EMPRESAS CHINESAS
Seminário Shanxi-São Paulo: Cooperação Comercial e Econômica
Empresa

Shanxi New Energy International Energy Group, Investment Management Co., Ltd.

Setor

Energias renováveis

Website

http://www.gmgjny.com/

Produtos

Energia eólica, energia fotovoltaica, energia elétrica e outras energias renováveis

Deseja encontrar

Parceiros internacionais no ramo de energias renováveis.

Perfil

A Shanxi New Energy International Energy Group, Investment Management Co., Ltd. Foi
fundada no dia 25 de novembro de 2008, com um capital registrado de quase 1 bilhão de
yuans. A criação da empresa foi financiada em conjunto pela empresas Shanxi
International Energy Group Co., Ltd. e Gemeng International Energy Co., Ltd como forma a
expandir o seu escopo para o campos da energia eólica, energia solar e investimentos em
energias renováveis. A empresa é considerada a primeira companhia especializada em
gerenciar investimentos no setor de energias renováveis, levando a benefícios sociais e
econômicos na indústria de energia eólica em Shanxi.

Empresa

The Export-Import Bank of China Shanxi Branch

Setor

Financeiro

Website

http://www.eximbank.gov.cn/

Produtos

Investimentos em Comércio Exterior, indústria e cooperação internacional.

Deseja encontrar

Pequenas e médias empresas para investimento em comércio exterior

Perfil

O Banco de Exportação-Importação da China (Export-Import Bank of China) é um banco
que opera como entidade legal independente, apesar de ter sido fundado e permanecer
como propriedade do Estado chinês. A entidade está diretamente sob a tutela do Conselho
de Estado e o seu objetivo é dar suporte ao comércio exterior chinês, investimento e
cooperação econômica internacional. Com o apoio em crédito do governo da China, o
banco atua crucialmente na promoção de um crecimento econômico estável e ajuste
estrutural, apoiando o comércio exterior e implementando a estratégia "going global".
Até o fim do ano passado, o banco possuía 32 filiais domésticas, um escritório de
representação em Hong Kong, 4 instituições no exterior: uma filial em Paris, um escritório
de representação para o Sul e o Leste da África, outro para o Norte e o Oeste da África,
além de um outro em São Petersburgo, Rússia.

Empresa

Shanxi Transformation and Comprehensive Reform Demonstration Zone

Setores

Diversos (energias renováveis, automobilístico, ferrovias, informação digital, biomedicina,
centro de distruibuição de importações e exportações)

Website

http://zgq.shanxi.gov.cn/

Produtos

Investimento e apoio nas áreas de comércio exterior, energias renováveis, automobilístico,
ferrovias, informação digital, biomedicina.

Deseja encontrar

Investidores estrangeiros para cooperação nas seguintes áreas: comércio exterior, energias
renováveis, automobilístico, ferrovias, informação digital, biomedicina.

Perfil

A Shanxi Transformation and Comprehensive Reform Demonstration Zone constitui de um
conglomerado que representa 11 empresas de diferentes setores, tais quais indústrias de:
informação eletrônica, automóveis de energia renovável, automóveis pesados, ferroviais
modernas, logística moderna, transformação e tecnologia científica, biofarmacêutica, big
data, manufaturas nobres (high end), alimentos processados e P&D.
O núcleo da zona, localizada na área urbana de Taiyuan, reúne 70% das instituições
nacionais de pesquisa e desenvolvimento da província, 4 laboratórios nacionais
importantes, 60% dos laboratórios mais importantes da província e 19 universidades.

Empresa

Shanxi Transportation Holdings Group Co., Ltd.

