklicznych oraz prowizji od zakupów. Dokładny schemat wynagrodzenia jest uzależniony od sytuacji i umowy pomiędzy stronami.

Jeżeli producent ustanowił wyłącznego dystrybutora swoich produktów w Chinach lub posiada
własny oddział handlowy, współpraca z agentem handlowym nie ma wówczas uzasadnienia.
W każdym innym przypadku współpraca producenta z agentem handlowym jest uzasadniona.
Chiński klient współpracując z agentem producenta, uznaje go za część jego organizacji. Innymi
słowy traktuje agenta jako reprezentanta fabryki.
Próbki produktowe
Sprzedaż produktu bez okazania próbek handlowych jest co do zasady niemożliwa. Chiński
klient, nie znając produktu, nie posmakowawszy go, nie poznawszy producenta, nie kupi produktu bez otrzymania próbek. Niewiele pomogą tu świetnie przygotowane katalogi czy strona
internetowa. To tylko marketing, który nie zastąpi smaku, wyglądu i doznań klienta.
Dostarczenie próbek do Chin jest realnym problemem. Wysłanie ich za pomocą międzynarodowych firm kurierskich jest niezwykle trudne, ponieważ nadawca musi zadeklarować zawartość
przesyłki. Jeżeli będzie to żywność, to będzie musiała być odprawiona, jak każda inna komercyjna przesyłka. Natomiast w przypadku próbek wysyłanych do oddziału producenta, agenta czy
potencjalnego klienta nie ma mowy o transakcji handlowej.
Przewóz walizkowy na targi również niewiele da, bowiem do realnych działań handlowych potrzeba wielu próbek. Z prostej zależności matematycznej pomiędzy ilością pierwszych rozmów
z klientami, ilością spotkań i rozdanych próbek aż po realne szanse na sprzedaż wynika, że osoba wdrażająca produkt na rynek powinna dysponować codziennie magazynem próbek. Próbek
w idealnym stanie i z długim terminem przydatności do spożycia.
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O ile w przypadku produktów suchych, proces dostawy próbek agentowi, choć jest bardzo
trudny do przeprowadzenia, ale możliwy w oparciu o „import walizkowy” czy paczki pocztowe,
o tyle w przypadku produktów chłodnych i mrożonych sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana i droga. Szczególnie wówczas, gdy producent nie posiada swojego oddziału ani innej
osoby, która mogłaby występować w roli kupującego.
Umowa handlowa
Choć Chińczycy zwykli mówić, że umowa jest tyle warta, ile wart jest papier, na którym ją zapisano, to jednak sporządzenie umowy łączącej strony jest wysoce rekomendowane. Czasem jest
to wręcz wymagane przez chińską stronę. W przeciwnym przypadku klient nie będzie w stanie
zrealizować przelewu.
Długie umowy definiujące podstawowe pojęcia, regulujące szczegółowo prawa i obowiązki,
kary umowne za nierealizowanie celów handlowych, przewidujące wszystkie możliwe ‘co-jeśli’,
to domena przedsiębiorców w krajach wysokorozwiniętych. Tam funkcjonuje dogmat prawa
jako instancji interpretującej sposób działania stron umowy, a umowa jako taka opisuje nienaruszalne obowiązki i zasady pracy.
Takie podejście do handlu z partnerami z Państwa Środka, to żelazne świadectwo braku
praktycznej wiedzy o handlu z Chińczykami. Należy pamiętać, że umowa handlowa to dokument
mający za zadanie odzwierciedlić dobrą wolę i zrozumienie przy wzajemnej współpracy a nie
cyrograf. W przypadku pojawienia się problemów z realizacją umowy należy usiąść z klientem
przy stole do kolacji, zamiast uruchamiania działów prawnych, często niezorientowanych w realiach pracy z Chińczykami. Chińczycy często podkreślają, że sprzedaż do Chin to wspólny projekt, i zaangażowanie producenta jest niezbędne. Niestety, producenci często wydają się reprezentować podejście uproszczone, które można streścić sekwencją słów: „zadzwoń, zamów,
zapłać i zabierz”. Niejednokrotnie duch umowy producenckiej się do tego sprowadza.
Trzeba sobie uświadomić, że ewentualne procesy sądowe z Chińczykami to działanie skazane
na duże ryzyko niepowodzenia i wysokie koszty. Przygotowując organizację do prowadzenia
biznesu z Chinami, w tym również umowy handlowe, lepiej od razu przyjąć elementy chińskiego
podejścia do biznesu, że niezależnie od zapisów umowy, współpraca będzie angażowała producenta w znacznie większym stopniu niż zwykł on przypuszczać.
W Chinach długie umowy odstraszają partnerów. A te łatwo stają się obszerne zważywszy na swój
dwu lub nawet trójjęzyczny układ. Rekomendowany jest zdroworozsądkowy kompromis w tej
kwestii. Wziąć należy pod uwagę następujące aspekty:
•
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strona, z którą sporządzana jest umowa – producent powinien żądać dostarczenia kopii
licencji biznesowej65 i podatkowej swoich klientów (nowo wydawane licencje są w formule 2 w 1, czyli potwierdzenie istnienia spółki i jej numeru podatkowego występuje

chiński odpowiednik polskiego wypisu KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) lub Ewidencji Działalności
Gospodarczych.
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w formie jednego dokumentu). Z uwagi na fakt, że konfiguracja współpracy, z przyczyn
opisanych w niniejszej książce w rozdziale ‘Schemat transakcji’ może zakładać istnienie
agenta importowego odprawiającego towar w imieniu klienta, umowa może być również trójstronna,
•

w umowie powinien się znaleźć zapis o języku wyższości interpretacji umowy.
W przypadku klientów, którzy mają doświadczenie w imporcie lub kulturę anglojęzyczną uznanie języka angielskiego interpretacji nie powinno stanowić problemu.
Mniejsi klienci lub przedsiębiorcy zaczynający import często domagają się uznania
w umowie j. chińskiego jako języka interpretacji. Ilekroć w umowie wymieniana jest nazwa (firma) klienta, należy wpisać jej chińską transkrypcję, zgodną z zapisem w licencji
biznesowej, inaczej Sąd w Chinach może uznać umowę za nieważną (jeżeli ten organ
zostanie wymieniony jako rozstrzygający spór),

