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 Wilnie:
Targi:
●

●

26-29.04.2017 RESTA – targi budowlane. Są to największe targi budowlane w krajach
bałtyckich. Przeciętnie udział w nich bierze ponad 500 wystawców, a targi zwiedza 40 tys.
zwiedzających.
10-12.05.2017 BALTTECHNIKA – targi przemysłu maszynowego. W targach udział bierze
przeciętnie 140-160 firm, targi odwiedza 7 tys. zwiedzających. Co roku targom towarzyszą
salony specjalistyczne. Przykładowo w tym roku były to salony poświęcone transportowi
samochodowemu, logistyce i przemysłowi motoryzacyjnemu.

Podczas wymienionych wyżej wydarzeń istnieje możliwość skorzystania ze stoisk WPHI.
Zasady korzystania ze stoisk:
Stoiska WPHI zwykle mają powierzchnię 9-12 m. kw., ale zawsze staramy się udostępnić
miejsce na stoisku zainteresowanym firmom z Polski.
Dodatkowa oferta WPHI:
Istnieje możliwość wsparcia WPHI w zakresie doboru partnerów do rozmów B2B. W takim
wypadku WPHI wykonuje kwerendę wśród litewskich firm zainteresowanych spotkaniami.
Mamy również możliwość skorzystania z pomocy litewskich organizacji samorządu
gospodarczego w tym zakresie. Niestety nie dysponujemy własną salą, w której można byłoby
organizować takie spotkania. Możemy jednak wynająć odpowiednią salę lub skorzystać z
pomocy zaprzyjaźnionych organizacji.
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