Jelentkezés
a következő e-mail címen:
region@buckligewelt.at
vagy
wirtschaft@buckligewelt.at

További információ a rendezvényről:
Region Bucklige Welt – Wechselland
Ransdorf 20
2813 Lichtenegg
Tel.: +43 2643 7010 16
region@buckligewelt.at
A Bucklige Welt-Wechselland és a Bucklige Welt Gazdasági Platform rendezvénye
az Interreg Ausztria-Magyarország Program támogatásával valósul meg.
A rendezvényen tolmácsolás biztosított.

www.regionetcompetitive.eu

Meghívó a rendezvényre:
Nemzetközi kommunikáció és kultúra –
Hogyan jönnek létre sikeres nemzetközi kooperációk és üzleti
kapcsolatok?
2018. október 15. hétfő – Kezdés 18:30-kor
Familienarena, Wechsel Lounge - Cafe, Restaurant, Lounge,
Unternberg 197, 2880 St. Corona am Wechsel
A rendezvényen a részvétel ingyenes!

A bilaterális tematikus tréning témái:

Ismeri a REGIONET Competitive
projektet?
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 és versenyképességük erősítése.
A Bucklige Welt-Wechselland régió projektpartnerként támogatja a
regionális vállalkozásokat a régión túli kapcsolatok kiépítésében!
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.

www.regionetcompetitive.eu

 Hogyan alakítson ki sikeres nemzetközi üzleti kapcsolatokat és
kooperációkat magyar és kelet-európai partnerekkel?
 Ismeri az interkulturális üzleti kapcsolatok döntő tényezőit, illetve
azok optimális használatát?
 Mely (gyakran nem észrevehető) hibákat kell elkerülni és hogyan
alakíthat ki magáról nemzetközi környezetben pozitív képet?
 Hogyan látnak minket osztrákokat ezekben a régiókban – és milyen
előnyöket eredményez ez az ismeret?
 Mire kell különösen ügyelni az első kapcsolatfelvételnél – van
második esély maradó benyomást kelteni?
 Mely társadalmi és kulturális szokásokra érdemes tekintettel lenni?
Legyen részese ennek a könnyed és gyakorlatorientált atmoszférában
folytatott diskurzusnak!
Előadók:
Mag. Gerhard Amberger (nemzetközi vállalkozó, exporttanácsadó,
tréner & coach),
Hernádi Zsuzsanna (magyar tréner & coach, sok éves tapasztalattal
Ausztriában)
Rendezvény típusa: rövid előadások & gyakorlatorientált diszkusszió!
Meghívó: Ossza meg tapasztalatait és kívánságait!

