
  
 
Виенска икономическа агенция 

Скромно начало. 

Стабилен растеж. 

Виенската икономическа агенция подпомага стартиращи фирми, основатели на фирми, млади 

предприемачи, еднолични фирми, микропредприятия, новорегистрирани самостоятелно заети 

лица и фирми на лица с имигрантски произход, които са поели по пътя на собствения бизнес. 

Възползвайте се от богатото портфолио от услуги на Виенската икономическа агенция: 

 

 Безплатно цялостно подпомагане на бизнеса 

 Изгодни и гъвкави офис помещения 

 Безплатни обучения 

 Консултации на 15 езика 

Академия за стартиращи фирми 

Безплатната академия за стартиращи фирми дава възможност за усвояване на задълбочени 

познания по всички важни въпроси от различните етапи при основаването и развитието на 

фирмата. Темите варират от финансиране, данъчно право и маркетинг до управление на 

човешките ресурси и задържане на клиентите. 

 

Офиси 

Освен подпомагане и безплатни консултации за бизнеса Виенската икономическа агенция 

предлага и офиси, които са съобразени с нуждите на стартиращите фирми и младите 

предприемачи. С ниските разходи, липсата на изисквания за минимален срок на договора и 

споделената инфраструктура тези офис центрове улесняват стартирането на собствен бизнес. 

Нашите офиси са идеалното работно място за новоосновани и еднолични фирми. 

 

Обучения за стартиране, финансиране и експанзия на бизнеса 

По време на безплатните обучения нашите експерти, които използват принципа на „четири 

очи“, ще отговорят индивидуално на всичките Ви въпроси 

във връзка със стартирането, финансирането и експанзията на Вашия бизнес. Основните 

акценти на обученията са съобразени с Вашите  

нужди. 

 

Имигрантски фирми  

Консултираме безплатно предприемачи с имигрантски произход на родния им език по всички 

важни въпроси във връзка с основаването на фирма. Предлагаме безплатни обучения за 

основаване и финансиране, както и семинари на 15 различни езика. 

 

Услуги за жени-предприемачи 

Предлагаме безплатно цялостно обслужване и консултиране не само по време на всички етапи 

от основаването на бизнеса, но и след това. Жените, които стартират нов бизнес или са млади 

предприемачи, ще намерят мрежа от контакти за всички места, на които се извършват 

характерни за жените дейности. 

 

Предлаганите от Виенската икономическа агенция безплатни услуги за жени, които сега 

стартират или вече са стартирали своя бизнес, са подпомагани от проекта Минго, който е 

съфинансиран със средства от Европейския съюз. 

 

Ще се радваме да се свържете с нас по телефона или имейл. 

Зоран Райкович   

T +43 1 4000 86174 

rajkovic@wirtschaftsagentur.at 
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Проект на Виенската икономическа агенция, съфинансиран със средства от ЕФРР. 

 


