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„Ujvárosi Business Coaching - Cégalapítás és  

vállalkozásindítás Ausztriában“ 

-      Kell – e belépőt fizetnem?  Igen, a belépő ára 30 euro, amit helyben kell 

kifizetni.  

-     De honnan tudom, hogy megéri -e elmenni egy ilyen 

továbbképzésre? Ezt nem tudjuk Önnek előre megmondani, 

tapasztalatunk szerint a gazdasági élet minden szegmenséről érkeznek 

érdeklődők, ezért az a véleményünk, hogy a találkozás folyamán a 

legérdekesebb  (üzleti és magán jellegű) ismerettségek és tartós 

kapcsolatok is kialakulhatnak. Emelett a résztvevők egy intenzív és 

tartalommal valamint tananyaggal színezett és biztos alaptudást 

szerezhetnek az ausztriai cégalapítással kapcsolatosan. 

-      Kell-e magammal hoznom bemutatkozó anyagot/névjegykártyát? 

Nem, nem kell, de ajánlatos. Az előadást követően lehetőség nyílik a 

személyes beszélgetésre és individuális infócserére. 

-      Lekéstem a jelentkezési határidőt, mit tegyek? Mindenképp vegye fel 

velünk a kapcsolatot (dr.ujvarosi@aon.at), mert előfordul, hogy utolsó 

percekben mégis adódik egy – két szabad hely.  

-  Eljöhetek-e bejelentkezés nélkül is egy ilyen találkozóra? Eddig még 

nem küldtünk el senkit , de azzal számolni kell, hogy a rendelkezésre álló 

férőhelyek valamint a terem befogadóképessége korlátozott, ezért 

elképzelhető, hogy a későn jelentkező vendégeinket nem fogjuk tudni 

leültetni a teremben. Természetesen a regisztrált vendégeknek fogunk 

tudni elsősorban helyet biztosítani. 

-      Milyen nyelven beszélnek a találkozón? Magyarul. 

-      Kit hozhatok magammal? Bárkit, csak előre jelentse be az Önnel érkező 

résztvevők pontos létszámát, nevét és e-mail elérhetőséget. Használja a 

meghívóhoz mellékelt regisztrációs lapot. 
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-      Fixen bejelentkeztem, de mégsem tudok jönni: Mit csináljak? Kérem 

mindenképp jelezze ezt nekem írásban vagy telefonon. Ez fontos a 

helyfoglalás miatt illetve fair azokkal szemben, akik “várólistán” vannak. 

-      Van lehetőségem rá, hogy az előadások után én is bemutassam 

cégemet az érkező vendégeknek ? Az érkező vendégeknek nem 

tudunk külön “előadási időt” biztosítani, azonban ahogy az a meghívóban 

is olvasható, az előadások után a vendégek számára adott lesz a 

lehetőség, hogy egy “networking délután” keretein belül 

megismerkedjenek egymással, bemutassák egymásnak cégüket. Ezen felül 

természetesen lehetőség lesz arra is, hogy a vendégek “direktben” 

kérdéseket tegyenek fel az előadóknak is.  

-  Lehetek – e az előadás szponzora és milyen lehetőségeket 

nyújtanak a szponzoroknak ? Igen. Kérjük, írjon nekünk egy 

individuális tájékoztató végett emailt (dr.ujvarosi@aon.at). 

- Hol található meg a rendezvény helyszine?  

A rendezvényünk méltó helyszíne, Bécs belvárosában, a Schwedenplatz – i 

Bécsi Magyar Iskola épületében kerül megrendezésre.  

 

- Hol tudok majd leparkolni?  

A környéken van parkolóház, az utcákon nehéz azonnali szabad parkolóhe-

lyet találni.  

 

- Hogyan jutok el tömegközlekedéssel a rendezvény helyszínére ?  

 

U4 –es és U1-es metró a Schwedenplatz – on áll meg. 

 

- Hol és mikor tudunk a rendezvényre regisztrálni? Kérem vegyék fi-

gyelembe, hogy az előadóterem kapacitása limitált, ezért a regisztráció 

érkezési sorrend szerint fog zajlani. Jelentkezésüket az Ujvárosi Ügyvédi 

Iroda emailcímén keresztül (dr.ujvarosi@aon.at) bonyolíthatják le. 

 

- Milyen részvételi igazolást kapok a szeminárium után ? Az 

előadáson résztvevő cégeknek és személyeknek egy minden előadó által 

szignózott és lepecsételt oklevelet állítunk ki. 
 

- A szeminárium alatt családom/kísérőm hol tartózkodhat ? 

 

mailto:dr.ujvarosi@aon.at


 3 

A Schwedenplatz és környéke tele van gyerek/állat/férj és feleségbarát 

vegán/nemvegán/ kávézókkal és üzletekkel, ahol biztonságosan és unatkozás-

mentesen meg tudják Önt várni.  

 

- A szeminárium előtt vásárolgatnék a környéken, lehetséges a 

bevásárolt csomagot az előadás termében őríztetni ? Igen, ez meg- 

oldható, így kísérője nyugodtan sétálhat a városban, amíg Ön 

továbbképzésen van. 

 

- A szeminárium után Bécsben aludnék, tudnak megfelelő hotelt 

ajánlani? Ez ügyben keresse emailen irodánkat és több árkategóriában 

tudunk Önnek javaslatot tenni szállásra 

 

- Hol értesülök esetleges módosításokról vagy további szemináriu-

mokról ? Regisztrált részvevőket emailen keresztül informálunk ill. ez 

ügyben minden információt megtalál a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Face-

book oldalán (https://www.facebook.com/ujvarosiiroda/) is.  

 

- Lehetséges a szeminárium után az előadókkal közvetlen kapcso-

latba lépni ? Igen, az előadás után a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda, vala-

mint az iroda kooperációs partnerei rendelkezésére állnak személyes idő-

pontok egyeztetése végett is. 

 

Mindenkinek kellemes és hasznos időtöltést, valamint jó ismerkedést 

 kívánunk! 

 

Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda és Csapata 

www.ujvarosi.eu 

 

https://www.facebook.com/ujvarosiiroda/ 


