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 Ałmaty:
Targi:
●
●
●
●

Międzynarodowe Targi „Mining Week” Kazakhstan 2017, Karaganda, czerwiec 2017
Międzynarodowe Targi „Mining Week Central Asia Exhibition”, Ałmaty, wrzesień 2017
Międzynarodowe Targi Budowlane „Kazbuild”, Ałmaty, wrzesień 2017
Międzynarodowe Targi Power/Reenergy/Lighting Kazakhstan, październik 2017

Wydarzenia:
●
●
●
●
●
●
●
●

Wystawa Ecotech (ochrona środowiska) – Astana – 19-20 kwietnia 2017r.
Wystawa Ajyl Agro (maszyny i sprzęt dla rolnictwa) – Biszkek – maj 2017r.
Międzynarodowa Wystawa Expo 2017 – Astana – 10.06 – 10.09 2017r.
Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze – Astana – 6 września 2017r.
Wystawa World Food (branża rolno-spożywcza) – Ałmaty - 1-3 listopada 2017r.
Kazbuild (branża budowlana), wrzesień 2017 r.
KazComac, wrzesień 2017 r.
AgroWorld Kazakhstan /WorldFood Tech (branża rolno-spożywcza), listopad 2017 r.

Dodatkowa oferta WPHI:
●
●

●

●

udostępnienie przedsiębiorcom kontaktów do zagranicznych przedsiębiorstw;
rozpowszechnianie ofert polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem, np.
rozesłanie do lokalnych instytucji otoczenia biznesu i organizacji samorządu gospodarczego;
rozpowszechnianie zapytań ofertowych zagranicznych firm zainteresowanych importem
polskich towarów oraz informacji o wybranych przetargach.
dostarczanie aktualnych informacji rynkowych potrzebnych do planowania, organizowania
eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski, rozpoznania lokalnego ryzyka rynkowego

●

●

oraz udziału w przedsięwzięciach promocyjnych.
w przypadku potrzeby organizacji spotkań z przedstawicielami instytucji państwowych
(centralnych lub lokalnych) oraz organizacjami biznesowymi potwierdzamy możliwość
wsparcia Państwa podczas organizowanej samodzielnie misji gospodarczej do Kazachstanu.
wydział nie dysponuje salą konferencyjną nadającą się do prowadzenia rozmów biznesowych
na większą skalę. Salę taką można natomiast wynająć odpłatnie np. targach.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Ałmaty Ambasada RP w Astanie
ul. Zatajewicza 72, Ałmaty 050059, Republika Kazachstanu
Tel. (0-07 727) 264 79 11
(0-07 727) 263 44 27
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