Stimați citori,
Din ediția actuală a AUSTRIAN BUSINESS NEWS aflați ce pune în mișcare economia austriacă în Romania și
ce anume se mișcă datorită ei.
In sfârșit se apropie vara, dupa o primăvară cu o vreme schimbătoare și nu foarte caldă, iar criza Covid-19
se pare că ar putea fi depășită pe termen mediu pe baza măsurilor de relaxare. Previziunile economice
pentru primul trimestru al anului 2020 nu au fost așa de rele precum ne-am temut, al doilea trimestru va
arăta un regres sever, iar din al treilea trimestru al anului 2020, impactul economic nu ar trebui să mai fie
la fel de puternic și ar trebui să conducă România la o creștere dinamică în 2021.
Aceasta creștere și dezvoltare a României este susținută și de companiile austriece, în special de bancile
relevante din sistem, care au adus un aport foarte mare din punct de vedere economic. Investitorii austrieci
rămân în continuare parteneri importanți și de sprijin pentru România!
Poate ar trebui să avem deja gânduri pozitive pentru noul an 2021, cu un accent mărit pe constientizarea
importanței sănatății, cu legături sociale puternice, cu schimbarea comportamentului de petrecere a
timpului liber, cu o relansare economică cu creștere ridicată, cu noi mega tendințe (Teleworking,
Nearshoring, Management și Leadership, Supply Chains, ...) și cu stabilitate socială!
Echipa Advantage Austria București oferă consultanță firmelor austrice și organizează o serie de
evenimente pe diverse teme precum infrastructura, smart mobility, smart airports, inovație, recrutare,
petrol si gaze, domeniul fiscal și IT.
Vă doresc mult succes, iar nouă tuturor o cooperare de excepție!
Cu sincere salutări,
Gerd Bommer
Consilierul Comercial

NOUTĂŢI | ON TOP
Viena – Locul I in clasamentul
"World’s Greenest Cities“
Au fost luate în studiu 50 orașe, iar clasamentul
Ranking a fost alcătuit de firma de consultanță
Resonance Consultancy erstellt. Multe spații
verzi, infrastructura excelentă a transportului în
comun, energia verde și piețele pline de viață au
plasat fostul oraș imperial pe primul loc.
Analiștii au lăudat multitudinea de spații verzi
care includ atât grădini în stil englezesc cât și
parcuri naționale - care se întind până la
marginea orașului
» citeste mai mult

Personalmanagement pentru companii
- Software Planery
event details
Domenii precum gastronomia, cel hotelier sau
retailul sunt domeniile vizate de compania
Planery GmbH . Softwear-ul de
Personalmanagement oferă soluții pentru mai
multe domenii - de la planificarea serviciilor,
continuând cu valorificarea timpului și până la
regularizarea conturilor de venituri și cheltuieli și include și o platformă de comunicare între
angajați.
» citeste mai mult

ReloPilot sprijină relocarea
specialiștilor în Austria
Conform unui sondaj realizat de Camera
Economică, Austria are un deficit de 162.000
specialiști. În 2018, 60 % din noile locuri de muncă
au fost ocupate de specialiști străini, iar în 2019
procentul a fost de 80 %. ReloPilot, companie
fondată de Petra Botekova și Nadine Wilden
lansează o nouă aplicație, care sprijină angajații
interesați de relocarea în străinătate.

Austria ocupă locul trei din Europa la
întrebuințarea serviciilor de online banking,
situându-se dupa Olanda (77%) și Belgia (63%).
Această statistică este redată în Global Retail
Banking Report 2019, raport realizat de Boston
Consulting Group (BCG) și care poartă titlul ”The
Race for Relevance and Scale”.

» citeste mai mult

Noul Spin-off pentru optimizarea
cuanticii
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eficient. Optimizarea având la bază metoda
cuantică va deveni așadar primordială în
utilizarea computerelor cuantice.
Wood is a trendy material. Cross-laminated
Timber (CLT) represents a modern and
sustainable building material, with Austrian CLT
producers amongst the world’s top
O nouă
metodă constând în
manufactures.

» citeste mai mult

transmiterea de impulsuri, în
Together with Traeinformation and the
tratarea
bolii
AlzheimerGraz
Technical
University
Graz we organized a

webinar focusing on the arguments regarding
the use of timber in construction.
În cazul afecțiunilor neurologice precum
Alzheimer, Parkinson sau scleroza mutiplă în
plăci, celulele nervoase ale creierului se
deteriorează și se ajunge la pierderi de memorie,
tulburări ale vorbirii, modificări ale dispoziției,
reducere a capacității de mișcare, sau atrofiere
musculară.

» citeste mai mult

Găsiti toate stirile pe
pagina noastră de Web
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» vezi aici

EVENIMENTE VIITOARE
Octombrie - București, Cluj Napoca

Noiembrie - București, Ploiești

Austria Showcase – IT nearshoring
și staff augmentation în România

Austria Showcase – petrol, gaze și
petrochimie

BUSINESS OPPORTUNITIES

Dezvoltatori de software și IT austrieci, precum și
companii tradiționale care caută resurse IT, se
întâlnesc în București și Cluj cu profesioniști
români.

Firme austriece din domeniul petrol si gazevor
veni în România pentru a întâlni potențiali
parteneri de afaceri și pentru a discuta despre
posibilitatea realizării unor proiecte viitoare.

» detalii eveniment

» detalii eveniment

» Gasiti toate evenimentele viitoare pe pagina noastră de Web
» see details
OPORTUNITĂŢI DE AFACERI

Acredia Versicherung AG

Werner & Weber GmbH

ACREDIA este compania de
asigurări de credit aflată pe
primul loc în Austria, ea
protejând creanțele interne și
externe

Presele de gunoi compactează
materialele de valoare într-un
recipient închis și asigură un
loc curat de depozitare a
gunoiului și o salubrizare
igienică
Compania caută:
Parteneri colaborare

Compania oferă:
servicii şi know how
» vezi detalii

Doppelmayr Seilbahnen
GmbH

Tehnologie inovatoare pentru
etanșări - Made in Austria
De la etanșările strunjite la
World Wide Sealing System

Ofera soluțiile integrate de
transport cu telecabine,
durabile, ecologice și
inegalabile din punct de
vedere al costurilor.
Compania cauta:
Clieni directi

» vezi detalii

Firma produce coșuri pentru
spălare utilizate în domeniul
gastronomic, coșuri
industriale, ambalaje
industriale, matrițe tehnice.
Compania caută:
colaboratori
» vezi detalii

» vezi detalii

Seal Maker Produktions- und
Vertriebs

Compania cauta:
clienti directi

Fries Kunststofftechnik
GmbH

OPORTUNITĂŢI DE
AFACERI

» vezi detalii

BUSINESS OPPORTUNITIES

găsiți pe pagina
noastră de Web

» vezi aici

Austria’s Born Global Champions V
Descărcați publicația Fresh View „Austria’s Born Global
Champions V “ ce prezintă povești de succes ale unor
startup-uri din Austria.
»descarca gratuit
Gasiți toate revistele Fresh View pe pagina noastra.
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