Invest in Austria

Austria –
Your Base For Business
Opportunities & Benefits for Czech
ICT companies
22. listopadu 2018, 8.30 – 11.00, Praha
Místo: Tančící kuchyně, Resslova 1775/1

•
•
•

Proč byste měli rozjet své podnikání v Rakousku?
Co jsou největší příležitosti a výhody, které tu na Vás čekají?
Doražte na naši akci a získejte ty nejdůležitější informace o Rakousku jakožto místu
pro business!

PROČ RAKOUSKO?
•
•
•

Vyhledávaná lokalita v rámci Evropy pro IT inovace s klastry a podnikatelskými
sítěmi jako je Silicon Austria
Lákavé benefity pro firmy v oblasti výzkumu a vývoje s příspěvky na výzkum a
přímými dotačními programy
Testovací a vstupní trh do DACH regionu (Německo, Rakousko, Švýcarsko) s více
než 370 regionálními sídly mezinárodních firem

BODY PROGRAMU:
•
•
•
•
•

Informace o rakouském ICT sektoru
Podpora výzkumu a vývoje pro české společnosti
Osobní zkušenosti úspěšných českých ICT firem v Rakousku
(Whalebone, Alza)
Interaktivní panelová diskuze
Následné individuální rozhovory s experty z ABA

PŘÍNOS PRO VÁS:
•
•
•
•

Maximum informací za minimum času
Přímý kontakt s rakouskými experty na dotační programy
Možnost získat nové kontakty na firmy
Specializovaná akce pro vybrané české ICT firmy

Účast na akci je zdarma. Jednacím jazykem je angličtina.
Na akci bude zajištěno občerstvení.

ZAUJALA VÁS AKCE?
Zaregistrovat se na ni můžete do 15. listopadu na praha@advantageaustria.org
nebo na telefonu 222 210 255, kontaktní osoba je pan Michal Stránský.
PARTNEŘI:
ABA – Invest in Austria – národní centrála pro podporu podnikání a investic. Nabízí
profesionální bezplatný servis v podobě konzultací pro zahraniční firmy se zájmem
podnikat v Rakousku, zaměřený na všechny důležité aspekty pro výběr vhodného
místa pro podnikání. Zároveň poskytuje detailní informace o Rakousku jakožto lokalitě
pro business a proaktivně získává potenciální investory.
https://investinaustria.at/en/
Vienna Business Agency – nabízí “360° servis” společnostem ve Vídni. Financování a poradenství, workshopy a školení pro start-upy, pomoc při hledání vhodných
průmyslových či kancelářských prostor, kontakty na potenciální partnery na technologické scéně či z kreativního průmyslu.
https://viennabusinessagency.at/

