ÉRDEKLŐDÉSE ESETÉN JELENTKEZÉS ONLINE A
KÖVETKEZŐ E-MAIL CÍMEK EGYIKÉN
legkésőbb 2018. május 16.

wko.at/bgld/regionet
vagy

regionet.bgld@gmail.com
További tájékoztatás a rendezvényről
Regionalmanagement Burgenland GmbH
Roman Wappl
Technologiezentrum, A-7423 Pinkafeld
Tel: +43 (0)5/ 9010-2474
E-Mail: roman.wappl@rmb-sued.at

A rendezvény a Burgenlandi Gazdasági Kamara és a Burgenlandi
Regionális Menedzsment Kft. (RMB) együttműködésében az INTERREG V-A AT-HU
Program támogatásával valósul meg.

További rendezvények a projekttérségben:
Burgenlandban, Alsó-Ausztriában, Stájerországban, és
Nyugat-Magyarországon
http://regionetcompetitive.eu

Piaci lehetőségek Magyarországon
Kedd, 2018. május 22.
Kezdés: 17 óra
Wirtschaftskammer Oberwart
(Gazdasági Kamara – Oberwart) - Festsaal
Raimundgasse 36, 7400 Oberwart
A rendezvényen a részvétel ingyenes!
Tolmácsolást biztosítunk!

__Program

Ismeri a REGIONET Competitive projektet?

_17.00

Köszöntő

_17.05

„A Gazdasági Kamara – az Ön segítő partner az exportban“.
A Gazdasági Kamara külgazdasági kapcsolatokért felelős osztálya
minden felmerülő kérdésben és a nemzetköziesedés területén
támogatja Önt.
Mag. Peter Wrann, Burgenland-i Gazdasági Kamara külgazdasági
kapcsolatokért felelős osztálya

_17.15

„Piaci lehetőségek Magyarországon“. Ausztria és Magyarország
gazdaságilag szorosan összefonódott. Második legfontosabb
kereskedelmi partnerként és a harmadik legnagyobb
befektetőként, az osztrák vállalkozások és termékeik
Magyarországon nagyon keresettek. Tudnivalók, számok, adatok,
tények! Mag. Jürgen Schreder, Budapesti kereskedelmi tanácsos

_18.00

„Magyarországi üzleti kapcsolatok– az adójogi aspektus“, Az EU-n
belüli ügyletek lebonyolítása során elsősorban az ÁFA-val
kapcsolatos rendelkezéseket szükséges figyelembe venni. Mag.
Natascha Kummer, Burgenland-i Gazdasági Kamara Adóügyi és
Pénzügyi Osztályvezető

_18.10

A „REGIONET Competitive“ projekt. Hálózatépítési projekt az
osztrák-magyar határtérségi KKV-k versenyképességének
növeléséért. Roman Wappl, Burgenlandi Regionális Menedzsment
Kft. (RMB)

Az osztrák-magyar határtérségben a KKV-k határon átnyúló hálózati
együttműködésének

modelljét

hozta

létre

a

REGIONET

kezdeményezés. A „REGIONET Competitive“ projekt célja stratégiai
partnerség kiépítése által a vállalkozások térségi és bilaterális szintű,
valamint

ágazatspecifikus

együttműködésének

mélyítése

versenyképességük erősítése.

és

Vegyen részt a REGIONET Competitive
projektben!
Legyen részese a gazdaságfejlesztési hálózati együttműködésnek.
Vegyen részt a tapasztalatcserét elősegítő programjainkon.
Használja ki az üzleti kapcsolatépítési lehetőségeket.
Jelentkezzen tanulmányútjainkra.
Alakítson ki együttműködéseket találkozóink keretében.
Bővítse tudását tréningjeink segítségével.
Legyen kiállító vagy látogassa meg vásárainkat.
Kövesse a projekt eseményeit az alábbi honlapon

www.regionetcompetitive.eu

A program zárásaként meghívjuk Önt hálózatépítési vacsoránkra!
A tréningen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Jelentkezés online, vagy személyesen a Gazdasági Kamara Regionális
Kirendeltségénél!

