POLSKO-DOMINIKAŃSKA
Izba Gospodarcza

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI IZBY
PDIG ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce i w
Dominikanie, a także odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji
państwowej i organizacjami zrzeszającymi pracodawców.
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1. INFORMACJA GOSPODARCZA:
Konsultacje, doradztwo i sondaże gospodarcze
We współpracy z firmami członkowskimi wyspecjalizowanymi w obsłudze polskich i
zagranicznych przedsiębiorców odpowiadamy na wszystkie Państwa pytania dotyczące
gospodarki Republiki Dominikany, w tym:
rozpoczęcia działalności,
poszukiwania personelu,
systemu podatkowego,
aktualnych wskaźników makroekonomicznych,
perspektyw rozwoju Państwa przedsiębiorstwa w warunkach dominikańskich,
potwierdzanie wiarygodności lokalnych partnerów,
akwizycja i przejmowanie firm
pozyskiwanie finansowania inwestycji i rozwoju firmy (pomoc publiczna, wkład
własny, finansowanie pomostowe)
współpraca z samorządami lokalnymi – umowy partnerskie, budowa infrastruktury
lokalnej etc.

PDIG oferuje pomoc przy prowadzeniu badań rynkowych w Republice Dominikany,
dostarczając informacji na konkretne zamówienie. Jest najlepszym partnerem w zakresie
konsultingu biznesowego najwyższej jakości dla polskiego przedsiębiorstwa chcącego
inwestować w Dominikanie.
Doradztwo eksportowe
Rozpoczęcie eksportu do Dominikany nie może odbyć się bez dokładnego sprawdzenia
zasobów przedsiębiorcy pod kątem rozpoczęcia konkretnej działalności eksportowej oraz
konkurencyjności produktu czy usługi na rynku dominikańskim. Należy bezwzględnie
zdefiniować mocne i słabe strony oferty klienta oraz szanse i zagrożenia w eksporcie.
Naszych członków i partnerów biznesowych wspieramy poprzez konsultację z doświadczonym
ekspertem ds. eksportu, ustaleniem najbardziej perspektywicznych rynków rozwoju
działalności oraz rekomendacji dalszych działań.

2. INFORMACJA O PARTNERACH BIZNESOWYCH W DOMINIKANIE
Bezpieczeństwo w relacjach biznesowych i możliwość współpracy z rzetelnym partnerem na
rynku zagranicznym zapewni PDIG poprzez wyszukiwanie odpowiednich partnerów
handlowych w Republice Dominikany.
Oferujemy znalezienie partnerów o wybranym przez Państwa profilu i działających w
pożądanym sektorze gospodarki:
eksporterzy,
importerzy,
producenci,
dystrybutorzy,
wytwórcy przemysłowi,
sprzedawcy detaliczni,
agenci
hurtownicy
Wszystkie przesyłane do Państwa informacje takie jak nazwa podmiotu, www czy dane
teleadresowe są zawsze sprawdzone i aktualne przed przekazaniem. Ponadto na Państwa
życzenie prześlemy wybranym potencjalnym kontrahentom przetłumaczoną na język
hiszpański ofertę Państwa Firmy wraz z listem polecającym od PDIG.

3. MISJE GOSPODARCZE
Organizacja misji gospodarczych: indywidualne i grupowe
PDIG organizuje misje biznesowe dla polskich przedsiębiorców w Republice Dominikany. W
imieniu przedstawicieli dominikańskich i polskich firm, a także administracji państwowej

wyszukujemy i nawiązujemy kontakty z potencjalnymi partnerami biznesowymi oraz
organizujemy całą logistykę wizyty: 24h opiekę lokalnego przedstawiciela PDIG, transport,
hotel, tłumaczenie itp.

4. ORGANIZACJA SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W SIEDZIBIE PDIG
PDIG w swojej siedzibie w Warszawie organizuje wydarzenia, spotkania biznesowe,
konferencje i seminaria. Zapewniamy pełny serwis usług, poczynając od zaproszeń, wynajmu
sali, cateringu oraz wszystkiego, co jest potrzebne. Wystarczy, że prześlą nam Państwo swoje
wymagania, my zajmiemy się resztą.

5. TARGI W POLSCE I W DOMINIKANIE
Prezentacja na wybranych targach w Dominikanie i w Polsce
Wyszukanie targów na terenie Dominikany, ale też Polski zgodnych z profilem Państwa firmy;
tłumaczenie dossier i materiałów reklamowych Państwa firmy; przygotowanie listy
potencjalnych partnerów i potwierdzenie ich zainteresowania spotkaniem z Państwa firmą;
przygotowanie agendy spotkań; pomoc w zorganizowaniu pobytu w Dominikanie (wyszukanie
przelotów, zakwaterowania, etc.); obecność tłumacza.

6. UDZIELANIE WSPARCIA W KONTAKTACH Z ADMINISTRACJĄ
Wsparcie w relacjach biznes-administracja umożliwiające efektywną realizację inwestycji i
eksportu. Wsparcie polega na pośredniczeniu w relacjach na styku biznes-administracja
publiczna wszystkich szczebli. Pomoc doświadczonych w kontaktach z administracją publiczną
pracowników PDIG.

