
Empresa HENAN RUIMEI HAIR PRODUCTS CO., LTD. Empresa Ningbo Yinzhou Ruifeng Audio Technology Co., Ltd.

Website http://www.chinahomelife247.com/supplier/100028560224.html?st=9 Website http://www.chinahomelife247.com/supplier/100027832168.html?st=9

Principal Setor Produtos Capilares Principal Setor Eletro-eletrônicos e tecnologia

Breve descrição

A Henan Ruimei Products Co. Ltd é uma empresa que combina produção de P & D para vendas e serviços para 

integração de sociedades anônimas do setor de produtos capilares, sediada na zona industrial de Xuchang na província 

de Henan.  Fundada em 1992, possuindo um capital social de 75 milhões de yuans e equipe de mais de 3000 

colaboradores, sua fábrica cobre uma área de 200 mu com 160 000 m²de área construída. Possuem também a 

certificação de qualidade gerencial ISO - 9001 desde 2008 e têm como o seu core business o lema "qualidade, inovação 

e desenvolvimento sustentável", sendo identificada como uma das empresas nacionais de alta-tecnologia

Breve descrição

Fabricante e exportadora de equipamentos de áudio profissionale e reconhecida pelos seus excelentes produtos e 

designs originais, a Ningbo Yinzhou Ruifeng Audio Technology possui 10 anos de experiência na fabricação de 

equipamento de áudio profissional e tem como objetivo se tornar a maior fornecedora de alto valor e qualidade no 

mercado de áudio, através de preços competitivos e excelência no serviço de satisfação ao cliente no pós-venda. 

Atualmente, a empresa já exporta para os EUA, Colômbia, Paraguai, Equador, Europa e Ásia.

Produtos Perucas masculinas e femininas; apliques de cabelo natural humano; apliques cabelo de fibra química. Produtos Equipamentos de som; alto-falantes; amplificadores; mesas de som; cabos de som.

Interesse
Importadores; clientes de projeto original; clientes fabricantes de equipamento original; agentes ou franqueadores; 

plataformas de e-commerce; outros tipos.
Interesse

Importadores; distribuidores; compradores de cadeias de loja; clientes de projeto original; clientes fabricantes de 

equipamento original; 

Empresa Xuchang Hengyuan Hair Products,Inc. Empresa Ningbo Highwoo Beauty Products Co.

Website http://www.chinahomelife247.com/supplier/100000068823.html?st=9 Website http://www.highwoo.net/

Principal Setor Produtos Capilares Principal Setor Cosméticos e beleza

Breve descrição

Empresa de capital aberto que integra pesquisa, desenvolvimento, produção, venda e serviço, a Xuchan Hengyuan Hair 

Products,Inc. foi fundada em 2001 e possui atualmente 128.75 milhões em capital social. Através de seu 

desenvolvimento inovador, a empresa chinesa conta com cerca de 4000 funcionários e possui as certificações ISO 

9001, ISO 14001, OHSAS e a ISO8001. Reconhecida como uma empresa altamente preparada para o comércio exterior 

e por ser umas das 100 melhores organizações da província de Henan, a Xuchang é uma das poucas empresas a obter 

a classificação mais alta (AA) da Administração Alfandegária Chinesa.

Breve descrição

Empresa fornecedora de variados produtos de beleza e cuidado pessoal de alta qualidade, a Highwoo Beauty Products 

tem o seu foco nos produtos que são tendência, além de desenvolver produtos inovadores, através do seu 

departamento de P&D, com o objetivo de oferecer aos seus clientes soluções globais que correspondem a sua 

necessidade. 

Produtos Perucas masculinas e femininas; apliques de cabelo. Produtos
Acessórios cosméticos (esponja para remoção de maquiagem); acessórios para cuidados pessoais (manicure e 

pedicure); acessórios para cuidado capilar; esmaltes.

Interesse
Importadores; distribuidores; compradores de cadeias de loja; clientes de projeto original; clientes fabricantes de 

equipamento original; agentes ou franqueadores; varejistas; plataformas de e-commerce
Interesse

Importadores profissionais; distruibuidores; compradores de cadeias de loja; clientes fabricantes de equipamento 

original.

