
  
 
Hospodářská agentura Vídeň 

Začít v malém. 

Rychle růst. 

Hospodářská agentura Vídeň podporuje na cestě k samostatnosti start-up projekty, zakladatelky firem, 

začínající podnikatele, živnostníky bez zaměstnanců, malé podniky, nově samostatně výdělečně činné 

osoby, jakož i podnikatele s migračním původem. Využijte komplexní nabídku Hospodářské agentury 

Vídeň: 

 

 rozsáhlá bezplatná podpora při podnikání 

 cenově výhodné a flexibilní kancelářské prostory 

 bezplatné nabídky dalšího vzdělávání 

 poradenství v 15 jazycích 

Start-up Academy 

Formou naší bezplatné Start-up Academy nabízíme možnost získání hlubších znalostí ve všech 

relevantních oblastech problematiky různých fází zakládání firmy a rozvoje podnikání. Témata sahají 

od financování a daňových předpisů přes marketing až po oblast řízení lidských zdrojů a loajalitu 

zákazníků. 

 

Kanceláře 

Kromě podpory a bezplatného poradenství nabízí Hospodářská agentura Vídeň také kanceláře, které 

jsou cíleně přizpůsobeny potřebám start-up projektů a začínajících podniků. Díky nízkým nákladům, 

absenci minimálního smluvního období a společně využitelné infrastruktuře, usnadňují tato 

kancelářská centra osamostatnění a start vlastního podnikání. Naše kanceláře představují ideální 

pracovní prostor pro zakladatelky a zakladatele firem a pro živnostníky bez zaměstnanců. 

 

Koučing pro vaše projekty týkající se založení, financování a rozvoje podnikání 

Během bezplatného koučingu Vám odbornice a odborníci zodpovědí individuálně „mezi čtyřma očima“ 

všechny Vaše dotazy týkající se 

tématu založení, financování a rozvoje firmy. Po obsahové stránce se hlavní body poradenství zaměřují 

na  

Vaše potřeby. 

 

Podnikání osob s migračním původem  

Podnikatelkám a podnikatelům s migračním původem poskytujeme bezplatné poradenství v jejich 

mateřském jazyce týkající se všech relevantních témat při zakládání firmy. Nabízíme bezplatný koučing 

zaměřený na založení podniku a jeho financování, jakož i workshopy v 15 různých jazycích. 

 

Servis pro podnikatelky 

Nabízíme Vám komplexní a bezplatný servis a poradenství ve všech fázích zakládání Vaší firmy i po 

jejím založení. Zakladatelky firem a začínající podnikatelky zde naleznou síť kontaktů na všechna místa 

a instituce, které se zabývají aktivitami se zaměřením na ženy. 

 

Bezplatná nabídka Hospodářské agentury Vídeň pro zakladatelky firem a začínající podnikatele je 

podporována projektem Mingo spolufinancovaným EU. 

 

Těšíme se na Váš telefonát či e-mail. 

Zoran Rajkovic   

Tel.: +43 1 4000 86174 

rajkovic@wirtschaftsagentur.at 

wirtschaftsagentur.at 
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Projekt Hospodářské agentury Vídeň, spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální 

rozvoj. 

 


