
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves ADVANTAGE AUSTRIA üzleti partnereink és barátaink! 

 

Tudjon meg többet a hírlevélben a következőkről: 

→ Covid-19 beutazási előírások 

→ Elkövetkezendő és múltbeli események áttekintése  

→ Üzleti lehetőségek 

 

Kellemes nyarat kívánok! 

Jürgen Schreder és az ADVANTAGE AUSTRIA Budapest csapata 

NEWS 

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 

és a Swisscham Hungary mellett az AC 

Budapest június 1-én a "Digitális Hálózat" 

(„Netztwerk Digital“) keretében fogadta 

Magyarország és a DACH-országok 

(Németország, Ausztria, Svájc) szakértőit, hogy 

az érintett országok vállalkozásai betekintést 

nyerjenek az e-kormányzat és az e-

közigazgatás aktuális fejleményeibe.   

Webinar | E-Government 

» kattintson ide a videóért 

A magyar élelmiszerpiacról szóló webináriumon 

a résztvevők számokon alapuló áttekintést 

kaptak a magyar élelmiszer-kiskereskedelmi 

piac aktuális fejleményeiről, a magyar 

fogyasztók vásárlási szokásairól, valamint 

gyakorlati tanácsokat a piacra lépéshez. 

Webinar | Élelmiszerpiac Magyarországon 

Jürgen Schreder osztrák kereskedelmi tanácsos videós üdvözletei 

Kattintson ide 

 

» kattintson ide a videóért 
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 Wood is a trendy material. Cross-laminated 
Timber (CLT) represents a modern and 
sustainable building material, with Austrian CLT 
producers amongst the world’s top 
manufactures. 
 
Together with Traeinformation and the 
Technical University Graz we organized a 
webinar focusing on the arguments regarding 
the use of timber in construction. 

  SEPTEMBER 20 2018, BERLIN 

 event details 

 » Find all UPCOMING EVENTS on our website 

event details 

  

A COVID-válság Magyarországon is fellendülést 

hozott az online kereskedelemben. Dr. Nagy 

Andrea ügyvéd és Dr. Menczel-Kiss Gellért 

adótanácsadó közösen bemutatták a 

webináriumon az osztrák vállalatoknak a 

lehetőségeket, illetve a kockázatokat is. 

Online kereskedelem Magyarországon 

» kattintson ide a videóért 

Az interjút Christian Binderrel, a SPOTworx 

cégvezetői meghatalmazottjával és Mario 

Cavalluccival, a cargo-partner COO-jával 

Jürgen Schreder, a magyarorszáági osztrák 

kereskedelmi tanácsos készítette.  

A digitalizáció segítette elő a cargo-partner és a 

SPOTworx számára, hogy megfeleljen az 

ügyfelek jövőbeli igényeinek az ellátási láncban. 

Digi Talks - Átláthatóság az ellátási 

láncban 

» hier geht es zum Video 

Find al

l NEWS on our  

 

 

EVENTS 

2021 SZEPTEMBER 16. | WEBINÁRIUM 

Ausztria, mint üzleti helyszín 

Az ABA Invest in Austria agentúra bemutatja 

Önnek, hogy milyen érvek szólnak az ausztriai 

terjeszkedés mellett. A magas életminőség 

mellett az erős piac is az ausztriai befektetés 

mellett szól. 

» Details 

2021 SZEPTMEBER 29. | WEBINÁRIUM 

Forderungseintreibung in Ungarn 

Szeptember 29-én betekintést nyerhet a 

késedelmes fizetés esetén rendelkezésére álló 

jogi lehetőségekbe. 

» Details 

» Tekintse meg eseményeinket a weboldalunkon 

2021 SZEPTEMBER 22. | WEBINÁRIUM 

Az új uniós támogatási időszak 

Az előző webinárium nagy sikere miatt újra a 

támogatások témakörével foglalkozunk. Ezen a 

webináriumon a Blucron cég szakértelme áll 

majd az Ön rendelkezésére abban a kérdésben, 

hogy mely területeken várják a támogatásokat a 

vállalatok.   

