MEGHÍVÓ – Summer Opening – Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda
Kedves Ügyfelek és Barátok !
Szeretettel meghívunk minden érdeklödöt a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda „Summer –
Opening“ összejövetelére.
Idöpont:

2015 június 20, szombat, egész nap (10:00 – 21:00)

Hely:

1140 Wien, Sofienalpenstrasse 113
Tel: 0043/1/486 24 32
Fax: 0043/1/485 16 55 / 12
E-Mail: office@sophienalpe.at
WWW: www.sophienalpe.at

Miért: Csak úgy, hogy találkozzunk, beszélgessünk, üzleteljünk
Regisztráció: Kizárólagosan csak emailben a teljesen kitöltött
regisztrációs lappal 2015 június 15.-ig (de ha lehet kérem mihamarabb!!)
Költségek: Mindenki a saját költségét fizeti. A meghívót bárkinek lehet továbbítani.
Várunk mindenkit !
Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda és Csapata

Gyakori Kérdések Listája
A. Mi lesz a program?
Egy egésznapos programot szerveztünk, ahova bármikor és bárkivel csatlakozni lehet,
attól függ, hogy kinek mikor van ideje és mihez van kedve.
B. De mégis mi fog történni?
1. Találkozási pont: reggel 10 óra, közös séta az erdöben a friss levegön, beszélgetés,
ismerkedés, stb…
2. Találkozási pont: déli 12:30 az étteremben, közös ebéd (vegán étel is biztosított)
3. Találkozási pont: 15:30, közös séta az erdöben a friss levegön, beszélgetés,
ismerkedés, stb…vagy alternatívprogram: lustálkodás a napos teraszon
C. Mit vegyek fel?
A lakkcipö és a börnadrág kevésbé ajánlatos, célszerü inkább sportosan, laza és
kellemes öltözékben érkezni.
D. Mi lesz ha majd esik az esö?
Semmi, akkor használunk esernyöt és esökabátot. A rendezvényt midenképp
megtartjuk.
E. Hogyan jutok el a rendezvényre?
A honlapon megtalálja a különbözö lehetöségeket:
http://www.sophienalpe.at/index.php?id=69&lang=de_AT
F. Hogyan oldaható meg az ottalvás, ha Magyarországról jövök?
A Sophienalpe lehetöséget ad az ottalvásra is, a hotel honlapján megtalálható minden
információ (szobaárak, stb..), kérjük mindenki sajat maga individuálisan intézze a
szobafoglalást: http://www.sophienalpe.at/index.php?id=65&lang=de_AT
G. Kit hozhatok magammal erre a rendezvényre?

A rendezvényre mindenkit várunk, tehát férjeket, feleségeket, szeretöket, gyerekeket,
szomszédokat, haverokat, üzleti partnereket, stb… a lényeg: személyenként egy
regisztrációs lap legyen kitöltve.
H. Miért kell magamat regisztrálnom?
Azért mert megkértük Önöket erre. Továbbra a regisztráció az asztalfoglalás miatt is
fontos, valamint szeretnénk elöre tudni, hogy kik jönnek hozzánk az idei összejövetelre.
I.

Van belépö vagy akármilyen regisztrációs díj a rendezvényre?

Nincs. Mindenki a saját költségére utazik a „tetthelyre“ és azt fizet, amit fogyaszt.
J. De honnan tudom, hogy megéri -e elmenni egy ilyen rendezvényre?
Ezt nem tudjuk Önnek elöre megmondani, tapasztalatunk szerint a gazdasági élet minden
szegmenséröl érkeznek vendégek, ezért az véleményünk, hogy a találkozás folyamán a
legérdekesebb (üzleti és magán jellegü) ismeretségek és tartós kapcsolatok alakulhatnak
ki.
K. Kell-e magammal hoznom bemutatkozó anyagot/névjegykártyát?
Nem, nem kell, de a névjegykártya ajánlatos. Viszont elsösorban itt egy stresszmentes
kellemes összejövetelröl van szó, aminek a lényege nem a termékbemutatás és a
prospektusosztogatás, hanem jómagyarosan a „face to face“ ismerkedés, ahogy ez még a
Facebook elött volt divatos és ismert.
L. Lekéstem a jelentkezési határidöt, mit tegyek?
Mindenképp küldje el a regisztrációs lapot (email: dr.ujvarosi@aon.at), elöfordul, hogy
utolsó perceben mégis adódik egy – két szabad hely. Ne hívjon minket emiatt fel.
M. Eljöhetek-e bejelentkezés nélkül is egy ilyen találkozóra?
Eddig még nem küldtünk el senkit , de azzal számolni kell, hogy a rendelkezésre álló
féröhelyek, valamint a terem befogadóképessége korlátozott, ezért elképzelhetö hogy a
késön jelentkezö vendégeinket nem fogjuk tudni leültetni a teremben. Természetesen a
regisztrált vendégeknek fogunk tudni elsösorban helyet biztosítani.

