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 Dublinie:
Targi:
●
●

●
●

Targach spożywczo-gastronomicznych o nazwie Catex, 21-23 lutego 2017 r. w Dublinie
Targach szeroko rozumianej branży energetycznej - Energy Show, 5-6 kwietnia 2017 r. w
Dublinie
Targach i konferencji pt. National Construction Summit, 14 czerwca 2017 r. w Dublinie
Targach meblowych pt. Irish Furniture & Homewares Show, 19-22 sierpnia 2017 r. w
Swords

Wydarzenia:

●

●

Udział w konferencji nt. zrównoważonego rozwoju gospodarki irlandzkiej, 31 stycznia 2017
r., Dublin
Udzial w konferencji i wystawie nt. sektora wytwórczego i łańcucha dostaw, 31 stycznia
2017r., Dublin
Wizyta targów maszyn rolniczych, Farm Machinery Show, 9-11 lutego 2017r.

Podczas wymienionych wyżej wydarzeń istnieje możliwość skorzystania ze stoisk WPHI.
Zasady korzystania ze stoisk:
Na każdej z powyższych imprez będziemy dysponowali małym stoiskiem o powierzchni do 10
metrów kwadratowych.
●

●

Ze stoisk WPHI Ambasady RP w Dublinie mogą bezpłatnie skorzystać wszyscy polscy
producenci (wytwarzający swoje produkty w Polsce) i usługodawcy.
WPHI w Dublinie pokrywa koszty związane z udziałem w wystawie, ale tylko w ramach

●

●

●

stoiska WPHI.
Przedsiębiorcy zainteresowani przyjazdem ponoszą wszelkie pozostałe koszty, czyli np.:
biletów lotniczych, komunikacji miejskiej, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia, itp.
Ceny hoteli w Dublinie są zróżnicowane, jednak przyzwoity standard dostępny jest w ramach
normy delegacyjnej.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia grafika
obecności na stoisku w celu zapewnienia optymalnych warunków dla prezentacji ofert
poszczególnych firm.
W przypadku braku możliwości osobistego udziału w targach możliwe jest przesłanie
materiałów promocyjnych, katalogów w języku angielskim. Są one bezpłatnie dystrybuowane
na stoisku Wydziału. Materiały powinny być dostarczone do nas na dwa tygodnie przed
wydarzeniem.

Dodatkowa oferta WPHI:
●

●
●
●

●

●

●
●

Pomoc w pozyskaniu partnerów do rozmów biznesowych, przygotowanie list potencjalnych
partnerów, wsparcie w nawiązywaniu kontaktów handlowych podczas wystawy.
Organizację spotkań B2B.
Pomoc w prezentacji firm i ofert na stoisku WPHI Dublin.
Oprawę informacyjną dla uczestników w postaci informacji o kraju, o rynku i jego
możliwościach, zestawu porad nt. prowadzenia handlu z rynkiem i działalności gospodarczej
w Irlandii.
Promocję firmy (w wersji angielskiej) wśród irlandzkich przedsiębiorców odwiedzających
naszą stronę internetową.
Informacje praktyczne odnośnie miejskich środków komunikacji na trasie lotnisko w Dublinie
- hotel/ targi.
Dodatkowe sugestie odnośnie zakwaterowania w Dublinie.
Nasze biuro jest niewielkie, ale dysponujemy pokojem gdzie można przeprowadzać spotkania
biznesowe dla maksymalnie 12 osób. W przypadku większych grup zazwyczaj korzystamy z
sal w budynku głównym Ambasady lub Dublińskiej Izby Handlowej, której jesteśmy
członkiem.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie
4 The Vicarage,St John’s Road,
Dublin 4, Irlandia
tel.: (0-03531) 269-13-70
Lokalizacja:
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