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Sobre a China Vistos

Devidamente cadastrada no Consulado da China, a China Vistos se preocupa com a segurança, com o conforto e a comodidade dos clientes. Tudo
isso aliado à tradição de uma empresa que se destaca no ramo de solicitação de vistos para a China há mais de 7 anos, por sua qualidade em
atendimento e tecnologia de ponta.
Serviços Prestados

Nossa especialidade é você! Estamos prontos para lhe atender e embarcar
todos os seus objetivos com você.
Dispomos dos serviços mais importantes na obtenção do visto através de
uma equipe especializada:
• Visto de turismo;
• Visto de negócios;
• Visto de trabalho;
• Visto de estudos;
• Visto para visita de parentes na China;
• Tradução juramentada, carimbo do MRE e consularização;
• Tradutores em Português, Inglês e espanhol.
Nosso diferencial

Poucos ramos de negócios são tão prolíferos como o turismo, afinal, nada mais prático do que programar a sua viagem à China sem precisar sair de
casa. Na China Visto isso é possível!! Pensando nisso decidimos criar um serviço de vistos via Sedex proporcionando comodidade e agilidade aos
nossos clientes. Todo o processo é seguro e é tramitado por uma equipe de especialistas aliada aos nossos parceiros.
O grande diferencial dos serviços que prestamos é o acompanhamento total do processo de cada cliente de maneira individual, desde a análise
e preenchimento completo da documentação até a concessão do visto consular, tornando o processo mais ágil, gerando a redução de custos e
principalmente de prazos, garantindo a satisfação plena do nosso cliente.
Mais alguns diferenciais:
• Equipe de representantes em Hong Kong e Shenzhen que dão apoio legal na abertura de pessoa jurídica (empresa) na China;
• Abertura de escritório de representação de pessoa jurídica Brasileira na China;
• Acompanhamento de empresários Brasileiros em fábricas e feiras, com intérpretes em português, espanhol ou inglês;
• Despacho alfandegário da China para o Brasil;
• Controle de qualidade por amostragem (01 por caixa) e controle de qualidade efetiva, 1 por 1, da carga comprada;
• Despacho de carga fracionada (despacho à partir do 1º metro cúbico). Não há necessidade de comprar um container inteiro.
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Nossos Parceiros

www.chinalinktrading.com
A China Link trabalha em parceria com a China Vistos para a obtenção de vistos de clientes e
parceiros que estão vindo fazer negócios com a China. Com isso você tem comodidade de tirar o
visto sem precisar visitar o consulado ou embaixada chinesa, tendo todo o procedimento realizado
remotamente.
Nós podemos fornecer um convite para seu visto de negócios e turismo. Na maioria dos casos, você conseguirá o visto em 5 cinco úteis. Caso não
consiga resolver a tempo, a China Link realiza o procedimento em Hong Kong (Brasileiros não precisam de visto em HK) em 1 dia útil enquanto
você aproveita para conhecer este paraíso de compras e tecnologia.

www.cscbc.com.br
Também uma empresa parceira, a Câmara Sorocabana atua na prospecção de produtos
da China, acrescentando valor no seu processo de importação. A empresa é formada
por uma equipe operacional focada no cliente e por isso garante a satisfação nos
quesitos logísticos, financeiros, jurídicos e tributários do comércio exterior.

Grande Muralha da China, Juyongguan
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Nossos Clientes

Alguns dos principais clientes da China Vistos:
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FAÇA SEU ORÇAMENTO
Tel: +55 11 4752-2640
9 9669-4098
9 8513-9250
chinavistos
suporte@chinavistos.com.br
www.chinavistos.com.br

