
Град на бъдещето.
Бъдеще за града.

Глобализацията и новите комуникационни технологии са голямо предизвикателство 
и в същото време шанс за развитие на градските райони в Европа. Градовете стават 
все по-близки помежду си и чрез сътрудничество могат да се учат един от друг, да 
обменят идеи и заедно да реализират проекти. Виена играе особено важна роля 
като пионер в създаването на мрежи между градовете в центъра на Европа. Защото 
само чрез общи иновативни решения можем активно да очертаем бъдещето на 
градовете.

Ойроком-ПР подпомага Община Виена при утвърждаването ѝ като център за 
диалог и обмяна на знания между градовете в Централна, Източна и Югоизточна 
Европа. Тази водеща позиция означава за нас както голямо признание, така и 
отговорност. Именно затова искаме да включим и други градове и заедно да 
решим урбанистичните предизвикателства, пред които сме изправени.

Професионалната и последователна дейност на Ойроком-ПР в областта на връзките 
с обществеността е основа за успешни, ефективни и бързи действия на съответните 
звена на Община Виена.

Централният офис във Виена, който отговаря и за Братислава, както и бюрата за 
международни връзки в Белград, Берлин, Будапеща, Загреб, Краков, Любляна, 
Прага, Сараево и София работят успешно в различни сфери, създават полезни 
контакти и са рупорът на Община Виена в тези градове.

Нашата дейност обхваща не само класическите връзки с обществеността, 
но и установяване на контакти, градски маркетинг, трансфер на ноу-хау, 
както и съдействие при намиране на решения за комплексни урбанистични 
предизвикателства.

On behalf of the
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Контакти и 
информация 
като фактори за 
успех

Ние събираме подходящите хора в подходящия момент и на подходящото 
място. Така осигуряваме обмяната на информация между Виена и градовете-
партньори. Повече от 20 години международен екип от доказани познавачи 
на Виена работи всеотдайно за поддържането и създаването на контакти, 
както и за позиционирането на Виена като еталон за комунални услуги и 
качество на живот. Нашите служители по места имат възможно най-добрите 
контакти с местните партньори в областта на политиката, администрацията и 
медиите. Това им дава възможност да извършват обширна оперативна работа 
и да гарантират предимство на Община Виена в знанието и информацията.

От пионер в комуникационната дейност и връзките с големите градове 
днес Виена се е превърнала в пример за цяла Европа по отношение на 
международната дейност. Фактът, че Виена многократно е определяна като 
най-добрия за живеене град в света, ни мотивира и в бъдеще да представяме и 
разпространяваме виенския модел в градовете-партньори.
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Речено, сторено, 
преживяно

Община Виена

"Вие сте очите и ушите на нашия град. 
Вашият опит е много полезен за нас. Вие сте 

нашите сетива в чужбина и в много приятелски 
градове. Благодаря Ви, че приемате работата си 

присърце!" 

Михаел Лудвиг, 
кмет на Виена

© Eurocomm-PR/Regina Hügli

© Eurocomm-PR/Regina Hügli

"Градовете са лаборатории на бъдещето. Тук се 
поставят големите въпроси за общественото 
и политическо развитие и се надявам, че тук 
се намират решения. В международен план 
сътрудничеството между градовете играе голяма 
роля. Ойроком-ПР работи за Община Виена в 
Централна, Източна и Югоизточна Европа и търси 
решения на урбанистичните предизвикателства." 

Петер Ханке
заместник-кмет по финанси, икономика, 
дигитализация и международни отношения

"Виена е единственият европейски град, който чрез 
Бюрата за международни връзки на Ойроком-ПР има 
свои служители в най-важните партньорски градове. 
По този начин австрийската столица се утвърждава 
в международен план и затвърждава славата си на 
космополитен град и пример за устойчиво развитие 
и социална справедливост." 

Мартин Поспишил, 
Ръководител на отдел 27 на Община Виена – 
Европейски въпроси



"Днес комерсиалният успех повече от всякога е 
въпрос на по-добър достъп до информация и умело 
създаване на контакти с подходящи целеви групи. 
Уверена съм, че служителите на Ойроком-ПР работят 
всеотдайно за добрия контакт между Виена и нашите 
партньорски градове." 

Зигрид Облак, 
управител на Виенския холдинг

Виенският холдинг

"Ние сме експертите в комуникацията. С удоволствие 
пренасяме виенския модел зад граница. Щастливи сме, 

че имаме възможност да разказваме за Виена, която 
многократно е обявявана за най-добър 

град за живеене."

