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Kedves Érdeklödök !

Szeretnénk mindenki figyelmét felhívni az Osztrák Gazdasági Kamara által
szervezett „Jungunternehmertag“ –ra. Ez egy olyan rendezvény, ami kifejezetten
Start – up cégek, tehát leendö és új cégalapítók számára lett szabva, tele cégalapítással kapcsolatos rendezvényekkel és elöadásokkal.
Idöpont:
2016 október 4, kedd, egész nap
Hely: Bécs - Messe Wien Congress Center
(pontos cím, parkolási infó, stb. a Messe – Wien honlapon)
http://www.messecongress.at/
Az egésznapos rendezvény díjtalan, aminek keretében a látogatók különbözö
cégekkel és szervezetekkel léphetnek kapcsolatba (nyelviskolák, google, Business School, bankok, bécsi ipari kamara, stb…) és megbeszélhetik az elképzeléseiket a cégalapításukkal, exportötletükkel kapcsolatosan.
listáját

itt

A kiállítók teljes

lehet

megtalá-

lni: http://www.jungunternehmertag.com/index.php?id=aussteller_16
Ezen kívül díjtalan (német nyelvü) elöadásokkal támogatják az alapítandó cégek
elörejutását: http://www.jungunternehmertag.com/index.php?id=vortraegeuebersicht_16

Bövebb információk:
http://www.jungunternehmertag.com/index.php?id=start_16
https://www.facebook.com/events/1146197072118514/

Eigenkonto/Honorare: ERSTE Bank, Kto. – Nr. 29630207900 BLZ 20111 IBAN AT372011129630207900 BIC GIBAATWWXXX
Fremdgeldkonto: ERSTE Bank, Kto. –Nr. 29630207904 BLZ 20111 IBAN AT 262011129630207904 BIC GIB AAT WW XXX

Az egésznapos programon a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda is részt vesz, ahol közvetlenül lehet az iroda munkatársaival és kooperációs partnereivel (magyar nyelvü adótanácsaó/ingatlanközvetítö,/banki ügyintézö/ marketinges, stb….) beszélni. Persze olyan vendégeket is várunk, akiknek még nincs konkrét tervük, csak
spontán összefutnának velünk vagy lenne egy – két kérdésük.
A bejelenkezést a rendezvényre NEM nálunk kell elintézni, hanem a WKO hivatalos

oldalán,

itt: http://www.jungunternehmertag.com/index.php?id=anmeldung_16

Aki kifejezetten velünk szeretne a rendezvényen találkozni, az alábbi
emailcímen jelezze ezt nekünk: dr.ujvarosi@aon.at (kérjük ne mobilon, ne
facebook – on és ne sms formájában történjen a visszajelzés).
Az így bejelentkezett látogatóknak a rendezvény elött pár nappal megírjuk emailben, hogy a kiállítás napján hol és mikor lehet velünk találkozni.
A találkozás az irodánkkal a nap bármelyik idöpontjában lehetséges, csak írjon
nekünk emailt, hogy tudjuk kire, mikor lehet számítani.
Az elöadásokon való részvétel és a kiállítókkal a kommunikáció díjtalan.
Várunk mindenkit !
Ujvárosi Veronika
Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda

Leíratkozás a hírlevéröl: Küldje ezt emailben: Leíratkozom.