Empresa Zhejiang Sandiex Imp. & Exp. Co., Ltd. Empresa Zhe Jiang Wuyi Shangxin Industry & Trade Co.,Ltd

Website http://www.chinahomelife247.com/supplier/100000055082.html?st=9 Website http://www.chinahomelife247.com/supplier/100030475635.html?st=9

Principal Setor Calçados e acessórios Principal Setor Utensílios para limpeza

Breve descrição

Fundada em 2008, a Zhejang Sandiex é uma das empresas líderes em exportação de calçados na região de Hangzhou, 

contemplando um capital social de 5 milhões de yuans. No ano de 2011, o volume de negócios da companhia excedeu 

os 15 milhões de dólares, passando para os 25 milhões de doláres no ano seguinte, encorajando a companhia a se 

expandir ao mercado internacional. Com a aplicação de métodos de informação e comunicação modernos e a garantia 

dos certificados ISO9001, ISO14001, entre outros, a empresa é reconhecida por sua qualidade além de suas fronteiras 

por empresas do mesmo setor e governos locais. 

Breve descrição

Há 8 anos especializando-se na fabricação de esfregões, com excelente qualidade e preços competitivos, a empresa 

possui seu próprios designers profissionais para atender os requisitos de seus produtos. Seus mercados prinicipais no 

exterior são a América do Sul, Europa, América, Ásia e Oriente Médio.

Produtos Calçados femininos (sapatos, botas, chinelos); cintos e bolsas. Produtos Esfregões giratórios (spin mops) e esfregões spray (spray mops)

Interesse Importadores; distribuidores; compradores de cadeias de loja. Interesse Importadores profissionais; distribuidores; compradores de cadeias de loja; clientes fabricantes de equipamento original.

http://www.chinahomelife247.com/supplier/100028560224.html?st=9
http://www.chinahomelife247.com/supplier/100027832168.html?st=9
http://www.chinahomelife247.com/supplier/100000068823.html?st=9
http://www.highwoo.net/
http://www.chinahomelife247.com/supplier/100000055082.html?st=9
http://www.chinahomelife247.com/supplier/100030475635.html?st=9


Empresa Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd. Empresa Guangzhou Sowangny Electronic Co.,Ltd

Website http://www.chinahomelife247.com/supplier/100000045845.html?st=9 Website http://www.chinahomelife247.com/supplier/100023600424.html?st=1

Principal Setor: Têxtil Principal Setor Eletro-eletrônicos e tecnologia

Breve Descrição

Fundada em outubro de 1994, a empresa foi a pioneira da implantação do sistema empresarial moderno na província de 

Zhejiang. Atualmente, a Hengyi possui uma cadeia industrial altamente integrada a qual possui o seu core business , que 

constitui na manufatura do Ácido Tereftálico Purificado, na fiação de poliéster e fibra química elástica. Além da produção 

relacionada ao setor têxtil, a empresa também atua concomitantemente no setor financeiro, através de investimentos e 

como trading comercial. Maior fornecedora de material têxtil bruto chinês, a empresa é classificada como uma das 500 

melhores da China e 100 melhores da província de Zhejiang.

Breve descrição

Fundada no ano de 2004, a Guangzhou Sowangny Electronic é uma empresa especializada em design, fabricação e 

venda de alto-falantes woofer (2.1; 3.1; 5.1), amplificadores portatéis do tipo trolley e televisores de LED. Já realizou 

exportações para mais de 50 países e regiões no continente africano, no Oriente Médio, no Sudeste Asiático, 

continente americano e Oceania. Destaca-se por seus produtos dotados de qualidade, inspeção estrita, serviços 

sinceros, além de possuir certificações internacionais.

Produtos Poliéster de costura em carretéis (FDY, POY, DTY) Produtos Alto-falantes woofer; amplificadores portáteis do tipo trolley; TVs de LED; TVs de LCD.

Interesse Importadores; distribuidores; agentes ou franqueados; varejistas. Interesse
Importadores; distribuidores; compradores de cadeias de loja; clientes de projeto original; clientes fabricantes de 

equipamento original; agentes ou franqueadores; varejistas; plataformas de e-commerce

Empresa  Hangzhou Yuchun Home Textile CO.,LTD Empresa Ningbo Xiangyang Economic & Trade Development Co., Ltd.      

