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Tisztelettel köszöntök minden kedves vendéget és a nagy-
követségi vezetőket! Újoncként, azt gondolom eleget kell 
tennem a nagykövetség kérésének és röviden be kell mutat-
kozzam. A nevem Wu Ya Long, Fujian-ből származom, több 
mint 20 éve élek Magyarországon, továbbá 2007.-ben Bu-
dapesten megalapítottam a Bailing Csoportot. Hosszú évek 
tapasztalata és kemény munkájának eredményeként, és a 
magyarországi emberek bizalmának és támogatásának kö-
szönhetően a Bailing Csoport fokozatosan megerősödött, 
széleskörű termelési palettát alakított ki, az interneten és 
más platformokon megjelent! Jelenleg Magyarországon az 
egyik legerősebb átfogó szolgáltatási körrel rendelkező kínai 
cégcsoport. Csoportunk szolgáltatási köre kiterjed a közös-
ségek, vállalkozások és egyének számára nyújtott különféle 
szolgáltatásokra. Arra törekszünk, hogy a Bailing Csoport a 
magyarországi szolgáltatási ágazat legnagyobb szállítója le-
gyen:  Csoportunk elsősorban az alábbi ágazatokban érdekelt:
1.  Bailing Iroda: az iroda számviteli részlegén számos re-

gisztrált könyvelő és könyvvizsgáló dolgozik. A több, mint 
30 éves szakmai tapasztalattal rendelkező könyvelés-
ben és könyvvizsgálatban Phd fokozatú munkatársunk 
vezeti a részleget.  Elsődleges célunk, hogy a magyar-
országi kínai vállalkozók és vállalatok számviteli kérdé-
seit megoldjuk, az esetlegesen az adóhatósággal kap-
csolatos problémáiban hathatós segítséget nyújtsunk.

2.  Bevándorlási kérdésekkel kapcsolatos ügyintézés, ví-
zumügyintézés, magyarországi tartózkodási engedély 
megszerzése és meghosszabbítása. Jogi kérdésekben a 
Magyarországon rendkívül nagy befolyással bíró ügyvé-
di kamarával és a legkiválóbb ügyvédekkel alakított ki 
hosszútávú együttműködési kapcsolatot. 

3.  Kínai és Magyar vállalkozók Egyesülete: ez a szövetség 
egy a kormányzattól független, kedvező erőforrásokat 
egyesítő civil szolgáltató szervezet. A kínai és magyar 
vállalkozások közötti kommunikációs és kereskedelmi 

Dear guests, leaders from the embassy, 
As a novice, at the request of the embassy,   I will make a brief 
introduction about myself, my name is Wu Yalong, from Fuji-
an. I have been living in Hungary for more than 20 years, and 
in 2007, I established Bailin Group in Budapest, the capital 
city of Hungary. After years of hard work, with the trust and 
support from the people in Hungary, Bailin Group has been 
developing step by step, the scope of our business has be-
come diversified, industrialized, networked, and platformed! 
It is currently one of the strongest Chinese comprehensive 
service groups in Hungary. Our group’s business scope is 
based on serving the community, serving the companies, 
and serving the individuals. I strive to make Bailin Group 
the largest supplier in the service industry in Hungary: our 
group’s service can be divided into the following sections:
1.  Bailin firm: the accounting department of Bailin firm 

consists of a number of registered Hungarian account-
ants, auditors, a Doctor of Accounting and Auditing 
with more than 30 years of experience leads our team 
to help the Chinese companies to do the accounts and 
help them solve the problems in connection with the 
tax authorities.

2.  Dealing with immigration, visa, and residence permit 
in Hungary: concerning legal affairs, we have established 
long-term cooperation with the influential lawyers’ council 
and some famous lawyers in Hungary.

3.  China-Hungary Entrepreneurs’ Association: China- Hun-
gary Entrepreneurs’ Association is a non-governmental 
service organization, integrating the advantageous re-
sources, helping the Chinese and Hungarian enterprises 
to communicate and trade with each other, providing 
services for companies from the two countries to or-
ganize product promotional events and trade fairs. It 
helps to promote the friendship between the people 
from China and Hungary, and it also helps to promote 
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the development of enterprises from both countries, 
functioning as a bridge to facilitate cooperation.

4.  Ekol International Logistics Clearance Company and Bai-
lin Group’s China-Hungary Entrepreneurs’ Association 
jointly set up the „Customs Tax Advisory Office” to help 
more Chinese business people in Hungary in connection 
with the clearance for customs, trying to get the cheap-
est, fastest, the most reasonable, and safest procedures 
for clearance. All the clearance processes are assisted.

5.  Dealing with real estate: assist the purchase, sale, and 
rental of properties, property management and all the 
relevant procedures.

