Уважаеми читателки и читатели,
Австрийски фирмени делегации от областта на хранително-вкусовата промишленост, както и от
минното дело/металургията ще пристигнат през ноември 2019 г. в България, за да се срещнат с
потенциални дистрибутори и клиенти. Ако работите в един от тези браншове, ще се радваме да
проявите интерес към презентациите и индивидуалните разговори! Повече информация за
участниците ще намерите в новия формат на нашия информационен бюлетин (Newsletter) в рубриката
„Предстоящи прояви“. В този информационен бюлетин разказваме също и за резултатите от
парламентарните избори в Австрия, за австрийската позиция относно пакета „Мобилност“ на ЕС, както
и за решение на Европейския съд по повод дъмпинга при възнагражденията.
И още нещо. Филиалите на австрийски фирми в България са отворени за кандидати за работа. Имате
ли деца/роднини/приятели, които следват или работят в Австрия и които обмислят дали има смисъл да
се върнат в България? Насочете вниманието им към следната проява: „Австрийските филиали като
работодатели“.
Каня Ви да продължите с четенето на:
 Новини
 Бъдещи прояви
 Бизнес справочник за Австрия
Заинтересува ли Ви нещо? Тогава ще се радваме да се обърнете към нас!
Улрике Щрака и екипът на ADVANTAGE AUSTRIA София.

Новини
Австрийски предсрочни парламентарни избори 2019
Големите победители при предсрочните парламентарни избори в Австрия са Австрийската
народна партия и Зелените. Австрийската народна партия (ÖVP) постигна с 37,49 % рекорд,
а Зелените с 13,90 % най-добрия си резултат
откакто съществуват като партия.

» Прочетете повече

Нов обрат в дискусията за пакета
„Мобилност“
От началото на ноември 2019 г. в Европейската комисия и Съвета на Европа все пак отново ще се преговаря за пакета „Мобилност“,
с цел да се намери компромис относно плановете за реформи в транспортния сектор на ЕС.

» Прочетете повече

Австрийските железници изпитват
интелигентно издаване на билети
и влакове на батерии
Австрийските федерални железници (ÖBB)
event details

изпитват във Форарлберг и Линц „интелигентен билет“, който се издава автоматично с помощта на приложението FAIRTIQ. При качването си пътникът се регистрира с мобилния си
телефон, а при слизането се отрегистрира и
получава сметка за действително изминатото
разстояние.
» Прочетете повече

Европейският съд отменя глоба,
наложена заради нарушение на
Закона за борба с дъмпинга при
възнагражденията
От австрийските власти беше наложена глоба
в размер на няколко милиона евро на Andritz
АG, след като при проверка на строителен
обект фирмата не можа да представи документи за възнаграждението и разрешения за
работа за хърватските работници там. Сега
Европейският съд отмени глобата.

Всички НОВИНИ ще
намерите на нашата
уеб страница
» Вижте всички истории
на успех

Wood is» aПрочетете
trendy material.
повечеCross-laminated
Timber (CLT) represents a modern and
sustainable building material, with Austrian CLT
producers amongst the world’s top
manufactures.

Събития
Together with Traeinformation and the

Technical University Graz we organized a
webinar focusing on the arguments regarding
the use of timber in construction.

ноември 7.-8. 2019, София

ноември 12.-13. 2019, София

Стопанска мисия Хранителновкусова промишленост – B2B срещи

SEPTEMBER 20 2018, BERLIN

Австрийските фирми търсят търговски
представители и крайни клиенти за своите
продукти.

В София ще пристигнат представители на
австрийски фирми, които имат дългогодишен
опит и компетентност в тези области.

Форум „Миннодобивна индустрия
и металургия“

» Подробности за
проявите

» Подробности за
проявите

февруари 5.-6. 2020, Варна

април 6.-9. 2020, София

eventнаdetails
Австрийски щанд
годишната
срещата на Асоциацията на
земеделските производители в
България

Австрийски щанд на изложението
"MACH INNO TECH"

Очакваме делегация на австрийски фирми,
доставчици за сектор "Селско стопанство".
» Подробности за
проявите

Advantage Austria отново организира
австрийски щанд на изложението "Mach &
Inno Tech" в София.

» Подробности
зада посетите
Не пропускайте
възможността
нашия щанд и да проявите
се запознаете с
предлаганите от фирмите продукти и решения

» Намерете всички бъдещи прояви на нашата уеб страница
» Find all UPCOMING EVENTS on our website

Бизнес справочник за Австрия

BUSINESS OPPORTUNITIES
Franz Krainer Fleisch- u.
Wurstwaren GmbH
С името Krainer се свързват
висококачествени сушени
на въздух месни
специалитети като
щирийски бекон от бут и др.
Търся дистрибутори
» Вижте
подробности

Achleitner Franz –
Fahrzeugbau und Reifenzentrum GmbH
Защитени автомобили за
защитата на Вашите
оперативни сили.
Търся краен клиент

GEOCONSULT ZT GmbH

AIT Austrian Institute of
Technology GmbH

GC Mining в рамките на
групата Geoconsult е
експертният център за
минната индустрия в
целия свят.

AIT се обръща към
производителите на уреди,
системните интегратори и
потребители.

Търся партньор за
коопериране

Предлагам услуги и ноухау

»»see
details
Вижте
подробности

Probig GmbH
Проекти за изграждане
на пречиствателни
станции с утаителни
басейни
Търся партньор за
коопериране

» Вижте
подробности

Fries Kunststofftechnik
GmbH
Кошници за съдомиялни
машини за
гастрономията,
индустриални кошници и
др.
Търся дистрибутори

» Вижте
подробности

Hotel Ambassador BetriebsgmbH
Служебно пътуване или
културен туризъм –
изберете от множеството
предложения и модели на
договори.
Предлагам услуги и ноухау
» Вижте
подробности

» Вижте
подробности

» Вижте
подробности

NEXTSENSE GmbH
Чрез измерването на
профилите с удобните
уреди CALIPRI може да
бъде прогнозирано
износването на релсите,
колелата и спирачните
дискове.

Намерете всички
бизнес-възможности
на нашата уеб
страница

» Вижте повече

Търся краен клиент
» Вижте
подробности

BUSINESS OPPORTUNITIES

FRESH VIEW на тема образование, № 164/2018
Свалете нашата нова публикация „Образование“ в
изданието ни FRESH VIEW, която съдържа интересни
факти за възможностите на австрийската образователна
система.
» Безплатно сваляне
Намерете всички PDF-версии на FRESH VIEW на нашата
уеб страница.
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НАШАТА МИСИЯ:
ADVANTAGE AUSTRIA с мрежата си от външнотърговски офиси е външнотърговска организацията за популяризиране на
австрийската икономика. Под патронажа и като част от федералната Австрийска стопанска камара ADVANTAGE AUSTRIA
е най-големият доставчик на услуги и оказва решаваща подкрепа на австрийския износ по целия свят.
ADVANTAGE AUSTRIA работи като официално лоби, представлявайки интересите на своите австрийски членове както в
Австрия, така и в чужбина.
Отваряне | Поверителност на личните данни

Вие получавате това съобщение, защото сте се абонирали.
Можете по всяко време да се откажете, като ни изпратите имейл.

