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ZAUFANY EKSPERT W DZIEDZINIE ZINTEGROWANYCH
ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE ROPY I GAZU

Krajobraz ekologiczny pola 
naftowo-gazowego

Doskonałe zdolności 
globalnego 

dostarczania usług

Najwyższej klasy sprzęt dla 
przemysłu 

petrochemicznego
producent R&D w całym 
łańcuchu przemysłowym

System rozwoju technologii 
obejmujący świat

Doskonała globalna sieć 
marketingowo-serwisowa

Ekspert w projektach EPC 
dla przemysłu ropy i gazu

Dostawca 
zintegrowanych usług i 

rozwiązań naftowo-
gazowych
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Przychodów z rynków 
zagranicznych

GLOBALNA SIEĆ MARKETINGOWO-SERWISOWA

Lokalne centra 
serwisowe na całym 

świecie

Centrów wsparcia 
technicznegoGlobalnych 

oddziałów

Kanada

USA

KolumbiaSingapur

Rosja

Chiny

3357 7 70%

1800 Dostawców i partnerów

350+ firm obsługujących złoża ropy 
naftowej

Koncernów naftowych220+

ZEA



Page 4

KLIENCI ZE ŚWIATOWEJ CZOŁÓWKI
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Najwyższej klasy park 
maszynowy sprzętu 

naftowego

2.4MM㎡

Baza produkcyjna 
sprzętu do 

stymulowania ropy i 
gazu

Baza produkcyjna 
maszyn do 

wydobywania 
ropy naftowej

Baza produkcyjna 
sprzętu wiertniczego

Baza 
produkcyjna 

sprężarek gazu 
ziemnego

Baza 
produkcyjna 

głowic 
odwiertów i 
sprzętu do 

kontroli 
odwiertów

Baza produkcyjna 
przetwarzania 

ropy i gazu

Baza produkcyjna 
urządzeń coiled 

tubing - Houston

ŚWIATOWEJ KLASY FABRYKI
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MIĘDZYNARODOWY ZESPÓŁ

8000
pracowników

1000 3000
pracowników 
zagranicznych

51%
inżynierów stopa 

pracowników 
lokalnych

Pracownicy zagraniczni stanowią 12.5%

Inżynierowie obsługi posprzedażnej wynoszą 15%

Inżynierowie wynoszą 37.5%

Lokalni pracownicy wynoszą 51%

Szeroko pozyskując talenty z całego świata, KERUI nieustannie prowadzi 

szkolenia i praktyki oraz stymuluje innowacyjne pomysły poprzez naukę 

i komunikację, tworząc sprawny zespół o międzynarodowej jakości 

biznesowej. 
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KERUI PROWADZI WSPÓŁPRACĘ Z PRZEMYSŁOWYMI,
AKADEMICKIMI I BADAWCZYMI INSTYTUCJAMI

Utrzymujemy długoterminową strategiczną 

współpracę z ponad dwudziestoma 

uniwersytetami i instytutami badawczymi, 

zarówno w kraju, jak i za granicą. Skupiamy się 

na rozwijaniu i zatrzymywaniu największych 

talentów, aby mieć pewność, że nasza 

technologia i zdolność do innowacji będą 

pełnić główną rolę.

20+
Uniwersytetów i 

Instytutów Badawczych
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INNOWACYJNOŚĆ TECHNOLOGICZNA

GLOBALNY SYSTEM 
R&D TECHNOLOGII

SHANDONG KERUI PETROLEUM Engineering 
Technology Research Institute

16
CENTRÓW R&D TECHNOLOGII

Calgary Unconventional Oil & Gas Research 
Institute

KERUI PETROLEUM Technology Research 
Center Houston (US)

Shandong SHENGLI Petroleum Equipment 
Industrial Technology Research Institute

KERUI  Cameron of Unconventional Oil & Gas 
Technology Development Center

KERUI Technology Development Center Singapore

Shandong Provincial Engineering and Technical 
Research Center for Off-shore Petroleum Drilling 
and Production Equipment

