Wydarzenia i marketing lokalny
Eurocomm-PR opracował dla Miasta Wiedeń liczne instrumenty, które wspierają i poszerzają zasób eksperckiej wiedzy
Wiednia z uwzględnieniem jego położenia w sercu Europy. Jesteśmy przy tym źródłem impulsów, organizatorami i
opiekunami.

Miasta.Dialog.Przyszłość.

Warsztaty miejskie
Dla miast partycypujących w naszym dialogu organizujemy
wymianę wiedzy eksperckiej i doświadczeń w zakresie
polityki komunalnej.
European Cities Conference
Transnarodowa Konferencja Miast w Wiedniu poświęcona
aktualnym zagadnieniom polityki komunalnej oferuje
wielostronną platformę ponadregionalnej wymiany myśli i
innowacyjnych koncepcji.
Dni Wiednia
W przypadku tej imprezy na pierwszy plan wysuwają się
rozmaite zagadnienia eksperckie oraz wymiana doświadczeń
w gronie ekspertów podejmujących rozmaite wyzwania
komunalne.
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Konferencje międzynarodowe
Eurocomm-PR wspiera udział ekspertów z Magistratu
Wiedeńskiego w międzynarodowych konferencjach
organizowanych przez poszczególne miasta dialogu.
Imprezy networkingowe
Eurocomm-PR inicjuje i organizuje w miastach dialogu imprezy networkingowe z udziałem zainteresowanych stron.
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Wymiana ekspertów
Eurocomm-PR wspiera transfer know-how między Wiedniem i miastami w międzynarodowej sieci komunikacji
oraz ekspertów i polityków będących członkami delegacji
bilateralnych.
Serwis medialny
Skoncentrowany na merytorycznie najważniejszych
elementach organizowanych wydarzeń serwis medialny
również należy do kompleksowego zakresu naszych usług.

On behalf of the

Sztandarowy projekt współpracy z Wiedeńską Agencją
Biznesu
Wszystkie wymienione dotąd instrumenty i platformy są
udostępnione Wiedeńskiej Agencji Biznesu. Wspólnym
celem jest jeszcze bardziej wzmożona promocja Wiednia
i jego mocnej pozycji lidera dla inwestycji gospodarczych
w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i PołudniowoWschodniej.

Serwis informacyjny
Nieustannie opracowujemy nowe narzędzia i usługi wspierające i serwisujące codzienną pracę odpowiednich wydziałów
w Magistracie Wiedeńskim. Dzięki lokalnym kontaktom i kompetencjom naszych pracowników, oferujemy aktualne
informacje z pierwszej ręki. Jak ważne może się to okazać w życiu codziennym, ilustruje pewien krótki przykład z praktyki
językowej. "Wiedeń" oznacza w języku słoweńskim "Dunaj". "Dunaj" to również słowacki odpowiednik „Donau”. A nazwę
czwartej dzielnicy "Wieden" wymawia się tak samo jak polskie słowo "Wiedeń".
Kommunal-Update
Opracowywane kwartalnie podstawy planistyczne dla Miasta Wiednia z
uwzględnieniem najnowszych tendencji rozwoju w zakresie polityki miejskiej
i krajowej oraz czynników gospodarczych.
City-News
Cotygodniowy przegląd prasy skoncentrowany na istotnych tematach i
treściach z życia miast partnerskich.
Raporty
Regularnie aktualizowane sprawozdania o rozwoju bieżącej sytuacji i istotnych wydarzeń w miastach dialogu.
© Eurocomm-PR/Regina Hügli

Przetargi
Regularne zbieranie i przesyłanie informacji na temat bieżących przetargów
w zakresie usług komunalnych w miastach dialogu.
Foldery krajowe
Stale aktualizowane foldery krajowe są źródłem podstawowych informacji
dotyczących poszczególnych krajów i miast docelowych.
Profil miast
Kompleksowy briefing obejmujący użyteczne, interesujące i przede wszystkim zawsze najświeższe informacje dotyczące poszczególnych miast dialogu
i najistotniejszych z ich perspektywy elementów zainteresowania współpracą.
Polityka, gospodarka oraz media – w jednym kompendium wiedzy.
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Kwerendy
Opracowywane na życzenie kwerendy odnoszące się do zagadnień komunalnych, które są źródłem wiedzy o przepisach i procedurach administracyjnych w poszczególnych krajach i miastach dialogu.
Wycinki prasowe
Starannie wysortowana i opracowana teczka wycinków prasowych, tzn.,
artykuły, audycje radiowe i telewizyjne zainicjowane przez Eurocomm-PR, a
odnoszące się do poszczególnych, aktualnych priorytetów.

Kontakt

Kontakty z mediami
Klasyczna praca z mediami, jak wysyłka komunikatów i okólników prasowych oraz organizacja konferencji prasowych dla dziennikarzy, pozwala
ugruntować przesłanie Wiednia na arenie międzynarodowej.

WH Digital GmbH,
Przedstawicielstwo w Polsce
Biuro Miasta Wiednia w Krakowie
ul. Mikołajska 4, II. piętro
31-027 Kraków
+48 12 432 44 70 (71)
office@eurocommpr.pl
www.eurocommpr.pl
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