
Seznam čínských společností 
Číslo – oblast / 

Jméno / 
Funkce  

(viz zvací dopis) 

 
Název společnosti 

 
Stručné představení společnosti 

 
Hlavní produkt 

 
Záměr 

1 

 

Gao  

Liang 

 

 

Výkonný ředitel  

Daqing dairy 

product 

electronic 

commerce  

co., Ltd 
 

Společnost se zabývá prodejem mléčných výrobků a podílí se na dovozu a vývozu. 

Roční tržby v r. 2016 - 60 mil. Rovněž využívá nehmotnou tržní síť a usiluje o 

vytvoření hmotného trhu a nehmotné sítě. 

Mléčné výrobky,  

lehké průmyslové 

výrobky,  

přeshraniční elektronický 

obchod v zemědělství a 

chovu zvířat 

 

Propagace produktů;  

vyhledávání místních 

investičních projektů, 

nákup místních produktů 

2 

 

Li Ping 

 Daqing 

Changtong 

economic and 

trade co., Ltd 
 

Společnost je registrována v Daqing high-tech průmyslové zóně od 09/2003. 

Daqing města jsou otevřená ekonomické a obchodní spolupráci, společnost 

dodržuje zákony podnikání, platí včas daně, je dobře přijímána příslušnými úřady. 

Společnost působí ve všech částech země, ve Vietnamu, Laosu, Rusku, 

Kazachstánu, Uzbekistánu a dalších zemích, které mají úzké ekonomické a 

obchodní vazby. 

Chemické výrobky, 

chemické suroviny, 

buničina,  

topný olej,  

těžký olej atd. 

Vyhledat obchodní 

partnery 

 

3 

 

Yang Tianyi 

 Daqing Jintudi 

water-

economizing 

equipment  

co., Ltd 

 
 

Společnost spojuje výzkum a vývoj, výrobu, prodej, instalaci postřikovačů a 

kapkové zavlažovací zařízení. Je jedním z předních podniků zemědělské 

industrializace v provincii Heilongjiang. 

Inženýrské zařízení pro 

úsporu vody 

Vyhledat obchodní 

partnery 

 

4 

 

Ma Longge 

Daqing Zhongyi 

cable material 

co., Ltd 
 

Společnost je jedním z největších výrobců plastových „masterbatch“, funkčních 

„masterbatch“, upravených kompozitních materiálů. Výrobky jsou široce 

používány v petrochemii, automobilovém průmyslu, domácích spotřebičích, textilu, 

balení potravin, kosmetických přípravcích, věcech denní potřeby, chemických a 

stavebních materiálech, drátěném a kabelovém průmyslu atd. 

Masterbatch;  

funkční masterbatch;  

modifikované kompozitní 

materiály 

Vědecká, technologická 

a investiční spolupráce 

5 

 

Kuang Zhiwen 

Daqing 

Changsheng 

commercial 

investment 

management  

co., Ltd 

 
 

Společnost se zabývá podnikatelskými investicemi a řízením a leasing nemovitostí. 

Její obchod je největším nákupním střediskem s koženými výrobky ve městě. 

Podnikatelské investice a 

řízení,  

pronájem nemovitostí 

Projekt podnikové 

logistiky 

6 

 

Zhu 

Wencheng 

Daqing ZhongQing 

culture media group 

co., LTD 

 

Společnost byla založena v r. 2000, je jedním z nejstarších soukromých podniků 

známých v Heilongjiang. Byla oceněna jako "elitní podnikatel sociální 

odpovědnosti". 

Zkapalněná ropa;  

plynové zařízení; 

ropa 

Hledání obchodních 

partnerů,  

hledání místních 

investičních projektů 

7 

 

Daqing Dasheng 

mining operation 

Společnost byla založena v r. 2007, má 150 specializovaných pracovníků v ropných 

vrtech, drobných opravárenských operacích, opravách ropných vrtů, ropných vrtů s 

Příze a kabely;  

automobilové díly;  

Ropné subdodávky v 

oblasti podnikání 



Cui Dezhong technology service 

co., Ltd 

 

tlakem, konstrukcí dvou kvalifikací atd. oděvy a oděvní doplňky; 

mechanické a elektrické 

výrobky;  

technicky vysoce vyspělé 

produkty 

ropných polí,  

vysílání pracovníků atd. 

 

8 

 

Guo Jianming 

Heilongjiang 

Tianlong green food 

e-commerce co., Ltd 

 

Společnost se značnými zkušenostmi s provozem elektronického obchodování, nyní 

shromáždila řadu zkušeností v oblasti podnikového poradenství v oblasti  

e-commerce. Má také skupinu vysoce kvalitních technologií na vysoké úrovni pro 

implementaci a vývoj. Tým s bohatými zkušenostmi v oblasti podnikového 

poradenství a implementaci projektů s cílem poskytnout pokročilý koncept řízení a 

další rozšiřující služby. 

 

Ekologické potraviny Nová vědecká a 

technologická spolupráce 

a investiční spolupráce 

9 

 

Xu Zhipeng 

Daqing Zhongtan 

technology 

development co., Ltd 

 

Společnost je přidružená ke skupině Zhongtan, je zapojena do výzkumu a vývoje, 

výroby vědeckých a technologických podniků. Má více než 500 zaměstnanců. 

Exportní společnost převážně vyváží do Ruska, Mongolska, Japonska, Spojených 

států a dalších zemí. Roční prodej činil 120 milionů juanů. Její výrobky prošly 

certifikací EU CE, mezinárodní certifikací systému jakosti ISO-9001; dálkově 

infračervené a průmyslové elektrické kontroly kvality výrobků a inspekční centra 

"5-15 mikronů vzdálené infračervené certifikace, certifikace ROHS. 

 

Výrobky pro rehabilitaci 

lidského těla 

Hledání obchodních 

příležitostí 

10 

 

Sun Guanchun 

Daqing Creative 

Multi-media 

Productionco., Ltd. 

 

Společnost byla založena v r. 2002 v Daqing, prodává průmyslové internetové 

služby, zaměřuje se na transformaci internetového obchodního modelu pro malé a 

střední podniky, poskytuje technické služby pro malé a střední podniky, velké 

informační služby, data a další tři velké technické služby. 