•

jeżeli strony definiują autoryzację wyłączności lub dozwolonych kanałów sprzedaży,
należy literalnie wypisać te kanały co do nazwy oraz obszaru autoryzacji,

•

cel handlowy – jeżeli intencją stron jest określenie celu handlowego, to najlepiej
określać go w interwałach nie krótszych niż kwartalne, z uwzględnieniem charakteru
produktu oraz układu świąt w Chinach,

•

warunki płatności – bardzo trudna materia. Każdy z producentów, co oczywiste, preferuje 100% przedpłatę. Niekiedy tak bardzo, że dobitnie podkreślają to w odpowiedzi
na pierwszego maila z zapytaniem ofertowym. Choć znacząca większość transakcji
jest przedpłacona, to jednak coraz częściej pojawiają się zapytania o odroczone tryby
płatności. Zdecydowanie rekomenduje się handel w oparciu o przedpłaty, szczególnie
z nowymi klientami, z którymi nie ma wyrobionych długich relacji handlowych.

Producenci, którzy jednak chcą zaproponować kredyt kupiecki, powinni przynajmniej pierwszą, nawet niedużą, sprzedaż zrealizować na przedpłacie, choćby po to, by zweryfikować konto
bankowe importera. Dobrą alternatywą jest akredytywa, choć wymaga ona dodatkowej dokumentacji towarzyszącej eksportowi i wydłuża proces realizacji zamówienia.
Rozważając akredytywę lub odroczony termin płatności, dobrze jest zamówić raport wiarygodności płatnika oraz określenie limitu kredytu kupieckiego.
•

dobrą praktyką jest precyzyjnie określić okres przygotowania wysyłki lub załadunku
kontenerów uwzględniając przy tym fakt, że do rozpoczęcia produkcji konieczne będzie
otrzymanie projektu chińskiej etykiety. Często zdarza się, że klient wyobraża sobie, że
produkcja rusza tuż po jego wyjściu z banku z potwierdzeniem przelewu. W realiach
natomiast uruchomienie produkcji następuje po zaksięgowaniu wpłaty i otrzymaniu
potwierdzonej chińskiej etykiety. Niezrozumienie tego powoduje duże napięcia, zważywszy, że Chińczycy zwykli zamawiać produkt na ostatnią chwilę,
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•

miejsce i organ rozstrzygający spór – to jedna z najtrudniejszych kwestii do uregulowania w umowie. Niemal zawsze klient będzie oczekiwał oddania sprawy pod ocenę Sądu
w Chinach, producent natomiast będzie chciał, by był to Sąd „właściwy dla siedziby
producenta”. Każdy chce zachować komfort w tej materii. Dobrym rozwiązaniem jest
oddanie rozstrzygnięcia pod osąd Sądu w Hongkongu, jednocześnie zakładając rozwiązywanie sprawy w „chiński sposób”.

Certyfikat dystrybucyjny
Dystrybutor, z którym producent wchodzi we współpracę, szczególnie wyłączną na dany kanał sprzedaży czy sieć handlową, może potrzebować certyfikatu dystrybucyjnego. Jest to dokument wystawiany przez dysponenta marki, poświadczający, że dany dystrybutor jest przez
niego autoryzowany do dystrybucji produktów danej marki w określonym kanale i czasie.
Certyfikaty dystrybucyjne są bardzo często wymagane przez operatorów sklepów internetowych i służą udowodnieniu, że rozprowadzany produkt pochodzi z autoryzowanego źródła.
Skan tego dokumentu jest umieszczany w sklepie internetowym jako dodatkowe potwierdzenie
autentyczności produktu.
W przypadku sprzedaży na rynku offline, certyfikat jest okazywany kupującym w podobnym
celu.
Pierwsza sprzedaż
Pierwsza sprzedaż, często tylko kilku palet, to niewątpliwy sukces, choć przysłowiowego szampana trzeba wciąż trzymać w lodówce. To dowód na to, że klient widzi potencjał w produkcie,
ale musi być on zestawiony z realiami. Pierwsza sprzedaż to test dla producenta, w jaki sposób
poradzi sobie operacyjnie z zamówieniem. To również sprawdzian produktu, czy będą z nim
problemy przy odprawie i na rynku.
Produkt, każdorazowo przekraczając granicę, niezależnie czy pierwszy, czy kolejny raz, jest
sprawdzany przez CIQ. Sprawdzeniu podlegają dokumenty (kompletność), zgodność danych
na dokumentach ze stanem faktycznym, zgodność opakowania produktu z zarejestrowanym
wcześniej layoutem, zawartości etykiety chińskiej z odpowiednimi normami. Kontroli podlega
także spójność parametrów produktu z danymi na dokumentach oraz ze stanem faktycznym.
Należy pamiętać, że przy każdym eksporcie do Chin, CIQ bada laboratoryjnie parametry produktu z danymi na dokumentach i chińskimi normami. W przypadku wyników niespełniających
wymogów chińskiego prawa, produkt nie może wjechać do Chin. Powinien zostać zawrócony
do producenta lub zutylizowany w porcie. Obie procedury wiążą się z dużymi kosztami oraz
powstaniem w bazie CIQ tzw. „black record”, czyli zapisem o problemie z produktem. Zapis jest
skojarzony zarówno z profilem producenta jak i importera w systemie CIQ.
Kolejne odprawy, czy to produktów danego producenta, czy kolejnych dostaw danego importera, będą bardzo dokładnie sprawdzane, co czyni je zdarzeniami podwyższonego ryzyka,
zważywszy na opasłość dokumentacji importowej i ilość miejsc, w których istnieje możliwość
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popełnienia błędu. Dlatego importer i działający w jego imieniu agent dokładają zawsze wszelkich starań, by dobrze sprawdzić produkt przed importem, przygotować etykiety i dokumenty
w niebudzący wątpliwości sposób.
Ale jedna rzecz pozostaje poza ich kontrolą – rzeczywista jakość produktu, błędy w załadunku,
uszkodzenia w czasie transportu. Czyli z grubsza rzecz biorąc, błędy producenta.
Jak wcześniej wspomniano, w ramach procedury odprawy produktów w porcie, sprawdzane są
rzeczywiste parametry produktu i ich zgodność z dokumentami i chińskim normami. Absolutnie kluczowa jest znajomość norm produktowych przez producenta, co oznacza znajomość ich
przez osoby z działu eksportu, menadżera produktu, kierownictwo produkcji, dział jakości i inne
osoby biorące udział w procesie realizacji zamówień do Chin.
To oznacza, że jeżeli badanie któregoś z parametrów produktu nie jest wymagane polskim prawem, a jest wymagane chińskim, to parametr ten powinien być badany w każdej partii produkcyjnej. Inaczej, przez zwykły brak wiedzy i szkoleń osób z działu jakości dot. wymogów chińskich,
długo wypracowywany sukces sprzedażowy, może okazać się bolesną porażką.
Dobre praktyki przed pierwszą sprzedażą:
•

