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G&K Asia Invest to grupa holdingowa zarządzana przez profesjonalistów z szerokim
doświadczeniem. Służymy, jako pomost pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a Azją, w
szczególności Hongkongiem i Chinami.
Działając, jako koordynatorzy, oferujemy usługi konsultingowe w obydwu tych regionach
dla inwestorów, którzy planują poszerzyć i wzmocnić swoją pozycję na rynku. Nasza
działalność rozkłada się na wiele działów by lepiej sprostać oczekiwaniom klienta.
Przedstawiamy kilka z nich poniżej.
AsiaConsult
Poprzez AsiaConsult oferujemy Państwu niezbędne porady i przewodnictwo w Azji i Europie
by uniknąć możliwych wpadek biznesowych. Naszym głównym atutem są nasze zdolności
audytowe. Nasze zespoły kontroli jakości są w stanie zlokalizować oraz monitorować fabryki
i placówki produkcyjne.
Ponadto, oferujemy wsparcie w odnajdywaniu i sprawdzaniu zarówno właściwych
partnerów do przedsięwzięć typu ''Joint Venture'' z udziałem kapitału zagranicznego, jak
również potencjalnych klientów dla Państwa produktów w Azji i Europie. Produkujemy
odzież w wybranych fabrykach partnerskich w Azji.
EasTrade
Poprzez usługę EasTrade oferujemy pomost między Azją a Europą.
Wraz z naszą centralą w Hong Kongu prowadzimy również biura przedstawicielskie w
Polsce, Brukseli oraz w Chinach, co pozwala nam obsłużyć zarówno Europę Środkową,
Wschodnią i Zachodnią jak i kraje azjatyckie, gdzie posiadamy szerokie doświadczenie.
Nasz zespół zarządzający operuje w języku angielskim, chińskim, polskim, niemieckim i
rosyjskim. Poprzez taką strukturę jesteśmy w idealnej pozycji do wsparcia promocji i
stosunków biznesowych pomiędzy tymi regionami.
FashionFacture
Nasz dział FashionFacture oferuje lata doświadczenia w obsługiwaniu czołowych,
europejskich marek odzieżowych takich jak Pierre Cardin, Gabicci, Bugatti. Szyjemy wzory
nasz klientów w zaufanych fabrykach w Chinach oraz innych państwach azjatyckich, takich
jak Korea Południowa, Bangladesz, lub Kambodża (interesująca ze względu na brak opłat
celnych do Unii Europejskiej).

TechnoFacture
Nasza usługa TechnoFacture zatrudnia niemieckich inżynierów, którzy w swoim portfolio
posiadają sprawdzone zaufane fabryki w Azji Środkowej, Południowej i Wschodniej.
Kupujemy wyroby oraz produkujemy wysokiej jakości specjalistyczne produkty, często
według wytycznych klienta.
TechnoFacture to również sklep internetowy www.jasnyswiat.pl, w którym nasi klienci
mogą zamówić oraz kupić nasze produkty i sprawdzć nasze możliwości. W sklepie do
nabycia są także próbki naszych produktów. Realizujemy zamówienia zarówno hurtowe jak i
detaliczne dla klientów instytucjonalnych jak i prywatnych.

Sklep jasnyswiat.pl
Sklep jasnyswiat.pl prowadzony jest przez grupę holdingową z centralą w Hongkongu G&K
Asia Invest reprezentowaną w Polsce przez firmę G&K Logistic POLAND.
Dbamy, aby nasz towar zawsze był najwyższej jakości i spełniał wysokie wymagania
klientów. Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań
oświetleniowych w oparciu o technologię LED, zarówno dla firm czy instytucji oraz osób
prywatnych. Oferujemy szeroką paletę nowoczesnych i energooszczędnych źródeł światła,
opraw oświetleniowych i systemów iluminacji na diodach LED.
Wartością nadrzędną jest dla nas profesjonalna obsługa klientów, dlatego dokładamy
wszelkich starań, aby transakcje przeprowadzone były szybko i sprawnie.
Dostawy realizujemy kompleksowo, jak również zamówienia detaliczne. Staramy się
sukcesywnie wzbogacać ofertę firmy, aby móc zagwarantować naszym klientom jak
największy wybór i satysfakcję z dokonanych zakupów.

Jesteśmy solidnym i rzetelnym partnerem.
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Bollard

Design: Iben Schjaer-Jacobsen
The designer has been inspired by Cornets, that are
a part of the Scandinavian tradition for making
your own paper cuts. This has been a passion for
many but the most famous one must be the Danish
writer of fairy tales H.C. Andersen.
Originally cornets were mainly designed for
decorating Christmas trees. They were filled with
sweets especially for the children to enjoy around
Christmas time. But, today cornets are used all year
round and the have many uses.
For your pleasure , we had made these cornets
filled with a soft and diffuse light.
The look of the 3 different types of cornets is a
modern interpretation of the old patterns used on
the surface of the cornets.