 

Xiaoshoubao Hledání obchodních 

příležitostí 

11 

 

Zheng Miao 

Daqing 

petrochemitcal carpet 

co., Ltd  

 

Společnost byla založena v r. 2013, byla to bývalá továrna na výrobu koberců 

společnosti PetroChina Daqing Refinery. Společnost je nyní přejmenována na 

Daqing Oil Refinery Carpet co. Ltd a je jedním z prvních výrobců tkaných koberců 

v Číně. Hlavní vybavení společnosti je ze zemí s pokročilým procesem tkaní 

koberců, jako je Německo, Anglie, Belgie a další. Produkty jsou tkané pod 

kontrolou počítačových programů, aby byly na světové pokročilé úrovni. 

 

BCF (kobercová příze), 

tkaný žakárový koberec;  

ruční koberec,  

vyřezávaný koberec 

Hledání obchodních 

příležitostí 

12 

Oblast Heihe 

 

 

Song Xiaotao 

Li Yuanda Group 

 

Společnost je zapojena do specializovaného výzkumu a vývoje vozidel, 

mezinárodního elektronického obchodu, dovozu a vývozu, mezinárodního 

výstavnictví jako jeden z diverzifikovaných podniků. Skupina vytvořila 12 

dceřiných společností, 3 zámořské sklady a 34 subdistributorů ruských subjektů pro 

tvorbu výstavy elektronického obchodu mezi Čínou a Ruskem. 

Zvláštní výzkum a vývoj  

a výroba vozidel 

Založit speciální továrnu 

na výrobu vozidel a 

nakladačů v 

Kazachstánu;  

hledat obchodní 

příležitosti pro 

mechanické a elektrické 

výrobky 

 

13 

 

Li Minggang 

Heihe Jinhe 

agricultural science 

and technology  

co., Ltd. 

Společnost se věnuje prodeji obilovin, stavebních strojů, skladování, zpracování 

zemědělských produktů, službám logistických agentur, manipulaci s nákladem, 

osobám samostatně výdělečně činným a zástupcům všech druhů dovozu a vývozu 

zboží a technologií. 

Skladování zrna Zemědělská spolupráce 



 

14 

 

Huo Qingfang 

 

Heihe Zhongji 

electric co., Ltd 

 

Společnost je exportně orientovaný podnik. Má dceřinou společnost v Amuru v 

Rusku - výstavba organické elektromechanické otevřené přeshraniční obchodní 

platformy pro elektřinu, která pokrývá rusky hovořící země. Byla oceněna v oblasti 

přeshraničního obchodování s elektřinou v letech 2015-2016. 

 

Stavební stroje a 

elektromechanické 

výrobky 

Ruská přeshraniční 

výstavba elektrárenské 

obchodní platformy 

15 

 

Han 

Yanyu 

 

 

Prezident 

Heilingjiang 

Shiliushan food 

co.,Ltd 

 

Společnost se rozkládá na ploše 50.000 m2. Zahrnuje všechny druhy získávání 

různých zrn, výzkum, vývoj, zpracování, pre-balení a prodej. Společnost vlastní 

dovezené pokročilé výrobní linky. Továrna je dobře vybavena pro výrobu, 

zpracování, sušení, testování, balení. Má 20 let zkušeností s průmyslovými 

obilovinami z různých obilovin, 10 let zkušeností z oblasti zpracování v Japonsku, 

Koreji, Evropě a dalších zemích, standardní a inovativní nápady v kombinaci s 

prací řady odborníků na výživu, opakovaných testů na seniorech, které se vedly po 

desetiletí až k vývoji směsi z 16 druhů zrn.  

Shiliushan je ochranná známka společnosti. 

 

Předvařené části zrna, 

předvařená zrna a zrna, 

instantní nápojový mixový 

zrnkový stroj 

Hledání obchodních 

příležitostí 

16 

 

Yin Hongwu 

Heihe Epinduo 

economic and trade 

co., Ltd.  

 

Společnost byla založena v r. 2010 s registrovaným kapitálem 6 milionů juanů.  

Je pověřena vytvořením "offline O2O obchodního centra + on-line nákupní 

platformy", pomocí online a offline způsobu, jak spojit kupující a prodávající a 

přeskočit distribuci Business, aby se snížily ceny komodit. 

 

Inženýrství počítačových 

sítí;  

prodej ruského vína a 

mléčných nápojů atd. 

Přeshraniční konstrukce 

platformy e-commerce 

O2O 

17 

Oblast Harbin 

 

 

Zhang Fang  

 

Generální ředitelka  

HeLiang agriculture 

and food co., Ltd 

 

Společnost se zabývá výsadbu obilí, výrobou, zpracováním, marketingem. Založena 

v r. 2008, nachází se v okrese Xiangfang o rozloze 36 tisíc m2. Základní kapitál je 

50 mil. juanů, stálá aktiva 150 mil. juanů, zpracovatelské kapacity 170.000 tun a 

výsadba na 17.000 m2. Je schopna zpracovat rýži, zrna, horské produkty, mouku, 

olej, sójový olej atd. Má více než 150 zaměstnanců a 3 výsadbové základny –  

173.000 m2. 

Proso, ječmen, rýže,  

červená fazole, černá a  

mungová fazole, černá 

rýže, lepkavá rýže a fazole, 

hnědá rýže, fazole, 

porridge, krupice, 

kukuřice, pohanka, oves, 

rebarbora, červená a 

čiroková rýže  

 

Hledání místní 

spolupráce,  

propagace produktů 

18 

 

Xue Xingyi 

Xuanyuan industrial 

development co., Ltd 

 

Společnost byla založena v r. 1986 se sídlem v Harbin. Založili kanceláře v Rusku, 

Bělorusku, Tádžikistánu, Americe, Iráku, Jordánsku, Kuvajtu a dceřiné společnosti 

v Pekingu a Šanghaji s obchodními partnery po celém světě. 

