
Město budoucnosti. 
Budoucnost města.

Globalizace a nové komunikační technologie představují pro městské regiony Evropy 
velikou výzvu, ale zároveň i šanci. Města se stále navzájem přibližují a díky komunikaci 
se můžeme jeden od druhého lecčemu naučit. Můžeme si vyměňovat nápady anebo 
konkrétní projekty realizovat. Ve spojování měst, která se nacházejí v srdci Evropy, 
má Vídeň vedoucí roli. Budoucnost města se dá tvořit jenom společnou a inovativní 
cestou kupředu. 

Eurocomm-PR podporuje město Vídeň v tom, aby se upevnila jeho pozice jako
hlavního místa v srdci Evropy, kde bude docházet k dialogu a k výměně zkušeností 
měst ze střední, východní a jihovýchodní Evropy. Tato přední pozice je pro nás uz-
náním i naším posláním zároveň. Proto chceme, aby se na dialogu podílela i ostatní 
města a abychom otázky naší doby řešili společně.

Profesionální a strukturovaná práce společnosti Eurocomm-PR v oblasti public relations 
slouží odpovídajícím městským strukturám města Vídně a dodává jim podklady pro 
úspěšné, efektivní a rychlé konání. 

Headoffice ve Vídni, kde se také nachází kontaktní místo pro Bratislavu, a zahraniční 
kanceláře v Bělehradě, Berlíně, Budapešti, Krakově, Lublani, Praze, Sarajevu, Sofii a 
Záhřebu jsou aktivní v mnohých tematických oblastech a fungují jako mluvčí a networ-
ker města Vídně. 

Pokrýváme aktivity jako je klasická public relation práce, působíme jako networker, 
zabýváme se aktivitami v marketingu města a ve výměně know-how a hledání řešení 
i ve složitějších otázkách urbánních výzev. 
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Networking a 
informace jakožto 
faktory úspěchu

Spojujeme správné lidi ve správný čas a na správném místě a přitom se staráme, 
aby se informace mezi Vídní a partnerským městem pohybovaly v obou směrech. 
Zkušený mezinárodní tým znalců města Vídně pracuje již přes dvacet let s vášní 
na tom, aby se Vídeň prosadila jako vzorové město v oblastech služeb veřejného 
zájmu a kvality života. Naše spolupracovnice a spolupracovníci v zahraničních 
městech mají nejlepší kontakty k místním partnerům z oblasti politiky, správy a 
z médií. Díky tomuto mohou odvést obsáhlou práci a zaručit tak městu Vídni 
znalostní i informační náskok. 

Z role průkopníka v oblasti komunikační činnosti a meziměstského networkingu se 
dnes Vídeň stala městem, které má v Evropě inovativní a vzorovou roli. To, že Vídeň 
byla označena jako město se světově největší kvalitou života, nás motivuje k tomu, 
abychom vídeňský model udržitelně přenášeli i do našich partnerských měst. 
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Řekl, udělal, zažil 
Město Vídeň

"Jsou očima a ušima našeho města. 
Z jejich práce jsme mnoho profitovali. Jsou našimi 

smysly v ostatních zemích a v našich spřátelených 
městech. Děkujeme, že svou práci vykonávají s tak 

velkým zapálením!" 

Michael Ludwig, 
starosta města Vídně
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"Města jsou laboratořemi budoucnosti, kde se 
kladou nejdůležitější společenské a politické 
otázky a kde se pro ně hledá řešení. Spolupráce 
našich měst v zahraničním kontextu hraje tady 
zásadní roli. Vídeňská Eurocomm-PR působí pro 
Vídeň v prostoru střední, východní a jihovýchodní 
Evropy a řeší městské výzvy." 

Peter Hanke,
radní pro finance, ekonomiku, digitalizaci a mezinárodní 
vztahy 

"Vídeň je jediné město Evropy, které je přes své 
zahraniční kanceláře Eurocomm-PR a jejich 
zaměstnance zastoupeno v důležitých partnerských 
městech. Tímto můžeme profil metropole na Dunaji 
v mezinárodním měřítku dále posilovat a posilovat 
pozici města Vídně jako kosmopolitní metropole a 
jako modelu pro udržitelný rozvoj a sociální rovnost." 

Martin Pospischill, 
Vedoucí Magistrátního odboru 27 – evropské záležitosti  



"Obchodní úspěch je dnes více než jindy otázkou lepšího 
přístupu k informacím a chytrého spojení relevantních 
cílových skupin. Můžu s jistotou prohlásit, že všichni 
spolupracovníci Eurocomm-PR v plném nasazení 
pečují o kontakt Vídně s našimi partnerskými městy." 

Sigrid Oblak, 
jednatelka Wien Holding GmbH

Wien-Holding

"Jsme expertkami a experty v komunikaci. To, v čem je Vídeň 
modelem, rádi přenášíme do ciziny. Informovat o městě, 

které bylo již několikrát vyznamenáno jako město s 
největší kvalitou života, je více než radost."