Setores

Transportes, Construção Civil e Investimentos

Website

http://www.sxjkjt.com.cn/

Produtos

Transportes, Energias Renováveis e Investimentos

Deseja encontrar

Parceiros no campo dos Transportes e Energias Renováveis

Fundada no ano de 2017 com um capital registrado de 50 bilhões de yuans, a Shanxi
Transportation Holdings Group Co., Ltd atua nos ramos de infraestrutura de transportes,
rede de transportes, energias renováveis e outros negócios.
Perfil

Seguindo os requisitos de "orientação ao mercado, objetivos competitivos, sistema de
sociedade anônima, especialização e reorganização e gestão moderna e científica", a
empresa tem participação ativa no setor de logística moderna e de energias renováveis,
promovendo o desenvolvimento integrativo entre as duas áreas, além do papel na
execução da habilidade de inovação de toda a cadeia produtiva industrial, núcleo
tecnológico e inovação no sistema referente ao campo de transportes.

Empresa

CRRC Taiyuan Co., Ltd.

Setor

Transportes (Indústria Ferroviária)

Website

http://www.crrcgc.cc/ty/

Produtos

Vagões ferroviários, veículos de engenharia ferroviária, produtos ferroviários e outros
acessórios

Deseja encontrar

Parceiros interessados em fazer negócios no setor ferroviário

Perfil

A empresa CRRC Taiyuan Co. Ltd, fundada em 1898, é uma das principais empresas em
design e fabricação de vários tipos de vagões ferroviários na China. Possui a maior
locomotiva de manutenção ferroviária elétrica do país e seu maquinário de engenharia é
do nível doméstico avançado. Seus produtos são exportados para a Arábia Saudita, Líbia,
Austrália, Malásia, Moçambique, Ucrânia, Etiópia, Argentina, Alemanha, Taiwan,
Myanmar, Bielorrúsia, Indonésia e outros países.

Empresa

Shanxi Pingyao Beef Group Co., Ltd.

Setor

Agripecuário e Alimentos (Carne)

Website

www.py–guanyun.com

Produtos

Bife chinês tradicional (Guanyun Pingyao beef)

Deseja encontrar

Parceiros interessados no Bife Chinês (Guanyun Pingyao beef)

Perfil

A empresa Shanxi Pingyao Beef Group Ltd (SPBG) é considerada uma "honorável marca
chinesa", certificada pelo Ministério do Comércio do país. Seus trabalhos se concentram
no plantio de grama, criação de gado, engorda de bovinos, abate e cortes. A companhia é a
líder nacional em agricultura industrializada, possuindo um modelo único na província de
Shanxi e, mais importante, foi considerada uma das "100 Marcas Honráveis da China" duas
vezes em sequência.
As tradicionais técnicas de processamento de bife Guanyun carregam um grande valor de
herança cultural intangível. O bife Pingyao recebeu o título de "Famosa Comida Nacional"
na National Food Expo em 1956.

Empresa

Shanxi Hardware and Electrical Machinery Chamber of Commerce

Setor

Tecnologia (Hardware)

Website

www.bmcz.cn

Produtos

Hardware e indústria eletromecânica

Deseja encontrar

Parceiros sul-americanos em hardware e aspectos da indústria elétrica

Perfil

Fundada em 2000, a Hardware and Mechanical Chamber of Commerce of Shanxi Province
é uma organização social que conta com excelentes empreeendedores no ramo de
hardware e indústria elétrica na província de Shanxi. Os membros dessa Câmara de
Comércio tem como escopo o mais elevados nomes da indústria elétrica e de hardware em
toda a província, com o propósito da boa fé, serviço, desenvolvimento, para fortalecer o
gerenciamento da indústria, padronizar o comportamento da empresa, promover a troca
de informações e manter os direitos e interesses dos membros como próprios, assim como
fazer amigos, obter informações, expandir os canais, transmitir a reputação e acumular
riqueza.

Empresa

Yangquan Quanmin Private Joint Investment Holding Co.,Ltd.