KERUI Drilling Equipment and Technology 
Development Center

KERUI Oil Extraction Machinery and 
Technology Development Center

KERUI Special Operating Equipment and 
Technology Development Center

KERUI Nitrogen Production Equipment and 
Technology Development Center

KERUI Compressor Technology Development 
Center

KERUI Oil & Gas Processing Equipment and 
Technology Development Center

KERUI Fracturing & Cementing Pump Technology 
Development Center

KERUI Acid Fracturing Process and Technology 
Development Center

KERUI Nitrogen and Nitrogen Foam Application 
Technology Development Center
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TOPOWY ZESPÓŁ R&D 

• The Mobile & On-site Lab
• The Petrophysics Lab
• The Imaging Lab
• The Petroleum Geochemistry Lab
• The Reservoir Stimulation Lab
• The Porous Media Flow Lab
• The Rock Mechanics Lab
• The Physical Simulation Lab

• Absolwenci 40%

• Doświadczeni inżynierowie 60%

• Twórcy technologii 10+ lat 30%

Osiągnięć w dziedzinie 

badań naukowych

Opatentowanych 
technologii

Obrotów przeznaczanych 

na R&D

4% 1500+ 1000+

pracowników
R&D

2000

16
Naukowych 
laboratoriów 
badawczych

• The Micro-simulation Lab
• The Numerical Reservoir Simulation Lab
• The Fracturing and Acidizing Lab
• The Drilling Fluid Lab
• The EOR Lab
• The Oil Recovery and Gathering Lab
• The Environmental Lab
• Key Laboratory for Off-shore Petroleum Equipment
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• głowice

• choinki

• zawory

• Bop & bop systemy kontroli

• Panele sterowania głowic

• kolektory

• Glowice podmorskie

• Urządzenia szczelinowania

R&D ZAAWANSOWANY PRODUCENT NAJWYŻSZEJ KLASY SPRZĘTU
NAFTOWEGO

Urządzenia wiertnicze i 
rekonstrukcyjne

• Urządzenia do gruntów 

tradycyjnych

• Urządzenia do gruntów 

specjalnych

• Urządzenia do montowania 

na pojazdach

• Urządzenia rekonstrukcyjne

• Produkty wspierające

• Przybrzeżno-morskie 

urządzenie wiertnicze

• Urządzenia do 

szczelinowania

• Jednostki cementujące

• Sprzęt wytwarzający azot

• Agregaty pompowe ciekłego 

azotu

• Jednostki Coiled tubing

• Pompy szczelinowe, 

Pompy cementowe

• Sprężarki tłokowe

• Sprężarki odśrodkowe

• Sprężarki śrubowe

• Jednostki generujące

Urządzenia do stymulowania 
zlóż ropy i gazu

Głowice odwiertów i sprzęt 
do kontroli odwiertów

Urządzenia sprężające 
gaz
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Urządzenia do przetwarzania 
gazu i ropy naftowej Sprzęt do gazu LNG Rury paliwowe

Wyposażenie 
specjalne złóż ropy 

naftowej

Maszyny i urządzenia do 
produkcji ropy

• Sprzęt do oczyszczania i 

uzdatniania gazu 

ziemnego

• Urządzenia do skraplania 

gazu ziemnego

• Urządzenia do 

przechowywania i 

transportu gazu LNG

• Agregaty pompowe

• żerdzie pompowe

• Pompy ssące

• Energooszczędny 

sprzęt elektryczny

• Pompy wtryskowe

• Urządzenia do odzysku 

ciepła

• Kotły i zbiorniki 

ciśnieniowe

• Wyposażenie ogólne

• rury

• obudowy

• Montaż rur

• Akcesoria obudów

• Sprzęt wiertniczy

• Urządzenia pomiarowe

• Sprzęt do obróbki ropy 

naftowej

• Sprzęt do słodzenia gazu 

ziemnego

• Sprzęt do odwadniania 

gazu ziemnego

• Sprzęt do recyklingu 

lekkich węglowodorów

• Sprzęt do oczyszczania 

ścieków i uzdatniania

R&D ZAAWANSOWANY PRODUCENT NAJWYŻSZEJ KLASY SPRZĘTU
NAFTOWEGO
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MIĘDZYNARODOWY PRODUCENT I DOSTAWCA SPRZĘTU 
WIERTNICZEGO

