Akik még nem jelentkeztek a rendezvényre kérjük, hogy
2018.11.29-ig jelentkezzenek
a következő e-mail címen

s.leeb@coop-consulting.net

A szervezésben támogat minket/közreműködik:
Dr. Silvie Leeb, Coop Consulting, Sigless / Wr.Neustadt
s.leeb@coop-consulting.net / +43 664 3256210
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

Burgenlandi Műanyagipari
Klasztertalálkozó
Téma: újrahasznosítás - Körforgásos Gazdaság

Szerda, 2018. december 12.
Helyszín: Wirtschaftskammer Burgenland (Burgenlandi
Gazdasági Kamara)
7000 Eisenstadt, Robert Graf-Platz 1 (multimédia-terem)
Időpont: 13:00-tól 18:00-ig
A rendezvényen a részvétel ingyenes!

Ismeri a REGIONET Competitive projektet?

__Program

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

Tudományos képviselet a találkozón: Leobeni Bánya- és Kohóipari Egyetem
Moderáció: Dr.Silvie Leeb
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kezdeményezés. A „REGIONET Competitive“ projekt célja stratégiai
partnerség kiépítése által a vállalkozások térségi és bilaterális szintű,
valamint
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14:15

Vegyen részt a REGIONET Competitive
projektben!

14.30

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
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Roman WAPPL, Burgenlandi Regionális Menedzsment
Kft. (RMB) köszöntője és a résztvevők bemutatkozása
DI Uta Jenull-Halver, Leobeni Bánya- és Kohóipari
Egyetem: anyagáramlások a klaszterben –
felhasználási lehetőségek
Mag.Ewald Hombauer, Burgenlandi Gazdasági
Kamara- Klasztermenedzsment: Körforgásos
Gazdaság, mint lehetőség a műanyagipari-ágazat
számára
DI Sabine Nadherny-Borudin: az internetes (online)
piactér
Christian Wind, Fa Thermoplast: értéknövelő
újrahasznosítás, új üzemek/eszközök, új lehetőségek
Szünet – hálózatépítési small talk lehetőség
Ing.Mag. Oswald Hackl, Fa Hackl Container: a hulladék
szétválasztása a termelésben – tanácsadás, a
hulladékhasznosítás új lehetőségei
Egyeztetés a magyar és az alsó-osztrák műanyagipari
klaszter partnerekkel a műanyag-újrahasznosítás
anyagáramlásainak témájához kapcsolódó további
eljárásokról
A rendezvény zárása

A rendezvényen a részvétel, beleértve a büfévacsorát is, ingyenes!
Jelentkezését kérjük a s.leeb@coop-consulting.net e-mail címre küldje el.
Tolmácsolást biztosítunk!