Setor

Financeiro

Website

-

Produtos

Investimento e Financiamento, Cultivação de Indústria, Operação de Capital

Deseja encontrar

Parceiros para cooperação em investimentos

Perfil

A empresa Quanmin Investment, fundada no ano passado, serve como base para servir a
estratégia nacional, provincial e municipal de desenvolvimento e transformação, tendo
como foco as compranhias de investimento em capital privado operando de uma maneira
completamente voltada ao mercado. Com aspectos como a integração, reogranização de
elementos industriais, financeiros e vários recursos de inovação científicos e tecnológicos.
Através de modelos inovativos de negócios, a empresa tem como objetivo criar uma
plataforma de multi-cooperação, ganha-ganha, compartilhamento, co-construção e
benefícios mútuo. O objetivo da companhia é construir 3 núcleos funcionais de
investimento e financiamento industrial e de operação de capital.

Empresa

Jihua 3534 Clothing Co.,Ltd.

Setor

Vestuário

Website

www.china3534.com

Produtos

Uniformes militares, uniformes, roupas para trabalho, camisas etc

Deseja encontrar

Parceiros comerciais interessados em vestuário

Perfil

Fundada no ano de 1966, a empresa possui mais de 4000 funcionários, 13 oficinas e 58
linhas de produção de roupas. A cada ano a companhia produiz 6.000.000 peças de vários
tipos de vestuário. Os seus produtos são vendidos para mais de 20 países e áreas. A planta
da fábrica possui completo sistema de qualidade, sistema de gerenciamento e de
ambiente, atestados pelos certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001.
A Jihua é a maior fabricante de uniformes na província de Shanxi e a maior fabricante de
produtos com base em algodão no norte da China.

Empresa

Century Siblings Web Technology Co.,Ltd.

Setor

Agrícola

Website

www.1zaliang.com

Produtos

Trigo mourisco, tâmaras vermelhas, soja, feijão mungo, feijão vermelho.

Deseja encontrar

Compradores dos produtos agrícolas acima.

Perfil

Localizada em Taiyuan, conhecida como a "Cidade do Dragão", a empresa tem como um
dos seus principais objetivos criar uma plataforma de e-commerce específica para a venda
dos seus produtos granulados. Para que sejam promovidas soluções e serviços de
marketing altamente desenvolvidos, a companhia busca esta criação como maneira de
enriquecer os tradicionais canais de distruibuição e conta com fortes equipes de P&D e
operações.

Empresa

Taiyuan Kuangji Electrical Co., Ltd.

Setor

Equipamentos

Website

www.tykjdq.cn

Produtos

Equipamentos elétricos e de transporte para minas de carvão

Deseja encontrar

Parceiros brasileiros interessados em equipamentos elétricos e de transporte para minas
de carvão

Perfil

A Taiyuan Kuangji Electrical Co., Ltd. foi fundada em 2003 e está localizada na Zona
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Taiyuan, ocupando uma área
de mais de 60.000 metros quadrados. É uma empresa de alta tecnologia que se dedica à
pesquisa, produção e vendas de energia elétrica para minas de carvão, equipamentos de
transporte auxiliar. A companhia possui produção avançada, dispositivos de detecção e
implementa rigorosamente os padrões internacionais ISO9001 e padrões nacionais. A
empresa criou um centro técnico da empresa provincial aprovado pelo governo e possui
um grupo de técnicos e equipes profissionais de alta qualidade, bem como a forte força
técnica. Em 2015, tornou-se uma primeira empresa listada na Zona de Desenvolvimento
Econômico e Tecnológico de Taiyuan.

Empresa

Shanxi Shuita International Trade Co.,Ltd.

Setor

Alimentos

Website

www.shuitatrade.com

Produtos

Diversos

Deseja encontrar

Agente exclusivo

Perfil

A Shanxi Shuita International Trade Co., Ltd. foi fundada em 2005 e é uma empresa privada
com uma entidade legal independente. Somos agentes de exportação exclusivos dos
produtos da série Shuita e também agenciamos outros produto sagrícolas, têxteis,
equipamentos de automação, produtos mecânicos e eletrônicos. Somos autorizados pelos
sistemas ISO, HACCP e FDA. Nossos produtos de vinagre da marca Shuita já são exportados
para o Sudeste Asiático, Europa, América e países e áreas árabes.

