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„Cégalapítás és vállalkozásindítás Ausztriában“
rendezvénnyel kapcsolatosan
- Kell – e belépőt fizetnem? Nem, a belépés díjtalan.
- De honnan tudom, hogy megéri -e elmenni egy ilyen előadásra? Ezt
nem tudjuk Önnek előre megmondani, tapasztalatunk szerint a gazdasági
élet minden szegmenséről érkeznek érdeklődők ezért az véleményünk,
hogy a találkozás folyamán a legérdekesebb

(üzleti és magán jellegű)

ismeretségek és tartós kapcsolatok alakulhatnak ki.
-

Kell-e magammal hoznom bemutatkozó anyagot/névjegykártyát?
Nem, nem kell, de ajánlatos. Az előadást követően lehetőség nyílik a
személyes beszélgetésre és individuális infocserére.

-

Lekéstem a jelentkezési határidőt, mit tegyek? Mindenképp vegye fel
velünk a kapcsolatot (dr.ujvarosi@aon.at), előfordul, hogy utolsó perceben
mégis adódik egy – két szabad hely.

-

Eljöhetek-e bejelentkezés nélkül is egy ilyen találkozóra? Eddig még
nem küldtünk el senkit , de azzal számolni kell, hogy a rendelkezésre álló
férőhelyek,

valamint

a

terem

befogadóképessége

korlátozott,

ezért

elképzelhető hogy a későn jelentkező vendégeinket nem fogjuk tudni
leültetni a teremben. Természetesen a regisztrált vendégeknek fogunk
tudni elsősorban helyet biztosítani.
- Milyen nyelven beszélnek a találkozón? Magyarul.
-

Kit hozhatok magammal? Bárkit, csak előre jelentse be az Önnel érkező
vendégek pontos létszámát, nevét és e-mail elérhetőséget. Használja a
meghívóhoz mellékelt regisztrációs lapot.

-

Fixen bejelentkeztem, de mégse tudok jönni: Mit csináljak? Kérem
mindenképp jelezze ezt nekem írásban vagy telefonon. Ez fontos az
asztalfoglalás miatt illetve fair azokkal szemben, akik “várólistán” vannak.
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-

Van lehetőségem rá, hogy az előadások után én is bemutassam
cégemet az érkező vendégeknek ? Az érkező vendégeknek nem
tudunk külön “előadási időt” biztosítani, azonban ahogy az a meghívóban
is olvasható, az előadások után a vendégek számára adott lesz a
lehetőség, hogy egy “networking est” keretein belül megismerkedjenek
egymással, bemutassák egymásnak cégüket. Ezen felül természetesen
lehetőség lesz arra is, hogy a vendégek “direktben” kérdéseket tegyenek
fel az eladóknak is.

-

Hol található meg a rendezvény helyszine?
A rendezvényünk méltó helyszínen, a budavári St. George Residence Hotelben kerül megrendezésre. Èrdekes és hasznos információkat talál ezen
az internetes oldalon: http://www.stgeorgehotel.hu/

-

Hol tudok majd leparkolni?
Ebben

segitséget

nyújt

az

alábbi

weboldal:

http://www.budavarikapu.hu/index.php/hu/budai-var
-

Hol és mikor tudunk az estére regisztrálni? Kérem vegyék figyelembe, hogy az előadóterem kapacitása limitált, ezért a regisztráció
érkezési sorrend szerint fog zajlani. Jelentkezésüket az Ujvárosi Ügyvédi
Iroda emailcímén keresztül (dr.ujvarosi@aon.at) bonyolíthatják le.
Mindenkinek kellemes estét és jó szórakozást, hasznos idötöltést
kívánunk!
Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda és Csapata
https://www.facebook.com/ujvarosiiroda/