Prodej potravin,  

oceli, stavebních 

materiálů, strojních 

nástrojů, elektrických 

výrobků; pronájem 

zařízení; poradenská 

služba; kancelářská 

automatizace 

Hledání obchodních 

příležitostí 

19 

 

Piao Xishu 

 

 

Asistentka ředitele 

Harbin enterprise 

credit financing 

guarantee service 

center 

 

Předchůdce Harbin enterprise credit financing guarantee service center 

vznikl v r. 1999 jako instituce poskytující záruku v oblasti pojišťovnictví, instituce 

s právnickou osobou, která je členem Ministerstva průmyslu a informačních 

technologií v Harbinu, jakož i jednoho z prvních pilotů konstrukcí systému 

úvěrových záruk pro střední a malé podniky celostátně. 

Využití společenské síly v 

 souladu s podnikovými 

požadavky na poskytování 

praktických služeb  

pro podniky 

Hledání obchodních 

příležitostí v 

Kazachstánu 



20 

 

Zhang Guoliang 

Zhongke Zhongrui 

(Harbin) clean energy 

co., Ltd. 

Na základě špičkového výzkumu provedeného Čínskou akademií věd a 

technologickým institutem Heilongjiang společnost dosáhla velkého pokroku  

v Ni-Mh baterii, která se dokáže vypořádat s ultra nízkými teplotami a má lepší 

kapacitu. 

 

Baterie pro elektromobily,  

metro, bezpilotní letadla, 

laserová pistole, UPS 

Hledání obchodních 

příležitostí 

21 

 

Zhang Tu 

Heilongjiang Heisen 

green food co.,Ltd 

 

Přidružená k čínské skupině lesního průmyslu Longjiang, Heilongjiang Heisen 

green food co., Ltd je státním gigantem v lesních produktech. Společnost se zabývá 

výrobou, skladováním, dopravou a prodejem lesních produktů. Zatím má v Číně 20 

obchodů s flapship a 200 obchodů s franšízou. 

Jedlé houby, ořechy, 

bobule, med, živočišné 

produkty, výrobky 

zdravotní péče, obiloviny, 

oleje, víno, nápoje, čínská 

bylinná medicína atd. 

 

Hledání místní 

spolupráce;  

propagace produktu 

22 

 

Liu Jie 

Harbin YaTai mineral 

recycling resources 

limited 

 

Společnost se zabývá především obnovitelnými zdroji, využitím, zpracováním, 

prodejem a stavbou průmyslového parku. Po 20 letech vývoje se společnost zabývá 

městskou výstavbou, systémem recyklace odpadu v průmyslové zóně v Harbin, 

recyklací a zpracováním obnovitelných zdrojů jako jeden z předních podniků v 

oblasti obnovitelných zdrojů v provincii Heilongjiang. 

 

Nákup a prodej odpadních 

materiálů;  

prášková železná ruda, 

prodej oceli; zpracování 

odpadů 

Hledání obchodních 

příležitostí v 

Kazachstánu 

23 

 

Jia Shuchun 

 

 

Prezident 

Harbin Shanghe 

lifestock farming 

co.,Ltd 

 

Společnost se rozkládá na ploše asi 19,8 mil. m2, se stavební plochou 65.000 m2 a 

150 miliony juanů investic. Na konci roku 2016 byly investice 500 milionů juanů. 

Společnost dovezla australský holštýnský skot 3600 z Austrálie a vysázela siláž na 

12.000 akrech. Počet stád dojnic je větší než 5.000, s roční produkcí 40.000 tun 

mléka. Průměrný výnos 8 tun, míra mléčného tuku 4,3 %, mléčné bílkoviny více 

než 3,2 %, s roční produkcí 1.200 telat. Společnost je moderní, standardizovaná 

mlékárenská firma a jedna z celosvětových dodavatelů mléka Nestlé. 

 

mléko Hledání obchodních 

příležitostí a možností 

spolupráce 

24 

 

Zhang Hongbin  

 

Generální ředitel 

 

 

Zhong 

Wenjun  

 

Náměstek 

generálního ředitele  

Heilongjiang China 

Art Rainbow I/E 

CORP 

 

Společnost byla založena v r. 1994, základní kapitál je 1milion, je připojena k 

China National Arts & Crafts Group. Státní rada schválila její zřízení. Státní 

majetkový dohled a řídící výbor přímo řídí státní klíčové podniky. Od založení 

společnosti se jedná o jeden z nejvýznamnějších podniků v oblasti dovozu a vývozu 

v Heilongjiang. Jeho objem dovozu a vývozu je nejlepší mezi ostatními 

společnostmi. Její teorie podnikání je zaměřena na export a podniká cestou k 

diverzifikaci. Po desetiletích neustálého rozvoje se společnost posouvá z jediného 

profesionálního zahraničního obchodu do různých průmyslových odvětví. 

Hlavní předmět činnosti 

společnosti je přeshraniční 

obchodování, zaměřené na 

rozvoj ruského obchodu s 

potravinami, vládní 

zadávání veřejných 

zakázek, zadávání 

veřejných zakázek na 

dovoz učebních pomůcek, 

oděvů, prádla, vývozu 

výstřižků; dovoz vysoce 

kvalitní porcelánové 

značky LENOX 

 

25 

 

Chen 

Jian 

 

Prezident 

Wuchang Zeshun rice 

trade co.,Ltd 

 

Společnost byla založena v r. 2010, s 20 mil. juanu registr. kapitálu. Jedná se o 

městský klíčový přední zemědělský průmyslopý podnik, který kombinuje vývoj 

osiva, pěstování rýže, nákup rýže, zpracování, prodej a servis. Výrobní základna má 

výhodnou přepravu a vynikající geografickou polohu. Celková aktiva spol. činí  

50 mil. juanů, z toho dlouhodobý majetek činí 34.800.000 juanů. Základní volné 

pěstitelské plochy jsou 17.000 akrů, pronajatá plocha je 30.000 akrů, denní 

Zemědělské potravinové 

hluboké zpracování, 

prodej, dovoz a vývoz 

Moderní zemědělství a 

dovoz zelených potravin 

a jejich export 



produkce je 500 tun a 2 rýžové výrobní linky. Společnost má "Daoxiangshe" a 

"Shunze" a "Bishuiliangtian" a další značky. Zřídila přímé prodejní prodejny v 

Pekingu, Šanghaji, Guangzhou, Shenzhen, Xi'an, Chongqing a dalších 21 městech. 