Empresa

Yangquan Passion import&export Co.,Ltd.

Setor

Serviços

Website

www.chinasuboffice.com

Produtos

Serviço de abertura de mercado

Deseja encontrar

Exportadores de produtos para China

Perfil

O escritório localizado na China auxilia clientes e vendedores de diferentes países a abrir
mercado no país através de lojas online, participando de exposições ou inserindo produtos
nos supermercados chineses.

Empresa

Datong Tonghuan Agricultural Products Management Co.,Ltd.

Setor

Alimentos

Website

www.superred.net.cn

Produtos

Pasta de tomate enlatada; Pasta de tomata em tambores

Deseja encontrar

Parceiro de negócios

Perfil

A Datong Tonghuan Agricultural Products Management Co. Ltd foi fundada em 2009 e
trabalha principalmente com pasta de tomate enlatada, pasta de tomate em tambores,
possuindo seu próprio centro de cultivo de mudas e base de tomate coberta de 33.400.000
m². A empresa esta no mercado internacional com produtos de primeira classe e prospera
com agricultores locais, que são o objetivo do desenvolvimento contínuo.

Empresa

Shanxi Ruifei Machinery Making Co.,ltd

Setor

Maquinário

Website

www.ruifeijx.com

Produtos

Máquina de tofu; Máquina para Produção de Leite de Soja; Máquina de Água Pura RO;
Tanque de Mistura de Aço Inoxidável; Máquina de Processamento de Alimentos; Máquina
de Bebidas; Máquina de Tratamento de Água; Máquinas para Farmácia e Bioquímica;
Produtos de Aço Inoxidável

Deseja encontrar

Importadores e Parceiros de Negócios

Perfil

A Shanxi Ruifei Machinery Making Co., Ltd. foi fundada em 1998. Estamos
profissionalmente envolvidos no estudo e fabricação de máquinas de processamento de
alimentos, máquinas de bebidas, máquinas de tratamento de água, máquinas para
farmácia e bioquímica e produtos de aço inoxidável. Inauguramos recentemente uma
fábrica de padrão internacional 30.000 m², com 15 conjuntos avançados de
processamento e produção de equipamentos. Possuimos mais de 150 trabalhadores,
incluindo equipe de vendas profissional e equipe de P&D. A Ruifei conquistou a
certificação ISO9001 e HACCP em 2006, e nossos produtos obtiveram 40 patentes de
invenção 55 novas patentes de tipo e 20 patentes de aparência externa nos últimos 20
anos. Nossos produtos são exportados principalmente para a América, Alemanha, Rússia,
Canadá, Vietnã, Nigéria, Congo, Israel, Índia, Nepal. O valor anual de exportação chega a
USD 10.000.000.

Empresa

Taiyuan JDS Machinery & Equipment Co., Ltd

Setor

Metalurgia, Material de Construção,

Website

http://www.tysichen.com/

Produtos

Equipamento metalúrgico: Equipamento para laminação e equipamento de tubos de aço
inoxidável / liga para laminação

Deseja encontrar

Parceiros de Negócios

Perfil

A Taiyuan JDS Machinery & Equipment Co., Ltd. foi fundada em 1991 e dedica-se a
produção de equipamentos de perfil de aço. A empresa possui parcerias com diversos
pesquisadores e desenvolvedores, assim consegue entregar uma alta qualidade e, muitas
vezes, competindo contra outras empresas estrangeiras. Atualmente os produtos são
exportados para Malásia, Taiwan, Vietnã, Bangladesh, Quênia, Rússia, dentre outros

Empresa

Shanxi Must Technology Co., Ltd.

