
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimați citori, 

 

Cu bucurie vă prezint noua ediție a newsletter-ului nostru de toamnă AUSTRIAN BUSINESS NEWS!  

 

Anul 2021 a început promițător, iar al doilea trimestru, care a avut o creștere economică de 13%, a 

confirmat începutul dinamic al acestui an, ceea ce înseamnă că performanța economică este peste cea din 

2019, iar redresare în formă de V a România a fost realizată cu succes. Felicitări pentru acest lucru! 

 

Pentru acest an previziunile tuturor instituțiilor sunt de 7% și sperăm că această dinamică va fi menținută, 

România făcând pași mari înainte. În calitate de reprezentant al firmelor austriece din România, pot 

confirma din multele discuții purtate că firmele noastre susțin dezvoltarea și suntem încântați să putem 

sprijini procesul de recuperare economică a României. 

 

Împreună cu echipa mea suntem încântați că avem foarte mulți clienți în anul 2021, că interesul pentru 

România rămâne neîntrerupt și că vom putea în sfârșit să organizăm din nou multe evenimente, precum 

Austria Showcase Automotive Industry sau Industria Metalurgica. Evenimentele noastre de networking se 

bucură din nou de o participare numeroase și așteptăm cu nerăbdare o toamnă și o iarnă intensă. 

 

Vă doresc mult succes, iar nouă tuturor o cooperare de excepție! 

 

Cu sincere salutări, 

Gerd Bommer 

Consilierul Comercial 

NOUTĂŢI | ON TOP 

In cadrul Exporters ‘Nite, premiul austriac 

acordat activității de export în 2021 a fost 

decernat pe 29 iunie. Cei mai importanți 

exportatori din Austria s-au aflat în centrul 

acestui eveniment plin de farmec, ce are loc în 

fiecare an. Premiul pentru export recunoaște 

angajamentul și succesul  antreprenorilor 

austrieci pe piețele internaționale. 

CEI MAI BUNI EXPORTATORI 

AUSTRIECI, ÎN LUMINA RAMPEI 

» citeste mai mult 

https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/news/20210701-Exportpreis-2021.ro.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
manufactures. 
 
Together with Traeinformation and the 
Technical University Graz we organized a 
webinar focusing on the arguments regarding 
the use of timber in construction. 

  SEPTEMBER 20 2018, BERLIN 

 » Find all UPCOMING EVENTS on our website 

event details 

SCHIEBEL CAMCOPTER® S-100, soluții pentru poliția de frontieră   
Sucursala din România a Eglo Leuchten Austria-

Gruppe, unul dintre cei mai mari producători de 

sisteme iluminat din lume sărbătorește 25 de ani. 

peste 10 milioane euro au fost investiți în crearea 

propriei rețele de magazine, în instruirea 

angajaților, în colaborarea cu magazinele 

partenere și în propria platformă online. 

 

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”. 

EGLO LEUCHTEN  de 25 ani în România 

» citeste mai mult 

Universitatea din Viena și Universitatea de Medicină 

Veterinară din Viena (Vetmeduni Viena) sunt printre 

cele mai bune din lume. O atestă clasamentului 

specialiștilor din Shanghai, care au analizat și 

comparat peste 4.000 de universități la care se 

predau 54 de discipline de studiu. 

POZIȚII DE TOP LA NIVEL 

INTERNAȚIONAL PENTRU 

UNIVERSITĂȚILE AUSTRIECE 

» citeste mai mult 

CAMCOPTER® S-100 utilizat în Mangalia 

sprijină autoritățile române, preluând funcții 

generale de pază de coastă, monitorizare și 

observare zilnică a întregului proces de 

transport maritim, securitate portuară, precum 

și asistență pentru solicitări de investigare, 

salvare, misiuni de accidente și dezastre. 

SCHIEBEL CAMCOPTER® S-100 

soluții pentru poliția de frontieră 

» citeste mai mult 

 

Găsiti toate stirile pe 

pagina noastră de Web 

 

» vezi aici 

 

În Mexico City o conexiune cu telecabina lungă de 

aproape zece kilometri a fost inaugurată de 

liderul pieței mondiale, care este de proveniență 

austrică, Doppelmayr. De acum înainte, navetiștii 

vor pluti peste blocaje de trafic și trasee dificile, în 

cabine confortabile de 10 persoane. 

