Stimați citori,
Vă prezint noul număr al ediției AUSTRIAN BUSINESS NEWS!
În acest moment se pare că urmează o criza după alta și astfel ne vom confrunta și cu probleme economice
majore, conduse în special de o inflație din ce în ce mai mare. Aceasta va fi o provocare majoră pentru
populație și economie, deoarece nu există niciun semn de stabilizare a creșterii inflației. Cu toate acestea,
în prezent asistăm la o activitate investițională dinamică din partea investitorilor austrieci care se bazează
pe România ca locație de afaceri. România este și va rămâne o locație atractivă pentru investiții. Acest lucru
este dovedit de investiții noi și de expansiune în diferite domenii, precum materiale de construcție,
producția de componente auto sau cea de alimente. Comerțul bilateral dintre Austria și România este, de
asemenea, deosebit de pozitiv și se caracterizează printr-o creștere puternică.
Echipa Advantage Austria România oferă consultanță firmelor austrice și organizează o serie de
evenimente pe diverse teme precum infrastructură și urban tech din Vienna, smart mobility, e-government,
industria auto și cea metalurgică.
Sperăm ca împreună să trecem cât mai bine de această fază de tulburare economică și că previziunile
economice se vor stabiliza. În ciuda tuturor crizelor, ne urez tuturor o cooperare de excepție!
Cu sincere salutări,
Gerd Bommer
Consilierul Comercial

NOUTĂŢI | ON TOP
RELAȚIILE ECONOMICE AUSTROROMÂNE LA UN MAXIM ISTORIC!
Relațiile economice dintre România și Austria
sunt o poveste impresionantă de succes,
întreruptă pentru scurt timp în timpul pandemiei
din 2020. În 2021 volumul comerțului bilateral de
5,1 mrd. EUR depășise pentru prima dată „borna”
de cinci miliarde de euro – cu 27,2 % peste
recordul anterior stabilit în 2019.
Austria ocupă locul doi în topul investitorilor
străini din România

» citeste mai mult

CEA MAI ÎNSEMNATĂ CREȘTERE A
EXPORTURILOR ÎNREGISTRATĂ ÎN
event details
ISTORIA VINULUI AUSTRIAC
SCHIEBEL CAMCOPTER® S-100, soluții pentru poliția de Volumul
frontieră
exporturilor a crescut până la 70,2 mil.
litri (+3,8%), iar valoarea medie a urcat din nou la
peste 3 EUR/litru, motoarele exporturilor au fost în
primul rând vinurile albe de calitate din Austria. Pe
lângă țările UE, țările terțe precum SUA, Canada și
China - în special - au înregistrat tendințe
considerabile de creștere.
» citeste mai mult

LOCUL DE CINSTE PENTRU TÂNĂRA
UNIVERSITATE
Universitatea de Medicină din Graz fondată în 2004
a reusit să se califice printre primele 20 de
universități tinere din întreaga lume. Acest lucru
este demonstrat de cel mai recent clasament al
universităților realizat de Times Higher Education
(THE).

» citeste mai mult

NOUL CENTRU DE CERCETARE LA
CELE MAI ÎNTALTE STANDARDE
Un nou jucător apare în Austria în peisajul
cercetării: centrul de competențe „GeoSphere
Austria – Institutul Federal pentru Geologie,
Geofizică, Climatologie și Meteorologie”.
Acest centru va furniza în viitor date importante
pentru cercetarea climatică și serviciile de
interes.

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
START-UP
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manufactures.
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APLICAȚIE ÎN TELEMEDICINĂ

Together with Traeinformation and the
Technicalaustriac
University
Graz we TeleDoc,
organized a
Start-up-ul
TeleHealth,
webinar
focusing
on the de
arguments
regarding
lansează
noua
lor aplicație
telemedicină
pe
the use of timber in construction.
piața din România. Scopul TeleDoc este de a
acorda o asistența medicală mai accesibilă și mai
convenabilă cât mai multor pacienți din România.
Aceasta se poate realiza prin combinarea
tehnologiei de ultimă generație cu expertiza
medicală oferind cu acuratețe și în timp real,
răspuns la întrebările pacienților, - fără a fi
necesare investigații prelungite.

» citeste mai mult

Găsiti toate stirile pe
pagina noastră de Web
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» vezi aici

EVENIMENTE VIITOARE
Octombrie -Noiembrie - Bucuresti

Noiembrie - Romania

Austria Showcase: E-Government

Misiune Economica ”Metal și
Prelucarea Metalelor”

Scopul evenimentului este, pe de o parte, sa
informeze despre starea actuala de digitalizare a
serviciilor publice din Romania si, pe de alta
parte, sa initieze parteneriate cu companii
austriece care ar putea contribui la dezvoltarea
continua a serviciilor electronice romanesti.

BUSINESS OPPORTUNITIES
Așteptăm vizita unei delegații de companii
austriece care oferă servicii, produse și soluții
pentru industria de prelucrare a metalelor.

» detalii eveniment

» detalii eveniment

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

REDWAVE

Ruttensteiner Consulting

Rosenbauer International AG

Ofera soluții de sortare pentru
industria de reciclare și minieră
mașini de sortare pe bază de
senzori, sisteme de sortare la
cheie
Compania caută: clienți

Este o agenție de consultanță
în afaceri care a fost fondată în
1993. Ruttensteiner Consulting
ajută și susține clienții la
înființarea de companii în
Austria
Compania caută: clienți

Compania dezvolta si produce
vehicule, tehnologie de
stingere, echipamente si
solutii digitale pentru
pompieri profesionisti,
industriali.
Compania caută: clienți

Compania» cauta:
clienți
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
» vezi detalii

cargo-partner GmbH

» vezi detalii

OPORTUNITĂŢI DE
AFACERI

Furnizor complet de servicii
de logistică în domeniul
transporturilor aeriene,
maritime, terestre

Compania cauta: clienți
» vezi detalii

BUSINESS OPPORTUNITIES

găsiți pe pagina
noastră de Web

» vezi aici

Medical Technologies
Descărcați publicația Fresh View „ Medical Technologies “
ce prezintă povești de succes ale unor startup-uri din
domeniul medical si farmaceutic din Austria.
»descarca gratuit
Gasiți toate revistele Fresh View pe pagina noastra.
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