Setor

Maquinário

Website

www.chinamust.com

Produtos

Equipamento de Tratamento de Água; Máquina de Embalagem de Alimentos
(máquina de embalagem a vácuo e máquina de codificação)

Deseja encontrar

Parceiros de Negócios

Perfil

Atualmente os produtos fornecidos por nossa empresa contemplam seis categorias,
incluindo principalmente equipamentos de purificação de água, equipamentos comerciais
de purificação de água, equipamentos industriais completos para tratamento de água,
equipamentos de dessalinização de água do mar, máquina inteligente de água potável e
aquecedor de água com economia de energia, entre outros cem tipos. Nossos produtos
são vendidos nacionalmente e também para Europa, Oriente Médio, Austrália, África, Ásia
Central e Sudeste Asiático, ontem tem sido amplamente aplicados em locais como escolas,
hospitais, hoteis, casas de hóspedes, portos aéreos, pontos de ônibus, governos, exércitos,
empresas e instituições, sendo muito reconhecido entre os usuários. Em 2015, o Must
Science and Technology Water Industrial Park foi construído e foi colocado em operação,
formando uma base de industrialização que integra desenvolvimento técnico, produção,
gerenciamento de marketing, serviço pós-venda com uma capacidade de fabricação anual
de 5 milhões de conjuntos.

Empresa

Yangquan United Co.,Ltd

Setor

Metalurgia da Fundição

Website

www.unitedgroup.cn

Produtos

Fundição, Ligas, Siderúrgia

Deseja encontrar

Parceiros de Negócios

Perfil

Nossos principais produtos são os seguintes: aditivo de carbono, coque de petróleo
grafitado, coque de petróleo calcinado, eletrodo de grafite, aluminato de cálcio, carboneto
de silício

Empresa

Liulin Tianwang Agricultural Products Farmers' Specialized Cooperative

Setor

Agricultura

Website

-

Produtos
Deseja encontrar

Parceiros comerciais dos setores de alimentos e produtos insdustriais

Perfil

A Liulin Tianwang Agricultural Products Farmers' Specialized Cooperative, está localizada
no distrito de Luliang e foi fundada em abril de 2008. Atualmente conta com mais de 6.000
agricultores, integrando todo o ciclo de plantio, processamento e vendas. Os principais
produtos são "Lvliang Mountain", cereais, tâmaras vermelhas, nozes, pequenas refeições,
etc. Agricultura cooperativa, diversificação industrial e especialização, produtos ecológicos
ecológicos ganharam uma boa reputação social e séries de produtos têm sido bem
sucedidos. A marca registrada "Lvliang Mountain Brand" ganhou os título por "National
Farmers' Professional Cooperative Demonstration Society" and "All The Farmer Specialized
Cooperative Processing Demonstration Agency " do Ministério da Agricultura Chinês.

Empresa

Pingding Jintai Home Appliance Manufacturing Co.,Ltd

Setor

Eletrodomésticos

Website

-

Produtos

Pequenos eletrodomésticos; Mangueiras de Chuveiro

Deseja encontrar

Parceiros comerciais

Perfil

PingdingJintai Home Appliance Manufacturing Co., Ltd. foi fundada em 2015 e fica
localizada no Parque Industrial Xincun. As lnhas de montagem são modernas, incluindo
máquinas de moldagem por injeção, prensas de punção e equipamentos de impressão de
vidro. Somos especializados na produção de máquina de lavar roupa, ventilador elétrico e
outras séries de eletrodomésticos. A maior parte dos produtos é certificada por CE, CB,
SASO, EMC e TUV, sendo exportados para quase 30 países e regiões da Europa, América,
África e Ásia, além da própria China onde também ganhou grande reconhecimento dos
compradores. Confiamos em oferecer os melhores produtos, com execelente qualidade e
serviço aos clientes.

Empresa

Xiaoyi Yangshi Kangjian Walnut Technology Co., Ltd.

Setor

Alimentos

Website

www.杨氏康健.com

Produtos

Nnoz, óleo de noz e chás funcionais.

Deseja encontrar

Procura um parceiro no Brasil.