zarejestruj swoją markę w Chinach w China Trademark Office (więcej w rozdziale ‘Rejestracja marki’,

•

zapoznaj się z chińskimi normami dotyczącymi swoich produktów i sprawdź, czy Twój
produkt je spełnia,

•

przeszkól wszystkie osoby i działy w firmie ze specyfiki handlu z Chinami
i wymogów dotyczących produktów, pakowania, dokumentacji itd. Kluczowe jest, by
każdy z nich zdał sobie sprawę z licznych wymogów chińskich klientów, porzucił posiadane stereotypy na temat Chin i Chińczyków i był świadom pokładanych wobec niego
oczekiwań i zagrożeń wynikających z zaniedbań lub nawet przypadkowych błędów.

Dobre praktyki przed każdą sprzedażą:
•

zwróć szczególną uwagę na chińską etykietę. Zleć wydruk otrzymanego od klienta
(importera) projektu etykiety, sprawdź czytelność wydruku. W przypadku wątpliwości
odeślij klientowi skan w wysokiej rozdzielczości, by sprawdził, czy wszystkie chińskie
znaki są czytelne,

•

wyślij klientowi zdjęcia produktu z naklejonymi etykietami. Pomoże to uchwycić użycie
niewłaściwej etykiety na danym produkcie, jeszcze przed wysyłką towaru, czyli w momencie, kiedy można naprawić błąd,

•

ze względu na koszty odprawy celnej w Chinach oraz ryzyko błędów, w jednej wysyłce
powinny znajdować się produkty z jednej serii produkcyjnej, w ramach danego SKU,
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•

w przypadku wysyłki kontenerów miksowanych, żeby ułatwić CIQ pobranie próbek do
badania, bez konieczności rozładunku całego kontenera, dobrze jest wyłożyć na pierwszą paletę kartony wszystkich SKU, które się znajdują w kontenerze,

•

mając na uwadze, że towar na paletach będzie się przemieszczał tysiące kilometrów,
dobrze jest dodatkowo wzmocnić palety kantówkami, przekładkami, a także wzmocnić
paletę taśmami polipropylenowymi,

•

ładując do kontenera towar na drewnianych paletach należy zwrócić szczególną uwagę,
by były to palety fumigowane IPPC66,

•

przygotowując dokumenty eksportowe, należy zwrócić szczególną uwagę na spójność
danych we wszystkich dokumentach,

•

tuż po wysyłce kontenerów należy przesłać klientowi:
o

robocze wersje dokumentów eksportowych do zatwierdzenia,

o

zdjęcia z załadunku, w tym zdjęcia z pustego, częściowo i całkowicie załadowanego
kontenera (co najmniej jedno ujęcie powinno zawierać numer kontenera oraz naczepy), a także numery plomb.

Dokumentacja transakcyjna
Lista wymaganych dokumentów podczas importu do Chin może się różnić w zależności od produktu. Jest jednak trzon dokumentów, który zawsze będzie niezbędny w pakiecie. Będą to:

66

92

•

faktura,

•

konosament,

•

certyfikat pochodzenia (CoO),

•

certyfikat analiz (CoA),

•

świadectwo zdrowia: świadectwo weterynaryjne (w przypadku produktów
odzwierzęcych, wydawane przez powiatowego lekarza weterynarii odpowiedzialnego
za współpracę z danym zakładem produkcyjnym) lub świadectwo sanitarne wydawane
przez Sanepid właściwy dla miejsca produkcji (nie zawsze wymagane; w przypadku pozostałych produktów),

•

lista załadunkowa (Packing List),

•

certyfikat produkcyjny (dokument w formie oświadczenia producenta, że dany produkt
był wytworzony przez dany zakład),

IPPC (z j. angielskiego) - International Plant Protection Committee.

•

certyfikat fumigacji palet,

•

inne, w zależności od produktu i sytuacji. Listę wymaganych dokumentów należy
uzgodnić z klientem przed przyjęciem zamówienia.

