
 
 

PIERWSZA POLSKA PLATFORMA SPRZEDAŻY 

W KRAJACH ZATOKI ARABSKIEJ 

 

 

Na czym polega unikalność tego rozwiązania? 

Do dyspozycji otrzymujesz działającą infrastrukturę w strukturze porównywalną do naszych 

rozwiązań typu “Startup”. Dysponując stosunkowo niskimi środkami, możesz zacząć sprzedawać 

towary na rynkach GCC. 

Oszczędność ok 90% kosztów w pierwszym roku.  

Główne cechy platformy: 

 Przygotowana infrastruktura: zarejestrowana spółka prawa handlowego 

 Zabezpieczone rozwiązania logistyczne 

 Przygotowane magazyny w elastycznych planach 

 Pomoc prawna 

 Rozwiązania biurowe 

 Pomoc w rekrutacji pracowników 

 

Dla kogo? 

 Firm, które chcą przetestować produkt czy usługę – wprowadzasz produkt na rynek niskim 

kosztem. W przypadku sukcesu otwierasz firmę. 

 Pojedynczych projektów - aby realizować jakiś kontrakt nie potrzebujesz zakładania firmy i 

zdobywania drogich licencji. Wykorzystujesz istniejące mechanizmy.  

Wybierz pakiet dostosowany do Twoich potrzeb. 

 

 

 

 

 

Pakiet “Service Start-up Company” – Koszt 5499 USD rocznie* 

Rozwiązanie dla firm typu doradcze, usługowe itp. w cenie: 

 roczna opłata licencyjna 

 fizyczny adres i roczna obsługa biurowa ** 

 



 
 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* opłaty za pierwszy rok. Kolejne lata +50%. 
** obsługa biurowa polega na odbieraniu telefonów, przekazaniu informacji klientom, odbiór 
korespondencji i przesyłek kurierskich – max 10 miesięcznie. 
*** nie zawiera cła, opłat rejestracyjnych, transportowych. Pakiet zawiera nasze usługi własne. 
  

 

Więcej szczegółów: Info@BiznesDubaj.pl, tel. +48 22 243 43 43 

 

 

 

2WAYS Sp. z o. o.,  
Siedziba:  ul. Sienna 39 (Budynek Warsaw Towers, I piętro),  00-121 Warszawa  
Oddział Kraków:  ul. Rogozińskiego 6 (Budynek Graffit House, I piętro), 31-559 Kraków  
Oddział Gdańsk:  Aleja Grunwaldzka 411 (Budynek  Alchemia  Aurum, V piętro), 80-309 Gdańsk  
Oddział Dubaj, ZEA:  Al Shafar Tower 1, Tecom, Dubai, UAE   

Pakiet “Small Trade Start-up Company” – Koszt 8499 USD rocznie* 

Dobre rozwiązanie na start. Mała firma z jednym produktem. W cenie: 

 roczna opłata licencyjna – General Trade 

 fizyczny adres i roczna obsługa biurowa ** 

 mały magazyn do dyspozycji – 3 m2 

 odprawa celna i rozliczenia podatkowe – 3 razy *** 

 rejestracja jednego produktu *** 

 

Pakiet “Trade Start-up Company” – Koszt 10999 USD rocznie* 

Rozwiązanie dla firm z kilkoma produktami, które mają być testowane w tym samym czasie. 

W cenie: 

 roczna opłata licencyjna – General Trade 

 fizyczny adres i roczna obsługa biurowa ** 

 mały magazyn do dyspozycji – 9 m2 

 odprawa celna i rozliczenia podatkowe – 6 razy *** 

 rejestracja produktu – maks 5 *** 
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