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 w New Delhi:
Targi:
●
●
●
●
●
●
●
●

Vibrant Gujarat, 9-13.01.2017, Gandhinagar
AAHAR, 7-11.03.2017, Pragati Maidan, New Delhi
Medical India, 6-8.04.2017, Pragati Maidan, New Delhi
Smart Cities, 10-12.05.2017, Pragati Maidan, New Delhi
Annapoorna, 14-16.09.2017, Bombay Exhibition Centre, Mumbai
Renewable Energy Export, 20-22.09.2017, India Expo Centre, Great Noida
Hotel, Hospitality & Food Asia, 26-28.10.2017, Colombo, Sri Lanka
IME 2017, 8-11.2017, Eco Park, Kalkuta

Podczas wymienionych wyżej wydarzeń istnieje możliwość skorzystania ze stoisk WPHI.
Zasady korzystania ze stoisk:
Podczas imprez targowych WPHI Nowe Delhi będzie miało swoją powierzchnię w ramach
niewielkiego stoiska. Przedsiębiorcy mogą korzystać ze stoisk WPHI nieodpłatnie. Na stoiskach
informacyjnych WPHI mogą być prezentowane jedynie materiały promocyjne w formie
drukowanej lub elektronicznej, natomiast nie mogą być prezentowane jakiekolwiek towary
bądź próbki towarów.
Dodatkowa oferta WPHI:
●

Jeśli chodzi o możliwość otrzymania wsparcia w zakresie pozyskania potencjalnych
kontrahentów do rozmów B2B w trakcie misji gospodarczych /targów branżowych, to
jesteśmy do tego zobowiązani w ramach zakresu usług świadczonych przez Wydziały
Promocji handlu i Inwestycji.

●

Informujemy również, że WPHI Nowe Delhi nie dysponuje oddzielną salką przeznaczoną
wyłącznie do prowadzenia rozmów, niemniej w przypadku zapotrzebowania ze strony
pojedynczych firm możliwe jest przeprowadzenie rozmów z indyjskim partnerem w naszym
biurze po uprzednim uzgodnieniu z nami.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada RP w New Delhi
50-M Shantipath, Chanakyapuri NEW DELHI 110021, India
Tel. (00-91-11) 414-96-925, sekretariat: (00-91-11) 414-96-959
Lokalizacja:

Rodzaj: WPHI
Strona internetowa: http://www.newdelhi.trade.gov.pl [1]
Drukuj [2] Pobierz PDF [3] Pobierz DOC [4]
Źródło: http://invest.lubelskie.pl/pl/wydzial-promocji-handlu-i-inwestycji-ambasada-rp-w-new-delhi
Odnośniki
[1] http://www.newdelhi.trade.gov.pl
[2] http://invest.lubelskie.pl/pl/print/900
[3] http://invest.lubelskie.pl/pl/printpdf/900
[4] http://invest.lubelskie.pl/pl/print/900?type=doc

