
Darmowy poradnik dla osób, które chcą rozpocząć współpracę z Chinami
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Chiny to kraj odległy nam nie tylko pod kątem kilometrów,
ale również kulturowo. Brak znajomości zwyczajów
obywateli Państwa Środka, jak i samej kultury biznesowej,
może w szybki sposób pozbawić nas możliwości współpracy.

Ten poradnik powstał dla osób, które dopiero są na
początku drogi budowania relacji z Chinami. Jeżeli
planujesz biznes w oparciu o Państwo Środka, a dopiero
poznajesz ten kraj, to ten poradnik jest zawsze dla Ciebie.
Jeżeli jednak próbowałeś już swoich sił, ale coś poszło nie
tak, również polecam zapoznać się z poradnikiem.
Może na początku drogi zrobiłeś coś, co zablokowało Twoje
dalsze możliwości rozwoju.
Poznaj podstawy, które staną się fundamentem twoich
doświadczeń.

O autorze:
Nazywam się Piotr Chodak i od 10 lat opowiadam o Chinach
w ramach Chiny to Lubię. To miejsce dla wszystkich
zainteresowanych Chinami. Na blogu i w mediach
społecznościowych codziennie publikuję ciekawostki
dot. Państwa Środka. Zaczynając w 2013 roku, nie sądziłem,
że kilka lat później, prowadzić będę najpopularniejszą
stronę o Chinach w Polsce.

Opowiadam o Chinach bez przesadnej powagi.
Nie znajdziesz tutaj długich, analitycznych artykułów.
To miejsce, gdzie Chiny przedstawione są w zrozumiały
sposób.
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W tej części wyjaśniam, co oznacza w Chinach guanxi.
Bez tego biznes w Chinach jest niemożliwy. Relacje
międzyludzkie, przyjaźń, zobowiązanie i dług
wdzięczności w jednym.

Chińskie znaki 关系 oznaczają "zamknięty system" to jest
dobrym wyjaśnieniem tego zjawiska. Filozofia konfucjańska
mocno zakorzeniła się w Chinach i wpływa na relacje
międzyludzkie również dzisiaj.

Kluczowe w budowaniu relacji jest zaufanie. Wymaga
to czasu, którego często polscy biznesmeni nie chcą
poświęcić. Guanxi to również wzajemność. Dlatego też
poświęcony na początku czas, może zwrócić się z nawiązką
w kolejnych miesiącach i latach.
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GUANXI
关系  GUĀN XÌ



W przeciwieństwie do Zachodu chińskie relacje prawie
nigdy nie są ustanawiane wyłącznie poprzez formalne
spotkania. Muszą również obejmować spędzanie czasu
na poznanie się podczas sesji herbacianych, kolacji
bankietowych lub innych osobistych spotkań. Guanxi
wymaga więc osobistej więzi, zanim jakiekolwiek relacje
biznesowe będą mogły się rozwinąć.
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POSŁUCHAJ NA YOUTUBE
HTTPS://YOUTU.BE/MWZANDYLYTC

https://youtu.be/mwzanDylYTc


W tej części wyjaśniam, co oznacza w Chinach mianzi.
Zachowanie twarzy i honoru, które nie tylko w Chinach
jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania w
społeczeństwie.

Zachowanie twarzy obecne jest również w kulturze zachodu,
jednak w Azji i samych Chinach ma to dużo głębsze
znaczenie. Mianzi nierozerwalnie łączone jest z honorem
i prestiżem. Ewentualna utrata twarzy przez Chińczyka jest
dużo bardziej bolesna, przez co obywatele Państwa Środka
unikają sytuacji, które mogłyby do tego doprowadzić.

Otwarta krytyka czy konfrontacja, które w Polsce jest dużo
bardziej akceptowalna, w Chinach nie ma miejsca.  
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MIANZI
⾯⼦  MIÀNZI



Nieostrożność w relacjach i pozbawienie twarzy rozmówcy
z Chin, może nieodwołalnie zaprzepaścić wcześniej
budowane relacje.

