
  
 
Viyana Ekonomi Ajansı 

Küçük başlayın. 

Güçlü büyüyün. 

Viyana Ekonomi Ajansı, yeni faaliyete geçen şirketlere, yeni iş kuranlara, genç işletmecilere, şahıs 

şirketlerine, küçük işletmelere, serbest meslek erbaplarına ve göçmen geçmişine sahip şirketlere kendi 

işlerini kurmalarında destek sunmaktadır.  

 

Viyana Ekonomi Ajansının kapsamlı hizmet yelpazesinden faydalanın: 

 

 ücretsiz kapsamlı şirket danışmanlığı 

 uygun fiyatta ve esnek olan büro alternatifleri 

 ücretsiz ileri eğitim olanakları 

 15 dilde danışmanlık 

Start-up Academy (Yeni faaliyete geçen şirketlere yönelik akademi) 

Ücretsiz Start-up Academy programımız  cercevesinde işletmenin kuruluş ve geliştirme ile ilgili çeşitli 

aşamalarında karşılaşılantüm önemli hususlar hakkında bilgi edinebilme fırsatı sunuyoruz. Program, 

finansmandan vergi hukukuna, pazarlamadan personel yönetimine ve müşteri bağlamaya kadar çeşitli 

konuları kapsamaktadır. 

 

Bürolar 

Viyana Ekonomi Ajansı, teşvikler ve ücretsiz danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra yeni faaliyete geçen 

şirketlerin ve genç işletmecilerin ihtiyaçlarına uygun bürolar da sunmaktadır. Düşük giderler, ortak 

kullanılan alt yapı ve asgari sözleşme süresi içermeyen bu büro merkezleri, kendi işinizi kurma yolunda 

başlangıç noktanızdır. Bürolarımız, yeni iş kuranlar ve şahıs firmaları için ideal çalışma ortamı sunmaktadır. 

 

İş kurma, finansman ve büyüme hedefleriniz için koçluk hizmeti 

Ücretsiz koçluk hizmeti esnasında uzmanlarımız “iki adam kuralı” doğrultusunda iş kurma, finansman ve 

genişleme ile ilgili 

tüm sorularınıza cevap verir. Danışmanlık içeriğinin önceliklerini, sizin ihtiyaçlarınız 

belirler. 

 

Migrant Enterprises (Göçmen girişimleri)  

Göçmen geçmişine sahip işletmecilere, işletme kuruluşuna dairtüm önemli alanlarda kendi ana dillerinde 

ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ücretsiz şirket kurma ve finansman koҫlugunun yanı sıra15 farklı 

dilde ҫalıştaylar sunuyoruz. 

 

Frauenservice (Kadınlara yönelik hizmetler) 

Size, şirket kurmanın tüm aşamalarında ve bunun sonrasında da kapsamlı ve ücretsiz servis ve danışmanlık 

hizmeti sunuyoruz. Yeni iş kuran kadın ve genç kadın işletmecilere özel bu ağ, kadınlara özel iҫinfaaliyetler 

sunan tüm kurumları icermekte. 

 

Viyana Ekonomi Ajansının yeni iş kuran kadınlar ve genç işletmeciler için sunduğu ücretsiz hizmetler, AB ile 

ortaklaşa finanse edilen Mingo projesi tarafından desteklenmektedir. 

 

Sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyarız. Bize telefon ve e-posta aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

Tülay Tuncel 

T +43 1 4000 86196 

tuncel@wirtschaftsagentur.at 

wirtschaftsagentur.at 

 

Bir Viyana Ekonomi Ajansı projesidir, EFRE (Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu) ile ortaklaşa finanse 

edilmektedir. 
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