Její distributoři v Šanghaji, Pekingu, Xi'anu, Čcheng-tu a dalších více než 70 

okresech a také online prodej. 

 

26 

 

Zhang Jiaqi 

 

 

Generální ředitel  

Daxing'anling Fulin 

Land delicacies 

development co.,Ltd 

 

Společnost byla založena v r. 2001. Jsou to soukromé vědecké a technologické 

podniky, které zpracovávají lesní houby, divoké borůvky a další plody jako hlavní 

suroviny a moderní technologie zpracování potravin jako metoda hlubokého 

zpracování lesních zdrojů a zelených biopotravin. 

Mezi hlavní produkty 

společnosti patří organické 

jedlé houby, ořechy, 

borůvky, borůvkové víno, 

borůvkové nápoje, 

občerstvení atd. 

 

 

27 

 

Liu Zhaoyang 

Harbin Zonghe 

imformation 

technology co., Ltd. 

 

Společnost byla založena v r. 2005, je založená na geografických informacích, 

softwaru, vývoji hardwaru, integraci počítačových informačních systémů, 

mapování, vytváření sítí, cloud computing a dalších komplexních spojeních vědy a 

techniky. Základní kapitál je 20 milionů juanů. Společnost má skupinu vynikajících 

technologií, aktivní technické týmy včetně cloud computingu, geografických 

informací, služeb elektronické správy, služeb zákazníkům a dalších oddělení, 

včetně skupiny doktorantských studentů, různých odborných a technických 

pracovníků. Stávající zaměstnanci společnosti - 80 osob, technický personál 

představuje 80 %, z čehož jaderných technologických pracovníků je 35 %. Díky 

dlouhodobé spolupráci s domácími zákazníky společnost získala bohaté zkušenosti 

a praktický vývoj softwaru. Společnost má také technickou schopnost rozvíjet 

mezinárodní vysoce kvalitní software. 

 

 

Vývoj počítačového 

softwaru a hardwaru a 

služby pro zákazníky; 

inženýrství síťových 

integračních systémů, 

vývoj informačních 

technologií, poradenství a 

služby; dovoz a vývoz 

zboží a technologií;  

tvorba výstav; výstavní 

služby; návrh 

bezpečnostních technologií 

a tvorba projektu;  

návrh a vývoj inženýr. 

měření geografických 

informačních systémů atd.  

Hlavní produkty –  

použití v elektronické 

oblasti správy knihovny 

domén - univerzální 

počítač založený na 3G;  

systém přeshraničního 

varování před 

katastrofami;  

cloud computing a cloud-

land examination a 

schválení systému řízení 

podniku;  

Harbin Liming vězení 

online systém, klíčový 

informační systém řízení 

kulturní reformy provincie 

Posílit regionální 

výměnu průmyslu 

informačních technologií 

s cílem podpořit 

mezioborovou 

komunikaci a spolupráci 



Heilongjiang a rozvoj 

vedení kancelářské 

skupiny; Úřad pozemků a 

zdrojů bohatého kraje 

Qiqihar City, systém 

evidence nemovitostí atd. 
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Guo Yu 

Harbin Electric 

International Co. Ltd. 

 

Společnost patří do Harbin mezinárodní obchodní skupiny s elektřinou Window 

Company - velké čínské elektroenergetické generální dodávky a vývoz elektrických 

zařízení. Byla založena v r. 1983. Vyvíjí inženýrskou generální dodavatelskou 

činnost, finanční podnikání, investiční podnikání a služby zákazníkům, které jsou 

označovány jako 4 hlavní obchodní sekce. Nakonec se obrátila na mezinárodní 

energetiku a služby. Během posledních 30 let, Harbin Electric International Co, Ltd 

využívá mezinárodní pokročilé technologie, vynikající management pro zlepšení 

výstavby velkých elektráren v Pákistánu, na Filipínách, ve Vietnamu, Bangladéši, 

Kampuchea, Íránu, Sultánu, Indii, Indonésii, Turecku, Spojených arabských 

emirátech, Ekvádoru a dalších více než 30 zemí a regionů. Poskytla také kompletní 

zařízení pro elektrárny a investiční projekty v oblasti elektřiny. Její instalovaná 

kapacita přesahuje 30 mil. kilowattů. Stala se jedním z páteřních podniků 

mezinárodních dodavatelů. Čínské zařízení pro výrobu elektrické energie ve 

velkém měřítku. Jeho energetické projekty jsou jedním z nejdůležitějších na světě. 

Uzavřít zahraniční 

inženýrské projekty v 

souladu se svou silou, 

měřítkem a výkonem. 

Vysílání pracovníků do 

zámořského projektu. V 

souladu s ustanoveními 

vnitrostátní způsobilosti 

pro všeobecné uzavírání 

smluv o energetické 

výstavbě, mechanické a 

elektrické instalaci, 

inženýrskostavebních 

smlouvách a souvisejícím 

designu, ladění a dalších 

technických službách, 

technického poradenství. 

 

Hledání spolupracujícího 

projektu na trhu s 

elektřinou,  

vývoj trhu 
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Yang Baolong 

Jiusan Grain and Oil 

Industry Group Co., 

Ltd. 

 

Společnost (dále jen Jiusan Group) je 100 % dceřinou společností Beidahuang 

Group, jednoho z prvních národních klíčových podniků v zemědělské 

industrializaci a také vedoucím podnikem v zemědělské industrializaci v Číně 

Integrace všech zdrojů kultivace, skladování, logistiky, zpracování a marketingu. 

Roční kapacita pro zpracování sóji činí 12.000.000 tun, tržby jsou více než  

45.000 000.000 RMB Yuan a celkový objem dovozu a vývozu je více než  

6.000.000.000 USD. Hlavní činností společnosti je zpracování sóji a celkové 

množství zpracování sóji a oleje je v celosvětovém měřítku nejvyšší a hodnota 

značky přesáhla 20.000.000.000 RMB Yuan. 

