ÉRDEKLŐDÉSE ESETÉN JELENTKEZÉS ONLINE A
KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEK CÍMEK EGYIKÉN
legkésőbb 2018. november 14.

wko.at/bgld/regionet
vagy

regionet.bgld@gmail.com
További tájékoztatás a rendezvényről
Regionalmanagement Burgenland GmbH
Roman Wappl
Schloss Jormannsdorf, A-7431 Bad Tatzmannsdorf
tel. +43 (0)3353/ 20660 - 2474
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

get
together

Hálózatfejlesztési workshop – Alsó
Ausztria- Burgenland –Nyugatmagyarország gazdasági tengely
szerda, 2018. november 21.
Kezdés: 10 óra
Seminarzentrum Römerland Carnuntum (szemináriumközpont), Fischamender Straße 12/1, 2460 Bruck a.d. Leitha
A rendezvényen a részvétel ingyenes!
Tolmácsolást biztosítunk!

Ismeri a REGIONET Competitive projektet?

Römerland Carnuntum, Észak-Burgenland és Mosonmagyaróvár
gazdasági fejlesztési szakérőinek hálózatépítése!

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

A rendezvény fő célja a szomszédos térségek kapcsolattartóinak megismerése,
valamint a minden térség számára előremutató tevékenységek megalapozása.
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modelljét

hozta

létre

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

ágazatspecifikus

együttműködésének
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és

_Program
_10.00

Römerland Carnuntum, és Nezsideri Gazdasági Kamara
köszöntője, valamint a „Regionet Competitive projekt
bemutatása, Roman Wappl- RMB

_10.15

A szomszédos térség gazdasági szereplőinek
megismerése: vállalkozások
Gazdasági Kamara Regionális Kirendeltsége: Alsó Ausztria
és Burgenland,
Magyar oldali vállalkozásfejlesztési alapítvány

_10.45

Workshop: melyek azok a témák, amelyek számunkra,
mint: vállalkozók / vállalkozó nők / fiatal vállalkozók /
gazdasági szereplők számára fontosak? Mely konkrét
területeken tud Alsó Ausztria- Burgenland –Nyugatmagyarország gazdasági tengelye együttműködni?

_11.30

Kitekintés, további tevékenységek: érdekes témához
kapcsolódó előadás vagy szeminárium, tanulmányút a
szomszédos térségbe

versenyképességük erősítése.

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 ebédünkre!
A workshopon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Jelentkezés online, vagy személyesen a Gazdasági Kamara Regionális
Kirendeltségénél!