Mówimy tu nie tylko o skrytykowaniu pewnego punktu
widzenia, ale również podstawienie Chińczyka w sytuacji,
w której wyjdzie na osobę niepoinformowaną.

W drugą stronę, chwalenie partnera z Chin w większym
gronie, buduje jego reputację.  Zachowanie twarzy wymaga
również odwdzięczania się na przysługi czy prezenty,
o czym piszę na kolejnych stronach poradnika.

Z powodu mianzi Chińczyk unikać będzie bezpośredniej
odmowy. Zamiast nie, częściej odpowie, że musi się
zastanowić lub coś sprawdzić. Wymuszanie ostatecznej
deklaracji również może zakończyć budowaną przez nas
relację. 
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W tej części wyjaśniam, jak ważne jest zachowanie
hierarchii w biznesie.

Na Zachodzie praktykowana jest równość. W relacjach
biznesowych właściciel firmy posiada decydujący głos,
jednak bardzo często buduje od również w relacjach.
Skraca dystans i pozwala na więcej niż w Chinach.

W Państwie Środka hierarchia wciąż jest bardzo ważna.
Prowadząc biznes z chińską firmą, zwracajmy uwagę na to,
kto pełni w tej organizacji daną rolę. Przekłada się to na
dalsze działania. Kolejność przywitania, wręczenia
prezentów czy miejsce przy stole oraz wznoszenie toastów.

Piotr Chodak | www.chinytolubie.pl str. 8

HIERARCHIA
ZNAJ SWOJE MIEJSCE
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请⽀持我的作品。正因为有你们，请⽀持我的作品。正因为有你们，

得以继续谈论中国。得以继续谈论中国。

https://buycoffee.to/chinytolubie


Chiński język oraz kultura pełna jest dwuznaczności
i ukrytych symboli. Podobnie sytuacja wygląda podczas
prowadzenia rozmów biznesowych i budowania
długotrwałych relacji. Kolejne lata doświadczeń zbudują
u Ciebie poczucie, że poruszasz się w tym otoczeniu dużo
sprawniej. 

Chińska kultura nie jest ani lepsza, ani gorsza. Pisząc
inaczej, kultura Zachodnia nie góruje nad chińską i próba
pozycjonowania się w ten sposób zepsuje wszystkie relacje. 

Współpracując z Chińczykami, czy odwiedzając Państwo
Środka, uzbrójmy się w cierpliwość, która oczywiście
zostanie nagrodzona.
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RÓŻNICE KULTUROWE
ZAAKCEPTUJ ALBO ZAPOMNIJ  O BIZNESIE



Wizytówki nierozerwalnie związane są z biznesem.
To właśnie na nich znajdują się dane jej właściciela.
Takie jak imię i nazwisko, stanowisko w danej firmie czy
możliwe opcje kontaktu. W Polsce spotkać możemy coraz
częściej nietypowe projekty, które o ile są efektowne, to nie
przekazują wszystkich informacji.

W Chinach to niezwykle ważne. Dlatego przygotowując się
do spotkania z przedstawicielami chińskiej firmy,
powinniśmy wydrukować wizytówki w języku angielskim
i chińskim. Najlepiej w wersji dwustronnej.

Z uwagi na hierarchię, o której pisałem wyżej, miejsce
zajmowane w organizacji, stanowisko, jest bardzo ważne.
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WIZYTÓWKI
KARTKA PAPIERU I  JEJ  CEREMONIAŁ



Wymiana wizytówek to bardzo częsta sytuacja, więc
odwiedzając Chiny, warto przygotować ich znaczną ilość.

Ceremoniał wymiany wizytówek ma znaczenie

Spotkanie biznesowe zaczyna się od wręczania wizytówek.
Trzymając się ważnej hierarchii, zaczynamy
od najważniejszej osoby i po kolei przechodzimy
do pozostałych osób.