Resztę dokumentów, np. certyfikat dopuszczenia producenta / zakładu do eksportu do Chin (wymagany głównie w branży art. pochodzenia odzwierzęcego, art. świeżych), zarejestrowane layouty,
chińskie etykiety, licencję importera, itp. dostarczy do CIQ klient lub jego agent importowy.
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Efektywność współpracy
W poprzednich rozdziałach zaprezentowano szeroką listę zagadnień związanych ze sprzedażą do Chin. Przygotowanie kompleksowej oferty produktowej i własnej organizacji do pracy
z chińskimi klientami to czasochłonny projekt wymagający licznych interakcji pomiędzy centralą
producenta, klientami i osobami wspierającymi biznes w Chinach (pracownicy chińskiego oddziału lub agenci). Należy sobie dobitnie uświadomić, że sprzedaż do Chin znacznie wybiega
poza typową transakcję sprzedaży eksportowej. Oprócz dobrej oferty, producent musi zademonstrować wielką sprawność operacyjną w pracy nad rozwojem sprzedaży do Chin. Klienci
chińscy doceniają producentów z dobrą ofertą. Elementami dopełniającymi szansę producenta
na sukces są dodatkowo:
•

znajomość przez producenta chińskich realiów,

•

pokora, szacunek i akceptacja Chin i Chińczyków takimi jakimi są, porzucenie woli
zmiany na wzór schematów europejskich,

•

wypracowanej strategii rynkowej na Chiny, mechanizmów kontroli nad kanałami sprzedaży i cenami,

•

determinacja producenta co do kierunku rozwoju rynkowego,

•

codzienna szybkość komunikacyjna,

•

szybkie podejmowanie decyzji,

•

nieuciekanie przed problemami rynkowymi i przyjmowanie postawy „ja odpowiadam
za produkt tylko do burty. Reszta to nie mój problem”,

•

uwzględnienie wniosków, dobrych praktyk i pozostałych aspektów opisanych już
w niniejszej publikacji.

Niestety, odległość geograficzna, kulturowa, językowa, uprzedzenia, stereotypy, odmienne
oczekiwania i różnica czasu, nie sprzyjają sprawności w postępach projektu.
W realiach codziennej współpracy operacyjnej, patrząc z perspektywy Chin, najbardziej odczuwalna jest powolność działania producentów. Długie oczekiwanie na podstawowe informacje,
decyzje czy dokumenty sprawia, że chiński klient zaczyna się zastanawiać, czy producent na
pewno jest zainteresowany rozwojem z nim biznesu.
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Doktryna współpracy z producentem
Najlepiej chyba można ten problem zilustrować uświadamiając sobie, że pomiędzy Chinami
a Polską jest średnio 6,5 godziny67 różnicy czasu. Codziennie pozostaje, rozumując w uproszzczeniu, tylko 3,5 godziny jednoczesnej pracy po stronie polskiej i chińskiej kiedy osoby współpracujące mogą ze sobą rozmawiać. Tytułem przykładu: kiedy według czasu zimowego, biuro
w Warszawie we wtorek o godzinie 9:00 rano rozpoczyna pracę, to w Chinach jest już godzina
16:00 i publiczne instytucje tj. CIQ kończą pracę.
Załóżmy, że w poniedziałek we wczesnych godzinach popołudniowych chińskiego czasu (czyli
w okolicach godziny 8:00 rano polskiego) chiński klient wysłał do producenta prośbę o dosłanie
ważnego dokumentu, od którego zależy zakończenie odprawy towaru w porcie. Dział eksportu
producenta nie odesłał tego dokumentu do końca dnia pracy swojej fabryki w poniedziałek.
Chiński klient przychodząc do pracy parę godzin później, czy we wtorkowy chiński poranek,
uświadomi sobie, że dalej nie może nic zrobić, bo czeka na mail z dokumentem od dostawcy.
Pracownik działu eksportu producenta w Polsce, przychodząc do pracy we wtorek z rana, uznaje,
że musi zająć się pilnymi załadunkami. Po ich zakończeniu wysyła maila z brakującym dokumentem do Chin. Czyni to dopiero o godzinie 10:30, czyli w momencie, kiedy CIQ już nie pracuje.
Otrzymanie oczekiwanego dokumentu w tym momencie oznacza dla klienta z Chin, otrzymanie go de facto w środę. Proces odbioru towaru z portu, tym samym, opóźnił się o dwa dni.
A co jeżeli polski pracownik we wtorek ma całodniowe szkolenie i nic chińskiemu klientowi nie
wyśle? Jak to wpłynie na relację z klientem? A co się stanie, jeżeli w środę rozpoczyna się w Chinach dłuższe święto? Kto zapłaci za niepotrzebny przestój kontenera w porcie?
Powyżej opisana sytuacja nie jest hipotetyczna. Jest, niestety, z życia wzięta. Z doświadczenia
wynika, że w większości przypadków, działy eksportu nie wypracowały sobie umiejętności
funkcjonowania w warunkach współpracy z klientami z odległych stref czasowych. Bardzo
często z rana obsługują załadunki, uczestniczą w szkoleniach lub spotkaniach działowych.
Szefowie działów eksportu powinni dobrze zorganizować pracę swoich zespołów ukierunkowaną na szybkość podejmowania decyzji i reakcji na zdarzenia z rynku chińskiego. Osoby oddelegowane do obsługi klientów z Państwa Środka powinny mieć dostęp do pełnych
zasobów dokumentowych związanych z produktem oraz szybką ścieżkę dotarcia do osób
decyzyjnych. To pozwoli znacznie przyspieszyć interakcję z rynkiem w Chinach. W przeciwnym razie przekładanie zadań na „nieco potem”, wielogodzinne poszukiwania kogoś kto
może podjąć prostą decyzję czy podpisać dokument oraz różnice w kalendarzach chińskim
i polskim, spowodują niepotrzebne wydłużenie procesów. W skrajnym przypadku opóźnienie może być liczone w tygodniach.
To bardzo frustruje klientów w Chinach, gdzie na reakcję dostawcy usługi czy produktu wszyscy
zwykli czekać parędziesiąt minut. Niech wskazówką będą wyniki badań wśród konsumentów re67