7. ORGANIZACJA SZKOLEŃ
Organizujemy warsztaty, szkolenia indywidualne oraz grupowe dotyczące specyfiki lokalnych
rynków, prezentując przykłady skutecznych strategii ekspansji i działań na rynku
dominikańskim.
Przekazujemy niezbędną wiedzę do zrozumienia praktycznych aspektów prowadzenia
działalności eksportowej i inwestycyjnej.
Przybliżamy charakterystykę poszczególnych rynków i sektorów.
Wyjaśniamy praktyczne aspekty pomocy publicznej i dostępnych zachęt inwestycyjnych.

8. DORADZTWO INWESTYCYJNE:

W zależności od potrzeb przedsiębiorcy przygotujemy informacje, które mogą obejmować
m.in. dane makroekonomiczne, podstawowe informacje prawne niezbędne w realizacji
inwestycji w Republice Dominikany. Dostarczymy materiał informacyjny niezbędny w
podjęciu decyzji inwestycyjnej. Otrzymają Państwo wysokiej jakości materiał analityczny
bazujący na wiedzy i relacjach PDIG, sporządzany we współpracy z partnerami, pomocny w
zrozumieniu specyfiki lokalnego rynku.

Opracowanie informacji o zachętach inwestycyjnych w kontekście pomocy publicznej.
Rozpoznanie możliwości wsparcia inwestycji oraz dostarczenie informacji na temat
zasad udzielania pomocy publicznej.
Analiza projektu inwestycyjnego pod kątem dostępnych form wsparcia.
Przygotowaniu informacji na temat zasad korzystania z pomocy publicznej i
związanych z nią wymagań formalnych.
Doradztwo ekspertów ds. prawnych w zakresie pomocy publicznej.

Co najważniejsze zyskujesz dzięki wsparciu PDIG wiedzę o dostępnych instrumentach
wsparcia dla Twojego projektu inwestycyjnego, jak również opiekę przedstawiciela PDIG w
kontaktach z właściwymi organami.

Doradztwo Przy Wyborze Miejsca Inwestycji

Wsparcie ekspertów rynku nieruchomości inwestycyjnych PDIG w prawidłowym
przeprowadzeniu procesu lokalizacyjnego (wyboru odpowiedniej lokalizacji pod inwestycję).
przygotowaniu informacji na temat m.in.: stopnia przygotowania nieruchomości,
wybranych danych statystycznych, lokalnego rynku pracy i specjalizacji sektorowej,
szkolnictwa średniego i wyższego czy infrastruktury
organizacji kompleksowych wizyt lokalizacyjnych z udziałem partnerów komercyjnych
(m.in. dostawców mediów) oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Wsparcie doświadczonych ekspertów w znalezieniu odpowiedniej nieruchomości pod
inwestycję.

9. WSPÓŁPRACA BIZNESOWA

PDIG od początku swojej działalności współpracuje z wieloma prywatnymi ogólnopolskimi
organizacjami biznesowymi, a także z Izbami krajów hiszpańskojęzycznych i wiodącymi
Izbami gospodarczymi w Polsce. Pozostajemy w stałym kontakcie z wszelkimi organami

Państwowymi, które odpowiedzialne są za rozwój gospodarki polskiej w kraju i przede
wszystkim za granicą.

10. PRZYGOTOWANIE OFERT NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH
Przygotowanie oferty nieruchomości inwestycyjnych w Dominikanie. Analizy dostępnych
terenów do wykorzystania zarówno jako inwestycje komercyjne, biurowo-magazynowe jak i
apartamentowe. Pośrednictwo w sprzedaży apartamentów, domów jednorodzinnych czy
wynajętych nieruchomości z określoną stopą zwrotu.
Przeprowadzimy audyt nieruchomości poprzez ocenę potencjału nieruchomości i stopnia
przygotowania do realizacji projektu inwestycyjnego.
Współpracujące z nami pracownie projektowe wydadzą opinię na temat stanu technicznego
nieruchomości oraz możliwości jej wykorzystania.
Dokonamy ponadto analizę stopnia przygotowania nieruchomości typu Groenefeld pod
inwestycje, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii infrastrukturalnych, własnościowych,
planistycznych czy istniejącego zagospodarowania przestrzennego. Doradzimy przy
kompletowaniu dokumentacji.

11. TŁUMACZENIA
W PDIG zadbamy o to, aby język nie stanowił bariery w prowadzeniu negocjacji biznesowych.
W razie potrzeby zawsze zaoferujemy pomoc w tłumaczeniach ustnych i pisemnych: podczas
szkoleń, rozmów handlowych i konferencji. Tłumacz będzie obecny podczas spotkań B2B oraz
każdej misji handlowej w Dominikanie. Wszelkie przekazywane nam materiały i dokumenty
traktujemy jako poufne. Oferujemy usługi wyspecjalizowanych tłumaczy polskich i
hiszpańskich.

12. HOTELE I SALE KONFERENCYJNE
PDIG na potrzeby swoich członków oraz indywidualnych czy zorganizowanych misji
gospodarczych znajdzie zawsze odpowiedni hotel czy centrum konferencyjne zarówno w
Polsce jak i w Republice Dominikany. Dzięki doskonałej znajomości obydwu krajów
współpraca z nami pozwoli zoptymalizować koszty wynajmu.

