
  
 
Agenţia de antreprenoriat Viena 

Pornim la drum de mici. 

Creştem puternici. 

Agenţia de antreprenoriat Viena susţine în drumul lor spre independenţă start-up-uri, fondatori, 

antreprenori tineri, firme formate dintr-o singură persoană, firme mici, noi independenţi, precum şi 

firme cu un fond istoric de migraţie. Folosiţi oferta cuprinzătoare a Agenţiei de antreprenoriat Viena: 

 

 consiliere cuprinzătoare, gratuită pentru companii 

 suprafeţe flexibile de birouri la costuri avantajoase 

 oferte gratuite de perfecţionare 

 Consultanţă în 15 limbi 

Start-up Academy - Academia Start-up 

Cu Academia noastră Start-up gratuită oferim posibilitatea de vă însuşi un Know-how aprofundat 

referitor la toate întrebările relevante şi diversele faze legate de înfiinţarea şi dezvoltarea unei 

companii. Temele cuprind de la finanţare şi legislaţie fiscală la marketing şi până la managementul 

personalului şi fidelizarea clienţilor. 

 

Birouri 

Pe lângă subvenţionări şi oferte de consultanţă gratuită, Agenţia de antreprenoriat Viena oferă şi 

birouri care sunt configurate ţintit pe necesităţile Start-up-urilor şi companiilor tinere. Aceste centre 

de birouri la costuri scăzute, fără durată minimă de contrat şi cu o infrastructură utilizabilă la comun, 

facilitează startul către independenţă. Birourile noastre oferă un loc de muncă ideal pentru fondatoare 

şi fondatori şi pentru companii de o persoană. 

 

Coaching pentru obiectivele dumneavoastră de înfinţare, finanţare şi expasiune 

În cadrul coaching-urilor gratuite experte şi experţi răspund individual pe principiul celor „4 ochi” 

tuturor întrebărilor dumneavoastră referitoare la 

temele constituire, finanţare şi expansiune. Punctele cheie ale consultanţei sunt orientate spre 

necesităţile dumneavoastră. 

 

Migrant Enterprises  

Noi oferim consultanţă gratuită antreprenoarelor şi antreprenorilor cu istoric de migraţie în limba 

maternă referitor la toate temele relevante legate de constituirea unei companii. Noi oferim în 15 limbi 

diferite coaching-uri gratuite pentru constituire şi finanţare precum şi workshop-uri. 

 

Servicii dedicate femeilor 

Vă oferim o ofertă cuprinzătoare, gratuită de servicii şi consultanţă în toate fazele constituirii 

companiei dumneavoastră şi după aceea. Fondatoare şi antreprenoare tinere găsesc o reţea de contacte 

la toate locurile care au drept cuprins activităţi specifice femeilor. 

 

Oferta gratuită al Agenţiei de antreprenoriat Viena pentru fondatoare şi antreprenoare tinere este 

susţinută de proiectul Mingo cofinanţat la nivel UE. 

 

Ne bucurăm de telefonul sau e-mail-ul dumneavoastră. 

Zoran Rajkovic   

Tel. +43 1 4000 86174 

rajkovic@wirtschaftsagentur.at 

wirtschaftsagentur.at 

 

Un proiect al Agenţiei de antreprenoriat Viena, cofinanţat din mijloace EFRE. 
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