SAVE THE DATE

Austria – Your Base for Business
OPPORTUNITIES & BENEFITS FOR
CZECH COMPANIES
22. dubna 2020, 8.30 – 11.00, Brno
Místo: NEST interier
(budova DOMINI PARK, Panenská 1)

Start your business in Austria!
PROČ RAKOUSKO?
•
•
•
•
•

Rakousko kombinuje výhody silného trhu s vysokým stupněm stability a bezpečnosti
Infrastruktura na vysoké úrovni
Testovací a vstupní trh do DACH regionu (Německo, Rakousko, Švýcarsko) s více
než 370 regionálními sídly mezinárodních firem
Atraktivní lokalita v rámci Evropy se start-upy a klastry
Lákavé benefity pro firmy v oblasti výzkumu a vývoje s příspěvky na výzkum a
přímými dotačními programy

BODY PROGRAMU:
•
•
•
•
•
•

Informace o rakouském trhu
Daňové a právní aspekty podnikání v Rakousku (v češtině)
Podpora pro české společnosti
Testimoniál firmy Alza o působení na rakouském trhu
Interaktivní panelová diskuze
Následné individuální rozhovory s experty z ABA, Vienna Business Agency,
ecoplus a AUDITOR

PŘÍNOS PRO VÁS:
•
•
•

Maximum informací za minimum času
Přímý kontakt s rakouskými experty
Možnost získat nové kontakty na firmy

Účast na akci je zdarma. Jednacím jazykem je angličtina.
Na akci bude zajištěno občerstvení.
ZAUJALA VÁS AKCE?
Zaregistrovat se na ni můžete do 10. dubna na praha@advantageaustria.org
nebo na telefonu 222 210 255, kontaktní osoba je pan Michal Stránský.

PARTNEŘI:
ABA – Invest in Austria je rakouská 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.
www.investinaustria.at
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.
www.viennabusinessagency.at
ecoplus International je veřejná nezisková agentura nabízející podporu společnostem,
které chtějí začít podnikat v Dolním Rakousku. ecoplus International poskytuje informace
a podporu při hledání vhodné lokality, zjišťování možností financování a vyřizování
formalit - to vše bezplatně.
www.investinloweraustria.com
AUDITOR je skupinou firem, která poskytuje komplexní poradenství v oblasti daňové
problematiky, vedení účetnictví, zpracování mzdové agendy, auditu a podnikového
poradenství v Česku, na Slovensku a v Rakousku.
www.auditor.eu

