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O PROJEKTU
Projekt je zasnovan za slovenska podjetja, ki imajo v svoji strategiji vstop na avstrijski trg.
Sodelovanje je za podjetja brezplačno, razen kritja nočitve pri poslovni delegaciji na Dunaj.
Podjetja sodelujejo na treh nivojih:
1.
2.
3.

Izobraževanje: 4 tematsko strokovni moduli bodo potekali preko spleta.
Trajanje posameznega modula bo trajalo od 09:00 do 12:00 ure.
Poslovna delegacija na Dunaj (predviden datum 09 – 10. junij 2022)
Mentorstvo avstrijskih podjetnikov (2 uri na podjetje)

MENTORSTVO

MODUL I

Individualni razgovori z
direktorji/lastniki
uspešnih podjetij

Uvod in predavanje
Medkulturne razlike

06

POSLOVNA
DELEGACIJA
Dunaj - obisk
avstrijskega tržišča

05

01

EKSPORT AKADEMIJA
SGZ 2022

04
MODUL IV
Distribucija in pomembni
poslovni kontakti v Avstriji

02

03
MODUL III

Marketing in prodaja
v Avstriji

MODUL II
Pregled zakonodaje
in davčne politike v
Avstriji

Pregled modulov

Modul I
Torek, 10. maj 2022

Uvod in predavanje Medkulturne razlike
- Kulturne razlike med Slovenijo in Avstrijo
- Razvoj organizacijske kulture in etike
- Vodenje in razvoj

Pregled zakonodaje in davčne politike v Avstriji

Modul II
Torek, 17. maj 2022

Davčna zakonodaja:
- osnove davčne zakonodaje republike Avstrije
- obračun davkov: dogovor med Slovenijo in Avstrijo
Zakonodaja:
- pravne oblike in kako ustanoviti podjetje v Avstriji
- zaposlovanje (oblike pogodb, minimalna plača, kolektivne pogodbe)
- čezmejno opravljanje storitev

Modul III
Sreda, 25. maj 2022

Modul IV
Torek, 31. maj 2022

Marketing in prodaja v Avstriji
- kateri komunikacijski kanali so primerni za avstrijsko tržišče?
- raziskava avstrijskega trga (ključni linki, baze podatkov itd.)
- pristopi sodelovanja na tržnicah in sejmih

Distribucija in pomembni poslovni kontakti v Avstriji
- različne oblike prodaje izdelkov preko distributerjev
- razvijanje lastne prodajne mreže vs sodelovanje z distributerjem

Moduli I - IV so tematsko strokovni moduli, ki bodo potekali preko spleta.

Predavatelji
Modul I
Torek, 10. maj 2022

Uvod in predavanje Medkulturne razlike
Olga Bulhac, MA

samostojna podjetnica, delovne izkušnje v številnih
mednarodnih podjetjih, osredotočena na
komunikacijske sposobnosti, medkulturne
kompetence, vodenje projektov in organizacijske
sposobnosti

Modul II
Torek, 17. maj 2022

Pregled zakonodaje in davčne politike v
DDr. Marian Wakounig

avstrijska finančna uprava, predavatelj na Univerzi na
Dunaju za davčno pravo, predsednik izpitne komisije
za davčne svetovalce in revizorje, avtor številnih publikacij o davčnem pravu, predsednik nadzornega sveta
Mohorjeve družbe.

Dr. Roland Grilc

odvetniška pisarna Grilc Vouk Škof, težiščne
dejavnosti avstrijsko, slovensko, hrvaško in srbsko
gospodarsko pravo, avstrijsko in slovensko
insolvenčno pravo in konkurenčno pravo

Modul III
Torek, 25. maj 2022

Marketing in prodaja v Avstriji
Rudolf Ball

podjetnik, ustanovitelj in izvršni direktor, navdušuje
in motivira, njegova težišča so razvoj trajnostnih idej,
ustvarjanje prodajne programske opreme,
preoblikovanje v najsodobnejše programske rešitve

Modul IV
Torek, 31. maj 2022

Distribucija in pomembni poslovni kontakti v Avstriji
Mag. Bernhard Reiter, EMBA, LL.M., MLE

CEO Zadruga Market, več kot 15 let delovnih izkušenj
na več položajih izvršnega direktorja in izvršnega
vodstva, njegova specializacija je prestrukturiranje
srednje velikih industrijskih in trgovskih podjetij

Poslovna delegacija
09. - 10. juni 2022

Poslovna delegacija bo zaokrožila niz 4 modulov z obiskom
avstrijskega tržišča.
Namen poslovne delegacije je vzpostaviti prve stike na tržišču, se
povezati s slovenskimi podjetniki, ki so aktivni na avstrijskem tržišču in
lahko ponudijo informacije iz prve roke.
Eden izmed ključnih elementov poslovne delegacije je ogled dobrih
praks s poudarkom na podjetjih, katerih strategija je močno usmerjena
v trajnostne poslovne politike in zeleno transformacijo.
Omejitev na 30 oseb.

Mentorstvo
juni - september 2022

10. slovenskim podjetjem bodo iz vrst SGZ upravnega in nadzornega
odbora, ter iz vrst članov SGZ iz Avstrije na voljo individualni razgovori z
direktorji in lastniki uspešnih podjetij.
Podjetje, ki bo izrazilo interes za mentorstvo, bo obravnavano
individualno. Pogoj je sodelovanje podjetja na vsaj 3 modulih.
Glede na branžo podjetja, strategijo, velikost in interes podjetja bomo
dodelili mentorja.
Mentorstvo obsega najmanj 2 uri individualnega pogovora med
mentorjem in mentorirancem. Obliko in način sodelovanja bo dorečen
individualno.