Wizytówkę wręczamy oburącz, trzymając ją między
kciukami a palcami wskazującymi. Wizytówką symbolizuje
jego właściciela, dlatego tak ważny jest szacunek przy jej
wręczaniu. Podobnie sytuacja wygląda przy odbieraniu.
Również robimy to obiema dłońmi.

Po otrzymaniu wizytówki zapoznajmy się z jej treścią
i schowajmy do specjalnego etui. Kiedy prowadzimy dłuższe
rozmowy, częstą praktyką jest rozkładanie wizytówek na
stole, aby wiedzieć przez cały czas, z kim rozmawiamy.

Uwaga, kiedy wizytówka spadnie nam na ziemię, należy ją
niezwłocznie podnieść i przeprosić jej właściciela.
Wizytówek nie trzymamy również w tylnej kieszeni spodni.
Oznaczałoby to brak szacunku.
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POBIERZ APLIKACJĘ WECHAT
HTTPS://WWW.WECHAT.COM/

Dziś bardzo często swoją wizytkę Chińczycy przekazują
poprzez aplikację WeChat. Można w niej wygenerować
specjalny kod QR, który druga osoba skanuje i dodaje nas
do znajomych.

https://www.wechat.com/


Guanxi to wzajemne relacje. Wręczacie drobnych
upominków to doskonała okazja do ich dalszego budowania.  
Nie chodzi tutaj o drogie prezenty mogące wprowadzić
drugą stronę w zakłopotanie. Chodzi o drobne upominki,
pokazujące, że doceniamy nasze spotkanie i relacje.

Najlepszym momentem na wręczanie drobnych upominków
jest początek spotkania. Warto wcześniej uprzedzić drugą
stronę o takim zamiarze, aby miała okazję się przygotować.
Właśnie w celu zachowania twarzy.
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PREZENTY
TO NIE ŁAPÓWKA



Jakie prezenty warto wręczać

Najlepszym pomysłem na drobny upominek będzie
prezent związany z naszym krajem lub regionem.
Może to być polski alkohol lub wyjątkowe smakołyki.

Szczęśliwą cyfrą jest 8 ⼋ (bā) . Jest cyfrą przynoszącą
szczęście. Jej wymowa jest zbliżona do发 (fā), co oznacza
„dobrobyt”, wzbogacić się. Wymowa pochodzi z dialektu
kantońskiego  gdzie bā wymawia się jako fā. Cyfra ta jest
używana w wielu liczbach, które mają podwójne znaczenie.

Warto dodatkowo przygotować upominek nawiązujący do
tej cyfry, np. coś pakowane po 8 sztuk.

Jakich prezentów unikać

Będąc wciąż blisko cyfr, 2 ⼆ (èr) w dialekcie pekińskim
oznacza „głupek”, a 4 四 (sì) jest homonimem słowa „śmierć”
(死 s ǐ)

Z uwagi na chińską dwuznaczność, istnieją prezenty,
które absolutnie nie powinny być wręczane.
Do takich upominków należą:

1. Zegary
Fraza, która oznacza „dać zegar” brzmi jak termin, którego
używają do rytuału pogrzebowego. Dla Chińczyków dawanie
zegarka w prezencie jest jak zliczanie sekund do śmierci
odbiorcy.

2. Gruszki
Owoc to zawsze wspaniały gest dla Chińczyków. Pamiętaj
jednak, aby nie dodawać gruszek do koszyka owoców.
Słowo gruszka brzmi jak „oddzielić”, „odejść”. Dając
gruszki, masz nadzieję, że ich rodzina zostanie rozdzielona.

3. Parasol
Chińskie słowo oznaczające parasol, brzmi jak „luźno”
lub „rozpadnij się”. Nadanie parasola koledze lub
partnerowi biznesowemu, nawet w formie upominków
reklamowych, może sprawić, że ta osoba poczuje, że twoja
relacja z nim dobiega końca.
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4. Chusteczki
Biorąc pod uwagę, że chusteczki są zwykle wydawane pod
koniec pogrzebu, uznaje się je za symbol pożegnania,
jak pożegnanie zmarłej osoby.

