
 

 

Jak sprzedawać w Chinach przez 
Internet? 

Szkolenie dla pomorskich przedsiębiorców 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,  
Gdańsk, ul. Augustyńskiego 1, sala Polskie Niebo 

6 lutego 2020 r. 
 

9:00-10:30  
Internet i media społecznościowe w Chinach 

• Przedstawienie Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin UW oraz 
projektu Dialog 

• Przedstawienie Pomorskiego Brokera Eksportowego  

• Rynek e-commerce w Chinach i jego struktura 

• Najważniejsze platformy na rynku (Alibaba, Tencent, JD)  

• Media społecznościowe i inne formy promocji w Internecie (płatności, reklamy) 

• Formy współpracy online (O2O, B2C, B2B, C2C, CBEC)  

• Logistyka w e-commerce 
 
10:30-10:45 przerwa kawowa 
 
10:45-12:15  
Charakterystyka elektronicznych platform sprzedażowych oraz konsumentów 

• Porównanie platform 

• Koszty i depozyty na platformach 

• Preferencje chińskich konsumentów 

• Różnice pomiędzy europejskim a chińskim konsumentem 
 
12:15-12:30 przerwa kawowa 
 
12:30-14:00  
Case studies i najlepsze praktyki, czyli jak osiągnąć sukces w e-handlu w Chinach? 

• Digital marketing 

• Proces otwierania sklepu internetowego w Chinach  

• Success stories i failure stories na chińskim rynku e-commerce 

 
14.00-14.30 lunch 
 
Prelegent:  

Karol Piekut - ekspert Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin 
Uniwersytetu Warszawskiego 
 
Szkolenie jest bezpłatne. Zgłoszenia można przesyłać na adres: m.kargul@pomorskie.eu do 3 lutego 
br. Ilość miejsc jest ograniczona.  
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KLAUZULA 

INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy   95/46/WE 
– RODO  informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Marszałek Województwa Pomorskiego, z 
siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe to: e-mail 
m.kargul@pomorskie.eu oraz tel. 58 32 68 806. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-
mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia nt. rynku chińskiego 6 lub 
7 lutego 2020 roku. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) 
RODO (tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (tj. interes 
publiczny) wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. 

3. Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z 
przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności podmiotom wspierającym systemy 
informatyczne. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i 
tylko zgodnie z jego poleceniami. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście. Najpierw będą one przechowywane 
w naszym archiwum zakładowym, a po 25 latach będą przekazane do archiwum państwowego. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich 
sprostowania, usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania.  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w szkoleniu. Jest Pani/Pan 

zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości wzięcia udziału w szkoleniu. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

mailto:m.kargul@pomorskie.eu
mailto:iod@pomorskie.eu