 

 

Má 13 zdravotnických výrobků se zdravotním certifikátem, jako je Xinzi Partner, 

Baikang a 4 farmaceutické meziprodukty, jako je fytosterol a sojasaponin. 

 

Fazolová buničina, vysoce 

kvalitní sójový olej, 

koncentrovaný sójový 

lecitin, čerstvý tvaroh, 

fosfolipidové sójové mléko 

a ovocný nápoj, 

fosfolipidy obohacené 

sójový prášek, přírodní 

vitamín E, sójové 

isoflavony, přírodní 

vitamín E - měkké 

tobolky, superkritické 

práškové fosfolipidy, 

sójové klíčky.  

 

Vyhledat možnosti 

spolupráce v oblasti 

pěstování sóji, 

zpracování a v dalších 

oblastech 
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LI Zhongzhu 

 

 

Generální ředitel 

Heilongjiang 

Agricultural 

Reclamation Dragon 

King Foods Co.,Ltd 

 

Společnost je potravinářský zpracovatelský podnik, specializuje se na výrobu 

sójového mléka v prášku, ústředí se nachází v Dongfu Development Zone, Suihua, 

základní kapitál je 51 milionů juanů. Současná aktiva společnosti činí 280 milionů 

juanů, má více než 600 zaměstnanců, roční realizovatelné tržby jsou 200 milionů 

juanů, zisk a daň činí 20 milionů juanů a exportní částka přesahuje 6 milionů USD. 

Série výrobků Longwang byla prodána ve více než desítce domácích provincií a 

Výroba a prodej sušeného 

sójového mléka, sušeného 

mléka,  

export produktů do jiných 

zemí nebo oblastí 

Investiční poptávka a 

cílový projekt,  

podpora investic a 

přitažlivosti,  

hledání partnera pro 

spolupráci 



obcí, navíc vyvážena do zemí v jihovýchodní Asii a v Evropské unii, Hongkongu a 

na Taiwanu atd. 
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Song Jin You 

The Great Wilderness 

biological technology 

development limited 

company 

 

Na základě Great Northern Wilderness biotechnologie má vzácný vývoj výzkumu a 

vývoje houby, investice více než 70 milionů juanů na vytvoření závodu, který by 

mohl vyrobit 5 tun vysoce kvalitních flammulina velutipes a 2 tun hypsizygus 

marmoreus standardní chemické rostliny. Závod má výhodnou dopravní polohu, 

stavební plochu 22.000 m2, roční produkci více než 2000 tun jedlých hub jako 

čerstvý produkt, hodnota výroby je téměř 30 milionů juanů, roční zisk je více než 

10 milionů juanů. Naše továrna je jedinou společností v provincii Heilongjiang, 

která má standardní tovární výrobní technologii flammulina velutipes. Vyplnila 

mezeru s místní továrnou na houby flammulina velutipes, na kterých je zcela 

závislý jižní trh. 

Flammulina bílá buková 

houba Hypsizygus 

marmoreus 
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Qiao 

Wenzhi 

 

Prezident 

Wuchang Jinfutai 

agriculture co.,Ltd 

 

Společnost byla založena v roce 2001, základní kapitál je 76.692 milionů juanů. 

Naše společnost je integrovaný vývojově orientovaný podnik, který kombinuje 

základovou výstavbu, technologický chov, ekologické zemědělství, zpracování 

rýže, sklad logistiky, kybernetický marketing a rekreační turistiku. Roční kapacita 

zpracování rýže činí 300.000 tun. Skladovací kapacita je 60.000 tun. Rozkládá se 

na 120.000 m2. Vysoce kvalitní základna na pěstování rýže pokrývá 100.000 m2. 

Její registrovaná značka byla oceněna v provincii Heilongjiang v r. 2011. Získala 

ocenění "Národní top deset nejkrásnější rýže" a další ceny od ministerstva 

zemědělství. Nyní její marketingová síť pokrývá více než 80 měst. 

Rýže šetrná k životnímu 

prostředí 

Hledání místních 

obchodních příležitostí  

v Kazachstánu 
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Ning'an Manxiufang 

folk art co.,Ltd  

 

Vývojový koncept společnosti je dědictvím Manchus kultury a pokračuje v duchu 

Kanto. Společnost využívá Manchus kulturu, místní kulturu a základnu pro výcvik 

v zaměstnání, respektuje historii k prohloubení a provádění tradičních vyšívacích 

plavidel. Jejich produkty byly na výstavách a soutěžích v Rusku, USA, Kanadě, 

Jižní Koreji, Togu, Japonsku a dalších zemích a získaly uznání a chválu ze všech 

oblastí života. 

Série dekoračních 

výšivkových prací, série 

řemeslných oděvů,  

kancelářské stacionární 

série,  

řada turistických suvenýrů,  

kancelářské stacionární 

série a domácí textil a řada 

Tussah Fabric. 
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Oblast JIXI 

 

 

Liu Zhi Liang 

Jixi Beiterui graphite 

industry Co. Ltd. 

 

Společnost byla založena v červnu 2010, základní kapitál 200 mil. juanů, patří do 

Shenzhen beiterui new energy Limited by Share Ltd, 100% dceřiná společnost, 

Shenzhen beiterui new energy Limited by Share Ltd je čínská skupina Baoan mající 

grafit jako základní materiál, národní a high-tech podnik se specializuje na nové 

energetické materiály, výzkum a vývoj, výrobu a prodej lithiové baterie, 

grafitových anodových materiálů národních standardních redakčních jednotek. 

Současně je největším světovým dodavatelem katodového materiálu s lithium-

iontovou baterií, v oblasti grafitového průmyslu má silné postavení. 

