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 Helsinkach:
Targi:
●

Building Trade and Home Renovation (Stoisko informacyjne WPHI Helsinki), 10 12.03.2017, Jyväskylä

Targi poświęcone szeroko pojętemu sektorowi budownictwa oraz wyposażenia wnętrz.
●
●

●
●

HABITARE, 13 - 17.09.2017, Helsinki, targi meblowe i wyposażenia wnętrz
SUBCONTRACTING, targi podwykonawców (Stoisko informacyjne WPHI Helsinki oraz
seminarium biznesowe), 26 - 28.09.2017, Tampere
Targi Turystyczne "Matka Nordic Travel", 19 -22 stycznia 2017 r., Helsinki
BEAUTY, HEALTH, FASHION, 20 - 22 października 2017 r.

Targi BEAUTY są skierowane do profesjonalistów w zakresie makijażu, make-up oraz
kosmetologii. Targi FASHION są poświęcone modzie, a w trakcie imprezy oferuje się m.in.
odzież, wyroby skórzane oraz odzież sportową. Targi HEALTH to prezentacja m.in. testów
medycznych, odżywek, zdrowych produktów, zestawów ćwiczeń. Swoje stoiska mają także
centra medyczne i szpitale, ośrodki odnowy biologicznej, SPA.
●

CHILD (targi dla dzieci oraz imprezy towarzyszące), 21 - 23 kwietnia 2017 r., Helsinki

Outlet Expo: Oferta obejmuje sprzedaż ubiorów, obuwia, torebek, artykułów wyposażenia
mieszkań i innych produktów związanych z dekoracją domu.
Model Expo: Impreza przeznaczona dla dzieci i młodzieży, na której prezentuje się różne
modele lotnicze, kolejowe i samochodowe.
Child Fair: Wystawa połączona ze sprzedażą ubiorów, żywności dla najmłodszych oraz innych

produktów m.in. związanych z podróżą.
●

CHEMBIO, 29 - 30 marca 2017 r.

Impreza targowa przeznaczona dla profesjonalistów z dziedziny chemii i biotechnologii.
Wydarzenia:
●
●

Helsinki International Boat Show, 10 - 19.02.2017, Helsinki, wystawa łodzi i jachtów
Own Home, Own Cabin, SpringGarden, 6 - 9 kwietnia 2017 r., Helsinki

Impreza obejmuje ekspozycję elementów i domów prefabrykowanych, rozwiązania w zakresie
energii i gospodarki odpadami, farby, okna, artykuły gospodarstwa domowego i wyposażenie.
Prezentowane są również usługi związane z budownictwem mieszkaniowym oraz wynajmem
lokali.
●

SLUSH, listopad/grudzień 2017

Największa impreza dla inwestorów i nowopowstających firm, start'upów, ciesząca się
ogromnym powodzeniem. W trakcie imprezy są organizowane seminaria, pokazy mające za
zadanie m.in. przyciągnięcie inwestorów oraz promocję przedsięwzięć start'upów.
Podczas wymienionych wyżej wydarzeń istnieje możliwość skorzystania ze stoisk WPHI.
Dodatkowa oferta WPHI:
Na stoiskach WPHI z przyjemnością zaprezentujemy materiały informacyjne polskich firm w
jęz. angielskim, a także udostępnimy miejsce do rozmów w przypadku przyjazdu
przedstawicieli polskich przedsiębiorstw. W naszym biurze posiadamy małą salę z projektorem
na użytek spotkań (ok. 20 osób), więc nie ma potrzeby odpłatnego wynajęcia sali w innej
lokalizacji.
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