AUTOVEHICUL „MADE IN AUSTRIA” 

DESTINAT ORASULUI MEXICO 

 

» citeste mai mult 

https://www.advantageaustria.org/ro/news/Eglo_25_Jahre.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/news/Internationale_Top_Platzierung_fuer_oesterreichische.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/news/Schiebel_Campcopter_EMSA.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/news-overview/ro
https://www.advantageaustria.org/ro/news-overview/ro
https://www.advantageaustria.org/ro/news/20210726-Doppelmayr-Mexiko-City.ro.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 » see details 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 

 

 

 

 

  

 OPORTUNITĂŢI DE AFACERI 

SOAR Business & Management 

Consulting GmbH 

 

SOAR oferă o gamă largă de 

servicii, care se concentrează 

pe management intermediar și 

pe servicii speciale de 

management pentru companii. 

 

Compania cauta: clienți  
 

Doppelmayr Seilbahnen GmbH 

 

Firma detine unitati de 

productie si filiale de vânzari în 

peste 50 de tări ale lumii și a 

reușit să realizeze pâna în 

prezent peste 15.000 de 

sisteme de transport pe cablu. 

 

Compania caută: clienți 

Rosenbauer International AG 

 

Compania dezvolta si produce 

vehicule, tehnologie de 

stingere, echipamente si 

solutii digitale pentru 

pompieri profesionisti, 

industriali. 

 

Compania caută: clienți  
 

» vezi detalii » vezi detalii » vezi detalii 

 

Gmundner Fertigteile 

Gesellschaft 

 

A fost fondată în 1972 fiind 

titular de brevet și producător 

al sistemului de acoperire în 

zona șinelor de cale ferată 

BODAN. 

 

Compania cauta: clienți 

Axess AG 

 

Furnizor inovator de soluții de 

ticketing și acces, pentru 

domenii schiabile, târguri și 

centre de congrese, stadioane 

și areneetc. 

 

Compania cauta: clienți 

» vezi detalii » vezi detalii 

   OPORTUNITĂŢI DE 

AFACERI  

găsiți pe pagina 

noastră de Web 

 

» vezi aici 

 

 

EVENIMENTE VIITOARE 

Noiembrie - Bucuresti 

 Austria Showcase: Industria 

Automotive 

» detalii eveniment 

Scopul acestui eveniment este, de a înlesni 

încheierea de parteneriate între participanții 

austrieci și firmele locale.  

Noiembrie - Romania  

Așteptăm vizita unei delegații de companii 

austriece care oferă servicii, produse și soluții 

pentru industria de prelucrare a metalelor. 

Misiune Economica ”Metal și 

prelucarea metalelor” 

» detalii eveniment 

» Gasiti toate evenimentele viitoare pe pagina noastră de Web 

https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/soar-business-management-consulting-gmbh
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/doppelmayr-seilbahnen-gmbh-2
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/rosenbauer-international-ag-2
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/rosenbauer-international-ag-2
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/bodan-gmundner-fertigteile-gesmbh-co-kg
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/axess-ag-2
https://www.advantageaustria.org/ro/Oesterreich-in-Rumaenien.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/Oesterreich-in-Rumaenien.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/events/Showcase_Automotive_2021.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/events/Wimi_Metall_2021.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/events/next/ro


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medical Technologies 

Descărcați publicația Fresh View „ Medical Technologies “ 

ce prezintă povești de succes ale unor startup-uri din 

domeniul medical si farmaceutic din Austria.  

 

Gasiți toate revistele Fresh View pe pagina noastra. 

»descarca gratuit 

 

ADVANTAGE AUSTRIA 

 

 

 
Austrian Federal Economic Chamber | Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) 

ADVANTAGE AUSTRIA 

Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Vienna | Austria 

 

ADVANTAGE AUSTRIA București 

Strada Logofat Luca Stroici 15 | 020581 București |Romania 

bukarest@advantageaustria.org 

 

MISSION STATEMENT 

ADVANTAGE AUSTRIA, with its network of foreign trade offices, is the foreign trade promotion organisation of the Austrian 

economy. Under the auspices of the Austrian Federal Economic Chamber, ADVANTAGE AUSTRIA is Austria’s largest service 

provider and a key facilitator of Austrian export all over the world. ADVANTAGE AUSTRIA acts as an official lobby, representing 

the interests of its Austrian members, both at home and abroad. 

 

Disclosure | Data Protection 

 

You receive this newsletter because you subscribed to it. 

You can unsubscribe any time by sending us an e-mail. 

https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/fresh-view.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/publikationen/ae/fresh-view/169_Medical_Technologies.pdf
https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/publikationen/ae/fresh-view/169_Medical_Technologies.pdf
https://www.advantageaustria.org/international/
https://www.facebook.com/advantageaustriaRO/
https://www.advantageaustria.org/international/
https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/footer/Datenschutzerklaerung.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/footer/Datenschutzerklaerung.ro.html

