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INVEST in AUSTRIA – Szeretettel üdvözöljük!  
Céget alapítana, bővítene, kutatási telephelyet hozna létre? Akkor nálunk, az Austrian 
Business Agency-nél (ABA) jó helyen jár! Mi gondoskodunk arról, hogy vállalkozása 
sikeresen induljon és növekedjen Ausztriában.  
 

13,5 milliárd euró beruházásra került sor támogatásunkkal 1982. évi 
megalapításunk óta. 

71.062 munkahelyet teremtettünk Ausztriában.  
48 munkatársunk  
15 nyelven beszél. 

0 operaelőadást láttunk az elmúlt évben, holott irodánk a bécsi Állami 
Operaházzal szemben található.   
Mert éjjel-nappal azon dolgozunk, hogy ügyfeleink igényeinek eleget 
tegyünk!  

I. Világviszonylatban már többször is elnyertük a legjobb 
befektetésösztönző ügynökség címet.  

Miben segíthetünk? 
 

 aktuális adatok, tények, trendek és fejlemények  a gazdasági telephelyről 
 telephelykeresés, -kiválasztás és cégalapítás   
 munka- és adójogi kérdések  
 támogatások és finanszírozási lehetőségek  
 kapcsolatteremtés és kapcsolati háló  
 formalitások lebonyolítása az üzemi létesítmények engedélyezésétől a 

munkaerőpiachoz való hozzáférésig   

Megkönnyítjük a dolgát!  
 Smart solutions (okos megoldások): A szokványostól eltérően gondolkodunk és 

így járunk utána a dolgoknak. Majd kiszűrjük Önnek a lényeget, hogy minél előbb 
megtalálja a legjobb megoldást.  

 Supportive spirit (támogató szellem): Támogatásunk minőségi segítségnyújtás. 
Megértjük kihívásait, és pontosan ott segítünk, ahol szükséges – pozitív energiával 
és 15 nyelven.  

 Sustainable success (fenntartható siker): Ausztriában senki sem rendelkezik 
akkora telephely-ismerettel és kapcsolatrendszerrel, mint mi. Ingyenes és 
diszkrét tanácsadást nyújtunk. Velünk fenntartható sikereket ér el Ausztriában.  
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Az osztrák telephelyfejlesztési ügynökség  
A Szövetségi Digitalizációs és Gazdasági Telephelyfejlesztési Minisztérium (BMDW) 
leányvállalataként a nemzetközi vállalatok és szakemberek körében népszerűsítjük 
Ausztriát, és nemzetközi filmprodukciókat is felkarolunk – mégpedig ingyen.  
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Mag. Birgit Reiter-Braunwieser  
 

Igazgató, Közép- és Kelet-Európa 
 
 
E-mail:  b.reiter-braunwieser@aba.gv.at 
Tel.: +43 1 588 58 252 

Mag. Nataliya Kyrychenko   
 

Konzultáns, Közép- és Kelet-Európa 
 
 

E-mail: n.kyrychenko@aba.gv.at 
Tel.: +43 1 588 58 256 
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Az INVEST in AUSTRIA 
magyarországi konzulense 

 
E-mail: info@vallalkozasausztriaban.hu 
Tel.:  +36-30/3450968 

 
 
Kérjük, hogy a továbbiakban leveleit angol vagy német nyelven intézze hozzánk! 
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