Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) są zagranicznymi placówkami Ministra
Rozwoju działającymi w ramach Ambasad i Konsulatów RP. Placówki te zostały utworzone, by
wspierać polskie firmy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa. W ramach swojej
misji WPHI pomagają również zagranicznym firmom zainteresowanym kupnem polskich
towarów i usług oraz inwestycjami w naszym kraju. Wszystkie wydziały udzielają
kompleksowych informacji dotyczących warunków eksportu towarów i usług, taryf celnych,
podatkowych, prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości zakupu nieruchomości.
Usługi WPHI są bezpłatne oraz oparte na zasadach etyki.
Lista planowanych wydarzeń promocyjnych na rok 2017, w których udział
zadeklarował WPHI:
Targi:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AGRIPRO EXPO, Oran 25-28 stycznia 2017r., targi rolnicze
SIEE – POLLUTEC, 13-16 lutego 2017r., uzdatnianie i oczyszczanie wody
SITP, listopad 2017r., roboty publiczne
EQUIP AUTO, 27 lutego – 2 marca, przemysł motoryzacyjny
JOUVENÇAL, 6 marca – 6 października 2017r., kosmetyki
NAPEC, 21-24 marca 2017r., sektor wydobywczy ropy i gazu
MIKA, 3-5 kwietnia 2017r., górnictwo
ALGIERIA INFRASTRUCTURE, 26-28 lutego 2017r., sektor transportu i logistyki
DJAZAGRO, 10-13 kwietnia 2017r., przemysł spożywczy
SIMEM, Oran 12-15 kwietnia 2017r., sprzęt medyczny
RECYCLING EXPO, Oran 24-27 kwietnia 2017r., sektor recyklingu
BATIMATEC, Algier 3-7 maja 2017r., budowa i wykończenie budowli
FIA, Algier 8-13 maja 2017r., wielobranżowe
ERA, Oran październik 2017r., ochrona środowiska
SIMA – SIPSA, Algier 2-13 października, sektor rolniczy

Dodatkowa oferta WPHI:
WPHI w Algierze służy Państwu, jak i oczywiście przedsiębiorcom, wszelką pomocą w zakresie
pozyskania kontrahentów, organizacją rozmów B2B podczas misji gospodarczych / targów
branżowych w Algierii, które z reguły odbywają się na terenach targowych lub w wynajętych
salach t trakcie trwania seminariów. Pomożemy przy organizacji przyjazdu (uzyskanie wizy,
rezerwacja hotelu …) i podczas pobytu: kwestie logistyczne, w tym umówienie spotkań z
wyselekcjonowanymi firmami, pomoc językowa … itp.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierze
4 ter, rue RABAH BOURBIA El-Biar, Alger BP 148; 16606 El-Biar, Alger
Tel. (0-021321) 92-17-06, 92-18-28
Lokalizacja:

Rodzaj: WPHI
Strona internetowa: http://www.alger.trade.gov.pl [1]
Drukuj [2] Pobierz PDF [3] Pobierz DOC [4]
Źródło: http://invest.lubelskie.pl/pl/wydzial-promocji-handlu-i-inwestycji-ambasady-rp-w-algierze
Odnośniki
[1] http://www.alger.trade.gov.pl
[2] http://invest.lubelskie.pl/pl/print/885
[3] http://invest.lubelskie.pl/pl/printpdf/885
[4] http://invest.lubelskie.pl/pl/print/885?type=doc

