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 Ankarze:
Targi:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AGRO EXPO Izmir – 19 – 22 stycznia 2017 r. – branża rolno-spożywcza
ANFAS FOOD Antalya – 15-18 lutego 2017 r. – branża spożywcza
EXPOMED Stambuł – 30 marca – 2 kwietnia 2017 r. – urządzenia medyczne
Bursa CONSTRUCTION – 12-16 kwietnia 2017 r. – branża budowlana
ICSG Stambuł – 19-21 kwietnia 2017 r. – inteligentne miasta
MAKTEK Izmir – 4-7 października 2017 r. – przemysł maszynowy
MINEX Izmir – 18-21 października 2017 r. – branża wydobywcza, energetyczna
ENERGY CONGRESS Ankara – 9-10 listopada 2017 r. – branża energetyczna
TRAFFIC SECURITY – listopad 2017 r. – branża transportowa

Podczas wymienionych wyżej wydarzeń istnieje możliwość skorzystania ze stoisk WPHI.
Zasady korzystania ze stoisk:
Na wszystkich wyżej wymienionych targach WPHI w Ankarze wykupuje powierzchnię
wystawienniczą, z której polskie firmy i instytucje korzystają bez żadnych opłat. Zapraszam
Państwa do bezpłatnego skorzystania z naszych stoisk.
Dodatkowa oferta WPHI:
Na wszystkich wyżej wymienionych targach WPHI w Ankarze organizuje seminaria tematyczne
dla firm polskich i tureckich obecnych na targach oraz innych zainteresowanych gości i
instytucji z Polski i Turcji.
Podczas wyżej wymienionych imprez targowych przedstawiciele WPHI w Ankarze mogą
umówić spotkania B2B z tureckimi firmami obecnymi na targach. Rozmowy mogą odbywać się
na stoisku targowym WPHI. Podczas niektórych targów możliwości WPHI w Ankarze pozwalają

na wydzielenie małego pomieszczenia zamkniętego w obrębie stoiska targowego. Ponadto,
możliwe jest prowadzenie rozmów przed i po seminarium w sali konferencyjnej.
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