ÉRDEKLŐDÉSE ESETÉN JELENTKEZÉS ONLINE A
KÖVETKEZŐ CÍMEK EGYIKÉN
legkésőbb 2019. május 3.

wko.at/bgld/regionet
vagy

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

Tanulmányút Lenti térségébe
Kedd, 2019. május 7.
Busz indulása Oberwart-ból: 13:00-kor
Felszállás/csatlakozás Stegersbach-ban: 13:20-kor
Felszállás/csatlakozás Güssing-ben: 13:30-kor
Hazaérkezés: kb. 21:00-kor
A rendezvényen a részvétel ingyenes!
Okmányaikat kérjük, feltétlenül hozzák magukkal!

Ismeri a REGIONET Competitive projektet?

Program

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.

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

és

_13.00

A busz indulása Oberwart-ból
Parkplatz Wirtschaftskammer Oberwart / WIFI Süd

_13.20

Felszállási lehetőség Stegersbach-ban
Hauptstraße vor dem Kastell Stegersbach

_13.30

Felszállási lehetőség Güssing-ben
Parkplatz, Technologiezentrum Güssing

_14.30

Themal Hotel Balance Lenti
- Résztvevők köszöntése, Kárpáti Zoltán szállodaigazgató
- a zalai térség gazdaságának bemutatása
- a Lenti termáltérség és a Hotel Balance megismerése
- vezetett túra a Lenti termálfürdőben
- helyi termelők termékbemutatója
(mézeskalács készítő, tökmagolaj, méhész)

_17.00

Céglátogatás
Egy kosárfonó mutatja be a kosárfonás hagyományos mesterségét.

_17.30

Hálózatépítési vacsora a Hubertus Étteremben, Lentiben

_ Hazaérkezés kb. 21:00
A bilaterális tanulmányúton a részvétel (tart.: az étkezést is) ingyenes, de
regisztrációhoz kötött!
Jelentkezés online, vagy személyesen a Gazdasági Kamara Regionális
Kirendeltségénél!
Okmányaikat kérjük, ne felejtsék otthon!