5. Noże, nożyczki, ostrza
Oferowanie czegoś ostrego w podarunku oznacza,
że   zamierzasz zmniejszyć relacje z partnerem biznesowym.

6. Chryzantema
Te kwiaty są używane tylko na pogrzebach lub podczas
odwiedzania grobów. Nigdy nie dawaj ich lub ich
wizerunków jako prezentów.

7. Zielone kapelusze
Zielony kapelusz oznacza, że   żona obdarowanego jest
niewierna. Unikaj rozdawania zielonych kapeluszy jako
upominków reklamowych, ponieważ są one kiepskim
wyborem nawet jako stroje korporacyjne.

8. Lustra
W kulturze chińskiej uważa się, że lustra przyciągają wrogie
duchy. Lustra również łatwo się tłuką, a zepsute lustra dają
Chińczykom zły znak. Zresztą podobnie jak u nas.

9. Buty
Istnieje kilka powodów, dla których powinieneś unikać
dawania butów jako prezentów. Po pierwsze, chińskie słowo
oznaczające buty, brzmi jak „zło”, które może przyciągać
negatywne uczucia. Po drugie, są czymś podeptanym.
Po trzecie, jeśli buty są małe, może to oznaczać „tworzenie
trudności dla innych.” Wreszcie, dając buty, może oznaczać,
że dawca chce, aby odbiorca opuścił firmę, odszedł.

10. Wszystko, co białe lub czarne
Te kolory są zwykle używane podczas pogrzebów.
Należy również unikać pakowania prezentów przy użyciu
tych kolorów. W przypadkach, gdy sam produkt jest biały
lub czarny, taki jak gadżety, przydatność tego prezentu jest
nadrzędna.

Piotr Chodak | www.chinytolubie.pl str. 15



Odmawiaj, ale do czasu

Chińczycy z grzeczności będą odmawiać otrzymania
prezentu. W tej sytuacji należy być cierpliwym, ponieważ
w końcu upominek zostanie odebrany. To taka gra pozorów.
Podobnie można się zachować, otrzymując prezent
od Chińczyka.

Prezenty pakowane w kolor czerwony, to najlepszy wybór,
ponieważ kolor ten oznacza w Chinach szczęście.
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Jak wspomniałem na początku poradnika, współpraca
z Chińczykami opiera się na zbudowanych guanxi.
Nie samym biznesem człowiek żyje, a Chińczycy lubią
dobrze zjeść. To na szczęście nas łączy, więc wspólne
kolacje biznesowe, to dobra okazja do zacieśniania relacji
i budowania więzi.

Chińska strona, chcąc budować z nami biznes, z pewnością
zaprosi nas na kolację. Czekać na nas będzie okrągły stół
z wieloma różnymi daniami. Różne rodzaje mięs, warzywa
przygotowane w wielu wariantach czy ryż jako dodatek.
Czasem zamawiana jest kaczka po pekińsku, czyli wyjątkowe
danie, na ważne okazje.
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KOLACJE BIZNESOWE
BUDUJEMY GUANXI



Na samą kolację warto ubrać się podobnie do strony nas
zapraszającej. Jeżeli nie wiemy, jak, nic nie szkodzi zapytać.

Podczas kolacji unikamy rozmów o budowanym przez nas
biznesie. To czas na oddech, od wcześniejszych trudnych
tematów. 

Warto wtedy rozmawiać o tematy związane z kulturą, sztuką
czy sportem. Oczywiście, jeżeli chińska strona będzie
poruszać jakiś inny temat, nie uciekajmy od niego. 
Głównie chodzi o to, aby nie przepychać biznesu przy
każdej możliwej okazji.

Zdecydowanie polecam posmakować każde z dań, ponieważ
kuchnia chińska bogata jest w wiele zaskakujących smaków. 