60MMm2 350

450+ 60

Bazy produkcyjnej Personel techniczny 
R&D

Globalna wielkość 
sprzedaży

• Jeden z trzech topowych dostawców 
rozwiązań wiertniczych w Chinach

• Międzynarodowy system usług marketingowych

• Obsługa największych koncernów naftowych

Godny zaufania 
partner dla 

naszych klientów

Eksport do 60 krajów i 
regionów
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Urządzenia do szczelinowania

Sprzęt wytwarzający azot Agregaty pompowe ciekłego 
azotu

Jednostki cementujące

Jednostki Coiled Tubing
Pompy szczelinowe, 
pompy cementowe

Roczna zdolność produkcyjna

Roczna produkcja separacji 
membranowej azotu Udział w rynku wytwórców azotu

w Chinach

200

800

70%

R&D PRODUCENT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SPRZĘTU DO 
STYMULACJI ZŁÓŻ ROPY I GAZU
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R&D PRODUCENT  NAJWYŻSZEJ KLASY GŁOWICY ODWIERTÓW I 
SPRZĘTU DO KONTROLI ODWIERTÓW

Systemy kontroli Bop & Bop Głowice podwodne

140+ 3000

głowice

Pracowników 
projektowych 

i R&D

Roczne możliwości 
projektowo-produkcyjne 

głowic

100+
Opatentowanych 

technologii
lądowe morskie podwodne



Page 15

DOSTAWCA ZINTEGROWANYCH ROZWIĄZAŃ SPRĘŻANIA GAZU

Jednostki generująceSprężarki tłokowe Sprężarki odśrodkowe Sprężarki śrubowe

godzina/rok rok MPA ℃℃

8000 25 70 -60 120 50+

Upoważnieni do pakowania

Ponad 10 lat doświadczenia
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GENERALNY WYKONAWCA GAZOWYCH I NAFTOWYCH 
PROJEKTÓW EPC ORAZ DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH

Moduły obróbki 
głowicy gazowej

Gromadzenie i Przetwarzanie
Gazu Ziemnego

• Rurociągi gazowe i naftowe

• Crossing inżynieria

• Zabezpieczenia hydrauliczne,

pompowanie

• tłocznia

• Stacje poboru i zakłady

• Rurociągi cyfrowe

• Magazyny paliw

Magazynowanie i Transport 
Ropy i Gazu

Zakłady Skraplania Gazu 
Ziemnego

• Zakłady skraplania gazu ziemnego

• Terminal odbiorczy LNG

• Głowice grzewcze i dławiące

• Głowica wtrysku metanolu

• Oczyszczanie odwiertów gazu 

(odsiarczanie, odwadnianie)

• Głowice pomiarowe

• Modułowy sprzęt do obróbki gazu

• Głowice dla gazu CNG

• Głowice dla gazu LNG

• Gromadzenie gazu 

wysokociśnieniowego

• Wielofazowy transport

• Gromadzenie i transport gazu 

kwaśnego

• Zakład przetwórstwa gazu 

ziemnego

• Urządzenia do odzysku skroplin

• Urządzenia do odzysku siarki



Page 17

• Stacja tankowania LNG

• Stacja L-CNG

• Stacja CNG i sprzęt skid-mounted

• Wytwarzanie gazu ziemnego, 

• Przetwarzanie chemiczne gazu 

ziemnego: gaz ziemny do amoniaku 

i mocznika, gaz syntezowy do 

metanolu, MTO,MTA,MTP,MTG,GTL.

• Utylizacja gazu

• Utylizacja gazu koksowniczego

• Utylizacja smoły węglowej

• Oczyszczanie ścieków

• Płuczki wiertnicze

• Rekultywacja gleby

• Urządzenia do obróbki gazu

• Stacje CNG

• Stacje LPG

• Mini-stacje LNG

Stacje tankowania 
LNG, L-CNG, CNG

Leasing finansowy sprzętu
Utylizacja gazu ziemnego Inżynieria środowiska

GENERALNY WYKONAWCA GAZOWYCH I NAFTOWYCH 
PROJEKTÓW EPC ORAZ DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH
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Zarządzanie Projektami Możliwości projektowe System zamówień Możliwości w 
budownictwie

• Zespół projektowy będący światowym 

liderem, kompletne międzynarodowe 

oprogramowanie projektowe, 

wysokowydajny system zarządzania;

• W obszarze inżynierii ropy i gazu, 

zapewniamy działający non-stop serwis 

techniczny w zakresie konsultacji, projektów 

koncepcyjnych, studium wykonalności, 

projektów podstawowych, projektów 

szczegółowych, zarządzania projektami 

wzorniczymi i oceną projektów.

