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Kvalitetskontroll
Varför behöver jag en kvalitetskontroll?
En kvalitetskontroll innebär att vi skickar ut en inspektör till er leverantör, för
att kontrollera att produkterna möter era design och kvalitetskrav. Vi letar efter
skador, felaktiga varor, gör funktionstester och dokumenterar er produkt
noggrant - allt så att ni inte importerar defekta och felaktiga varor.
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Process
Steg

Beskrivning

1. ✎ Kund skickar material till
ScandinAsian.se

Innan vi kan starta processen behöver vi följande från er:

2. ✔ ScandinAsian.se sammanställer
checklista för kvalitetskontroll

Baserat på era filer tar vi fram en checklista för kontrollen,
som ni från granska och godkänna.

3. ✔ ScandinAsian.se bokar in
kvalitetskontroll med leverantören

Efter att ni godkänd protokollet kontaktar vi leverantören för
att bekräfta datum och adress.

4. ✔ ScandinAsian.se genomför inspektion

Vi genomför inspektionen på utsatt datum

5. ✔ ScandinAsian.se skickar PDF rapport

Vi skickar rapport till er dagen efter att kvalitetskontrollen
genomförts.

a. Leverantörens bolagsnamn
b. Kontaktinformation / webbsida
c. Produktdokumentation

✔ = Hanteras av ScandinAsian.se
✎= Hanteras av kund

Priser
Bas
$550

Startup
$790

✔

✔

Kvalitetskontroll i fabrik

✔

✔

Resekostnader

✔

✔

Kvalitetskontroll: PDF Manual

✔

✔

Konsultation (E-post)

✘

✔ (90 dagar)

Inkluderat
Sammanställning av
checklista

Alltid svar inom 1 - 2 dagar

Vill ni sätta igång processen?
Skicka ett epost eller boka ett telefonsamtal på www.scandinasian.se/ring
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Vad våra kunder säger om oss
“Startpaketet har redan betalat för sig många gånger över”
De erbjuder exceptionellt värde för pengarna. Det är bara en månad sedan jag anmälde mig till
startpaketet och det har redan betalat för sig många gånger över.

– Noel Coburn, Clarity BES, Ireland

“De hjälpte oss att hitta de rätta kontakterna i Kina, där kvalité står i fokus”
Vi är mycket nöjda med ScandinAsian.se för deras engagemang och proffsiga arbete. De hjälpte oss att
hitta de rätta kontakterna i Kina, där kvalité står i fokus.

– Ulrika Jönsson, UJ Design

“Transparenta, hjälpsamma, och snabba med att svara”
”Vi använde ScandinAsian för att granska vår leverantör i Kina, samt att de bistod och hjälpte oss att hitta
en bra leverantör av kem.test. Jag kan verkligen rekommendera ScandinAsian – transparenta, hjälpsamma,
och snabba med att svara. Kändes superproffsigt och tryggt!”

– Fredrik Söder, Söder Content AB

Vill ni se fler kundreferenser?
Skicka ett epost eller boka ett telefonsamtal på www.scandinasian.se/ring
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Om ScandinAsian.se (Läs mer)
ScandinAsian.se är sedan 2010 baserat centrala Shanghai, Kina. Sedan starten har vi hjälpt hundratals Start
ups och småföretag i Sverige, USA och Storbritannien med olika aspekter av tillverkning i Kina. Vårt primära
fokus ligger tillverkning av egendesignade och brandade produkter.

Vanliga frågor & svar
Betalar vi er per timme?
Nej, enbart fastpris.
Vad exakt är inkluderat i er avgift?
Det vi offerar som en servicavgift är just vårt arvode för att utföra en eller flera tjänster.
Vad är inte inkluderat i er avgift?
1. Provexemplar / protyper
2. Fraktkostnader / porto
3. Resekostnader (vid inspektion)
4. Labbtester
Tar ni provision baserat på ordervärdet?
Nej, såvida inte det är vad vi offererat. Om ingen provision specificerats i er offert så är det enbart fastpris
som gäller.
Får ni provision från leverantören?
Nej, vi tar inte emot någon form av betalning från leverantören.
Hur betalar vi er?
Vi skickar fakturor via PayPal Invoice, som sedan kan betalas med Visa eller Mastercard. Ni kan också välja att
betala direkt till vårt bankkonto (ICBC) i Shanghai, Kina.
I vilken valuta sätter ni priser?
Vi sätter alltid priser i USD (Amerikanska dollar).
Lägger ni på moms?
Nej, då vi är ett kinesiskt företag med verksamhet uteslutande i Kina lägger vi inte på någon moms på våra
fakturor för våra serviceavgifter.
Var kan jag läsa om era köpvillkor?
Ni kan läsa om våra köpvillkor här.
Har ni en integritetspolicy?
Ja, vi delar inte kunduppgifter till utomstående parter. Ni kan läsa vår integritetspolicy här.
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