Perfil

Xiaoyi Yangshi Kangjian Noz Technology Co., Ltd. Fundada em 2016 com um capital social
de 10 milhões de yuans, a empresa é uma empresa especializada no desenvolvimento e
processamento de produtos de nozes e na r8d e produção de produtos de chá
característicos locais. Fundada no início do serviço será baseada na agricultura, áreas rurais
e agricultores, agricultura, áreas rurais e agricultores, a direção do desenvolvimento para o
desenvolvimento da agricultura, campo e camponeses, raízes rurais a característica local
de produtos agrícolas, empresas honestas e empresas conscientes, os contos da empresa
construindo agricultura de sol e a característica cadeia de suprimentos local de produtos
como a pedra angular de seu desenvolvimento. Atualmente, os produtos da empresa
incluem chá relaxante Yangshi Kangjian saudável, óleo de noz, noz fen zhou longan, noz
jujuba, noz âmbar e assim por diante.

Empresa

Shanxi Fenxi Heavy Industry Co.,Ltd

Setor

Manufaturados

Website

www.fenxi.cc

Produtos

Navios, elétrica, mina de carvão, campo petrolífero e assim por diante.

Deseja encontrar

Parceiro no Brasil

Perfil

A Shanxi Fenxi Heavy Industry Co., Ltd foi fundada em 1954. É uma empresa estatal afiliada
à China Shipbuilding Industry Corporation, que é um dos cento e cinquenta e seis
principais projetos de construção do país durante o primeiro "Plano de Cinco Anos
"período. Ele desenvolveu e introduziu a série de geradores síncronos sem escova da
Siemens para embarcações e terra, e possui uma forte vantagem técnica e de escala na
indústria doméstica de fabricação de pequenos e médios geradores. O produto da
empresa também inclui robôs subaquáticos, separação de ar, equipamentos ,
equipamentos elétricos, armários de distribuição de alta e baixa tensão, tecnologia de
propulsão DC, etc., que são amplamente utilizados em embarcações, mina de carvão,
campo de petróleo, ferrovia, energia elétrica etc. indústrias industriais e de mineração.

Empresa

Shanxi Knlan Chemical Co., Ltd.

Setor

Fertilizantes

Website

www.knlanchem.com

Produtos

Fertilizantes

Deseja encontrar

Parceiro brasileiro

Perfil

Shanxi Knlan Chemical Co., Ltd. é um famoso sais de fertilizantes e nitratos 100% solúveis
em água (fabricante), um fabricante localizado no condado de Jiao cheng no meio de
Shanxi (nossos principais produtos são nitrito de potássio), nitrato de magnésio (nitrato de
potássio) e nitrato de sódio. Nitr Nitrato de cálcio nitr Nitrato de sódio chlor Cloreto de
amônio ， Sulfato de amônio e sal de fosfato, etc. Eles agora foram bem recebidos e
altamente apreciados pelos nossos clientes na China e em mais de 80 países do sudeste da
Ásia ， existem produtos de qualidade e controle de qualidade completo em Knlan, a
qualidade de nossos produtos pode atender ou até exceder o padrão nacional.

Empresa

Shanxi W-Right Industrial Co.,Ltd.

Setor

Equipamento de proteção

Website

Produtos

Equipamentos de proteção e tedicos de proteção

Deseja encontrar

Parceiro e clientes locais

Perfil

Nossa empresa foi criada em 2008, é um profissional de proteção e segurança, fabricantes
e comerciantes de roupas. Podemos fazer Protective & Satety usa tecidos Hi-Vi, fibra
reciclada, materiais de poliéster de secagem rápida. Nossa fábrica é de cerca de 6000
metros quadrados de três oficinas. O equipamento principal é a máquina de costura de
marca com mais de 200 conjuntos e é composta por mais de 150 trabalhadores. Com esse
suporte, temos uma capacidade anual de 800.000 peças. Nossa empresa registrada em
2010 tem sua própria marca ASHIRY para vendas no mercado interno.

Empresa

Changzhi TEBearing Corp., Ltd.