• 24 patenty w zakresie inżynierii 

przetwarzania gazu

• 1800 dostawców na całym świecie

• Strategia zarządzania łańcuchem 

dostaw i nadzór nad fabrykami poprzez 

centra zakupowe KERUI w Azji, Europie 

i Ameryce

• Międzynarodowa platforma 

logistyczna i bezpośrednia kontrola 

celna

• Ponad dziesięcioletnie 

doświadczenie w budownictwie, w 

pracy z lokalnymi przepisami i 

zespołami.  

• Integracja lokalnych zasobów;

• Doświadczony zespół zarządzający

• Doświadczony w zarządzaniu 

projektami zespół specjalistów

• Zaawansowana strategia globalizacji; 

• Wysokowydajne środki kontroli 

kosztów

• Kompletny system zarządzania 

projektami zapewniający sprawną 

realizację projektu

USŁUGI Z ZAKRESU EPC

Szybkość Wydajność Koszt Integracja
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DOŚWIADCZONY SERWIS INWESTYCYJNY I FINANSOWY

Główne instytucje finansowe w Chinach stały się naszymi partnerami, aby wspierać naszą strategię „Wyjście poza Chiny”; pod warunkiem, 

że wszystkie zagrożenia są kontrolowane, KERUI korzysta z ich usług finansowych i inwestycyjnych, aby pomóc klientom w rozwiązywaniu 

problemów wąskiego gardła finansowania, powstających w trakcie rozwoju. 
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PRFESJONALNE USŁUGI SZKOLENIOWE Z ZAKRESU 
TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA TALENTAMI

Zasoby 
wewnętrzne

Zasoby 
zewnętrzne

Krajowe i 
międzynarodowe słynne 

uniwersytety

Strategiczni globalni 
partnerzy

Współpraca z rządami

KERUI International 
Business School

Eksperci przemysłowi

Profesjonalne 
laboratoria i 

zaawansowany sprzęt

• Międzynarodowe certyfikaty w zakresie kontroli: IWCF Well Control Certificate, 

IADC Well Control Certificate;

• Certyfikat międzynarodowy HSE (API RP 49 akredytacja);

• Tworzenie i doradztwo w zakresie systemu certyfikacji przedsiębiorstwa.

Tworzenie systemu certyfikacji w celu redukcji kosztów 
uzyskania certyfikatów dla klientów

Usługa międzynarodowego powszechnego zbierania dowodów
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DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ DLA 
GÓRNICTWA PODZIEMNEGO, RUD MIEDZI I 
ODKRYWKOWEGO

Maszyny i urządzenia do 
eksploatacji podziemnej

• Kompleksy ścianowe,

• Kombajny ścianowe,

• Kombajny chodnikowe,

• Obudowy zmechanizowane

• Przenośniki zgrzebłowe

• Urządzenia transportowe

Maszyny i urządzenia do 
eksploatacji rud miedzi

• Kruszarki szczękowe

• Kruszarki stożkowe

• Przesiewacze wibracyjne

• Młyny kulowe

• Klasyfikatory śrubowe

• Hydrocyklony

• Urządzenia wypornościowe

• Podajniki

• Przenośniki taśmowe

Wyposażenie i narzędzia

• Agregaty sprężarkowe

• Silniki

• Instalacje do kogeneracji

Maszyny i urządzenia do 
eksploatacji odkrywkowej

• Koparki kołowe

• Wózki transferowe

• Wózki podnośnikowe

• Podwozia transportowe

• Tripper cars
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JAKOŚĆ

NIEZAWODNOŚĆ

ELASTYCZNOŚĆ

 Wszystkie urządzenia z atestami 

wymaganymi przez organu nadzoru

 Serwis wykonywany przez naszych 

partnerów (producentów sprzętu) w 

Polsce

 Specjalne, atrakcyjne warunki 

finansowania z odroczonymi 

terminami płatności (różne formy w 

zależności od wysokości kontraktu –

formuła vendor financing, kredyt dla 

nabywcy)

 Wspólne projekty badawcze

 W razie potrzeby, wizyta u producenta 

przed zamówieniem i dostawą sprzętu

DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ DLA 
GÓRNICTWA PODZIEMNEGO, RUD MIEDZI I 
ODKRYWKOWEGO
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GLOBALNA PALTFORMA 
SPRZEDAŻOWO-MARKETINGOWA

KERUI posiada platformę 

sprzedażową i sieć 

marketingową na całym świecie.