różnica czasu pomiędzy Chinami a Polską wynosi +6 godzin w czasie letnim i +7 godzin w czasie zimowym.
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alizujących swoje zakupy w internecie. Kupujący, którzy korzystali z usług działu obsługi klienta
poprzez chat internetowy ze sprzedającym, zostali zapytani, ile minut dają sprzedającemu na
odpowiedź. W badaniu określono, że maksymalnie 3 minuty (!!!), po czym rezygnują z zakupu.
Oczywiście w realiach relacji import-export nikt nie oczekuje odpowiedzi w czasie krótszym niż
niejedna piosenka, ale to obrazuje idealnie wymagania chińskiego klienta.
Podsumowując: niezależnie od modelu współpracy producenta z chińskim rynkiem, czy to poprzez własny oddział, czy agenta, czy bezpośrednio z klientami, sprawy „chińskie” muszą mieć
bezwzględny priorytet. W przeciwnym przypadku, krótki czas, jaki zostaje na wspólną pracę
i uzgodnienia pomiędzy stronami transakcji, nie zostanie efektywnie wykorzystany.
Osoba zajmująca się rynkiem chińskim musi mieć dostęp do osoby decyzyjnej, a ta powinna
dobrze znać specyfikę pracy z Chinami, by podjęcie decyzji nie było poprzedzone długotrwałą
rozmową edukacyjno-wyjaśniającą.
Biorąc pod uwagę ww. czynniki, konieczność holistycznego podejścia do „chińskiego” projektu i komplikację procesu sprzedaży, optymalnym rozwiązaniem jest posiadanie swojego
oddziału w Chinach lub agenta handlowego, czyli ogólnie rzecz ujmując zasobów, które rozumiejąc lokalny rynek będą liderami projektu wdrożenia produktów do sprzedaży. Klienci
w Chinach bardzo doceniają producentów, którzy mają swoje lokalne reprezentacje i czują
się komfortowo, mając dostępnych lokalnie partnerów do rozmowy, najlepiej decyzyjnych,
mówiących po chińsku, z którymi mogą rozmawiać wg chińskich godzin pracy. Partnerów,
którzy znają dobrze lokalne realia handlu i są w stanie odpowiednio zorganizować wsparcie
klienta, a także porozumieć się z centralą spółki. Posiadanie lokalnej reprezentacji zwiększa
więc szanse na sprzedaż.
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Misja Go China
Opisane w poprzednich rozdziałach elementy rynku, specyficzne wymogi dotyczące produktów,
mechanizmy rynkowe i cały zakres zadań do zrealizowania przed pierwszą sprzedażą, wiodą do
wniosku, że sprzedaż do Chin to projekt znacznie bardziej skomplikowany niż typowe transakcje
wewnątrzwspólnotowe. Chcąc się dobrze przygotować do współpracy z chińskimi partnerami,
każdy z producentów będzie musiał ponieść duży nakład pracy i związane z tym koszty, a co więcej, wykazać się dużą dozą cierpliwości. Sprzedaż do Chin nie przychodzi szybko, a zrozumiała
presja zarządów firm na szybką sprzedaż jest tak duża, że przedsiębiorcy popełniają błędy idąc
na skróty.
Sprzedaż do Chin to wieloetapowa misja; niemal jak misja na Księżyc. Niby nam znany, będący
w zasięgu wzroku, ale de facto bardzo odległy. Trzeba rozpracować każdy krok, by zawczasu być
przygotowanym i spotęgować dobre wrażenie u klienta.
SWOT sytuacji polskich producentów w handlu z Chinami
Chińscy klienci mają na stole oferty od producentów z całego świata. Polscy producenci nie
rywalizują tylko ze znanym sobie innym polskim producentem, ale z zastępem konkurentów
z innych krajów i kontynentów. Wygrywa ten, kto ma lepszą markę, produkt, serwis. Ten kto
wykaże się szybkością, przemyślaną strategią, determinacją, elastycznością i gotowością do
zmian. Warto przy tej okazji uzmysłowić sobie, w jakiej pozycji znajdują się Polska i rodzimi producenci wobec chińskich importerów i konsumentów. Poniższa analiza jest w pewnym sensie
uogólniona i może się różnić w zależności od poszczególnych producentów.
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• obecność Polski na jedwabnym szlaku, połączenie kolejowe z Chinami,
• poprawiające się relacje biznesowe między Polską i Chinami,
• dobra prasa Polski w Chinach,
• obecność Polski w UE,
• europejskie standardy produkcyjne i sanitarne
obowiązujące w Polsce,
• nowoczesne parki maszynowe producentów,
• dobra percepcja polskiego środowiska naturalnego wśród Chińczyków,
• szeroka gama produktów spożywczych oferowanych przez polskich producentów,
• atrakcyjne ceny polskich produktów,

• brak wyrobionych długoletnich relacji biznesowych Polski z Chinami i Polaków z Chińczykami,
• brak porozumienia Free Trade Agreement
Polski/UE z Chinami,
• brak silnej i spójnej marki ‚Polska’, ‚Polska Żywność’ na wzór jednoznacznie kojarzonej kuchni
francuskiej czy włoskiej,
• brak silnych polskich marek torujących drogę na
rynek mniejszym markom,
• indywidualizm działania polskich przedsiębiorców, brak wspólnej reprezentacji branżowej
w Chinach polskich producentów, brak stałej
ekspozycji i magazynu próbek w Chinach,