N. Milyen nyelven beszélnek a találkozón?
Elsösorban magyarul. A meghívottak 50 % -a az Ujvárosi Ügyvédi Iroda ausztriában élö
és/vagy vállalkozó magyar nyelvü ügyfelei és azok családtagjai és barátai. A meghivottak
további 50%-át még nem ismerjük, mert mindig jönnek új és „külsös“ emberek, akik elöbb
vagy utóbb majd az elsö 50% - ba fognak tarozni : ) A rendezvényen ezen kívül részt fognak
venni a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda osztrák, de magyar nyelvü kooperációs partnerei
(adótanácsadók, könyvelök, ingatlanközvetítök, székhelyszolgáltatók, tolmácsok, stb…)
O. Mit illik egy ilyen rendezvényre hozni?
A z Ujvárosi Ügyvédi Iroda külön kérése, hogy mindenki, Önmagát és kiséröit egy adag
jókedvvel hozza el. De a „mégisnemállíthatokbeüreskézzelegyilyenrendezvényre“ kérdésre
a határozott válaszunk: Virág, csoki és plüssmaci helyett egy jó Rosé bor is megteszi : )
P. Mire ügyeljünk még?
Az Ujvárosi Ügyvédi Iroda külön kérése, hogy mindenki figyelmesen olvassa el a GYIK
– listát és idöben írja ki, hogy hol lesz a rendezvény és ezt a papírt vigye is magával
induláskor. Ez azért lenne fontos, mert a rendezvény napján nehéz az „elnézést, de merre is
vannak most Önök pontosan“ kérdésekre válaszolni : )
Q. Mikor lesz a rendezvénynek vége?
Mindenki akkor jön és akkor megy, amikor szeretne. A rendezvény hivatalos kezdete
10:00 és a hivatalos vége 21:00 óra, mert ekkor zár az étterem. Hogy utána mi lesz, az
majd midenki hangulatától és idöbeosztásától függ.
R. Miért nincs a szöveg magyar ékezettel ellátva, ha már magyar nyelvü a meghívó?
Mert nem volt kedvünk ezzel idöt veszíteni.
S. Nem szeretnék több ilyen meghívót kapni, hogyan tudok lejelentkezni a listáról?
Írjon az emailbe annyit, hogy „leíratkozom“ és azonnal leveszzük a listáról.
T. Szeretnék mindig értesülni a rendezvényekröl, hogyan tudok fixen felkerülni a
listára?
Írjon az emailbe annyit, hogy „feliratkozom“ és azonnal rárakjuk a listára.

U. Ha még lenne további kérdésem, akkor betelefonálhatok?
Nem, kérjük ne. Ha bármilyen kérdésük van, írjnak egy emailt és mi arra válaszolunk 48
órán belül. Ha kérdésüket nem akarják emailbe leírni, akkor kérjenek emailben egy
visszahívást és majd mi jelentkezünk Önöknél. Elérhetöségünk:
Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda - dr.ujvarosi@aon.at - www.ujvarosi.eu
V. Hogyan értesülök változásokról a rendezvénnyel kapcsolatosan?
Minden regisztrált vendéget emailben értesitünk minden változásról és az irodánk
Facebook oldalán is folyamatosan látható minden új hír:
https://www.facebook.com/ujvarosiiroda
W. Ha bármi kérdésük van még, írjanak !

X. Ne felejtsenek el regisztrálni mihamarabb!

Y. Imádkozzanak vagy kívánságlistázzanak a jó idöjárási viszonyokért!

Z. Ennyi. Várjuk Önöket!