Za wszelką cenę unikajmy zostawianie pałeczek, poprzez
wbijanie ich w pozostawione danie. Symbolizuje to kadzidła
dla zmarłych, więc lepiej odłożyć je na specjalnych
stojaczku obok talerza. 

Z uwagi na zachowanie hierarchii, gospodarz (główne
stanowisko w firmie) pokaże nam, że możemy usiąść.
Warto pamiętać, że blisko jednego prezesa, dyrektora,
siada odpowiednik z drugiej strony.

O takiej dwustronnej reprezentacji warto pamiętać już
przed samym wyjazdem. Jeżeli chcemy spotkać się z
dyrektorem, po naszej stronie również musi być takie
stanowisko.

Za kolację płaci strona zapraszająca, ale my będziemy mogli
odwdzięczyć się tym samym, przy następnej okazji.
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ZOBACZ JAK JE SIĘ KACZKĘ PO PEKIŃSKU
HTTPS://YOUTU.BE/F6SBERBOOVG

https://youtu.be/F6SbERBOoVg


POSTAW WIRTUALNĄ KAWKĘ

PODOBA CI SIĘ TEN PORADNIK?PODOBA CI SIĘ TEN PORADNIK?
WIERZĘ, ŻE POMOŻE CI W BIZNESIEWIERZĘ, ŻE POMOŻE CI W BIZNESIE

  
WSPIERAJ WSPIERAJ MOJĄ PRACĘ.MOJĄ PRACĘ.

DZIĘKI TOBIE BĘDĘ MÓGŁ DALEJDZIĘKI TOBIE BĘDĘ MÓGŁ DALEJ
OPOWIADAĆ O CHINACH.OPOWIADAĆ O CHINACH.

  
请⽀持我的作品。正因为有你们，请⽀持我的作品。正因为有你们，

得以继续谈论中国。得以继续谈论中国。

https://buycoffee.to/chinytolubie


Nieodłącznym elementem biznesowej kolacji jest alkohol
i znoszone nim toasty. Tutaj również gospodarz zaczyna.
Wznosząc kieliszek, dobrze byłby zwracać uwagę,
aby gospodarz miał go najwyżej. My trzymając się
hierarchii, unosimy kieliszek nieco niżej.

Chiński alkohol jest często mocniejszy niż te, znane nam
w Polsce. Warto o tym pamiętać, jeżeli nie chcemy stracić
kontroli.

Można oczywiście uniknąć picia alkoholu, z uwagi na
uzależnienie lub leki, które bierzemy. Warto jednak
dyskretnie wspomnieć o tym gospodarzowi tuż przed samą
kolacją. Po to, aby nie poczuł się urażony.
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ALKOHOL
DODATEK DO KOLACJI ,  WZNOSZENIE TOASTÓW

HK Wan Chai North zh:君悅酒店 Grand Hyatt Hotel zh:保利集團
Poly Auction Preview exhibition in September 2017

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%90%9B%E6%82%85%E9%85%92%E5%BA%97
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E5%88%A9%E9%9B%86%E5%9C%98
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Wierzę, że ten darmowy poradnik pomoże Ci stawiać
pierwsze kroki w biznesie z Chinami.
Trzymam za Ciebie kciuki!

Więcej informacji o Chinach znajdziesz wszędzie tam,
gdzie publikuję swoje treści

Jeżeli masz jakieś pytania, pisz do mnie na maila:
chinytolubie@gmail.com

Znajdziesz mnie również na Linkedin
https://www.linkedin.com/in/piotrchodak/

https://www.facebook.com/CHINYtoLUBIE
https://www.instagram.com/chinytolubie.pl/
https://www.youtube.com/user/chinytolubie?sub_confirmation=1
https://www.chinytolubie.pl/
https://twitter.com/CHINY_TO_LUBIE
mailto:%20chinytolubie@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/piotrchodak/