Website http://www.chinahomelife247.com/supplier/100000071371.html?st=9 Website http://www.chinahomelife247.com/supplier/100033776414.html?st=1

Principal Setor: Cama, mesa e banho Principal Setor Eletro-eletrônicos e tecnologia

Breve Descrição

Fundada em 2006 e localizada na cidade de Xiaoshan, a Yuchun se caracteriza por ser uma empresa estável e possuir 

posição financeira ascendente. A companhia é considerada uma das maiores empresas exportadoras de produtos de 

cama da China, além de vender também no mercado doméstico, fornecendo seus produtos principalmente para hotéis e 

marcas que trabalham com roupa de cama. Alcançou em 2016 o resultado de 80 milhões de doláres focando em 

diferentes mercados 

Breve descrição

Fundado em 1985, é hoje um dos maiores fabricantes mundiais de componentes de alto-falante.

Técnicos profissionais, um conjunto completo de equipamentos de fabricação e uma forte capacidade de P & D.

Tem sido muito bem sucedido no fornecimento de produtos high-end para muitas empresas de marcas famosas

Produtos Travesseiros; cobertores; edredons; almofadas de viagem; almofadas de sofá; colchões Produtos Quadro, cone, amortecedor, junta, tampa de pó, T-yoke, grill e outras séries

Interesse Importadores; distribuidores; varejistas. Interesse
Importadores; distribuidores; compradores de cadeias de lojas; clientes de projeto original; cliente de equipamento; 

varejistas; lojas de e-commerce.

Empresa Xin Feng Ming Group Empresa Ningbo JT Intelligent Sanitaryware technology Co.,ltd

Website http://www.chinahomelife247.com/supplier/100000056265.html?st=9 Website https://www.jttoilet.com/

Principal Setor Têxtil Principal Setor Ceramicas de banheiro

Breve descrição

Fundado em 2000, o grupo Xin Fen Ming consiste hoje em uma moderna sociedade anônima de larga escala integrando 

a produção de poliéster, fiadores de poliéster, texturização e o comércio através de importações e exportações. A 

empresa já foi condecorada com alguns prêmios de excelência na China por sua tecnológica produção de filamentos de 

poliéster nos diversos tipos e diferenciações de alto grau à base de derretimento do material a ser enrolado aos 

carretéis.  Aliado a esses aspectos, a companhia ainda possui 13 patentes de invenções e 85 patentes de modelos 

criados pela empresa.

Breve descrição

NingBo JT Inteligente Sanitary Ware Technology Co. Ltd é o fabricante nº1 de sanitários inteligentes e bidé inteligente 

na China. A empresa tem sido responsável pela fabricação de muitas marcas  top, como American Westinghouse, 

Turquia vitra, Tailândia COTTO, China Haier e etc. A JTACCORD possui sua patente de invenção de sua cerâmica de 

valor único.

Produtos Poliéster para costura e crochê em carretéis (FDY, POY, DTY) Produtos Sanitários e bidés inteligentes

Interesse
Importadores; distribuidores; compradores de cadeias de loja; clientes de projeto original; clientes fabricantes de 

equipamento original; agentes e franqueadores; varejistas; plataformas de e-commerce
Interesse

Importadores; distribuidores; compradores de cadeias de lojas; clientes de projeto original; cliente de equipamento; 

varejistas; lojas de e-commerce.

http://www.chinahomelife247.com/supplier/100000045845.html?st=9
http://www.chinahomelife247.com/supplier/100023600424.html?st=1
http://www.chinahomelife247.com/supplier/100000071371.html?st=9
http://www.chinahomelife247.com/supplier/100033776414.html?st=1
http://www.chinahomelife247.com/supplier/100000056265.html?st=9
https://www.jttoilet.com/


Empresa Dong Guan Ruilu Lighting Co., Ltd Empresa Anji Fuhe Furniture Co.,Ltd

Website http://chinahomelife247.com/supplier/100000760145.html?st=1 Website www.lfchairs.com

Principal Setor Decoração Principal Setor Móveis

Breve descrição

Uma das maiores empresas fabricantes de luzes decorativas de LED, a taiwanesa Dong Guan Ruilu Lightining tem o seu 

foco em produtos de uso sazonal e decorativos, principalmente luzes decorativas de natal. A companhia possui mais de 

20 anos de experiência de produção e investimento em pesquisa e desenvolvimento, seguindo estritos princípios de 

controle de qualidade em suas manufaturas. 

