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ABA – Invest in Austria
Najlepszy doradca w kwestii wyboru lokalizacji biznesowej
Działająca w Republice Austrii agencja ABA – Invest in Austria, która wspiera rozwój inwestycji
zagranicznych, jest pierwszą placówką oferującą pomoc międzynarodowym przedsiębiorstwom
zamierzającym założyć w Austrii własną spółkę. Obsługa inwestorów przez ABA – Invest in Austria
jest nieodpłatna.
30 wykwalifikowanych pracowników bez zbędnej biurokracji służy zagranicznym przedsiębiorstwom
swoją wiedzą i oferuje międzynarodowym inwestorom, wsparcie oraz doradztwo, a także udziela
informacji dostosowanych do potrzeb w następujących zakresach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aktualne dane na temat Austrii jako lokalizacji biznesowej
realia polityczno-gospodarcze
poszukiwanie i wybór lokalizacji
zagadnienia prawa pracy i prawa podatkowego
subwencje i możliwości finansowania
asysta i doradztwo podczas zakładania przedsiębiorstwa
załatwianie formalności, takich jak zezwolenia na prowadzenie zakładu
produkcyjnego, wnioski o subwencje, pozwolenia na pracę lub wizy
pośredniczenie w niezbędnych kontaktach w Austrii
kwestie istotne dla lokalizacji po realizacji projektu
osoby do kontaktu w zakresie rozszerzania inwestycji

W 1997 roku swoją działalność rozpoczęła Location Austria - austriacka komisja filmowa, która
działa w ramach agencji ABA – Invest in Austria. To główny punkt informacyjny i serwisowy dla
międzynarodowych produkcji filmowych podczas realizacji prac zdjęciowych w Austrii.
→ www.locationaustria.at

Fakty i liczby
W roku 2016 agencja ABA – Invest in Austria z sukcesem doradzała 319 międzynarodowym
przedsiębiorstwom, które zdecydowały się na rozpoczęcie działalności biznesowej w Austrii, i
zainwestowały przy tym 705,22 mln euro, tworząc 2 622 nowych miejsc pracy. Od roku 1982 - czyli
od czasu utworzenia agencji ABA zrealizowano w Austrii przy wsparciu tejże agencji inwestycje w
wysokości 8,45 mld euro, a także utworzono 55 038 nowych miejsc pracy.
ABA – Invest in Austria była wielokrotnie nagradzana za swoje usługi doradcze, między innymi Bank
Światowy wyróżnił ABA jako najlepszą na świecie agencję wspierającą rozwój inwestycji
zagranicznych.
Osoba kontaktowa:

Pani mgr Birgit Reiter-Braunwieser
Dyrektor na Europę Środkową i Wschodnią
E-mail: b.reiter-braunwieser@aba.gv.at
Nr tel.: +43 1 588 58 52

Pan mgr Heinz Pascher
Konsultant ABA w Polsce
UNICONSULT Polska Sp. z o.o.
40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 - bud. 1c
POLEN
E-mail: heinz.pascher@uniconsult-wick.com
Nr tel.: +48 698 09 47 56

Pani Nataliya Kyrychenko
Konsultant lokalizacji
biznesowych
E-mail:
n.kyrychenko@aba.gv.at
Nr tel.: +43 1 588 58 56

Dalszą korespondencję prosimy kierować do nas w języku angielskim lub niemieckim.
Pan Heinz Pascher udzieli chętnie informacji również w języku polskim.