Projekt: Iben Schjaer-Jacobsen
Projektant inspirował się tradycją skandynawskich
papierowych wycinanek rożków. Ta forma
rękodzieła interesowała wielu, najsłynniejszym jej
wielbicielem był duński pisarz baśni H.C. Andersen.
Pierwotnie rożki były wykonywane głównie jako
bożonarodzeniowa dekoracja . Wypełniano je
słodyczami, aby uczynić świąteczny czas jeszcze
bardziej wyjątkowym, szczególnie dla dzieci.
Obecnie rożki są używane jako całoroczna
dekoracja i mają wiele zastosowań.
Nasze rożki wypełnione są delikatnym,
rozproszonym światłem. Dekorują ogród w ciągu
dnia, po zmroku wprowadzając atmosferę
baśniowej magii.
Wygląd 3 różnych typów lamp jest nowoczesną
interpretacją starych tradycyjnych wzorów
stosowanych na powierzchni rożków.
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Model

Description

/

Opis

Quarter - S

1 x’AA’ size rechargeable battery, 1 x white LED
1x akumulator AA (wymienialny), 1 biała dioda LED

Snail - S

1 x’AA’ size rechargeable battery, 1 x white LED
1x akumulator AA (wymienialny), 1 biała dioda LED

2 in 1 - S

1 x’AA’ size rechargeable battery, 1 x white LED
1 x akumulator AA (wymienialny), 1 biała dioda lED

Price / Cena

Hanging Light

Cornets

Design: Iben Schjaer-Jacobsen
The designer has been inspired by Cornets, that are
a part of the Scandinavian tradition for making your
own paper cuts. This has been a passion for many
but the most famous one must be the Danish writer
of fairy tales H.C. Andersen.
Originally cornets were mainly designed for
decorating Christmas trees. They were filled with
sweets especially for the children to enjoy around
Christmas time. But, today cornets are used all year
round and the have many uses.
For your pleasure we had made these cornets filled
with a soft and diffuse light.
The look of the 3 different types of cornets is a
modern interpretation of the old patterns used on
the surface of the cornets.

Projekt: Iben Schjaer-Jacobsen
Projektant inspirował się tradycją
skandynawskich papierowych wycinanek
rożków. Ta forma rękodzieła interesowała
wielu, najsłynniejszym jej wielbicielem był
duński pisarz baśni H.C. Andersen.
Pierwotnie rożki były wykonywane głównie
jako bożonarodzeniowa dekoracja .
Wypełniano je słodyczami, aby uczynić
świąteczny czas jeszcze bardziej
wyjątkowym, szczególnie dla dzieci. Obecnie
rożki są używane jako całoroczna dekoracja i
mają wiele zastosowań.
Nasze rożki wypełnione są delikatnym,
rozproszonym światłem. Dekorują ogród w
ciągu dnia, po zmroku wprowadzając
atmosferę baśniowej magii.
Wygląd 3 różnych typów lamp jest
nowoczesną interpretacją starych
tradycyjnych wzorów stosowanych na
powierzchni rożków.
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Model

Description

/

Opis

Quarter - H

1 x’AA’ size rechargeable battery, 1 x white LED
1x akumulator AA, 1 biała dioda LED

Snail - H

1 x’AA’ size rechargeable battery, 1 x white LED
1x akumulator AA, 1 biała dioda LED

2 in 1 - H

1 x’AA’ size rechargeable battery, 1 x white LED
1x akumulator AA, 1 biała dioda LED

Price

Table Lantern
Design: Svend Onoe
“Turner”© is a playful outdoor table lantern. It creates a
cozy atmosphere in your outdoor surroundings; e.g. at
night when you gather around the table to enjoy a nice
dinner outside with family and friends. You place
“Turner”© on the table instead of a traditional tea candle
lantern. The wind will never blow out “Turner”©!
Depending on whether it is daytime or nighttime,
“Turner”© has two different expressions and functions one when it is lit - and another when it is recharging its
batteries.
During the daytime you turn it around and direct the
solar panel towards the sun.
At night when you turn the lantern back ”Turner”© will
light up – time after time – sensibly reusing the daylight.
”Turner”© comes in a variety of colors similar to ”Aton” ©.

Projektant: Svend Onoe.
Dekoracyjna solarna lampka stołowa została
zaprojektowana tak, by dekorować stół zarówno
w ciągu dnia, kiedy panel solarny absorbuje
promienie słoneczne, jak i po zmroku, kiedy
lampa stopniowo oddaje zmagazynowane
światło. Tworzy przytulną atmosferę wieczornych
spotkań przy stole w gronie rodziny i przyjaciół.
Lampka Turner zastępuje tradycyjne lampiony ze
świeczką typu tea light. Stosując ją jako
dekorację stołu zawsze zyskuje się pewność, że
będzie go oświetlała, niezależnie od podmuchów
wiatru i kaprysów pogody.
W ciągu dnia lampkę należy odwrócić panelem
solarnym w kierunku słońca, wieczorem można ją
z powrotem obrócić, ta aby zmagazynowane
światło stopniowo uwalniało się, nadając
niepowtarzalny nastrój chwilom przy stole.
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Pumpkin
Orange

Lemon
Yellow

Strawberry
Red

Berry
Blue

Dyniowy
pomarańczowy

Cytrynowy
żółty

Truskawkowa
czerwień

Jagodowy
niebieski

/

Divine
Purple

Boski
fiolet

Apple
Green

Daring
Black

Pure
White

Jabłkowa
zieleń

Odważna
czerń

Czysta
biel

Model

Description

Opis

Turner

1 x ’AAA’ rechargeable battery, 1 x warm white LED
1x akumulator AAA (wymienialny), 1ciepła biała dioda LED

Price / Cena