Breve descrição

A Anji Fuhe Furniture é uma fabricante de cadeiras de escritório. Seus novos designs são o primeiro impulsionador do 

desenvolvimento da empresa, que tem como objetivo é “Maior padrão, Elaboração , Menos defeitos ”na qualidade dos 

produtos e também na arte para melhor atender os clientes. Os produtos são vendidos para mais de 80 países e 

regiões do mundo. . 

Produtos
Luzes decorativas (cordão de luzes de LED, luzes pisca pisca de natal, luzes de decoração em acrílico, luzes de mesa 

em acrílico, luzes em globos de vidro, luzes solares, luzes para halloween)
Produtos Cadeiras de escritório

Interesse
Importadores; distribuidores; compradores de cadeias de loja; clientes de projeto original; clientes fabricantes de 

equipamento original; agentes e franqueadores; varejistas
Interesse Compradores de produtos profissionais; distribuidores; cadeias de lojas; varejistas e plataformas de e-commerce.

Empresa Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd       Empresa Ningbo Fangzheng Automobile Mould Co., Ltd

Website http://www.chinahomelife247.com/supplier/100000045845.html?st=9 Website http://www.chinahomelife247.com/supplier/100034229619.html?st=9

Principal Setor Têxtil Principal Setor Automotivo

Breve descrição

Fundada em 18 de outubro de 1994, a Hengyi é uma grande empresa privada moderna, com cadeia industrial altamente 

integrada e complementando os negócios principais e secundários. Os principais negócios da Hengyi são a fabricação 

de PTA (ácido tereftálico purificado), fiação de poliéster e elasticização de fibras químicas. A empresa também está 

envolvida em negócios secundários, como investimento financeiro e comércio internacional. Como o maior fornecedor 

de matéria-prima têxtil na China, Hengyi tem agora mais de 20 bilhões de Yuan de ativos totais e 7000 funcionários. Foi 

classificada como uma das 500 maiores empresas da China e uma das 100 maiores empresas da província de Zhejiang 

por muitos anos.

Breve descrição

A Fangzheng Tool é uma fabricante de moldes plásticos automotivos. Seus principais produtos incluem séries de peças 

internas / externas, séries de tanques de combustível e outros.  A empresa é líder na indústria de seu setor na China, 

cumprindo rigorosamente os padrões internacionais de qualidade ISO9001 e realizando o gerenciamento de projetos 

para os clientes. A companhia tornou-se uma fornecedora de molde do núcleo de muitas marcas bem conhecidas 

internacionalmente, incluindo Mercedes Benz, BMW, Audi, Volkswagen, General Motors, Honda etc.

Produtos PTA, fiação de poliéster e fibras químicas Produtos Moldes plásticos automotivos

Interesse Importadores; distribuidores; agentes de franquia; varejistas. Interesse
Importadores; distribuidores; compradores de cadeias de lojas; clientes de projeto original; cliente de equipamento; 

varejistas; lojas de e-commerce.

Empresa Zhejiang Baizhijia Furniture Co., Ltd Empresa Anji Ka Bei Long furniture co.,ltd

Website www.cnchenxu.com Website www.kabel.cn

Principal Setor Móveis Principal Setor Móveis

Breve descrição

A BAIZHIJIA Móveis foi criada em 1999.

Como uma empresa de fabricação profissional, a companhia está envolvida na produção de vários tipos de móveis.

Com mais de 10 anos de experiência em negócios, o seu mercado está presente principalmente na Europa, América do 

Norte, Oriente Médio, etc.

Breve descrição
A Anji Ka Bei Long Furniture é fabricante profissional da cadeiras. O principal produto manufaturado é o molde para 

cadeiras, agregado à patente para cada artigo. A fábrica possui as certificações ISO 9001: 2015 e ISO 4001: 2015.