97

• odwaga biznesowa Polaków, elastyczność w poszukiwaniu rozwiązań.
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• brak budżetu na promocję na szeroką skalę, stosownie do wielkości i charakterystyki rynku,
• niesystemowe podejście przy wprowadzaniu
produktów na rynek chiński; niecierpliwość, pośpiech, działania ad hoc,
• niewystarczająca dbałość o opakowanie produktu, ochronę znaków towarowych, domen internetowych,
• brak szacunku i pokory wobec rynku i Chińczyków, stereotypy,
• niska wiedza o lokalnych (chińskich) uwarunkowaniach biznesowych, kulturze biznesu,
• automatyzm w stosowanych rozwiązaniach
i oczekiwaniach,
• długie terminy dostaw drogą morską,
• słaby marketing marek (korporacyjnych i produktowych) oferowanych chińskim partnerom,
• brak zintegrowanej oferty dla HoReCa,
• niska efektywność organizacyjna współpracy
z Chinami,
• wynikający z indywidualizmu działania brak
możliwości dużego roadshow po Chinach promującego polską żywność, docierającego do
szerokiej grupy (pod)hurtów obsługiwanych dotąd przez wiodących dystrybutorów lub importerów,
• duża bariera rozpoczęcia biznesu wynikająca
z minimum transportowego (cały kontener),
• bardzo utrudniony handel w oparciu o konsolidowane zamówienia kontenerowe miksowane
od kilku producentów,
• realny brak możliwości przedstawienia zintegrowanej pełnej polskiej oferty dużemu graczowi
lub zorganizowania polskiego sklepu internetowego.

SZANSE

ZAGROŻENIA

• istniejący od lat popyt na importowane produkty spożywcze,
• rozwijająca się klasa średnia (finansowo, liczebnie i geograficznie),
• rozbudowa chińskich miast,
• rosnąca świadomość jakości produktów wśród
konsumentów,
• potencjał na importowane produkty w mniejszych miastach,
• dobra percepcja polskich produktów spożywczych,
• polskie mleko zaistniało w świadomości konsumenckiej, a w ślad za tym Polska jako producent
dobrej żywności,
• ultraszybki rozwój sprzedaży internetowej, pozwalającej na dotarcie bezpośrednio do konsumentów z ominięciem pośredników i mini monopoli parasolowych.

• bardzo silna konkurencja,
• zakorzenione silne marki z innych krajów w poszczególnych kategoriach, dysponujące dużymi
budżetami promocyjnymi, mające silnych lokalnych partnerów biznesowych,
• konsekwentny rozwój chińskich producentów,
silny marketing lokalnych graczy,
• często zmieniające się prawo,
• ryzyko nagłych decyzji władz chińskich fundamentalnie wpływających na warunki biznesu,
• brak pewności interpretacji lokalnego prawa,
różne praktyki w zależności od portu,
• pozostanie Polski i producentów w stanie braku
silnych, znanych w Chinach marek będzie zmuszało do konkurowania cenowego, a w konsekwencji narazi na ryzyko bycia podmienionym
przez tańszego dostawcę,
• zmiany w prawie dot. oznakowywania opakowań (konieczność oryginalnego nadruku chińskich etykiet) bardzo utrudni lub uniemożliwi
handel z Chinami tym producentom, którzy
nie będą mieli swojej reprezentacji (spółki) lub
wyłącznego importera w Chinach a MOQ na
opakowania będzie znacznie przekraczało ilości
pojedynczego zamówienia.

Idea sektorowa
Powyższa tabela w wielu miejscach zawiera konkluzje wynikające z zagadnień opisanych szczegółowo w poprzednich rozdziałach. W niniejszym rozdziale opisano natomiast wizję, która
znacznie poprawiłaby producentom szanse dotarcia do rynku. Jest to wizja działania producentów w ramach jednej reprezentacji, jednego podmiotu w dopasowanej do potrzeb producenta
formie uwzględniającej istniejące relacje z klientami.
Należy sobie uświadomić, że chińscy partnerzy biznesowi zwykli spotykać się z odpowiadającymi im wielkością czy mandatem reprezentacjami, partnerami biznesowymi. Oznacza to, że
do dużych klientów chińskich mają szansę dotrzeć co najwyżej najwięksi polscy gracze a i tak
często będzie miała miejsce duża nierówność w wielkości obu partnerów. Jednak, gdyby powstał jeden podmiot, reprezentujący co najmniej kilkudziesięciu polskich producentów, w tym
dużych, oferujący przekrojową ofertę min. 3000 SKU w pierwszej fazie działania, miałby szansę
dotrzeć skutecznie z ofertą na rynek. Podmiot taki, gdyby miał również funkcję handlową, mógłby stać się operatorem polskiego pawilonu na największych portalach handlowych w chińskim
internecie.
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Przy czym należy wspomnieć, że oferta o której mowa wyżej, stworzona zostałaby w oparciu o produkty sprawdzone pod kątem możliwości importu do Chin o zarejestrowanych markach, wsparte pełną dokumentacją wymaganą do rozpoczęcia biznesu w Chinach. Dodatkowo,
produkty te zostały dopasowane pod potrzeby chińskiego rynku stosownie do lokalnej specyfiki w pełnym zakresie opisanym w niniejszej publikacji, wsparte marketingiem oraz innymi
niezbędnymi narzędziami handlowymi.
Katalog oferty powinien być sformatowany pod rynek w następujących segmentach:
•

dystrybucyjnym: tradycyjny detal, sklepy CVS, e-commerce, KTV oraz specjalistyczne
(np. kluby fitness, sklepy bio/vegan itd.), restauracje, hotele, przemysł spożywczy,

•

grupy docelowej: dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze,

•

okazji i formy spożycia: posiłek w domu, przekąska, dieta, sport, impreza, on-the-go,

•

typów produktów: suche, chłodne, mrożone.

