SILKACCESS - აბრეშუმის გზის გასაღები

ჩვენი მისიაა გავხადოთ ჩინეთის ბაზარი მეტად ხელმისაწვდომი. გვაქვს მისწრაფება
შევიტანოთ წვლილი და ვიმოღვაწეოთ დიდი აბრეშუმის გზის პროექტის ფარგლებში.
გავაუმჯობესოთ სავაჭრო ურთიერთობა, შევქმნათ ნამდვილი ღირებულებები
საქართველოსა და ჩინეთს შორის.

კომპანიის შესახებ

SILK ACCESS არის ქართულ-ჩინური
ერთობლივი საწარმოს სტატუსის მქონე
კომპანია. ჩვენ მოვიძიებთ ნებისმიერი ტიპის
პროდუქტს, მწარმოებლს, მოლაპარაკებას
ვაწარმოებთ და დავიცავთ თქვენს ინტერესებს
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში.

ძიება

მოლაპარაკება

ხარისხის
კონტროლი

ლოჯისტიკა

ანალიზი და უპირატესობა
ჩინეთში საწარმოების 40%-ზე მეტს არ გააჩნია ექსპორტის ლიცენზია, ვერ ახერხებენ პროდუქტის
ექსპორტის დეკლარირებას. შესაბამისად არ ჩანან საერთაშორისო ბაზარზე, ან სავაჭრო პლათფორმებზე.
ხშირ შემთხვევაში მათი წარმოებული პროდუქტის გაცილებით ძვირად გადაყიდვა ხდება შუამავალი
სააგენტოების მიერ.
მოგეხსენებათ, ჩინეთში არის უამრავი საწარმო. როგორც წესი, ჩინეთში ჩასულ ბიზნესმენს არ აქვს
პირდაპირი წვდომა მწარმოებელთან. მას უწევს პროდუქტის შეძენა ადგილიდან, სადაც სხვადასხვა
საქონელი უკვე ერთად არის წარმოდგენილი. შესაბამისად, პროდუქტის ფასი გაზრდილია.
ჩვენ გვაქვს წვდომა ჩინეთის შიდა ბაზებთან, შეგვიძლია ვიპოვოთ და დავუკავშირდეთ ყველა საწარმოს
ქვეყნის მასშტაბით.

გუნდი

აკაკი ტყემალაძე

Chief Technology Officer
a.tkemaladze@silkaccess.com

ავთანდილ კაკაბაძე
Chief Financial Officer
avtandil@silkaccess.com

ირაკლი ჟორჟოლიანი
IT Consulting / Cyber
Security Division

zhorzholiani.i.m@gmail.com

გიორგი ტყემალაძე
Chief Executive Officer
george@silkaccess.com

Yixi Lamu (Nikki)
Administrator
yixi@silkaccess.com

Zhang Yi (Eddy)

Chief Business
Development Officer
zhang@silkaccess.com

Fan Jun (Rock)

General Manager
fanjun@silkaccess.com

სერვისი
ძიება
თქვენი მოთხოვნის მიხედვით საუკეთესო ვარიანტების მოძიება, გაფილტვრა, მაღალი
ხარისხის და ოპტიმალური ფასის შემოთავაზება.

მოლაპარაკება
ვიცავთ თქვენს ინტერესებს. სურვილის მიხედვით ვიქნებით თქვენი წარმომადგენლები
ან უშუალოდ თქვენთან ერთად ვაწარმოებთ საქმიან მოლაპარაკებას.

ხარისხის კონტროლი
შევისწავლით კონკრეტული მწარმოებლის გამოცდილებას, სერტიფიცირებას,
ისტორიას, სანდოობას, კომპანიის მასშტაბს, მის მოღვაწეობას და ა.შ.

ლოჯისტიკა
გამოცდილი და სანდო კომპანიის მეშვეობით გირჩევთ ლოჯისტიკის საუკეთესო გზებს.
ჩვენი პარტნიორი კომპანია VIPexpress ფლობს ყველაზე დიდ გამოცდილებას
ჩინეთ-საქართველოს ბაზარზე, აქვთ საკუთარი საწყობები საკვანძო ქალაქებში.
1995 წლიდან ანხორციელებენ საჰაერო, სახმელეთო და საზღვაო გადაზიდვებს
კონკურენტუნარიან ფასებში. საწყობები ქალაქ ივუში, ურუმჩიში, პეკინსა და გვანჯოუში.

შეთავაზება

შესწავლილი გაქვს ჩინეთის ბაზარი, ვმოღვაწეობთ სავაჭრო სფეროში.
აქტიურად ვთანამშრომლობთ სახელმწიფო სტრუქტურებთან, საბანკო და
ბიზნეს სექტორთან.
შეგვიძლია შევასრულოთ ნებისმიერი სირთულის დავალება ჩინეთის
სახალხო რესპუბლიკაში;
* მოვიძიოთ და დავუკავშირდეთ წამყვან საწარმოებს
* ორგანიზება გავუწიოთ თქვენს იურიდიულ მომსახურებას
* დაგარეგისტრიროთ ან დაგიგეგმოთ ვიზიტი გამოფენებზე
* დაგიგეგმოთ ბიზნეს ვიზიტი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში
* დაგეხმაროთ ჩინეთში ბიზნესის წამოწყებაში
* ჩავატაროთ საჭირო კვლევები
* დავგეგმოთ საქმიანი შეხვედრები. ვიყოთ თქვენი წარმომადგენლები ან
უშუალოდ თქვენთან ერთად ვაწარმოოთ საქმიანი მოლაპარაკება.

კონტაქტი
ჩვენი ცენტრალური ფილიალი მდებარეობს
ქალაქ ქუნმინში, იუნანის პროვინცია.
info@silkaccess.com

საქართველო

ჩინეთი

ტელეფონი

ტელეფონი

WhatsApp

WhatsApp

WeChat

WeChat

+995 595 106610
+995 595 106610
+85 199 8854 0049

+86 181 8489 0291
+86 181 8489 0291
+86 181 8489 0291