Sférický grafit;  

Sférický grafit o malém 

průměru;  

Grafit s vysokou čistotou,  

anodový materiál z lithiové 

baterie, anodový materiál z 

lithiové baterie, práškový 

grafit 

Hledání spolupráce 

s podniky s lithium-

iontovými bateriovými 

materiály 
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Xu Zhen 

 

Prezident 

Jixi PuChen graphite 

co., Ltd 

 

Společnost byla založena v r. 2004, jako právnická osoba Xu Zhen, základní kapitál 

50 milionů juanů, má asi 160 zaměstnanců, dlouhodobý majetek 55 milionů juanů, 

je jedním z jixi grafit malých a středních podniků. Podniky, které se nacházejí v 

oblasti Jixi liumao, mají rozlohu 100.000 m2, výhodnou dopravu. Společnost má 

minerální práva, grafitové zdroje, zabývá se především výrobou a hlubokým 

zpracováním přírodních vloček, je jedním z vysoce kvalitních podniků na výrobu 

grafitu v provincii Heilongjiang. 

Nejnovější technologie 

zpracování a aplikace 

grafenu 

Hledání obchodních 

příležitostí 
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Xu Xu 

HuLin YuanHua 

Trade co., Ltd 

 

Společnost byla založena v r. 2010. Společnost se rozkládá na ploše 26.000 m2, z 

toho stavební oblast je 14.000 m2. Jeho investice do dlouhodobých aktiv tvoří až 50 

mil. juanů. Jeho hlavní produkty jsou překližky, puzzle, mezipatrové podlahy, 

podlah. polotovary atd. Společnost vybudovala v Ruské federaci Lesozavodsk  

2 dřevěné základny s celkovou investicí 5 milionů dolarů. Rozkládá se na ploše 

40.000 m2, se zpracovatelskou plochou 10.000 m2. Jeho obchodní třída se rovná   

5 mil. dolarů a platí 5 mil. juanů na daních. 

  

Překližka, mezaninová 

podlaha, podlahové 

polotovary apod. 

Navštívit a vyhledat 

místní investiční 

příležitosti 
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Zhao Jianmin 

Jixi Haoshi New 

Energy Material Co., 

Ltd. 

 

Společnost byla založena v r.2008. Jedná se o high-tech podnik s hlubokým 

zpracováním grafitových výrobků, integrací výzkumu a vývoje, výroby a prodeje. 

Celkový kapitál společnosti činí 50 milionů jüanů a právním zástupcem je 

Qingchang Li. Společnost se rozkládá na ploše 61.000 m2. Společnost se zavázala 

k upřednostnění a následnému vývoji produktu ultra čistého grafitu. Hlavní 

produkty jsou ultra vysoce čistý grafit, uhlíkové aditivum, grafitový katalyzátor. 

sloup, syntetický diamantový monokrystal a diamant. 

Grafit ultra vysoké čistoty,  

grafitová katalytická 

kolona,  

syntetický diamant, 

uhlíková přísada 

Hledání spolupráce v 

oblasti syntetické 

techniky velkého 

monokrystalu a jeho 

aplikace na elektronické 

materiály a optické 

aplikace 
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Sun Changsheng 

Heilongjiang 

province Bao hua 

trade co., Ltd  

 

Společnost byla založena v r. 2010, se základním kapitálem 6 mil. juanů. Věnuje se 

drobnému přeshraničnímu obchodu, dovozu a vývozu technologií, nákupu a prodeji 

zemědělských a vedlejších produktů, potravin atd. 

Drobný přeshraniční 

obchod, dovoz a vývoz, 

technologie dovozu a 

vývozu zboží, nákup a 

prodej zemědělských a 

vedlejších produktů, 

potraviny atd. 

 

Sója a sójové produkty 
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Yuan Xiangsen 

Heilongjiang 

Dashenlin Food 

Group Co., Ltd. 

 

Společnost byla formálně založena v roce 2006. Základní kapitál je 30 milionů 

juanů. Na konci roku 2007 společnost oficiálně začala s výrobou. Jedná se o 

největší podnik na zpracování potravin v provincii Heilongjiang, která zahrnuje 

líhnutí, krmení, chov, zpracování a porážky. Má 210 zaměstnanců. "Snowbird" 

značka pro kuřecí výrobky získala národní certifikaci zelených potravin na úrovni 

A, která zahrnuje certifikaci systému řízení jakosti ISO- 9001 a certifikaci 

bezpečnosti potravin HACCP. V roce 2009 se kuřecí produkty značky "Snowbird" 

zapojily do systému sledování kvality zemědělských produktů v rámci ministerstva 

zemědělství. V roce 2012 chovatelská stanice a kuřecí výrobky byly ve státním 

úřadu pro inspekci komodit. Jeho kuřecí výrobky splňují exportní normy. 

 

 

Kuřecí prsa, kuřecí stehna, 

kuřecí drápky, vykostěné 

kuře, kuřecí křídla 

Předání pokročilých 

zkušeností s kuřecími 

výrobky v zahraničí.  

Uspokojování poptávky 

na trhu s kuřecími 

výrobky 
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Shao Changli 

Heilongjiang Lijian 

biological Co., Ltd. 

 

Společnost se zaměřuje na zemědělské produkty národní zeměpisné symbolické 

certifikované produkty Boli Lonicera edulis, stevia rebaudiana, houby, severní 

medicínu a další bohaté biologické zdroje. Podnik se specializuje na výzkum a 

výrobu zelených potravin, zdravých potravin a léků a hub. S právem vlastního 

dovozu a vývozu jsou provinčními klíčovými podniky v zemědělské industrializaci. 

Společnost se zaměřuje na koncepci zdraví, využití separačních technik, separaci 

anthocyaninů a dalších živin z Lonicera edulis. Lonicera edulis hraje důležitou roli 

pro snižování krevního tlaku, změkčuje krevní cévy, snižuje krevní lipidy, zmírňuje 

Produktová řada Lonicera 

edulis,  

produktová řada stevia 

rebaudiana 

Předání pokročilých 

zkušeností,  

zkoumání zámořského 

trhu Lonicera edulis, 

splnění poptávky po 

produktu 



a léčí kardiovaskulární a cerebrovaskulární onemocnění, snižuje vedlejší účinky 

chemoterapeutických léků, je pro prevenci a léčbu žaludečních vředů, chrání oči, 

předchází ztrátě zraku, zlepšuje funkci jater. 
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Hou Yanjiang 

Boli Daxing Animal 

husbandry Co., Ltd. 