Dzięki platformie możliwa jest 

każda realizacja, zgodnie z 

potrzebami naszych klientów.

Opowiedz nam o swoich 

potrzebach, a my znajdziemy dla 

Ciebie odpowiednie urządzenie.

Dzięki rozbudowanej sieci na 
całym świecie mamy możliwość 

sprawdzenia oferty wielu 
producentów i dopasowania 
urządzeń do indywidualnych 

potrzeb. 
Gwarantujemy niezbędne atesty 

oraz montaż i serwis wykonywane 
przez krajowych partnerów. 
W razie potrzeby, wizyta u 

producenta przed zamówieniem i 
dostawą sprzętu.

Specjalne warunki finasowania 

dla klientów KERUI (odroczone 

terminy płatności)
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Sektor publiczny i 
prywatny

Platforma sprzedażowa i 
sieć marketingowa

Jesteśmy otwarci na 
każdy temat 
związany z 

potrzebami naszych 
klientów.

Dostarczamy technologie i oferujemy

montaż we współpracy z naszymi

partnerami krajowymi.

Poprzez naszą platformę sprzedażową

i sieć marketingową na całym świecie

jesteśmy w stanie dostarczyć każde

urządzenie do produkcji energii ze

źródeł odnawialnych wraz

z atrakcyjnym finansowaniem inwestycji.

Posiadamy kompetencje w dziedzinie

pozyskiwania ciepła z geotermii dla

obiektów publicznych i prywatnych.

Dostarczamy urządzenia kogeneracyjne

Innowacyjne technologie wytwarzania

energii z odpadów, wraz z ich utylizacją.

GEOTERMIA, KOGENERACJA, UTYLIZACJA

Wydajność Koszt
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Dzięki globalnej 
platformie 
sprzedażowej i 
sieci 
marketingowej 
mamy dostęp do 
każdej technologii    
i nowoczesnej 
oferty produktowej
1800 dostawców 
na wszystkich 
kontynentach

Posiadamy 
kompetencje w 
dziedzinie kogeneracji  i 
geotermii

Potrafimy 
dostarczyć 
urządzenia i 
zrealizować projekty 
wraz z 
finansowaniem pod 
indywiudalne 
potrzeby naszych 
odbiorców

Montażu 
dokonujemy przy 
udziale 
sprawdzonych 
partnerów 
krajowych, tak aby 
serwis urządzeń 
znajdował się jak 
najbliżej naszego 
klienta
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JESTEŚMY ZAINTERESOWANI 

KAŻDYM DOBRYM PROJEKTEM 

ENERGETYCZNYM I 

BINZESOWYM

 jeżeli potrzebna jest dostawa 

sprzętu i urządzeń (oferta, 

logistyka, procedury)

 jeżeli konieczne jest porównanie 

technologii i ofert z różnych 

rynków

 jeżeli konieczne jest zapewnienie 

finansowania realizacji projektu

na każdym z tych etapów KERUI 

może zostać Twoim partnerem

w biznesie
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KERUI jest zainteresowane
finansowaniem projektów
badawczych z przeznaczeniem
do implementacji w przemyśle,
jeżeli projekt ma duże szanse
na zastosowanie lub jeśli
zidentyfikowany jest odbiorca
technologii.
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RYGORYSTYCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Kwalifikacje z zakresu 
projektowania, konsultingu i zarządzania

Certyfikacja Systemu Zarządzania Certyfikacja Systemu Produkcji 
i Wytwarzania

• Amerykański Instytut Naftowy (API) Q1

• System Zarządzania Jakością ISO 9001

• System Zarządzania Środowiskowego ISO 

14001

• System Zarządzania BHP OHSAS18001

• System Zarządzania Jakością ASME

• System Gwarancji Jakości TSG

• Akredytacja Laboratoriów CNAS

• Amerykański Instytut Naftowy(API) 

