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Magyar FANSKI  KFT.  2011-ben alakult.
 A fő tevékenysége a cég: Elő , import és export nagyke-
reskedelem (nadrágok ingek és egyéb ruházati) ; Második, 
ingatlanfejlesztés, raktározási és egyéb üzleti; harmadik, 
kiskereskedelm(cipő) ; Negyedik, a kombináció a „B & R“ 
a kínai és a magyar vállalkozások számára, hogy hatékony 
technikai dokkoló és más információs szolgáltatások; Ötö-
dik, bevezetése külföldi fejlett technológiát a kínai vállala-
tok, néhány közülük pályázott projektek, és a hatás figye-
lemreméltó, dicsérte az ipar és a kormányzat.
 A  diverzifikált   fejlesztési stratégia, a cég üzleti fokoza-
tosan bővült különböző területeken, van egy fejlődése jó 
lendületet és széles kilátások. Ezért a cég hajlandó együtt-
működés erősítése területén a magyar technológia, a kör-
nyezetvédelem, az orvostudomány, a kultúra és az oktatás 
és a többiek, a kölcsönös előnyök és a win-win helyzet. 

Jogi képviselő: Yuan Donglin
Tel.: 0036-30-6167468

E-mail: yuandonglin@hotmail.com

Kapcsolattartó: Duan Yana
Mobil: 0036-30-9965638

E-mail: yanaduan@hotmail.com

Hungarian FANSKI Co. Ltd. was established in 2011.
 The main business of the company: First, import and ex-
port wholesale trade( mainly engaged in pants, shirts and 
other clothing); Second, real estate development, ware-
housing and other business; third, commodity retail(main-
ly engaged in shoes); Fourth, the combination of “B&R” 
for the Chinese and Hungarian enterprises to provide ef-
fective technical docking and other information services; 
Fifth, introduction of foreign advanced technology to the 
Chinese enterprises, some of them have won the bid for 
projects, and the effect is remarkable, praised by the in-
dustry and the government .
 With the diversified development strategy, the compa-
ny’s business has gradually expanded to different areas, 
there is  a  development of good momentum and broad 
prospects. Therefore, our company is willing to strength-
en cooperation in the fields of Hungarian technology, en-
vironmental protection, medicine, culture and education 
and others,   for a mutual benefit and win-win situation.
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