 

Společnost byla založena v r. 2009 s celkovými aktivy 150 milionů juanů. Jedná se 

o zemědělskou industrializační podnikatelskou činnost, která kombinuje chov 

kuřecího a kachního masa, líhnutí, chov, krmení a porážku drůbeže. 

Produkce kuřecích vajec,  

produkce kachních vajec,  

všechny druhy smíšených 

krmiv, koncentrované 

krmivo, inkubace,  

výrobky z kuřecího masa,  

kachní výrobky atd. 

Předání pokročilých 

zkušeností,  

průzkum trhu s 

drůbežími výrobky v 

zahraničí,  

splnění poptávky na 

drůbežím trhu 
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Wang Xingmin 

Heilongjiang 

Rongshengda Food 

Co., Ltd 

 

Společnost je výrobce biopotravin, který používá Heilongjiang ekologické 

zemědělské produkty jako suroviny. Sója a zelená organická pšenice byly vloženy 

do moderních technologií a zařízení ekologické potravinářské základny. Po 180 

dnech fermentace, vaření do vynikající barvy, vůně a chuti. Pak byla vytvořena 

organická sójová omáčka Shangpinshu a zelená sójová omáčka, kterou se lidé těší. 

Rongshengda Food Co. Ltd. zahrnuje organické sójové omáčkové série, organické 

sójové olejové řady a nejvyspělejší technologie vaření a zpracovatelského zařízení 

na světě. Po více než 80 dokončovacích procesech se zachová původní ekologický 

zdravotní charakter organických surovin. Chuť produktu Shangpinshu je čistá a je 

to nejlepší volba pro domácí stravu. 

 

Shangpinshu série 

organických sójových 

omáček,  

organické sójové olejové 

řady 

Průzkum poptávky po 

zahraniční sójové 

omáčce a sójovém oleji, 

mezinárodní obchodní 

projekty 
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Xu 

Chunfeng 

 

 

Předseda/ředitel 

Heilongjiang 

Hongxinglong farm 

Beixing new building 

materials Co.,Ltd. 

 

Heilongjiang Hongxinglong farm Beixing new building materials Co.,Ltd. 

byla založena v r. 2011, rozkládá sena ploše 70 tisíc m2, celkové investice 110 mil. 

juanů. Roční výrobní kapacita činí 120 mil. cihel za použití mezinárodního 

moderního vybavení a prvotřídního managementu, technologie. Hlavní surovinou, 

kterou společnost používá, je uhelná hlušina, která může být znovu použita 

rozdrcením a stárnutím. Jejich výrobky zahrnují uhelné gangue sintrované porézní 

cihly, uhelné gangue pálené cihly, čtvercové cihly, dekorativní cihly, nepálené duté 

cihly, a 5 druhů specifikací více než 100 výrobků. Výrobky jsou vyváženy do 

hlavních stavenišť Jilin, Liaoning a Heilongjiang. Od roku 2014 jsou produkty 

společnosti vyváženy do Ruska a Jižní Koreje. V roce 2017 se očekává, že produkt 

se bude prodávat v  Mongolsku, Severní Koreji, Japonsku a jiných zemích. 

 

Jejich výrobky zahrnují 

uhelné hlušiny, sintrované 

porézní cihly, uhelné 

pálené gangue cihly, 

čtvercové cihly, 

dekorativní cihly, nepálené 

duté cihly 

Hledání nového trhu se 

stavebními materiály 
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Chen Jianjun 

 

 

Předseda/ředitel 

Qitaihe Huiquan 

Electric Power Fuel 

Co., ltd. 

 

Společnost byla založena v listopadu 1999 a je tvořena propuštěnými pracovníky z 

původního palivového podniku. Její dlouhodobá aktiva jsou 220 milionů juanů. 

Společnost od založení zaplatila více než 200 milionů juanů za poplatky a daně a 

přesídlila propuštěné pracovníky a 1267 lidí. Po mnoho let společnost byla oceněna 

za neziskové podnikání s neziskovou ekonomikou městskou vládou v Qitaihe. 

Společnost vlastní 3 páry standardní důlní standardizace, 900.000 tunové zařízení 

na čištění jemného uhlí a 660 m2 základnu s čistým uhelným zbožím s domácí 

moderní vědou a technologiemi. Společnost plánuje prosazovat transformaci 

ekonomiky v roce 2017. Spojením zeleného zemědělství, zpracování potravin, 

volného času a vědeckého vzdělávání jako jednoho z integrovaných rozvojových 

Koksovatelné uhlí a čištění 

jemného uhlí 

Hledání spolupráce v 

oblasti hlubokého 

zpracování surového 

uhlí,  

hledání investic a 

spolupráce v oblasti 

zeleného zemědělství, 

zpracování potravin a 

rekreační turistiky 



projektů. 
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Wang Zhanbo 

Qitaihe Hua Pu 

Wood Co., Ltd. 

 

Společnost se zabývá především výrobou masivních dřevěných podlah. Masivní dřevěné podlahy Zkoumání trhu se 

dřevěnými podlahami, 

spojení s podniky 

zpracovávajícími 

dřevěné výrobky 
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Xu Dajin 

Heilongjiang 

Beidahuang Wanlong 

renewable resources 

utilization Co., Ltd. 

 

Společnost se rozkládá na ploše 47.900 m2 s 45 milionů jüanu registrovaného 

kapitálu. Očekává celkové investice ve výši 100 milionů juanů. Společnosti byla 

přidělena demontáž bloku šrotu, projekt demontáže zařízení na odstraňování 

odpadů, který souvisel s obchodní kvalifikací. Společnost se zabývá především 

cirkulačním průmyslem jako hlavním předmětem podnikání a zahrnuje průmyslové 

inovace technologií a výzkumu a vývoje zařízení, prodejní cyklus ochrany 

životního prostředí průmyslových projektů a zavádění operačního managementu, 

výstavbu a provoz systému obnovitelných zdrojů, moderní logistiky, zpracování a 

další oblasti. Demontáž dílny na výrobu tlakových bloků a odpadní důlní zařízení je 

největší v provincii Heilongjiang s nejmodernější technologií a nejprofesionálnější 

recyklací výroby recyklace obnovitelných zdrojů. 

