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Miasto przyszłości.
Przyszłość miasta.
Globalizacja i nowe technologie komunikacyjne są jednocześnie dużym wyzwaniem i szansą
dla europejskich regionów miejskich. Miasta coraz bardziej zbliżają się do siebie, a dzięki
współpracy mogą uczyć się od siebie nawzajem, wymieniać pomysły i wspólnie realizować
projekty. Wiedeń odgrywa ważną pionierską rolę w tworzeniu sieci miast znajdujących się w
sercu Europy, ponieważ bez wątpienia tylko wspólny, innowacyjny punkt widzenia pozwala
na aktywne kształtowanie przyszłości miast.
Eurocomm-PR wspiera Miasto Wiedeń w dalszym umacnianiu jego pozycji jako
położonego w sercu Europy centrum dialogu i wymiany wiedzy między miastami Europy
Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Ta wiodąca pozycja przynosi nam uznanie, lecz jednocześnie jest naszą misją, zobowiązaniem. Dlatego chcemy zaangażować
w ten proces również inne miasta, by wspólnie z nimi rozwiązywać urbanistyczne problemy naszych czasów.
Profesjonalna i bazująca na trwałych strukturach praca Eurocomm-PR w zakresie public relations i promocji stanowi dla właściwych instytucji Miasta Wiedeń podstawę skutecznego, efektywnego i szybkiego działania.
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Centrala w Wiedniu – wraz z reprezentowanym tutaj zespołem z Bratysławy - a także biura
zagraniczne w Belgradzie, Berlinie, Budapeszcie, Krakowie, Lublanie, Pradze, Sarajewie,
Sofii i Zagrzebiu wykonują na codzień wartościową pracę w różnych dziedzinach, pełniąc
jednocześnie rolę rzeczników i współautorów networkingu prowadzonego przez Miasto
Wiedeń.
Spektrum działalności sięga przy tym od klasycznych działań w obszarze public
relations i promocji, poprzez tworzenie sieci kontaktów, marketing miejski i
wymianę doświadczeń, aż po wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań dla złożonych wyzwań
urbanistycznych.
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Wiedeń

Łączymy właściwych ludzi we właściwym miejscu i czasie. W ten sposób zapewniamy przepływ informacji pomiędzy Wiedniem i miastami dialogu w obu kierunkach.
Od ponad 20 lat doświadczony, międzynarodowy zespół sprawdzonych znawców
Wiednia pracuje z pasją nad budową międzynarodowej sieci kontaktów i pozycjonowaniem Wiednia jako wzoru godnego naśladowania szczególnie w zakresie
szeroko rozumianej optymalizacji warunków bytowych dla mieszkańców miast
oraz dbałości o wysoką jakość życia. Nasi lokalni współpracownicy mają znakomite
kontakty z regionalnymi partnerami z kręgów politycznych, administracyjnych oraz
medialnych. Dzięki temu wykonują olbrzymią, strategiczną pracę, gwarantując tym
samym przewagę Wiednia w zakresie pozyskiwania wiedzy i informacji.
Pionierska rola Wiednia w zakresie komunikacji i konstruowania sieci miast
zaowocowała ugruntowaniem pozycji Wiednia jako godnego naśladowania centrum innowacji w Europie. Wiedeń wyróżniony został również najwyższą pozycją w
rankingu miast na świecie, w których żyje się najlepiej, a to z kolei motywuje nas do
długofalowego i konsekwentnego przenoszenia modelu wiedeńskiego na grunt
zaprzyjaźnionych z Wiedniem miast partnerskich.
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Słowo się rzekło
Miasto Wiedeń

"Są Państwo oczami i uszami naszego miasta. Wiele
skorzystaliśmy na Państwa doświadczeniach. Są Państwo
naszymi sensorami w innych krajach i wielu zaprzyjaźnionych
miastach. Bardzo dziękuję za Państwa pracę wykonywaną z
tak dużym zaangażowaniem".
Michael Ludwig,
Urzędujący Burmistrz Wiednia

"Miasta to laboratoria przyszłości. To w nich zadawane
są znaczące pytania o społeczne i polityczne tendencje
rozwoju i w nich – taką mam nadzieję – są one również
rozwiązywane. Dlatego współpraca miast odgrywa
również w kontekście międzynarodowym istotną rolę.
Wiedeński Eurocomm-PR działa tutaj, w regionie Europy
Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, na
rzecz Wiednia i z założeniem pokonywania urbanistycznych wyzwań".
Peter Hanke,
Członek Zarządu Miasta Wiednia ds. Finansów,
Gospodarki, Cyfryzacji i Kontaktów Międzynarodowych
"Wiedeń jest jedynym miastem w Europie reprezentowanym przez własnych pracowników w międzynarodowych
biurach Eurocomm-PR, stworzonych w miastach,
będących najważniejszymi partnerami podjętego przez
nie dialogu. Dzięki temu możliwe jest długofalowe
uwypuklenie profilu naszej naddunajskiej metropolii
na arenie międzynarodowej oraz umocnienie pozycji
Wiednia jako metropolii kosmopolitycznej oraz modelu
zrównoważonego rozwoju i wyrównywania szans w
zakresie polityki społecznej".
Martin Pospischill,
Dyrektor 27. Wydziału w Magistracie Wiedeńskim d.s.
Europejskich
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Holding Wiedeński
"Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, sukces
komercyjny jest kwestią lepszego dostępu do informacji
i rozsądnej współpracy z ważnymi grupami docelowymi.
Zapewniam, że wszyscy pracownicy Eurocomm-PR są w
pełni zaangażowani w utrzymywanie kontaktów pomiędzy
Wiedniem i naszymi miastami partnerskimi".
Sigrid Oblak,
Dyrektor zarządzająca Holdingu Wiedeńskiego Sp.z o.o.

Eurocomm-PR
"Nowoczesny styl pracy w obszarze public relations i
promocji wykracza daleko poza same tylko kontakty z
mediami. W czasach globalizacji i cyfryzacji postrzegamy
naszą rolę jako partnerów dostarczających impulsów
do działania oraz torujących drogi do wymiany myśli i
informacji”.
Natascha Borozan,
kierowniczka ds. zarządzania informacjami oraz przygotowaniem wizyt delegacji, koordynatorka działań
podejmowanych we współpracy z Bośnią-Hercegowiną,
Chorwacją i Serbią
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"Jesteśmy ekspertami w dziedzinie komunikacji. Lubimy po
prostu przenosić to, co składa się na model wiedeński, za
granicę. To więcej niż przyjemność opowiadać o mieście,
które kilkakrotnie otrzymało tytuł miasta o najlepszej
jakości życia".
Cvijeta Radović,
Public Relations i kontakty z mediami

"Wyraźne przywiązanie do podstawowych wartości, takich
jak szacunek i otwartość na świat, a przede wszystkim
fakt, że towarzyszy nam ono na codzień, uważam za
godne podziwu. Zauważyłem na przykład, że stosowanie
form językowych odpowiednio, a wiec sprawiedliwie
dostosowanych do płci, stało się dla nas oczywiste.
Eurocomm-PR postrzegam jako element łączący
miasta Europy Środkowej, Wschodniej i PołudniowoWschodniej z miastem Wiedeń. W pełni zgodnie z
przysłowiem, że "ludzi zbliżają do siebie rozmowy",
Eurocomm-PR zachęca do podejmowania dialogu".
Dominik Draxler,
Zarządzanie informacjami oraz przygotowaniem wizyt
delegacji, koordynator działań podejmowanych we
współpracy z Niemcami

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.
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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.
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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.
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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.
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