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 BRIEFING este o companie internaţională franceză de sourcing și 
consulting în domeniul importului și logisticii de produse din China, India, 

Pakistan  și Bangladesh. Inca din  2010,  Briefing  este prezenta și în România. 

Cu o experienţă de peste 18 ani, BRIEFING sustine Companiile ce au nevoie de 

sourcing / import din China direct de la producători pentru: 

1. Produse sau Piese standard
2. Dezvoltare de produse. 

 Plecand de la ideea sau desenul Dvs. tehnic noi  cream orice tip de produs,  

reproducem orice model deja existent pe piață și putem adapta produsele la 

cerintele Dvs. ) Pentru noi, o comandă înseamnă: 

- cercetarea şi validarea produselor şi a fabricilor

- iniţierea companiei Dvs. în procesul de productie: participarea la diferite târguri  
și            expoziții, vizite la fabricile partenerilor din Asia

- urmărirea producţiei pe toata durata.
- inspectarea produselor finale.
- urmărirea logistică în Asia.
- supravegherea încărcării şi a sigilarii containerului

- urmărirea containerului pe întreg traseul

- deschiderea containerului.

Compania noastră este formata din 2 echipe.

- o echipă situată în 5 tari Europene .  Definirea proiectelor.

- o echipă situată în Asia (11 oficii  care acoperă principalele zone industriale) 

prin
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 căutarea şi validarea furnizorilor

 realizarea produsului dorit de dumneavoastră şi furnizarea de eșantioane

 fabricarea şi urmărirea calității

 încărcarea produsului si trimiterea containerului către transportator

 logistica

 întâmpinarea si acompanierea clienților in cadrul vizitelor.

Totodată, ținem să vă informăm că identificarea produselor Dvs. și obținerea unei 

cotații este absolut gratuită, în acest context, noi vă punem la dispoziţie preţul 

producătorului şi nu al altor INTERMEDIARI care sunt în China  peste 95%. În 
urma prospectării pieței noi vă oferim cel mai mic preț DDP posibil ( de 2-3 ori mai 

mic decât ofertele de pe piața locală ), fiind totodată direct responsabili de 

integritatea și calitatea produselor importate.  Dincolo de asta noi sântem singura 

companie ce investește în afacerea Dvs. beneficiind de un avans de doar 50 %, 

restul achitîndu-se la livrare.  

   Dacă, totuși decideți sau lucrați deja  cu companiile din China, India, Pakistan 

sau Bangladesh, noi vă putem oferi serviciile noastre de inspecție. Prin intermediul 
celor 8 oficii de pe teren, noi putem verifica dacă compania aleasă de Dvs. este 

producator sau intermediar, dacă are capacitatea necesară de a-și onora obligațiile în 

termenul stabilit, precum și însăși procesul de producere și de încărcare a 

produselor în container. Comisionul pentru inspecție este de 300 euro / zi. Acest 

preț include deplasarea fizică a colaboratorului nostru până în fabrică, verificarea 

calității produselor și întocmirea unui raport cu poze și video despre situația de la 

fața locului. În urma inspecției noastre calitative și cantitative scade considerabil 

cantitatea de rebuturi. 

De-a lungul timpului, clienţi fideli ai BRIEFING au devenit diferite companii cu 

renume internațional cum ar fi Airbus, Michelin, UNICEF, Carrefour etc. 

Principalii noştri clienţi activează în domenii ca:

 furnituri

 echipament de protectie

 echipament agricol

 echipament industrial

 produse pentru construcții

 instrumente de precizie

 produse de relief

 cosmetice

 electronice
 textile

 jocuri

 obiecte promoționale

 optică

 produse farmaceutice



 semiproduse și piese speciale

 produse pentru camping

 accesorii de moda

 ambalare

 obiecte decorative

 și altele



Deci, indiferent de domeniul de activitate și de tipul de produs dorit, veți găsi la 

noi cele mai bune prețuri și o echipă profesionista ce va gestiona întregul proces de 
import. 

Pentru informații suplimentare vă stăm cu drag la dispoziție.

Cu respect, 

   Echipa BRIEFING România 




