Meghívó
a „Helyi termékek, magas hozzáadott értéket előállító vállalkozások hálózati
összekapcsolódása, azok jó gyakorlata” témakörben megvalósuló 2 napos tematikus
tanulmányútra Bucklige-Welt - Industrieviertel Niederösterreich térségében az
INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program – ATHU007 – REGIONET Competitive
projekt keretében
2018. november 22-23.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vállalkozók, Vállalkozások!
Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete, mint az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország
Programban megvalósuló (ATHU007 számú) REGIONET Competitive című projekt projektpartnere
ezúton meghívják Önt a megrendezésre kerülő 2 napos tematikus tanulmányútra.
A tanulmányút Alsó-Ausztria egy fő gazdasági központjának számító Bucklige-Welt - Industrieviertel
Niederösterreich térségében mutatja be a helyi termékeket, valamint magas hozzáadott értéket
előállító vállalkozások hálózati összekapcsolódásának természetét, azok jó gyakorlatait.
A tanulmányút által elérni kívánt célok:
-

példaértékű innovációk bemutatása a helyi terméket, és magas hozzáadott értéket előállító
vállalkozói együttműködések terén
új üzleti kapcsolatok lehetőségének a feltárása, és új nemzetközi kapcsolatok megalapozása
tapasztalatcsere, más régiók meghatározó vállalkozásainak-, jó gyakorlatok megismerése

A tanulmányúton a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Tervezett létszám: 25 fő. A
rendelkezésre álló helyeket a beérkezett jelentkezések sorrendjében töltjük fel. Részvételi
szándékát, kérjük az alul megadott elérhetőségek egyikén jelezze legkésőbb november 20-ig.
A tanulmányút során német-magyar konszekutív tolmácsolást biztosítunk!
Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete nevében köszönjük megtisztelő részvételüket!
Amennyiben a tanulmányúttal kapcsolatban bármilyen további információra van szükségük,
forduljanak hozzám bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Szárnyas János, Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete
(06 30 927 90 61, szarnyas@t-online.hu)
A tanulmányút az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló REGIONET
Competitive című (ATHU007 számú) projekt keretében kerül megrendezésre.
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg!

Program
2018.11.22. (csütörtök)
Időpont

Helyszín

Esemény

8.00

Kőszeg, Alsó körút 6.

Indulás Kőszegről

9.00

Königsegg 25,
2851 Krumbach

Eis-Greissler
Fagyi manufaktúra, egy innovatív látogatóközpont és helyi élelmiszerek kereskedelmi
központjának bemutatása, üzemlátogatás
www.eis-greissler.at

11.00

Unternberg 197,
2880 St. Corona am Wechsel

Familienarena St. Corona
Családi élmény és sport központ (egész éven át) bemutatása
www.familienarena.at

12:30
13:30
14:30

Tratten 36,
2880 Kirchberg am Wechsel
www.molzbachhof.at

Közös hálózatépítési ebéd

Blumengasse 7,
2832 Thernberg

Wolfsbrau: családi sörfőzde bemutatása és termékkóstoló
www.wolfsbrau.at

A Bucklige Welt térsége, mint gazdasági régió bemutatása (Josef Vollmer)

17.30

Szállás elfoglalása

18.00

A Bucklige Welt Gazdasági Platform bemutatása (Friedrich Trimmel, Josef Vollmer)
www.wirtschaftbuckligewelt.at

Günser Str. 2, 2860 Kirchschlag
www.hotel-post-hoenig.at

18:30

Tematikus üzletember találkozó

19.30

Közös hálózatépítési vacsora

2018.11.23. (péntek)
Időpont

Helyszín

Esemény

9.00

Weißes Kreuz 1,
2811 Wiesmath

Tischlerei Ostermann: innovatív bútorok és sí gyártás cégbemutató és látogatás
www.oh2.at

11.00

Pengersdorf 7,
2813 Lichtenegg

Ziegenkäse Mandl: kecske tenyésztés és tejtermékek gyártása és értékesítése
cégbemutató és üzemlátogatás
www.ziegenhof.at

13.00
Bundesstraße 19,
2851 Krumbach
13:30

Közös hálózatépítési ebéd
www.krumbacherhof.at
Schwarzbräu – serfőzde
Kälbel – a gyümölcsök lelkét lepárló manufaktúra
Találkozó helyi élelmiszeripari vállalkozókkal és termékbemutató

15.30

Krumbach

Programzárás, hazaindulás

16.30

Kőszeg, Alsó körút 6.

Érkezés Kőszegre