» Details 

2021 OKTÓBER 13. | WEBINÁRIUM 

Munkaerőkeresés Magyarországon 

Október 13-i webináriumunkon szakértőink 

elmondják, milyen stratégiákat alkalmazhat a 

sikeres magyarországi munkaerő-toborzás 

érdekében.   

» Details 
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BUSINESS OPPORTUNITIES 

 » see details 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 

 

 

 

 

  

ÜZLETI LEHETŐSÉGEK 

Rail Cargo 

 

A Rail Cargo Group 9.393 alkalmazottal, Európa-szerte működő 

telephelyekkel és 2,2 milliárd eurós éves árbevétellel Európa 

egyik vezető vasúti logisztikai vállalata. 

A Rail Cargo a válogatott partnereivel együtt átfogó 

megoldásokat kínál kiterjedt logisztikai hálózatában, amely 

révén összeköti az európai nagyvárosokat és kikötőket az 

eurázsiai kontinens virágzó gazdasági központjaival. A Rail 

Gargo évente mintegy 95 millió tonna árut szállít a rendeltetési 

helyére, környezetbarát módon, rugalmasan és gyorsan. A 

magas elvárások biztosítják a magas minőséget. 

 

 

Doppelmayr 

 

A Doppelmayr/Garaventa a drótkötélpályás felvonók minőségi, 

technológiai és piacvezetőjeként a világ 50 országában van jelen 

gyártóüzemekkel, értékesítési vagy szervizfiókokkal. A vállalat 

eddig több, mint 15.100 kötélpályarendszert épített 96 

országban.  

A Doppelmayr/Garaventa ügyfelei csúcsminőségű modern 

dizájnt, felhasználóbarát megoldásokat és a legjobb támogatást 

kapják - a kezdeti ötlettől a befejezett projektig, és azon túl is. 

» Tudjon meg többet 

detailshttps://www.do

» Tudjon meg többet 

detailshttps://www.do
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Austrian Federal Economic Chamber | Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) 

ADVANTAGE AUSTRIA 

Wiedner Hauptstrasse 63 | 1045 Vienna | Austria 

 

ADVANTAGE AUSTRIA Budapest 

Délibáb utca 21 | 1062 Budapest 

budapest@advantageaustria.org 

 

 

MISSION STATEMENT: 

ADVANTAGE AUSTRIA, with its network of foreign trade offices, is the foreign trade promotion organisation of the 

Austrian economy. Under the auspices of the Austrian Federal Economic Chamber, ADVANTAGE AUSTRIA is 

Austria’s largest service provider and a key facilitator of Austrian export all over the world. ADVANTAGE AUSTRIA 

acts as an official lobby, representing the interests of its Austrian members both at home and abroad. 

 

Disclosure | Data Privacy  

 

 

You receive this message because you subscribed for it.  

You can unsubsribe anytime by sending us an email.  

https://www.advantageaustria.org/se/Oesterreich-in-Schweden.en.html
https://www.advantageaustria.org/se/Oesterreich-in-Schweden.en.html
https://www.advantageaustria.org/international/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_advantageaustriamagyarorszag&d=DwMFBA&c=SgupRstEQHpxMBBZGflc53FptCkuYd-P8O27DFHVMzE&r=iOP_OMWWF59PTy7racD5RoBKgPvMe2jCh-QZqdkZwgE&m=llZ-RruiTbXdYSwSFaZFo7XkZkzUdpv2WU-pNlMR2_s&s=TUMXDuz7i1BoCkjkQH7MVxTAqkS8csuLftxihYv8Yas&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.linkedin.com_company_advantage-2Daustria-2Dhungary&d=DwMFBA&c=SgupRstEQHpxMBBZGflc53FptCkuYd-P8O27DFHVMzE&r=iOP_OMWWF59PTy7racD5RoBKgPvMe2jCh-QZqdkZwgE&m=llZ-RruiTbXdYSwSFaZFo7XkZkzUdpv2WU-pNlMR2_s&s=UbBXzQ-K4dd3Uiqz8gLxQSRxnn4LD0-21j4uG1_sUVY&e=
mailto:budapest@advantageaustria.org
https://www.advantageaustria.org/international/zentral/footer_pages/disclosure.en.html?fallbackOpen=footerpage
https://www.wko.at/service/data-privacy-statement.html

