
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 и Източна 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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