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 Hadze:
Targi:
●

●

●

"BouwBeurs" Międzynarodowe Targi Budowlane, 6-10.02.2017, Utrecht – WPHI bierze
udział – stoisko promocyjne, branża Budowa i wykańczanie budowli
"EUROPORT" Targi technologii morskiej, 7-10.11.2017, Rotterdam - WPHI bierze udział –
stoisko promocyjne, branża Jachty i łodzie rekreacyjne; przemysł stoczniowy
METSTRADE – targi wyposażenia morskiego, 14-17.11.2017 r. Amsterdam – stoisko
narodowe w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe –
Marka Polskiej Gospodarki – Brand” z poddziałania 3.3.2 PO IR

Dodatkowa oferta WPHI:
WPHI w Hadze posiada dostęp do baz przedsiębiorców działających na terenie Holandii (wraz z
adresami, adresami stron internetowych, numerami telefonów, wielkością przedsiębiorstwa,
bez adresów email ze względu na holenderskie przepisy dotyczące przedstawiania ofert
handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej adresy takie nie są udostępniane). Listy
są generowane poprzez użytkowany przez nas program MINT NL, który opiera się na
informacjach zawartych w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez KvK (Kamer van
Koophandel – Izba Handlowo – Przemysłowa, która jako jedyna instytucja w Holandii prowadzi
rejestr przedsiębiorców i jest odpowiednikiem polskiego KRS). WPHI przekazuje firmom listę
podmiotów holenderskich, które mogą być potencjalnymi kontrahentami dla polskich firm
wygenerowaną na postawie powyższej bazy. W przypadku organizacji misji gospodarczej WPHI
pomaga w umówieniu spotkań z firmami holenderskimi na podstawie wyselekcjonowanych
firm z bazy MINT NL.
WPHI w chwili obecnej posiada zarówno małe sale na indywidualne spotkania B2B oraz salę
konferencyjną (ok. 50 miejsc siedzących lub 80 miejsc stojących), które mogą być nieodpłatnie

udostępnione na potrzeby organizacji misji, konferencji lub spotkań z firmami.
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