Společnost se zabývá 

především cirkulačním 

průmyslem jako hlavním 

předmětem podnikání a 

pokrývá průmyslové 

inovace technologií a 

výzkumu a vývoje 

zařízení, prodejní cyklus 

ochrany životního 

prostředí průmyslových 

projektů a zavádění 

operačního managementu, 

výstavbu a provoz systému 

obnovitelných zdrojů, 

moderní logistiky, 

zpracování a další obory. 

 

Nabízí podporu 

technických pracovníků, 

podporu nákupu 

souvisejících zařízení a 

související průmyslové 

recyklace odpadních 

plastů a zpracování 

zelených produktů 
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Li Chen 

Qitaihe Longjiang 

electrical equipment 

co.,Ltd 

 

Společnost se rozkládá na ploše 2 ha a základní kapitál je 70 mil. juanů. Společnost 

platí daních 8 mil. juanů ročně a zajišťuje zaměstnání pro více než 100 osob. 

Hlavní výrobou je 

elektromechanický 

převodník 

Průzkum trhu 

elektromechanického 

projektu,  

propojení s 

mechatronickým 

podnikem 
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Wang Shuhong 

Heilongjiang 

Shengchang 

agriculture product 

processing co.,Ltd  

 

Společnost je národní zemědělský industrializační klíčový podnik. Základní kapitál 

je 155 milionů juanů a celková aktiva činí 640,23 milionu juanů; Továrna má 

rozlohu 210.000 m2 a stavební plocha je 70.000 m2. Společnost má různé plantáže 

ovoce a zeleniny. 

Sušené ovoce,  

sušené zeleninové 

výrobky,  

mražené potraviny 

Průzkum trhu 

zemědělských produktů, 

propojení s distribučním 

podnikem zemědělských 

produktů 
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Liu Wanbin 

Qitaihe Longfa 

Biofuel R&D co.,Ltd 

 

Společnost vstoupila do Coal Chemical Industry Park v r. 2014, a investiční 

majetek je 80 milionů juanů. Společnost začala výrobu v r. 2016. 

Nafta z biomasy Studium světových 

pokročilých zkušeností v 

oblasti výroby a 

zpracování,  

vyhledání příležitosti k 

rozvoji nového projektu 

a průmyslu 
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Lu Bingqing 

Qitaihe Longpeng 

coal development 

co.,Ltd 

Společnost, která spojuje průmysl - čištění uhlí, koksování, uhlí a čisté energie. 

Společno se rozkládá na ploše 920 tisíc m2 a je zde více než 1500 zaměstnanců. Má 

2 těžké středně oddělené továrny na čištění uhlí, které dokáží vyčistit 900 tisíc tun 

Hutní koks, vyčištěné uhlí,  

surový benzen, dehet,  

methylalkohol, zkapalněný 

Průzkum trhu uhelného a 

chemického průmyslu, 

hledání nových projektů 



 

Generální ředitel 

 uhlí, má dvě koksovací pece, které mohou každoročně koksovat 60 tun uhlí, dvě 

koksovací pece, které mohou každoročně koksovat 98 tun uhlí a recyklační 

jednotku odpadního materiálu a mnoho dalších zařízení. 

zemní plyn a další 

uhlíkové chemické 

výrobky a čistá energie 

 

vhodných pro rozvoj 

podnikání 
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Li Jinliang 

 

 

Předseda/ 

ředitel 

Heilongjiang 

Shenghua medical 

equipment co.,Ltd 

 

Spol. byla založena v 06/2014, zahrnuje výrobu a prodej zdravotnických přístrojů a 

nástrojů. Rozkládá se na 9,68 ha; Stavební plocha je 61.000 m2; Základní kapitál je 

80 mil. juanů. Zavedla moderní systém řízení podniku. 

IV injekční produkty a 

zařízení pro hemodialýzu 

Komunikace se 

zahraničními 

pokročilými podniky o 

zkušenostech s řízením a 

dosažení swap zdrojů 
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Han Jainmin 

 

Předseda 

 

 

 

Harbin Orient the 

Great Wall industrial 

co., LTD. 

Společnost je formálně zaregistrována podle heolongjiang související obchodně-
manažerské organizace, podnik je v souladu se zákonem. Nachází se v provincii 
heilongjiang na severním slunném ostrově, kde je krásné prostředí, výhodná 
dopravat. Hlavně se zabývá prodejem, denní rezervy, “kaiyip” od manipulace, 
pragmatického řízení, zvyšování povědomí o podnikání, jejich kariérní úspěchy 
získané na trhu a u průmyslových kolegů. Zaměstnává 150 lidí, stabilní tým má sílu, 
praktický základní kapitál 13,25 milionu juanů a zvyšující se investice. 
V budoucnu budeme v souladu s inovacemi a vývojem, principem nadřazenosti 
uživatele, abychom dobře pracovali na naší hlavní činnosti. V informačním věku 
budeme využívat nové metody řízení, jako je vedení e-commerce atd. Naše 
společnost obhajuje "efektivní, vysoce kvalitní, usilující o realismus, šetřící energii" 
myšlenky v našem profesionálním týmu je zavázana k dokonalosti, neustále 
průlomové technologické úrovni bariér, naplnění prázdného prostoru v oblasti 
řízení. Vyvíjíme iniciativu k zajištění efektivní poptávky na trhu, protože zákazník je 
nejspolehlivějším a nejsilnějším partnerem. Věnujeme pozornost informačnímu 
rozhodování a současně máme formu dvojité struktury, máme flexibilitu, 
jednotnost rozmanitosti, zvyšuje intenzitu inovací, ve skutečnosti jsme si vždycky 
udrželi konkurenční zjevnou výhodu, drive v oblasti hlavních konkurentů stejných 
průmyslových přátel, spolu s pokrokem, končíce nejkvalitnějšími službami 
zákazníkům. 
Telefon – 88108088 
 

  

 


