WSPARCIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W EKSPORCIE DO KANADY I USA

KONCEPCJA
Kitt Logistics Inc. to spółka zajmująca się transportem i logistyką, z siedzibą w Toronto, której
właścicielem jest Kanadyjczyk (Tony Jasinski).
Firma Kitt oferuje współpracę i wsparcie polskim małym i średnim przedsiębiorstwom, które chciałyby
zwiększyć swój eksport do wschodniej Kanady i północno-wschodniej części USA.

TYPOWE PRZESZKODY W ROZPOCZYNANIU DZIAŁALNOŚCI
Rozpoczynanie działalności za granicą (zwłaszcza w krajach, które są daleko) wiąże się z szeregiem
przeszkód, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw:
1.

Koszty związane z rozpoczęciem i rozwijaniem działalności

2.

Kwestie prawne, takie jak zezwolenia lokalne, wizy, podatki, etc.

3.

Kwestie związkowe

4.
zyski)

Kwestie rynkowe (w jaki sposób wejść na rynek, zaznaczyć na nim swoją obecność i osiągać

5.

Kwestie kulturowe i polityczne

Wymienione wyżej czynniki mogą dla małych, a nawet średnich przedsiębiorstw, które chcą wejść na
nowy rynek, stać się barierami nie do pokonania.

Baza, jaką dysponuje Kitt
•

W pełni funkcjonalne centrum magazynowo – logistyczne o powierzchni 30 tys. metrów
kwadratowych i biura w Toronto (blisko międzynarodowego lotniska Pearson i głównej sieci
kolejowej i drogowej na wschód-zachód od Toronto)

•

Obiekty do przepakowywania i spedycji

•

Możliwości montażu części

•

Niewielka flota samochodów ciężarowych, w oparciu o pojazdy własne i wypożyczone

•

Infrastruktura do konserwacji i naprawy pojazdów

•
Ważne zezwolenia rządowe na prowadzenie działalności transportowej, logistycznej i
spedycyjnej
•

Istniejący długoterminowy kontrakt z Canada-Post (rządową firmą świadczącą usługi pocztowe)
na obsługę i przewóz sprzętu operacyjnego Canada-Post (dostarczanie sprzętu na całym
terytorium Kanady)

•

Silne powiązania finansowe z kanadyjskimi bankami importu/eksportu

•

Silna, ustrukturyzowana relacja z Polish North American Trucking Association

Nasza koncepcja polega na wykorzystaniu istniejących obiektów/możliwości Kitt jako bazy do udzielania
wsparcia logistycznego, marketingowego i finansowego polskim małym i średnim przedsiębiorstwom
eksportowym w ostrożnym a jednocześnie agresywnym budowaniu pozycji na rynkach wschodniej
Kanady i północno-wschodniego wybrzeża USA.

Firma Kitt uważa, że może wesprzeć rozwijanie działań na rynku dzięki:
•

Swoim długotrwałym kontaktom z Canada Post, a także z dużymi firmami specjalizującymi się w
handlu detalicznym, takimi jak Loblaw’s i Shoppers Drug Mart (pierwsza z tych firm to
największa w Kanadzie sieć sprzedaży żywności i leków, druga to największa w Kanadzie sieć
sprzedaży kosmetyków)

•

Silnemu wsparciu North American Polish Trucking Association

•

Dobrze ugruntowanej pozycji i renomie wypracowywanej przez prawie 30 lat

•

Własnemu programowi nauczania języka i swojemu departamentowi prawnemu, który służy
pomocą w kwestiach wizowych i innych

•

Możliwości ponoszenia części kosztów magazynowania i dystrybucji w przypadku spółek
mających potencjał by osiągnąć dobrą pozycję na rynku Kanady wschodniej i północnozachodnich Stanów Zjednoczonych.
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