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România și Austria sunt foarte bine interconectate în special pe plan economic. Pe 
lângă poveștile de succes legate de investițiile austriece din România, un nou trend se 
află acum în plină evoluție: companii românești interesate de internaționalizare, care 
aleg Austria ca locație de business și ca o poartă de acces spre țările vest-europene, 
găsind aici o bază pentru serviciile și afacerile lor. 

Alegând Austria ca locație pentru expansiunea afacerilor, companiile 
românești pot beneficia de avantajul, pe care îl oferă această destinație de 
afaceri: 

• accesibilitate la o piață locală foarte puternică și la regiunea extinsă DACH (Germa-
nia, Austria și Elveția)

• stabilitate și securitate - o legislație transparentă și un climat prietenos mediului de 
afaceri

• specialiști multiculturali extrem de motivați cu competențe lingvistice variate
• grad moderat de impozitare (25% nivel corporate de taxare - și nimic mai mult)
• infrastructură excelentă (transport, telecommunicații, energie)
• finanțare puternic diferențiată și programe de stimulare.

Doriți să aflați mai mult despre oportunitățile, pe care le oferă Austria?

Guvernul austriac așterne covorul roșu investitorilor internaționali. Veniți la evenimen-
tul nostru și profitați de oportunitatea de a vă informa direct de la sursă și de a primi 
sfaturi personalizate direct de la experți în afaceri. Participarea Dvs. este gratuită.

PROGRAM

15:00 Înregistrarea participanților

15:15 Cuvânt de bun venit și introducere
Gerd Bommer, Consilierul Comercial al Ambasadei Austriei, Director al 
ADVANTAGE AUSTRIA București

15.30 Keynote | Business Location Austria –  
Oportunități pentru antreprenorii români
Peter Löschl, ABA - Invest in Austria

15.45 Comunicatul experților | Factori de influență în procesul de  
internaționalizare a companiilor românești born global
Claudiu Vrinceanu, Business Consultant și co-fondator al Start-Up Bridge 

16.00 Keynote | Business Location Vienna 
Nicolai Rodimov, Vienna Business Agency



16.15 Comunicatul experților | Provocarea internaționalizării susținută de 
IMM-uri
Consiliul Naţional pentru Întreprinderile Private Mici şi Mijlocii din România 
(CNIPMMR)

16.30 Activ în Austria | Cadru legal și fiscal 
Eva Hegedüs-Brown, Partener, Schoenherr și Associatii

16.45 Company Testimonial
Mircea Saiu, Business Developer Manager, EXE Green Holding

17.00 Q&A | Networking & Bufet
Profitați de ocazia de a purta discuții individuale cu experții

Sunteți interesați de a afla cât mai mult?

Vă rugăm să vă înregistrați la d-na Mihaela Dinu E bukarest@advantageaustria.org sau 
T +40 372 068 900. Speakerii noștri sunt de asemenea disponibili pentru întâlniri în 
particular înainte sau după eveniment. Vă rugăm să ne contactați pentru a vă pro-
grama întâlnirile! 

Parteneri

ABA – Invest in Austria, Agenția Națională pentru Promovarea Investițiilor în Austria 
este primul contact pentru companiile internaționale, care vor să-și stabilească aface-
rea în Austria. Serviciile ABA – Invest in Austria sunt oferite gratuit investitorilor. 

Vienna Business Agency este primul contact pentru companiile din Viena, pentru 
companiile internaționale și pentru start-up-uri. Ea acordă suport financiar și finanțări, 
suport pentru înființarea afacerii Dvs. și pentru găsirea locației pentru birouri sau spații 
comerciale, precum și o serie largă de sfaturi gratuite și consultanță.


