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ABA – Invest in Austria
Az Ön kapcsolattartója Ausztriában a céges telephellyel kapcsolatos kérdésekben!
ABA – Invest in Austria az Osztrák Köztársaság befektetésösztönző ügynöksége és a
legfontosabb kapcsolatfelvételi pont azon nemzetközivé bővülni akaró cégek számára, akik
Ausztriában saját céget szeretnének alapítani. Az ABA – Invest in Austria szolgáltatása a
befektetők számára ingyenes.
30 szakképzett munkatárs tudásával és tapasztalatával bürokráciamentesen segít a külföldi
vállalatoknak és a külföldi befektetőknek testre szabott információkkal, segítséget és tanácsadást
nyújtva az alábbi területeken:











aktuális adatok Ausztriáról, mint gazdasági telephelyről
politikai és gazdasági keretfeltételek
telephely keresése és kiválasztása
munka- és adójogi kérdések
támogatások és finanszírozási lehetőségek
kísérő tanácsadás a cégalapítás során
formalitások lebonyolítása, mint például üzemi létesítmények engedélyezése,
támogatási kérelmek, munkavállalási engedély vagy vízum vonatkozásában
a szükséges kapcsolatok kiközvetítése Ausztriában
a telephellyel kapcsolatos kérdések a projekt megvalósítása után is
kapcsolattartó partner a bővítési beruházások során

A Location Austria, az osztrák Film Commission 1997-ben az ABA – Invest in Austria
divíziójaként jött létre. Ausztriai forgatás esetén a legfontosabb kapcsolatfelvételi és szolgáltató
pont a nemzetközi filmprodukciók számára. → www.locationaustria.at
Tények & számok
2017-ben az ABA – Invest in Austria 344 nemzetközi vállalkozásnak nyújtott eredményes
tanácsadást ausztriai letelepedése során. Említett vállalkozások 723,85 millió eurót ruháztak be,
és 2672 új munkahelyet teremtettek. 2017-ben Ausztriában 34 vállalkozás 127,75 millió euró
értékben eszközölt K&F-t érintő beruházásokat, és 688 munkahelyet teremtett. Az ABA – Invest
in Austria támogatásával 1982-es alapítása óta 3822 nemzetközi vállalkozás telepedett le,
melyek 57 710 új munkahelyet teremtettek, valamint 9,17 milliárd euró mértékű beruházást
eszközöltek Ausztriában.
ABA – Invest in Austria több kitüntetést is kapott tanácsadói tevékenységéért, többek között a
Világbank a legjobb befektetésösztönző ügynökséggé nyilvánította az egész világon.
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Kérjük, hogy a továbbiakban leveleit angol vagy német nyelven intézze hozzánk!

