
  
 
Hospodárska agentúra Viedeň 

Malý začiatok. 

Veľký rast. 

Hospodárska agentúra Viedeň (Wirtschaftsagentur Wien) podporuje startupy, zakladateľov firiem, 

mladých podnikateľov, jednočlenné spoločnosti, mikropodniky, začínajúcich živnostníkov a tiež firmy 

prisťahovalcov na ich ceste k samostatnosti. Využite rozsiahlu ponuku služieb Hospodárskej agentúry 

Viedeň: 

 

 komplexná a bezplatná podpora podnikania 

 nákladovo efektívne a flexibilné kancelárske priestory 

 bezplatné možnosti ďalšieho vzdelávania 

 poradenstvo v pätnástich jazykoch 

Start-up Academy 

Naša bezplatná Start-up Academy vám umožní prehĺbiť si vedomosti a nájsť odpovede na relevantné 

otázky týkajúce sa rôznych fáz zakladania a rozvoja firmy. Témy siahajú od financovania, daňového 

práva a marketingu až po personálny manažment a udržanie si zákazníkov. 

 

Kancelárie 

Hospodárska agentúra Viedeň okrem podpory a bezplatného poradenstva ponúka aj kancelárie, ktoré 

sú prispôsobené potrebám startupov a začínajúcich firiem. Tieto kancelárske centrá s nízkymi 

nákladmi, spoločne používanou infraštruktúrou a bez minimálneho obdobia prenájmu uľahčujú 

založenie vlastnej firmy. Naše kancelárie poskytujú ideálne pracovisko pre zakladateľov firiem 

a jednočlenné spoločnosti. 

 

Koučing pre vaše plány na založenie, financovanie a expanziu firmy 

V rámci bezplatného koučingu vám odborníci medzi štyrmi očami individuálne odpovedia na všetky 

otázky týkajúce sa 

založenia, financovania a expanzie firmy. Obsah poradenstva sa prispôsobí 

vašim potrebám. 

 

Podniky prisťahovalcov   

Poskytujeme bezplatné poradenstvo podnikateľom s prisťahovaleckým pozadím v ich materskom 

jazyku ku všetkým relevantným témam týkajúcim sa založenia firmy. Ponúkame bezplatný koučing 

v oblasti založenia a financovania firmy, ako aj workshopy v pätnástich rôznych jazykoch. 

 

Služby pre ženy 

Ponúkame vám rozsiahlu ponuku bezplatných služieb a poradenstva vo všetkých fázach založenia 

firmy aj po ňom. Zakladateľky firiem a mladé podnikateľky u nás nájdu sieť kontaktov na všetky 

miesta, ktoré sa zaoberajú aktivitami týkajúcimi sa žien. 

 

Ponuku bezplatných služieb Hospodárskej agentúry Viedeň pre zakladateľov firiem a mladých 

podnikateľov podporuje projekt Mingo, ktorý spolufinancuje EÚ. 

 

V prípade záujmu neváhajte a zavolajte nám alebo nám napíšte e-mail. 

Zoran Rajkovic   

T +43 1 4000 86174 

rajkovic@wirtschaftsagentur.at 

wirtschaftsagentur.at 

 

Projekt Hospodárskej agentúry Viedeň, spolufinancovaný z prostriedkov EFRR. 
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