
Poslovna lokacija 
Klagenfurt am
Wörthersee /
Celovec



Ključni podatki:

• Prebivalstvo: nad 100.000

• Število podjetji: 7.500

• Štev. novo ustanovljenih podjetji na leto: pribl. 500

• Število zaposlenih: 46.000

• Število dnevnih voznikov: pribl. 35.000

• Mednarodno poznana podjetja

npr. Philips Austria, Magna Steyr, addIT, 
Skidata, DB Schenker, Kraus GmbH, Hirsch 
Armbänder, Isolar Glas, Kapsch, Mazda Austria 
in številna druga.



Lokacijski dejavniki:

• Odlična geografska lega

• Visoka kakovost življenja, družini prijazno mesto

• Lokacija za visokotehnološke, raziskovalne in 

izobraževalne ustanove ter univerzo

• Privlačna tržna lokacija

• Kvalificirani, motivirani strokovnjaki in menedžerji

• Privlačni in cenovno ugodni poslovni prostori



Lokacijski dejavniki:

• Attraktivno pospeševanje podjetništva 

– aktivni poslovni servis

• Scena kreativne ekonomije

• Lokacija kulture

• Lokacija sejmov

• Lokacija zdravstvenih ustanov

• Lokacija športa



Samozadosten, sodoben sistem 
pospeševanja gospodarstva: 
Poleg znanih deželnih podpornih ustanov (npr. KWF) vam nudi 
Celovec tudi:

• Lastno, samozadostno podporno strukturo

• Naložbene subvencije za ustanavljanje podjetji – tako na 
„zelenem polju“ v okolici Celovca kot tudi v mestnem centru

• Subvencije za najemnine pri naselitvi oz. ustanavljanjem 
podjetji v praznih, pritličnih poslovnih prostorih na območju 
Celovca

• Subvencija najemnine kot del „Kardinalplatzförderung“

• Co-Working Space v lasti mesta: Hafenstadt, Hafen 11 in
Anlegestelle



IT in tehnika:
Celovec je lokacija:

• (klasične) univerze,

• šole kodiranja (Coding School)
• V petih mesecih do razvijalca programske opreme

• univerze za uporabne znanosti (Fachhochschule)

• raznih strokovnih srednjih in višjih šol

• Lakeside – Science & Technology Park –
raziskovalno središče mednarodnega pomena.
• Tukaj se nahajajo podjetja s področja inovacij, znanosti 

in informacijske tehnologije.



Pomembni naslovi:

• www.klagenfurt.at (Mesto Celovec)

• www.klagenfurt-wirtschaft.at/freiflaechenservice

(Servis za proste lokacije v Celovcu)

• www.wko.at/service/k/wirtschaftskammer

(Gospodarska zbornica)

• www.visitklagenfurt.at (Mestni marketing)

• https://www.klagenfurt-wirtschaft.at

(Poslovni servis mesta Celovec)

http://www.klagenfurt.at/
http://www.klagenfurt-wirtschaft.at/freiflaechenservice
http://www.wko.at/service/k/wirtschaftskammer
http://www.visitklagenfurt.at/
https://www.klagenfurt-wirtschaft.at/


Poslovni servis: Mestni marketing:
centralna servisna in kontaktna 
točka za podjetja v Celovcu

• Nasveti in pomoč pri 
ustanavljanju novih podjetij

• Informacije, svetovanje in 
upravno obravnavanje vprašanj 
sofinanciranja v gospodarskem 
sektorju

• Svetovanje o selitvi podjetja

• Pomoč in informacije glede 
razpoložljivih poslovnih lokacij 

• Svetovanje in podpora lokalnim 
podjetjem

• Pomoč pri vzpostavljanju stikov 
z (javnimi) organi

• Aktivna gospodarska služba na 
lokaciji

Kontaktna točka za podjetja v 
Celovcu za krepitev mestnega 
centra

• Organizacija prireditev za 
oživitev mesta Celovec

• Krepitev zvestobe kupcev npr. 
preko našega sistema bonov -
Klagenfurter City 10er

• Koncepti revitalizacije 
notranjega mesta

• Različne oglaševalske 
kampanje

• Ukrepi za povečanje prometa 
v središču Celovca

• Tesno sodelovanje s podjetniki 
v Celovcu



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Hvala lepa za pozornost