Setor

Peças Industriais

Website

www.tebearing.com

Produtos

Rolamentos

Deseja encontrar

Produtores, distribuidores e compradores

Perfil

A Changzhi TEBearing Co., Ltd. é uma empresa integrada de fabricação e comércio de
rolamentos. Com mais de 15 anos de experiência na indústria de rolamentos, a empresa é
especializada na fabricação e exportação de vários tipos de rolamentos, esferas e rolos de
rolamentos, gaiolas de vários materiais, componentes semi-acabados e acessórios para
rolamentos, além de outros componentes mecânicos e elétricos relevantes. produtos.
Nossa linha de rolamentos abrange rolamentos de rolos cônicos (sistema de polegadas e
sistema métrico), rolamentos de rolos cilíndricos, rolamentos rígidos de esferas,
rolamentos de esferas de contato angular, rolamentos axiais, rolamentos de agulhas,
rolamentos autocompensadores de rolos, rolamentos autocompensadores de esferas,
rolamentos de esferas esféricos, rolamentos de automóveis (incluindo rodas) Rolamentos
de cubo, unidades de cubo, polias tensoras de correia dentada, rolamentos de bomba de
água e rolamentos de embreagem), bem como gaiolas e peças forjadas.

Empresa

Shanxi Juyi Industrial Group

Setor

Energia

Website

http://www.sxjuyi.com/

Produtos

Carvão e Minérios

Deseja encontrar

Parceiros brasileiros

Perfil

Shanxi JuYi industrial group co., LTD é um desenvolvimento diversificado de alcatrão de
carvão em corpus em larga escala, empresa privada de ações conjuntas, fundada em 2002,
foi formada conjunto de produção de carvão bruto, carvão de lavagem de carvão,
processamento de remessas ferroviárias, coque resíduos de geração de energia e
abrangente utilização de ganga de carvão como uma das entidades econômicas privadas
circulares de proteção ambiental atualmente tem mais de 2500 funcionários, ativos totais
do grupo de 7,2 bilhões de yuans, capital social de 500 milhões de yuans, é de alta
utilização abrangente de carvão e um dos desenvolvimentos da circular empresa de
demonstração de economia.

Empresa

Irc Automation Co. LTD

Setor

Maquinário

Website

http://www.irccn.com/

Produtos

Máquinas de fresagem, de perfuração e de corte

Deseja encontrar

Parceiros produtores de máquinas que utilizam energia verde

Perfil

A Irc Automation Co. LTD possui um nível internacional avançado de centro de usinagem
de cinco eixos Torno CNC triaxial de centro de processamento composto fresadora plaina
universal fresadora máquina de entalhar máquina de perfuração máquina de moagem
equipamentos de processamento de máquina, tais como torno mecânico comum Engel
máquina de moldagem por injeção haitiana como robô kawasaki robô siasun
equipamentos de produção como máquina de dobrar CNC, máquina de corte a laser pode
ser combinada com: plaina de moagem de carro broca de solda em peças, como ele pode
produzir todos os tipos de moldagem por injeção de produtos plásticos existentes usinadas
com precisão PuTongJi usinagem de moldagem chapa de aço corte a laser ouro de arroz
CNC montagem de produtos de dobra e soldagem Armazém integrado e outra linha de
produção ou oficina

