
Chiny to nie tylko najwiêksza na œwiecie liczba mieszkañców, ale te¿ najwiêksza iloœæ u¿ytkowników
internetu .,których jest oko³o 360 milionów   

 Portal Taobao powsta³ w roku 2003 jako inwestycja serwisu Alibaba
w 2008 roku mia³ prawie 10 milionów zarejestrowanych u¿ytkowników , a transakcje przekroczy³y 
prawie 15 milionów dolarów  ,a na koniec 2008 roku iloœæ zarejestrowanych u¿ytkowników 
przekroczy³a 100  milionów i zabra³a 80% Chiñskiego rynku internetowego.

Kupicie tutaj wszystko co mo¿na tylko sobie wymyœliæ , wszystko w cenach o jakich mo¿emy 
pomarzyæ 

TERAZ TROCHÊ POTRZEBNYCH INFORMACJI DO ROZPOCZÊCIA ZAKUPÓW 

1.  Pamiêtaj ceny na taobao podane s¹ w RMB czyli Chiñskiej walucie 
     mo¿esz ³atwo obliczyæ wartoœæ je¿eli przyjmiesz minimum 50gr za 1RMB
     wartoœæ RMB wacha siê od 0,5-0,6 z³otych 
2.  Je¿eli znajdziesz produkt który Ciê interesuje to szukaj dalej mo¿liwe ¿e inny
      sprzedawca oferuje go w ni¿szej cenie 
3.  Do ka¿dego produktu który zamówisz w jednostkowej cenie proszê dolicz 5 z³ 
     jest to koszt przesy³ki na terenie Chin 
4.  Opakowanie jest w Chinach  ma³o znacz¹ce , dlatego nie zdziw siê je¿eli dostaniesz je 
     jakby przejechane przez TIRA .
5. Sprzedaj¹cy na Taobao staraj¹ siê dostarczyæ dobry towar ,poniewa¿ w przypadku reklamacji 
     to oni pokrywaj¹ koszty transportu (oczywiœcie na terenie Chin)
6. Pamiêtaj kupuj¹c podróbki nara¿asz siê na k³opoty w przypadku rewizji celnej , jest ona bardzo 
    sporadyczna , ale musisz siê z tym liczyæ 
7. Poœrednik czyli My nie zajmujemy siê weryfikacja zakupionego przez Ciebie towaru 
     poœredniczymy tylko i wy³¹cznie w przeadresowaniu przesy³ki do Ciebie 
8. Obejzyj dok³adnie produkt z Aukcji ,szukaj¹c ewentualnych elementów ,które Tobie przeszkadzaj¹ 
9. Staraj siê kupowaæ tam gdzie produkty posiadaj¹ zdjêcia z powiêkszeniem 
10. Zapomnij o zadawaniu pytañ do sprzedaj¹cego --stracisz czas i niczego siê nie dowiesz
      mo¿esz oczywiœcie próbowaæ 
11.Serwis dysponuje w³asnym systemem p³atnoœci internetowych, które u³atwiaæ maj¹ zawieranie transakcji 
      miêdzy sprzedaj¹cymi a kupuj¹cymi.My jako Firma dzia³aj¹ca w Chinach dysponujemy takim systemem
12.Rób rozwa¿ne zakupy ,pamiêtaj o kosztach przesy³ki,które musisz ponieœæ

 

Na stronach Taobao oferowane jest niemal wszystko, co mo¿na sobie wyobraziæ: samochody, meble, 
ubrania, sprzêt elektroniczny, ksi¹¿ki i p³yty – wymieniaæ by mo¿na bez koñca. 
Handluj¹ tu nie tylko indywidualni u¿ytkownicy, 
ale tak¿e wiele firm szukaj¹cych efektywnych kana³ów dostêpu do klientów.

JAK SZUKAÆ PRODUKTU?

jêzyk chiñski jest jak i sposób wyra¿ania siê jest zupe³nie inny ni¿ nasz ,szukaj¹c produktu 
wielokrotnie natkniesz siê na zupe³nie inne znaczenie t³umaczonych s³ów.
Nie poddawaj siê , szukaj innych wyra¿eñ lub sformu³owañ , je¿eli szukasz na przyk³ad 
butów ,to wpisz w t³umacza „buty damskie” a nie samo buty 
Przy szukaniu specyficznych produktów wpisuj w t³umacza wyrazy w jêzyku Angielskim 
i wtedy t³umacz na jêzyk Chiñski . Wyszukiwarka Taobao dzia³a tylko w jêzyku Chiñskim 

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT WWW.TAOBAO.COM



otwórz przegl¹darkê Google i wyszukaj t³umacza

zakres t³umaczenia: Polski (lub Angielski)

na jêzyk: Chiñski uproszczony

1. wpisz szukana frazê

2. wciœnij T³umacz

3. podœwietl t³umaczenie 

4. kopiuj t³umaczenie 



otwórz nowe okno przêgl¹darki i wpisz   www.taobao.com

prawym klawiszem myszy wyœwietl menu i zaznacz „Wklej”  

ten przycisk oznacza „szukaj”  

http://www.taobao.com


niektóre przegl¹darki umo¿liwiaj¹ t³umaczenie stron
korzystaj z tego ale w nowym oknie   

cena w RMB

strona na której jesteœ

idz na nastêpn¹ stronê



lupa do obejrzenia szczegó³ów   

strona w oryginale jêzyk Chiñski uproszczony

strona przet³umaczona jêzyk polski



podœwietl i skopiuj link do strony (pamiêtaj strona w oryginale)   

rozmiar 

dostêpne kolory 

wklej skopiowany link  ze strony Taobao 

wpisz parametry produktu

wybierz preferowan¹ wysy³kê (cennik znajdziesz w menu)

podaj adres i telefon kontaktowy

w przypadku problemów skontaktuj siê z nami telefonicznie ---tel Polska: 

lub wyœlij wiadomoœæ   taobao@neon1.pl
 +48 608 411 072

cena produktu 



JAK T£UMACZYÆ STRONÊ Z JEZYKA
CHIÑSKIEGO NA POLSKI 

BEZ AKTYWNEGO T£UMACZA

otwórz przegl¹darkê Google i wyszukaj t³umacza

zakres t³umaczenia: Polski (lub Angielski)

na jêzyk: Chiñski uproszczony

je¿eli otworzysz sobie dodatkowe okno z aktywnym translatorem bêdziesz mia³ drogi Kliencie
podgl¹d w jêzyku Polskim (na poni¿szej stronie opiszê jak poradziæ sobie bez aktywnego t³umacza)  



podœwietl i skopiuj link do strony   

wklej link do strony   

wciœnij t³umacz

kliknij na podœwietlone t³umaczenie co automatycznie otworzy stronê w jêzyku Polskim
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