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 Oslo:
Targi:
●
●
●

●
●
●
●

Reiselivsmessen (branża turystyczna) – 13-15 stycznia 2017
Oslo Design Fair (targi designu) – 25-28 stycznia
Mat Og Emballasje 7-9 lutego oraz SMAK 7-10 lutego (oba wydarzenia skierowane są do
branży spożywczej/horeca)
Sjoen for Alle (targi branży żeglarskiej) – 22-26 marca
Nor-Shipping (braża stoczniowa) – 30 maja – 2 czerwca
Offshore Technology Days (branża stoczniowa/offshore) – 18-19 października
Bygg Reis Deg (branża budowlana) – 18-21 października

Podczas wymienionych wyżej wydarzeń istnieje możliwość skorzystania ze stoisk WPHI.
Zasady korzystania ze stoisk:
W przypadku chęci wzięcia udziału w targach przy wykorzystaniu naszego stoiska proszę o
kontakt na mniej więcej miesiąc przed terminem targów. Będziecie mieli wówczas Państwo
możliwość prowadzenia rozmów/negocjacji na naszym stoisku – w przypadku oddelegowania
pracownika Państwa firmy, bądź też promocji swoich materiałów reklamowych – w przypadku
jedynie przesłania nam materiałów drogą pocztową.
Dodatkowa oferta WPHI:
W razie potrzeby WPHI w Oslo dysponuje również salą mieszczącą ok 25 osób przy ustawieniu
kinowym, także zawsze istnieje możliwość przeprowadzenia spotkania B2B czy też
zorganizowania seminarium informacyjnego. Mamy również pomieszczenie do prowadzenia
negocjacji, rozmów bilateralnych między polskimi i norweskimi podmiotami.
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