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�� Do you speak English?Do you speak English?
�� You must allow me to penetrate your markets. IYou must allow me to penetrate your markets. I

want to do business in your country and you mustwant to do business in your country and you must
protect our companies.protect our companies.

�� You must not copy our software and products.You must not copy our software and products.
�� Where is your ISO certification?Where is your ISO certification?
�� Do you violate human rights?Do you violate human rights?
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�� You are welcome to sell your products but weYou are welcome to sell your products but we

have to check whether your products arehave to check whether your products are
contaminated with insecticide or not.contaminated with insecticide or not.

�� I have been told that you catch turtles in the seaI have been told that you catch turtles in the sea
so I cannot allow you to sell tuna cans.so I cannot allow you to sell tuna cans.

�� I think that you release a lot of CO and CO .I think that you release a lot of CO and CO .
�� How about your environment protection?How about your environment protection?
�� Do you want GSP? If yes, do the following`..Do you want GSP? If yes, do the following`..
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