Empresa

Datong Feitian Creative Business Co.Ltd

Setor

Cultural

Website

Produtos

Produtos de turismo

Deseja encontrar

Parceiros comprometidos com a troca de experiências em produtos de turismo

Perfil

A dinastia Wei do norte é considerada como o símbolo histórico de Datong. A unificação
trazida pelos Tuoba. um clã Xianbei conhecido como Taugast ou Tabgach (Tabgaç).
impulsionou a prosperidade da China antiga. Em 2010, ao obter informações sobre a
cultura do norte de Wei. e cultura de grutas, a Oficina de Artesanato Feitian (significa
Flying Apsaras) decidiu herdar e desenvolver as artes do nó Datong. Como patrimônio
cultural intangível no nível da província, a Datong knot arts registrou com sucesso a marca
Tang · Love Knot. Por vários anos, o Feitian Handicraft Workshop vem colocando seu
coração e alma nas obras de arte que contêm a quintessência da arte em tecido Datong,
misturando o conceito de cultura harmoniosa e desenvolvimento unificado em seu
portfólio de produtos. Até agora, os produtos da Feitian Handicraft Workshop podem ser
divididos em 5 séries e 300 tipos, incluindo trabalhos feitos à mão como botões de botões,
acessórios de botões, almofadas cheias de ervas chinesas, botões para trabalhos
domésticos e veículos, etc.

Empresa

Lvliang Yeshanpo Food Co.,Ltd.

Setor

Alimentos e bebidas

Website

www,yspshaji.com

Produtos

Alimentos e bebidas

Deseja encontrar

Parceiros brasileiros para alimentos e bebidas.

Perfil

Localizada na cidade de Kaishan, no condado de Wenshui, Lvliang, a empresa ocupa uma
área de mais de 200 mu, uma área de planta de 26.000 m2 e funcionários de mais de 400.
Existem dezenas de lojas de produtos que incluem matéria-prima seabuckthorn
seabuckthorn con, bebida Seabuckthorn , seabuckthorn con, seabuckthorn seed,
seabuckthorn fruit óleo de semente de seabuckthorn, óleo de fruta seabuckthorn, frutos
secos congelados seabuckthorn, pele seca de frutos de seabuckthorn, frutos secos de
seabuckthorn e frutas secas de seabuckthorn e biscoitos de seabuckthorn que são
vendidos para locais em todo o país. Bebida de suco de Seabuckthorn, sementes de
Seabuckthorn em conserva, frutos de Seabuckthorn, óleo de sementes de Seabuckthorn,
óleo de frutos de Seabuckthorn, óleo de frutas secas Seabuckthorn, pele seca de
Seabuckthorn e frutos secos de Seabuckthorn são exportados para países como Japão,
Coréia e Alemanha. A relação de vendas de produtos chega a 100%.

Empresa

Jinzhong TianLv Environmental Protection Technology Development Co.,ltd

Setor

Proteção Ambiental

Website

www.tlhbgl.com

Produtos

Máquinas de tratamento de esgoto, máquinas de fervimento e aço.

Deseja encontrar

Parceiros brasileiros.

Perfil

Fundada em Jinzhong, província de Shanxi, na China, em 23 de agosto de 2007. A Jinzhong
Tianlv Environmental Protection Technology Development Co., Ltd é uma empresa de
biotecnologia que se dedica ao processamento, venda, pesquisa e desenvolvimento de
produtos, com um capital registrado de 50 milhões, cobrindo uma área de 50000 metros
quadrados. Os principais produtos da empresa incluem caldeira, máquina de tratamento
de esgoto, dessulfurização e equipamentos para remoção de poeira
Queremos Distribuidor, bem-vindo se juntar a nós!

Empresa

Shanxi Dorun Advanced Material Co.,Ltd.

Setor

Construção

Website

www.dorun-ltd.com

Produtos

Materiais para dispositivos e mecanismos de segurança contra fogo

Deseja encontrar

Oportunidades de negócios ou parceiros

Perfil

Material avançado Co. de Shanxi Dorun, Ltd. é uma empresa envolvida em pesquisa,
desenvolvimento, processamento e vendas de materiais funcionais e sistemas à prova de
fogo. Os produtos são utilizados principalmente para várias portas corta-fogo, janelas cortafogo, divisórias, teto suspenso, piso, tubulações e cabos através da proteção de parede,
elevadores, cofre, etc., envolvendo construção, construção naval, trens de alta velocidade,
energia nuclear e perfuração de petróleo offshore plataformas e outros campos. A
empresa realiza serviços de consultoria profissional, vendas de agentes de produtos
conhecidos e negócios de comércio internacional neste campo.

