
A jövő városa.
A város jövője.

A globalizáció és az új kommunikációs technológiák nagy kihívást jelentenek Európa 
városi régiói számára, de mindemellett egy esélyt is. Esélyt arra, hogy a városok jobban 
közeledjenek egymáshoz és az együttműködésnek köszönhetően kölcsönösen tanul-
hassanak egymástól, megoszthassák egymással ötleteiket, valamint közös projekteket 
valósíthassanak meg. Központi fekvése miatt Bécs élen jár a közép-európai városok 
összekötésében. Mert csak a közös, jövőbe tekintő innovatív szemlélet révén alakítható 
tevékenyen a város jövője.

Az Eurocomm-PR Bécs városát segíti abban, hogy az Európa szívében fekvő város 
megtarthassa összekötő szerepét és tovább erősíthesse a közép-, dél- és keleteu-
rópai városokkal való párbeszédet, valamint a tudásmegosztást. Ez a vezető pozíció 
egyszerre jelent számunkra elismerést és kihívást. Éppen ezért szeretnénk, ha más 
városok is részt vennének ebben és korunk városi kérdésfeltevéseire együtt talál-
junk választ.

Az Eurocomm-PR irodáinak professzionális, strukturált PR- és kommunikációs tevékeny-
sége Bécs Városa megfelelő hivatalai számára sikeres, hatékony és gyors reakciót tesz 
lehetővé.

A bécsi központi iroda, – ahonnan a pozsonyi irodát is koordinálják– akárcsak a 
belgrádi, berlini, budapesti, krakkói, ljubljanai, prágai, szarajevói, szófiai és zágrábi 
külképviseleti irodák, számos különböző területen végeznek értékes munkát, emellett 
Bécs Város szócsöveként és kapcsolatépítőiként is működnek. 

A hangsúly a klasszikus PR- és kommunikációs tevékenységekre, a kapcsolatépítésre, 
a városi marketingre és a know-how-átadásra, valamint a komplex városi kihívások 
megoldásának támogatásán van.
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Hálózatépítés és 
információ mint 
sikertényező 

A megfelelő embereket a megfelelő időben és a megfelelő helyen hozzuk össze. 
Ezzel biztosítjuk, hogy az információáramlás Bécs és a partnervárosok között mind-
két irányban folyjon. Tapasztalt, nemzetközi csapatunk jól ismeri Bécset, hiszen már 
több mint 20 éve dolgozunk szenvedélyesen Bécs városának nemzetközi hálóza-
tépítésén és követendő példaként való pozícionálásán a közszolgáltatások és az 
életminőség terén. Kollégáink jó kapcsolatot ápolnak a politika, közigazgatás és a 
média helyi képviselőivel. Ennek eredményeként átfogó operatív munkát végez-
nek, és Bécs várost tudás- és információs előnyhöz juttatják.

A kommunikációs munka és a városi hálózat úttörőjeként Bécs ebben a tekinetben 
mára már Európa innovatív példaképévé vált. Az, hogy Bécs a világ legélhetőbb 
városaként ismert, arra motivál minket, hogy a bécsi modellt parnervárosainkba is 
elhozzuk. 
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Rólunk mondták
Bécs városa

"Önök városunk szemei és fülei. Sokat profitáltunk a 
tapasztalaikból. Más országokban és számos baráti város-

ban Önök a mi szenzoraink. Nagyon köszönöm, hogy ilyen 
elhivatottsággal végzik munkájukat!“

Michael Ludwig, 
Bécs polgármestere
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"A városok a jövő laboratóriumai. Itt teszik fel a társadalmi, 
politikai változások nagy kérdéseit és remélhetőleg 
meg is oldják azokat. A városok nemzetközi szintű 
együttműködésének ezért is van olyan nagy szerepe. 
Az Eurocomm-PR hálózata Közép-, Kelet- és Dél-Európá-
ban Bécsért és a városi kihívások megoldásáért dolgozik.“ 

Peter Hanke,
Pénzügyekért, gazdaságért, digitalizációért és 
nemzetközi ügyekért felelős városi tanácsnok

"Bécs az egyetlen olyan város Európában, amelyet a 
legfontosabb partnervárosokban az Eurocomm-PR 
nemzetközi irodái saját munkatársakkal képviselnek. 
Ez lehetővé teszi, hogy a dunaparti metropolisz profilja 
nemzetközileg is tovább erősödjön és Bécs kozmopolita 
nagyvárossá, valamint a fenntartható feljlődés és a 
szociális egyensúly modelljévé váljon."

Martin Pospischill, 
MA 27- Bécs Város Európai ügyekért felelős 
ügyosztályának vezetője



"A kereskedelmi siker kulcsa manapság egyre inkább 
az információhoz való jobb hozzáférés és a célcsoportra 
szabott okos hálózatépítés. Biztosíthatok mindenkit, hogy 
az Eurocomm-PR munkatársai a legnagyobb elhivatottsággal 
ápolják a kapcsolatot Bécs és partnervárosaink között." 

Sigrid Oblak, 
A Wien Holding GmbH ügyvezetője

Wien Holding

"A kommunikáció szakértői vagyunk. Szívesen adjuk továb 
köldföldön azt, amitől a bécsi modell olyan, amilyen. 

Ez jóval több annál, mint a már sokadszorra a legélhetőbb 
városnak választott városról örömmel tudósítani." 

Cvijeta Radović, 
PR- és médiareferens

Eurocomm-PR
"A korszerű PR- és kommunikációs tevékenység 
messze túlmutat a klasszikus sajtómunkán. A globalizáció 
és a digitalizáció korának megfelelően mi ösztönző 
erőként és gondolat- valamint információcserék 
megvalósítóiként tekintünk magunkra."

Natascha Borozan, 
az információ- és delegációmenedzsment osztály 
vezetője, Bosznia-Hercegovináért, Horvátországért 
és Szerbiáért felelős munkatárs

"Csodálatra méltónak találom az olyan alapértékek 
melletti határozott elköteleződést, mint a tisztelet, a 
világra való nyitottság és mindenekelőtt azt a tényt, hogy 
ezek az értékek jelen vannak a mindennapi életünkben. 
Nekem például egyből feltűnt, hogy az Eurocomm-PR 
berkeiben a nemek szempontjából semleges nyelvha-
sználat magától értetődik. Az Eurocomm-PR-t a közép-, 
kelet- és dél-európai városok  és Bécs összekötő eleme-
ként látom. Ahogy mindenki tudja, a beszélgetés hozza 
össze igazán az embereket. Így ösztönzi a párbeszédet az 
Eurocomm-PR is.“ 

Dominik Draxler, 
Információ- és delegációmenedzsment, Németországért 
felelős munkatárs

© Eurocomm-PR/Regina Hügli



On behalf of the

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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