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KVALITETSPOLICY
- Vi tar fullt ansvar för vår 
produkt kvalitetskontroll.
- Om kvalitetsbrister identifi-
eras, kontaktar vi kunden och 
antingen ersätter dem helt eller 
lämnar tillbaka produkten till 
fabriken.

VAD SKA DU GÖRA?
- Kommunicera dina krav tydligt.
- Förse oss med specifikationer,
ritningar, foton, prover etc.
- Låt oss veta de kritiska delarna 
i produkten så att vi kan 
prioritera rätt.
- Låt oss veta användning av 
produkten/delarna. Detta 
påverkar kontroll av tillverk-
ningsprocesser och kvalitets-
åtgärder.
- Låt oss veta vad som är viktigt 
för dig när vi kontrollerar 
kvaliteten.
- Granska dina fabriksprov nog-
grant innan massproduktion.

KONTAKTA OSS
Yiwu City, China
Tel: +86-579 8554 7884
Fax: +86-579 8554 1793
Mob: +86-159 2424 5801
E-mail: china@mmcis.se

Rum 302-306
Nr. 258 Chengbei Road 
Yiwu, Chejiang, KINA

Uppsala, Sweden
Tel: +46-18 505 888
Fax: +46-18 505 444
Mob: +46-705 117 334
E-mail: sweden@mmcis.se

Börjegatan 66 
752 29, Uppsala, SVERIGE

E-mail: info@mmcis.se
www.mmcis.se

Besök vår webbplats

för mer information

Med kontor i Yiwu, Kina, har vi närhet till 
Yiwu City grossistmarknad. Världens största 
grossistmarknad med 100,000 leverantörer 
som ställer ut 400,000 olika produkter varje 
dag. 

Med produkter från 40 industrier i 2,000 
olika kategorier kan vi alltid hitta något till 
rätt pris och kvalitet för dig.



MMCIS är ett professionellt import 
och inköpsservice företag med 
stor erfarenhet och kunskap med 
kontor i både  Kina och Sverige.

Vi har importerat varor från Kina i över 
10 år och vi vet alla fallgropar.

God kommunikation och korta 
beslutsvägar är nyckeln till att lyckas. 

Vi talar flytande kinesiska, engelska, 
svenska och norska och kan därför se 
till att alla dina produktspecifikationer 
och krav blir uppfyllda.

Våra kontor finns i Yiwu City, Kina, 
där den största grossistmarknaden 
för handelsvaror i världen finns och i 
universitetsstaden Uppsala. 

VÅRA TJÄNSTER

Vi hjälper dig importera från Kina
Vårt mål är att göra det så enkelt 
och effektivt som möjligt för dig att 
tillverka och importera produkter från 
Kina till Europa.

Vi övervakar hela processen från 
produktidé och tillverkning till 
administration och spedition.

Logistik:
1. Spedition från kina.
2. Påskynda varu- 
    deklaration.
3. Frakt konsolidering.
4. Inspektion av frakt och 
    ompackning.

Q:  “Har jag möjlighet att besöka 
fabrikerna som tillverkar våra produkter?”

A:  “Ja, vi anser att det är viktigt att ha en 
god relation med tillverkarna. Vi ordnar 
transport, logi samt möte och besök på 
fabrikerna åt dig.”

Q:  “Kan ni översätta kinesiska dokument 
till svenska åt oss?”

A:  “Ja, vi översätter dokument från 
kinesiska till svenska eller engelska.”

 S

Kvalitet till låg kostnad: 
1. Välrenommerade kinesiska  
    fabriker för din produkt. 
2. Direkt länk till fabriken.
3. Överföring till kinesisk  
    tillverkning av ny produkt. 
4. Uppföljning, leverans och  
    förvaltning.

Inköpsprocessen:
1. Detaljerade offerter från flera  
    fabriker.
2. Prover från de bästa fabrik 
    erna.
3. Kvalitetskontroll (QC) innan  
    frakt.

Sourcing i Kina:
1. Billiga leverantörer efter dina    
    behov.
2. Utvecklar kinesiska kostnads- 
    modeller.
3. Rekommendationer för bätt- 
    re kostnadseffektivitet. 
4. SWOT-analyser på tillverk- 
    ningskedjan.

“Vi söker upp de bästa låg- 
kostnadsfarikerna i Kina, följer 
upp  hela tillverkningsprocessen 
till leverans till dig.”
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