Produtos Mesas Produtos Cadeiras

Interesse Compradores de produtos profissionais; distribuidores; cadeias de lojas e clientes de equipamento original. Interesse
Importadores; distribuidores; compradores de cadeias de lojas; clientes de projeto original; cliente de equipamento; 

varejistas; lojas de e-commerce

http://chinahomelife247.com/supplier/100000760145.html?st=1
http://www.lfchairs.com/
http://www.chinahomelife247.com/supplier/100000045845.html?st=9
http://www.chinahomelife247.com/supplier/100034229619.html?st=9
http://www.cnchenxu.com/
http://www.kabel.cn/


Empresa Ningbo Kaibo CNC Machinery Marketing Co., Ltd Empresa Ningbo Best Cleaner  Co., Ltd

Website http://www.chinahomelife247.com/supplier/100035968301.html?st=9 Website http://www.chinahomelife247.com/supplier/100000979721.html?st=1

Principal Setor Máquinas Principal Setor Utensílios domésticos

Breve descrição

A Ningbo Kaibo co., Ltd. é uma fabricante de máquinas para indústrias de moldes. A KAIBO é uma empresa de alta 

tecnologia que integra pesquisa e desenvolvimento, fabricação e marketing. Tem mais de 52.000m2 de edifícios de 

fábrica padrão e mais de 360 funcionários. A KAIBO fabrica 1500 conjuntos de vários tipos de máquinas por ano.

Breve descrição
Fabricante de aspiradores de pó. Exporta para EUA, Alemanha, França, Turquia, Cazaquistão, Uzbequistão. Possui as 

certificações: ISO9001 / CE / Rohs / CCC / SGS / UL

Produtos Máquinas para indústria de moldes Produtos Aspiradores de pó

Interesse
Importadores; distribuidores; compradores de cadeias de lojas; clientes de projeto original; cliente de equipamento; 

varejistas; lojas de e-commerce.
Interesse

Importadores; distribuidores; compradores de cadeias de lojas; clientes de projeto original; cliente de equipamento; 

varejistas; lojas de e-commerce.

Empresa Ningbo Revo Imp. & Exp. Co., Ltd. Empresa Zhejiang Twinsel Electronic Technology Co., Ltd

Website nbrevo.com Website nbrevo.com

Principal Setor Decoração Principal Setor Iluminação

Breve descrição

Ningbo Revo Imp. & Exp. Co., Ltd é uma empresa especializada na exportação de luzes de decoração. Entre as 

certificações que a empresa possui estão a ISO e os seus produtos são aprovados pelos certificados GS, CE, UL, SAA, 

etc. Além da linha de produtos da Revo, a companhia também fornece uma personalização e serviço de OEM para 

todas as luzes de Natal de cor, forma, materiais, etc. Os seus produtos são exportados para os EUA, CA, Brasil, Reino 

Unido, Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Itália, etc, com certificações exigidas como Prop 65, CE, RoHS.

Breve descrição

A Zhejiang Twinsel, Ltd é uma empresa high-tech do diodo emissor de luz e da iluminação solar acoplada.Twinsel é 

exportada para mais de 30 países de Europa, EU, África do Sul e 3Sudeste Asiático.

A maioria dos produtos recebeu certificações de qualidade de autoridade internacional, incluindo CE, GS, ROHS, 

REACH, etc. A empresa também passou a inspeção de fábrica do Wal-Mart e obteve a certificação do sistema de 

qualidade ISO9001.

Produtos Luzes decorativas Produtos Diodo emissor de luz e iluminação solar acoplada.

Interesse Importadores; distribuidores; cadeis de lojas; varejistas. Interesse
Importadores; distribuidores; compradores de cadeias de lojas; clientes de projeto original; cliente de equipamento; 

varejistas; lojas de e-commerce.

Empresa Shenzhen Nito Power Source Technology CO,.Ltd

Website www.chinahomelife247.com/supplier/100036300894.html?st=1

Principal Setor Acessórios para celulares.

Breve descrição

Fabricante e fornecedor de acessórios para telefones celulares. Especializada em caixas para telefone, vidro temperado, 

banco de potência, cabo de dados USB, carregadores e outros produtos criativos.

As exportações da empresa atendem alguns mercados específicos, como: EUA, Europa, América do Sul, Sudeste 

Asiático, Oriente Médio, etc.

Certificação: CE, ROHS, FCC, MSDS, UN38.3, ect

Produtos Case, vidro temperado, power bank, power cable e carregadores.

Interesse
Importadores; distribuidores; compradores de cadeias de lojas; clientes de projeto original; cliente de equipamento; 

varejistas; lojas de e-commerce.

http://www.chinahomelife247.com/supplier/100035968301.html?st=9
http://www.chinahomelife247.com/supplier/100000979721.html?st=1
http://www.chinahomelife247.com/supplier/100036300894.html?st=1