4F/7K/8C/11E/6A/16A/16C/6D/5DP

• Kwalifikacja ASME U/ U2/S

• Oznakowanie EU CE

• Certyfikacja Unii Celnej CU-TR

• Certyfikacja CCC

• Licencja projektowania zbiorników ciśnieniowych 

(poziom A1/A2)

• Licencja wytwarzania zbiorników ciśnieniowych

(poziom A1/A2)

• Kwalifikacje do produkcji części przewodów 

ciśnieniowych (poziom A/B)

• Licencja na produkcję głowic przeciwerupcyjnych i 

elementów sterowania głowic przeciwerupcyjnych

• Licencja na produkcję jednostek pompujących

• Certyfikat oceny standardów pomiarowych

• Certyfikat ChRL w zakresie zagranicznego 

wykonawstwa inżynieryjnego

• Świadectwo kwalifikacji 

Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Wydobywczego (IADC) 

• Certyfikacja BHP i OŚ

• Licencja bezpieczeństwa produkcji

• Kwalifikacje EPC dla projektów 

chemicznych i naftowych

• Kwalifikacje projektowania inżynieryjnego

• Kwalifikacje EPC dla projektów 

petrochemicznych

• Licencja ChRl na projektowanie 

specjalistycznego sprzętu

• Licencja CNPC wykonawcy robót 

inżynieryjnych
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NORMATYWNE ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ PROJEKTÓW

Wszczęcie 
realizacji 
projektu

Przygotowa
nie planu 
wdrożenia

Stworzenie 
projektu

Testowanie 
i akceptacja 

projektu

Dostawa 

do klienta

Obsługa 

posprzedażow

a

Badanie 

zapotrzeb

owania 

klientów

Ogólne 
zasady 

projektu 
i kontroli

Przegl
ąd 

schem
atu

Niepowodzenie

pass

A B C

Projekty spełniające wymagania 
klientów

Rygorystyczne procedury udzielania zamówień、proces produkcji Wysokiej jakości
dostawa

D

Proces identyfikowania
Przegląd wniosku

Zapewnienie, że wartość i wykonalność 
projektu jest zgodna z najwyższymi 
standardami projektowania

Zarządzanie i kontrola postępu
Zapewnienie, że postęp projektu odbywa się w 
sposób normatywny i bez odchyleń.

Odbiór i dostawa
Sprawdzenie, wdrożenie i kontrola jakości 

wymagań.

A

B

C

Kompletny monitoring BHP i OŚ
Umożliwia skuteczne nadzorowanie i 

śledzenie procesu.
D

Produkty spełniające najwyższej 
jakości standardy
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ZAUFANY PARTNER W OPTYMALIZACJI KOSZTÓW

•Darmowy serwis laboratoryjny dla 

geologii złóż

•Program rozwoju usług 

konsultingowych w zakresie złóż ropy i 

gazu

• Zdolności produkcyjne w zakresie 

specjalistycznego sprzętu+ zintegrowana obsługa 

technologii inżynieryjnej

• Zintegrowane usługi programistyczne dla bloku 

EPC

• Obróbka gazu ziemnego i projekty ogólnego 

wykorzystania 

• Dostawa chemikaliów i usługi technologiczne

• Zarządzanie projektami i działalność usługowa

• Zamówienia publiczne obejmujące ponad 1000 

dostawców ropy naftowej w Chinach

•Gwarancje eksploatacji i utrzymania

•Elastyczne instrumenty inwestycyjne, 

finansowe i leasingowe

•Szkolenia techniczne i tworzenie systemu 

certyfikacji

KERUI COO mogą zmniejszyć Twoje koszty produkcji i działalności o ponad 20%. 

Poszukiwanie rozwiązań 
Redukujących koszty

Rozwiązania w zakresie redukcji 
Kosztów działalności

Rozwiązania w zakresie redukcji 
Kosztów rozwoju i produkcjiC O O
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Firma Międzynarodowa

Wsparcie rządu i relacje w Chinach

Elastyczny model finansowania oparty ma 
wymaganiach klientów

Platforma dostawców B2B

Jakość w dziedzinie zamówień w Chinach

Marka KERUI dobrze znana w Chinach

Szkolenie personelu technicznego w Chinach

Import do Chin

Kerui – wartości dla klienta.
Długotrwała partnerska współpraca



Page 32

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


