
  
 
Agencja Gospodarcza Wiedeń 

Zacznij od zera. 

Sięgaj wyżyn. 

Agencja Gospodarcza Wiedeń wspiera osoby rozpoczynające działalność, osoby chcące prowadzić 

firmę, młodych przedsiębiorców, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mikrofirmy, 

samozatrudnionych, a także przedsiębiorców o obcym pochodzeniu w ich drodze do samodzielności. 

Skorzystaj z szerokiej oferty inkubatora przedsiębiorczości Agencja Gospodarcza Wiedeń: 

 

 kompleksowe, bezpłatne wsparcie dla przedsiębiorców 

 elastyczne powierzchnie biurowe w korzystnych cenach 

 oferty bezpłatnych szkoleń 

 doradztwo w 15 językach 

Start-up Academy 

Nasza bezpłatna Start-up Academy daje możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy dotyczącej wszystkich 

istotnych kwestii w różnych fazach tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa. Zakres tematyczny sięga od 

finansowania poprzez prawo podatkowe i marketing aż po zarządzanie personelem i utrzymanie 

klienta. 

 

Biura 

Oprócz wsparcia i ofert bezpłatnego doradztwa Agencja Gospodarcza Wiedeń oferuje także biura 

przygotowane specjalnie z myślą o start-upach i młodych przedsiębiorcach. Dzięki niskim kosztom, 

brakowi minimalnego czasu trwania najmu oraz wspólnej infrastrukturze socjalnej takie centra 

biurowe ułatwiają start w samodzielność. Nasze biura stanowią idealne miejsca pracy dla osób 

zakładających zarówno większe, jak i jednoosobowe firmy. 

 

Coaching dla osób zakładających firmy, poszukujących finansowania i pragnących 

rozwoju przedsiębiorstwa 

W ramach bezpłatnego coachingu eksperci w ramach spotkań „w cztery oczy” odpowiadają na 

indywidualne pytania w sprawach takich jak 

zakładanie firmy, jej finansowanie czy ekspansja. Z punktu widzenia merytorycznego doradztwo 

koncentruje się na Twoich potrzebach. 

 

Migrant Enterprises  

Bezpłatnie doradzamy przedsiębiorcom o przeszłości imigranckiej w ich języku ojczystym, we 

wszystkich sprawach związanych z zakładaniem firmy. Oferujemy bezpłatne coachingi dotyczące 

zakładania i finansowania przedsiębiorstwa, a także warsztaty w 15 językach. 

 

Serwis dla pań 

Mamy szeroką, bezpłatną ofertę usług i doradztwa we wszystkich fazach zakładania przedsiębiorstwa i 

wkrótce potem. Uczestniczki naszego projektu znajdą tu sieć kontaktów do wszystkich instytucji, 

których oferta nakierowana jest na wsparcie dla kobiet. 

 

Bezpłatna oferta Agencji Gospodarczej Wiedeń dla młodych kobiet-przedsiębiorców jest 

współfinansowana z projektu europejskiego Mingo. 

 

Czekamy na Twój telefon lub mail. 

Zoran Rajkovic   

T +43 1 4000 86174 

rajkovic@wirtschaftsagentur.at 

wirtschaftsagentur.at 

Projekt inkubatora przedsiębiorczości jest finansowany ze środków EFRR. 
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