Цвиета Радович, 
връзки с обществеността

Ойроком-ПР
"Връзките с обществеността днес са много повече 
от чиста медийна работа. В ерата на глобализация 
и дигитализация ние сме преди всичко инициатори 
и организатори на обмяна на идеи и информация."

Наташа Борозан, 
ръководител на отдел "Информация и делегации", 
координатор за Босна и Херцеговина, Хърватия и 
Сърбия

"Това, което ме впечатлява най-силно в нашата 
дейност, е отстояването на класическите ценности 
като уважение и космополитизъм, но най-вече 
фактът, че те сa в основата на всекидневната ни 
работа. Забелязах например, че тук равностойното 
представяне на половете в езиков аспект е нещо 
напълно естествено. Приемам Ойроком-ПР като 
свързващо звено между градовете в Централна, 
Източна и Югоизточна Европа и Виена. И както 
казват виенчани, споделянето сближава хората. 
Затова Ойроком-ПР търси и насърчава диалога."

Доминик Дракслер, 
отдел "Информация и делегации", референт за 
Германия
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On behalf of the

Събития и градски маркетинг
Ойроком-ПР разработи за Община Виена множество инструменти, които подкрепят и обогатяват уникалния опит 
на Виена в сърцето на Европа. Нашата роля е да даваме тласък, да организираме и да придружаваме.

Семинари в градовете-партньори
Чрез тях се осъществява експертната обмяна на опит 
в градовете-партньори по въпроси на комуналната 
политика.

Конференции на европейските градове 
Международните конференции във Виена предоставят 
една платформа за обмяна на идеи по актуални 
комунални теми между различни страни и региони.

Дни на Виена
Във фокуса на Дните на Виена са поставени 
професионалните интереси и обмяната на опит между 
експертите в областта на комуналната политика.

Международни конференции
Ойроком-ПР подкрепя участието и придружава 
експерти от общинската администрация на Виена при 
международни конференции в градовете-партньори.

Неформални срещи с партньори
Ойроком-ПР организира по места неформални 
срещи под формата на приеми за своите настоящи и 
потенциални партньори.

Обмяна на експертен опит
Ойроком-ПР подпомага трансфера на ноу-хау между 
Виена и градовете от международната комуникационна 
мрежа и придружава експерти и политици при 
посещения на делегации.

Медийно отразяване
Медийната работа, която отразява всички тези събития, 
също е част от широкия спектър от услуги, които 
предоставя Ойроком-ПР.

Знаков проект с Виенската бизнес агенция
Всички споменати дотук инструменти и платформи 
се предоставят на Виенската бизнес агенция с цел 
заедно да промотираме Виена в Централна, Източна и 
Югоизточна Европа като идеалното място за започване 
или развитие на бизнес.
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Информационни услуги
Постоянно разработваме инструменти и услуги, с които подпомагаме ежедневната работа на съответните отдели 
на Община Виена. Благодарение на компетентността на служителите ни в партньорските градове предоставяме 
актуална информация от извора. Колко важно може да бъде това в ежедневието, се вижда и от следния малък 
езиков пример: на словенски Виена се казва Дунай, Дунай пък е словашката дума за Дунав, а 4-ти виенски район 
"Виден" се произнася точно както Виена на полски.

Общински новини
Тримесечна актуализация на информацията за актуални събития 
от областта на общинската и национална политика по места, както 
и актуализация на икономическите показатели, необходима за 
успешното планиране на дейността на Община Виена.

Преглед на печата
Два пъти седмично се прави преглед на печата в отделните градове 
по важни за Община Виена теми.

Доклади
Текущи доклади за актуални събития в градовете-партньори.

Обществени поръчки
Редовен преглед и изпращане на актуални обществени поръчки 
от градовете-партньори.

Справочници за отделните държави
Текущо актуализирани справочници за държавите, където Ойроком-
ПР има офиси, с обширна базисна информация за съответните 
страни и градове.

Профил на градовете
Компактен документ с полезна, интересна и актуална информация 
за съответния партньорски град и основните му сфери на интерес. 
Политика, икономика и медии на едно място.

Проучвания
Подробна информация по комунални теми, подготвена по поръчка, 
която предлага преглед на нормативната уредба и работата на 
общинските администрации в партньорските ни градове.

Публикации
Документиране и представяне на публикации в медиите в резултат на 
медийната работа на Ойроком-ПР.

Медийна работа
Класическата медийна работа под формата на изпращане на 
прессъобщения или организирането на пресконференции 
позиционират в международен план посланията на Виена.
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