Innymi słowy, chodzi o strukturę produktów i marek, którą można zaoferować zarówno dużym
graczom jak i lokalnym hurtownikom, którzy mogliby dowolnie dobierać produkty wg specyfiki
swoich rynków. W pierwszej fazie należałoby zakładać możliwość konfiguracji zamówień miksowanych paletowo w kontenerach. To niewątpliwie wymagałoby operacyjnego przygotowania
się producentów do wytworzenia małej ilości produktów oraz dedykowanych serii produkcyjenych z etykietami pod konkretne zamówienie w pierwszym etapie działalności. To także wymagałoby stworzenia systemu operacyjnego po stronie polskiej, który w krótkim czasie realizowałby zamówienie od wielu producentów, konsolidację przesyłek i wysyłkę. W całość projektu
powinny być też zaangażowane jednostki administracji Państwa, by zapewnić bardzo szybką
emisję niezbędnych dokumentów (np. świadectwa sanitarne, weterynaryjne).
Idealnie byłoby, gdyby cały projekt obsługiwany był za pomocą zintegrowanego systemu IT
(ERP, Web, APP), obsługującego wszystkie procesy pre i post handlowe, pozwalając przesyłać
zamówienia w czasie rzeczywistym i śledzić postęp wysyłek. Taki serwis to podstawa sprawnego
handlu z chińskimi partnerami przyzwyczajonymi do biznesu w oparciu o urządzenia mobilne.
To też sposób na osiągnięcie szybkości działania połączonego z efektywnością kosztową.
Roadshow polskich producentów
Tak sformatowana oferta oczywiście nie sprzeda się sama. Każdy z producentów musiałby zadeklarować sposób koegzystencji z takim wehikułem. Jest kilka możliwych modeli, niekolidujących z istniejącymi relacjami handlowymi. Dla jednych podmiotów, organizacja mogłaby być
wyłącznym importerem do Chin, dla innych agentem handlowym, dla jeszcze innych wyłącznie
marketerem. Ostateczny profil powinien być wynikiem wniosków po analizie potrzeb przedsiębiorstw.
Aktualnie Chiny promują ideę projektu Pasa i Szlaku (Belt & Road). Polska jest jednym z ważniejszych partnerów tego projektu. W ramach niego, Chiny są promowane w Polsce a Polska
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w Chinach. Uczestniczą w tym również, kontrolowane w całości przez chiński rząd, media. To
odpowiedni moment, by zapewnić dobrą promocję polskiej żywności, czy polskich produktów.
Jednak, by je promować, potrzebna jest ich szeroka dystrybucja, której aktualnie polskie produkty nie posiadają. W najlepszej sytuacji są polscy producenci mleka, których produkty bez
większych problemów można kupić w internecie. Ale już w powszechnej dystrybucji tradycyjnej
polskie mleko nie jest dostępne. Pomimo to należy stwierdzić, że polscy producenci mleka, na
tle innych producentów spożywczych, odnieśli jak do tej pory największy sukces w Chinach.
Wciąż znacznie mniejszy niż ich konkurenci z Niemiec, Australii czy Nowej Zelandii, ale widać
bardzo dobrą bazę do dalszego budowania pozycji ich marek.
Typowym i dobrym sposobem dotarcia z ofertą do chińskich partnerów są targi. Najpopularniejsze to SIAL, FHC i Anufood. Wystawiając się na nich, polscy producenci mają w zasięgu importerów, kupców i agencje najlepszych sieci. Gdyby na targach polski sektor spożywczy wspierała
lub reprezentowała jedna organizacja, to jej siła dotarcia po targach ze z integrowaną ofertą do
wspólnej bazy kilku tysięcy potencjalnych klientów, byłaby doprawdy duża. W bazie klientów znaleźliby się importerzy, hurtownicy, kupcy, właściciele sklepów, w tym internetowych. W skrócie
cały chiński biznesowy świat spożywczy.
Dziś wielu klientów, w tym liczni hurtownicy odwiedzający targi, pozostaje poza zasięgiem działających producentów w pojedynkę. Wielu z nich nie ma działów importu, nie mają w swoich zespołach osób posługujących się językiem angielskim. Dodatkowo niejeden z nich nie ma możliwości
zakupu całego kontenera od producenta, u którego minimalnym zamówieniem jest taka właśnie
ilość produktu. Co więcej, wielu z nich chce kupić z lokalnego magazynu paletę czy dwie towaru,
dostać lokalną fakturę VAT i odebrać towar dzień po zapłacie. Ponownie dochodzimy do wniosku,
że znacznym ułatwieniem byłby tandem jednej reprezentacji z integratorem zamówień i wysyłek.
Drugą częścią rozwiązania problemu dotarcia z ofertą powinno być road show w chińskich miastach z polską ofertą. Idealnie, gdyby zbudowano do tego cały, atrakcyjny, rozpisany na tygodnie
program marketingowy, np. weekend z polską żywnością, polską sztuką, muzyką, modą, itp. Projekt polegałby na wystawieniu się z ofertą całej grupy producentów polskich w poszczególnych
miastach, w dobrze dobranych lokalizacjach. Produkty powinny być sprzedawane detalicznie, by
dać ludności szansę poznać ofertę, a producentom zebrać informację zwrotną o produkcie.
Ale bodaj najważniejszym byłoby zapewnienie obecności lokalnych hurtowników i lokalnych
sieci na wydarzeniach. Nawiązane w ten sposób relacje z dystrybutorami wraz z ofertą pt.
„zamów dowolny miks paletowy do kontenera, a my go dostarczymy do Twojego magazynu”
z pewnością przyniosłyby otwarcie nowych miejsc dystrybucji. Dla niejednego lokalnego hurtownika byłaby to jedyna możliwość tańszego zakupu bezpośrednio od producentów mniejszych ilości niż często wymagane ilości kontenerowe, a dla producentów – ominięcie trudnych
partnerów, jakimi są główni importerzy czy struktury mini monopoli parasolowych.
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Marketing zintegrowanej oferty
W realiach, niewiele polskich marek stać na promocję w zauważalnej w Chinach skali. Dlatego organizacja powinna stanowić model promocji „house of brands”, przypominającej butique
marek z obsługą handlową.
Zintegrowana oferta polskich produktów musiałaby być wspierana profesjonalnie marketingowo z poziomu Chin. Na pierwszym etapie adresatem przekazu byliby partnerzy biznesowi,
bez których projekt się nie uda. To oni są pierwszymi „kupującymi” ofertę. To ich w pierwszej
kolejności należy przekonać do współpracy z jednostką reprezentującą dużą grupę marek produktowych lub poszczególnymi polskimi producentami.
W nieco dalszej perspektywie komunikacja marketingowa powinna być rozszerzona na konsumentów. Idealnie, gdyby komunikacja była prowadzona ciągle, ze szczególnym uwzględnieniem chińskich mediów społecznościowych, co jest standardem w Państwie Środka. Wśród
możliwych nośników promocji w telewizji i internecie mogłyby być seriale czy programy
rozrywkowe. Przykładem niech będzie promocja włoskich marek w znanym formacie dot.
doskonalenia sztuki kulinarnej przez kucharzy. W formacie Greatest Chef China68 kucharze
włoscy i chińscy konkurowali ze sobą mając do dyspozycji promowane chińskie i włoskie
marki spożywcze tj. Monini, Lavazza, Barilla, Grana Padano. A przy okazji w kadrze pojawiały
się Dolce Gabana, Giorgio Armani i Sheraton Hotel.
Natłok przekazów marketingowych przytłacza, więc konsekwencja w ich przekazie i profesjonalizm form marketingowych to szansa na zaistnienie w świadomości konsumentów.
Świetnym narzędziem byłaby współpraca z celebrytą lub sportowcem, rozpoznawalnym dla
mieszkańca Państwa Środka. Rolą ambasadora byłoby zatem promowanie całej oferty polskich
produktów.
Opisany w tym rozdziale projekt, byłby przełomowy dla polskiego sektora spożywczego,
jak również dla polskiego eksportu. Wymagałby zmiany kilku paradygmatów i porzucenia
uprzedzeń. Przedsięwzięcie wymagałoby wejścia we współpracę wielu podmiotów o różnych
wielkościach, czasem konkurentów na polskim rynku. Ale jednym z ważniejszych partnerów
powinien być Skarb Państwa, bowiem w Chinach poparcie władz politycznych jest kluczowo
ważne dla wszelkich większych inicjatyw gospodarczych. Poza wszystkim – wykrojenie dla
polskich przedsiębiorców kawałka z chińskiego rynku spożywczego, to polska racja stanu.
Chiny to bardzo odległy rynek. Odległy w znaczeniu i geograficznym, i kulturowym. Różnice kulturowe dotyczą nie tylko codziennych zachowań, innego kalendarza czy zwyczajów, ale również
mechanizmów robienia biznesu. Bez zrozumienia i zaakceptowania tych różnic, niecierpliwego
producenta czeka gorzkie zderzenie z rzeczywistością i powściągliwą postawą chińskiego klienta, który bardzo powoli angażuje się w projekt. W najgorszym przypadku producent popełni
kosztowne błędy i zniechęci się do „projektu Chiny”.
68
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https://youtu.be/ZQppabmHtbw.