6.  Bailin Travel: is a travel agency established by a Chinese 
who has been living in Hungary for more than 20 years. 
Having its own branch office in France and cooperating 
with many international hotel groups in the world, it 
boasts a huge number of experienced Chinese speaking 
staff in the tourism industry, including tour guides, in 
order to provide the guests with reasonable prices and 
perfect service. In addition, we are building a platform 
for life and entrepreneurship, with the development of 
the Internet today, the industry continues to be more in-
ternational and more connected by the internet, we will 
also grasp the opportunity of the development of the 
Internet, through online and offline platforms, quality 
resources, reducing the cost of customers, and providing 
customers with personalized service programs ranging 
from life, settlement, and business. While trying to be 
economically efficient, greater emphasis on social bene-
fits will be placed at the same time, aiming to show the 
strength of Chinese service providers to Hungary and Eu-
rope. For the purpose of promoting international project 
exchange and cooperation services, the support from the 
colleagues who are present and from the leaders from 
the embassy are of primary importance, needless to say. 
All of you are   welcome to visit our Bailin Group, and we 
are open to your suggestions, we also hope that our Bai-
lin Group will do our best to help you with your business! 
Thank you very much to the embassy and all the business 
colleagues who are present!

Contact: Yalong Wu
Mobile: +36705835988

E-mail: swsbailing@gmail.com

összhang megteremtésében segédkezik, mindkét or-
szágban szervez termékbemutató és értékesítési kiállí-
tásokat, rendezvényeket. Előmozdítja a két ország közti 
baráti kapcsolatot, a két ország vállalkozásait, mintegy 
hídként funkcionál az együttműködés elősegítésében. 

4.  Az Ekol nemzetközi logisztikai és vámkezelő cég és a 
Bailing Csoport zászlaja alatti Magyar és Kínai Vállalko-
zók Egyesülete közösen létrehozta az „Vám- és Adóta-
nácsadó Irodát”. Célja, hogy még több Magyarországon 
élő kínai vállalkozónak segítsen vámügyben. Számukra 
a leggazdaságosabb, leggyorsabb és legbiztonságosabb 
ügymenetet biztosítsa. A vámkezelési eljárás minden 
részére kiterjedően teljeskörű segítséget nyújt.

5.  Ingatlannal kapcsolatos üzleti feladatok lebonyolítása: 
ingatlan vásárlás, értékesítés, bérbeadás, vagyonkezelés 
és számos kapcsolódó ügymenetben segítségnyújtás.

6.  Bailing utazási iroda: az utazási iroda egy több, mint 20 
éve Magyarországon élő kínai által lett alapítva, akinek 
tulajdonában van még a céghez tartozó franciaországi 
kirendeltség és világszerte számos nemzetközi szálloda 
csoporttal működik együtt. Az iroda nagy számú jó ta-
pasztalattal rendelkező munkatársakkal dicsekedhet, 
melybe kínai nyelven beszélő idegenvezetők is tartoz-
nak. Az ügyfelek számára ideális áron nyújtják a legki-
vűlóbb minőségű szolgáltatást. Mindezeken felül terve-
zünk létrehozni egy platformot az üzleti élet számára. 
Az internet mai rohamos fejlődésével, az ipari ágazatok 
egyre inkább nemzetközivé válásával szeretnénk mi is 
megragadni ezekben az új tendenciákban rejlő lehető-
ségeket. Az online és offline platformok kombináció-
jával és a magas színvonalú erőforrások integrációjával 
csökkentjük az ügyfelek kiadásait, számukra személyre 
szabott szolgáltatási programcsomagokat állítunk össze. 
A vállalatok számára nagyobb gazdasági hatékonyság 
nyújtása mellett, még nagyobb hangsúlyt fektetünk a 
társadalmi orientáltságra, Magyarország és Európa szá-
mára megmutatni a kínai vállalkozások előnyeit és kiváló 
oldalait. Még jobb csere és együttműködési programok 
és szolgáltatások szervezése. Természetesen ezen nem-
zetközi projekt megvalósulásának záloga a jelenlévő tisz-
telt nagykövetségi vezetők támogatása. Örömmel látjuk 
mindannyiukat a Bailing Csoportnál, hogy megvizsgálják 
munkánkat, továbbá szívesen fogadjuk megtisztelő ja-
vaslataikat, melyek segítenek minket munkánk még job-
bá tételében! Nagyon köszönöm minden kedves nagy-
követségi személynek és a többi munkatársnak, hogy 
jelenlétükkel megtiszteltek!

Kapcsolattartó: Wu Yalong
Mobil: +36705835988

E-mail: swsbailing@gmail.com


