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Rendezvények és helyi marketing
Az Eurocomm-PR számos eszközt fejlesztett ki Bécs számára, amelyek Bécs szakértelmét támogatják és bővítik. 
Ötletadóként, szervezőként és lebonyolítóként is részt veszünk ezekben. 

Workshopok
Ezeken a rendezvényeken a partnervárosokban a 
két város szakértői kommunális témákról folytatnak 
szakmai tapasztalatcserét. 

European Cities Conference
A határokon átívelő bécsi városi konferencia aktuális 
kommunális kérdésekkel foglalkozik, és széles platformot 
biztosít a regionális szintű eszmecseréhez. 

Bécs Napok
A rendezvény középpontjában a kommunális kihívásokról 
történő szakértők közötti szakmai tapasztalatcsere áll. 

Nemzetközi konferenciák
Az Eurocomm-PR támogatja és kíséri a bécsi önkormányzat 
szakértőit a partnervárosokban megrendezett nemzetközi 
konferenciákon.

Partnertalálkozók
A partnervárosokban az Eurocomm-PR kapcsolatépítő 
rendezvényeket kezdeményez és szervez a megfelelő 
döntéshozók részvételével.

Szakmai tapasztalatcsere
Az Eurocomm-PR támogatja Bécs és a partnervárosok 
közötti know-how átadását a nemzetközi kommunikációs 
hálózat segítségével, valamint a kétoldalú találkozókon a 
delegációban részvevő szakértőket és politikusokat is kíséri.

Sajtómunka
Az említettrendezvényeket sajtómunkával is támogatjuk, 
ez szintén hozzátartozik szerteágazó szolgáltatási 
kínálatunkhoz.

Kiemelt projekt a Bécsi Gazdasági Ügynökséggel 
Minden megnevezett eszközt és platformot a Bécsi Gazda-
sági Ügynökség rendelkezésére bocsátunk annak érdeké-
ben, hogy Bécs gazdasági pozícióját közösen még jobban 
erősítsük a kközép-, kelet- és dél-európai régióban.
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Információs szolgáltatás
Folyamatosan dolgozunk ki olyan eszközöket és szolgáltatásokat, amelyekkel Bécs Város megfelelő ügyosztályainak napi 
munkáját kísérjük és támogatjuk. Munkatársaink helyismeretének és szakértelmánek köszönhetően első kézből nyújtunk 
naprakész információkat. Hogy ez milyen fontos a mindennapokban, egy kis nyelvgyakorlati példa is mutatatja. "Bécs" 
szlovén megfelelője "Dunaj". "Dunaj" szlovákul egyben a "Duna" szót is jelenti. Bécs 4. kerületét, "Wieden"-t ugyanúgy 
ejtjük, mint ahogyan a lengyelek nevezik Bécset.

Kommunal-Update
A negyedévente létrehozott prognózis betekintést nyújt Bécsnek a 
városi és országos poltika legújabb fejleményeibe, valamint bemutatja 
a legfrissebb gazdasági mutatókat.

City News
Heti egy alkalommal készített sajtószemle a partnervárosok aktuális témáiról.

Beszámolók
Folyamatosan frissített beszámolók a partnervárosok aktuális 
fejleményeiről és eseményeiről.

Közbeszerzések
Az aktuális közbeszerzések rendszeres gyűjtése a partnervárosokban.

Országmappák
A folyamatosan frissített országmappák átfogó alapinformációkat 
nyújtanak az adott célországokról és -városokról.

Városprofil
Kompakt tájékoztató hasznos, érdekes és naprakész információkkal az 
adott partnervárosról és annak főbb érdeklődési területeiről. Politika, 
gazdaság és média röviden.

Kutatások
Külön kérésre összeállított háttérinformáció kommunális témákról, 
amelyek áttekintést nyújtanak a célországok és városok városi 
közigazgatásának szabályairól és eljárásairól. 

Sajtófigyelő szolgálat
Az Eurocomm-PR munkája nyomán létrejött sajtómegjelenések pontos 
dokumentációja.

Sajtómunka
A klasszikus sajtómunka, azaz sajtóközlemények küldése vagy az újságírói 
hálózat számára szervezett sajtótájékoztatók révén nemzetközi szinten is 
közvetítjük Bécs mondanivalóját. 
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Magyarországi Közvetlen 

Kereskedelmi Képviselete
H-1054 Budapest 

Széchenyi rakpart 3.
+36 1 467 50 08

office@eurocommpr.hu 
www.eurocommpr.hu 

Kapcsolat
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