Dla Chin i Azji nie ma alternatywy w dzisiejszym świecie. To ogromny rynek konsumencki. Niejednokrotnie atrakcyjniejszy niż niejeden rynek afrykański, ale znacznie bardziej konkurencyjny
i wymagający. Są dobre przykłady firm, które przyjmują już powtarzające się zamówienia z Chin.
Ich dzisiejszy wynik na pewno wymagał pracy i wielu zmian - w produkcie, opakowaniu, postawie lub postępowaniu wobec rynku.
Sprzedaż do Chin to krok, który powinien być efektem przemyślanej, długofalowej strategii.
Jak powiedział żyjący w latach 604-532 p.n.e chiński filozof Laozi „Podróż o długości tysiąca mil
rozpoczyna się od pojedynczego kroku”69. W niniejszej publikacji opisano wiele z kroków, które
należy postawić, by poczuć słodki smak sukcesu sprzedając polską żywność do Państwa Środka.

69

千里之行，始於足下 – oryginalny zapis w języku chińskim.
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O autorze:
Michał Bielewicz - menadżer doświadczony w sprzedaży w Chinach. W Szanghaju mieszka od
2006 roku z przerwą w latach 2008-2010.
Odpowiedzialny za sprzedaż w Chinach produktów następujących firm: VTS Clima (centrale
klimatyzacyjne), Selena (materiały chemii budowlanej), Barlinek (drewniane podłogi), Mlekpol
(produkty mleczne) oraz Basel Olten Pharm (kosmetyki). Przed wyjazdem do Chin pracował
m.in. dla PKN ORLEN, VTS Clima i Wilbo.
Absolwent Politechniki Gdańskiej, Szkoły Głównej Handlowej i Wyższej Szkoły Administracji
i Biznesu w Gdyni.
Współzałożyciel oficjalnej Polsko-Chińskiej Izby Handlowej w Chinach, współorganizator i skarbnik społecznej Polskiej Szkoły w Szanghaju.
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