Cvijeta Radović, 
PR a mediální práce 

Eurocomm-PR
"Současná práce v oblasti public relation je mnohem 
více než jen práce mediální. V časech globalizace a 
digitalizace chápeme naši práci jako práci iniciátora 
a zprostředkovatele ve výměně myšlenek a nápadů."

Natascha Borozan, 
vedoucí managementu informací a delegací, 
koordinátorka pro Bosnu a Hercegovinu a Srbsko

"Jasný přístup k základním hodnotám a otevřenost 
světu a hlavně to, že je smíme prožívat každý den, 
jsou obdivuhodné. Osobně mě překvapil gendrově 
neutrální jazyk, který se zde používá jako samozřejmost. 
Vidím Eurocomm-PR jako spojující prvek mezi městy 
střední, východní a jihovýchodní Evropy a Vídně. 
Eurocomm-PR dialog podporuje přesně podle hesla 

"lidé jsou si bližší, když spolu mluví."

Dominik Draxler, 
Management informací a delegací, Koordinátor za 
Německo 
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On behalf of the

Akce a místní marketing
Společnost Eurocomm-PR vypracovala pro město Vídeň nesčetné prostředky k tomu, aby podporovala a dál ve středu Evro-
py budovala jeho expertní postavení. Při tomto procesu působíme jako iniciátoři i jako organizátoři.

Městské workshopy
Během městských workshopů jde o odbornou výměnu z 
komunálně-politické oblasti jednotlivých partnerských 
měst. 

European Cities Conference
Tyto mezinárodní konference měst, které se konají ve 
Vídni k aktuálním komunálně-politickým otázkám, jsou 
pestrou platformou pro výměnu nadregionálních 
myšlenek. 

Dny Vídně
V popředí této akce, Dnů Vídně, stojí odborné zájmy a 
výměna zkušeností ke komunálním výzvám mezi 
odborníky. 

Mezinárodní konference 
Eurocomm-PR podporuje a doprovází odborníky z 
vídeňské městské správy na mezinárodní konference v 
partnerských městech. 

Networkingové eventy 
Eurocomm-PR navrhuje a organizuje pro důležité 
kontakty z partnerských měst networkingové eventy. 

Výměna odborníků
Eurocomm-PR podporuje výměnu know how mezi Vídní 
a městy, která se účastní zahraničních dialogů, a dopro-
vází odborníky a také i politiky v rámci bilaterálních 
delegací. 

Doprovod médií 
K obsáhlému portfoliu služeb Eurocomm-PR patří i na 
konkrétní body cílený doprovod zástupců médií.  

Vlajkový projekt společně s Hospodářskou 
agenturou města Vídně  
Všechny výše uvedené nástroje a platformy dáváme pak 
k dispozici Hospodářské agentuře města Vídně, která s 
nimi v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy ještě 
více upevňuje pozici Vídně jako hospodářské oblasti.  
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Informační servis
Naše pracovní nástroje a služby, kterými denně vídeňské městské instituce zásobujeme, neustále rozvíjíme. Díky scho-
pnosti našich místních spolupracovníků nabízíme informace "z první ruky". Jak toto může být v každodenních situacích 
důležité, dokazuje malý případ z praxe: "Vídeň" se řekne slovinsky "Dunaj" – přesně tak, jak naši sousedé nazývají ve-
letok, který jejich hlavním městem protéká. Stejně tak jako čtvrtý vídeňský obvod -"Wieden" - je v polštině stejné slovo, 
které znamená Vídeň a nikoli jen jeden její obvod. 

Kommunal-Update
Kommunal-Update je podkladem pro plánování města Vídně a přináší 
pohledy na nejnovější vývoj městské i státní politiky. Čtenáře také 
seznamuje s různými hospodářskými daty. Je sestavován čtvrtletně. 

City-News
Jednou za týden sestavujeme tiskový přehled k relevantním tématům z 
našich partnerských měst. 

Zprávy
Průběžně aktualizované zprávy o aktuálním vývoji a událostech v 
partnerských městech. 

Veřejné zakázky
Pravidelný monitoring a rozesílání aktuálních veřejných zakázek z 
komunálních oblastí partnerských měst. 

Profil města
Pravidelně aktualizovaná portfolia zemí obsahují podrobné základní 
informace o partnerských zemích a městech. 

Portrét města
Kompaktní podklady pro briefing s praktickými, zajímavými a 
nejaktuálnějšími informacemi z partnerských měst a s informacemi o 
jejich hlavních zájmech. Politika, hospodářská situace a média v kostce.

Rešerše
Dle aktuálních požadavků zpracované informace z témat komunální 
politiky, které nabízejí přehled práce a postupů městských správ našich 
partnerských měst.  

Výstřižková služba
Přesné zdokumentování a zobrazení zpráv z dílny Eurocomm-PR k 
aktuální problematice a k tématům. 

Mediální práce 
Klasická mediální práce od zasílání tiskových zpráv přes organizaci tis-
kových konferencí upevňuje poslání města Vídně v mezinárodním měřítku.
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