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 Moskwie:
Targi:
●

●

●

●
●

●

●

●

Prodexpo (art. żywnościowe), Moskwa, 6-10 lutego, możliwość transportu mat.
promocyjnych z Warszawy,
SibBuild (budownictwo i wyp. wnętrz), Nowosybirsk, 14-17 lutego, możliwość transportu
mat. promocyjnych z Warszawy,
MosBuild (budownictwo i wyp. wnętrz), Moskwa, 4-7 kwietnia, możliwość transportu mat.
promocyjnych z Warszawy,
Mietałoobrabotka (maszyny i technologie obróbki metali), Moskwa, 15-19 maja
Rosupak (opakowania), Moskwa, 20-23 czerwca
Tatarstańskie Forum Naftowo-Gazowo-Chemiczne, (energetyka, tworz. sztuczne, zielone tec
h.), Kazań, 7-9 września,
Grand Expo Ural (tydzień wystaw przemysłowych, w tym branże: meblarska, drzewna, tech.
klimatycznych i utylizacji odpadów), Jekaterinburg, 19-21 września,
AgroProdMasz (maszyny, surowce i dodatki dla przemysłu spożywczego), Moskwa, 9-13
października,
Jugagro (maszyny rolnicze), Krasnodar, 21-24 listopada.

Podczas wymienionych wyżej wydarzeń istnieje możliwość skorzystania ze stoisk WPHI.
Zasady korzystania ze stoisk:
Do udziału na naszych stoiskach zapraszamy wszelkie zainteresowane firmy. Prosimy o
kontakt z nami. Być może będzie także istniała możliwość transportu materiałów
promocyjnych na poszczególne ww targi.
Dodatkowa oferta WPHI:
WPHI w Moskwie jest w stanie wskazać firmy miejscowe, które dokonają doboru potencjalnych

partnerów na podstawie profili firm polskich. Spotkania takie możemy zorganizować w naszych
pomieszczeniach reprezentacyjnych. Dysponujemy takimi pomieszczeniami na terenie
budynku Ambasady RP w Moskwie. Na podstawie kodów celnych produkcji jesteśmy w stanie z
posiadanych baz celnych, wydobyć informacje o rosyjskich firmach importujących już dane
towary.
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