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City Cooperation projekt 2008-ban in-
dult útjára egy kelet-stájeri együttmű-
ködés alapján, amelynek városai újabb 
kihívások előtt állnak. Az eddigi együtt-
működésnek köszönhetően gazdasági, 
kulturális, turisztikai területeken valósí-
tottak meg közös tevékenységeket. Így 
születtek meg a 24 város kiadványok, 
városi idegenvezetési rendszerek, 
24 város kedvezményfüzet, gyermek 
élményváros keretében kidolgozott 
kínálatok. A kulturális rendezvények, in-
ternetes és sajtóban, vásárokon történő 
megjelenések segítették a új, térség-
be érkező vendégek megnyerését. A 
városok 2017. évtől tervezett tevéke-
nységeinek központjában a városok di-
gitális változásokra való felkészülése áll, 
amelyet Európai Uniós támogatással a 
következő években valósítunk meg.

„Az elért eredmények alapján a projekt 
folytatásra érdemes. A hálózatépítés a 
termálturizmust, gazdaságfejlesztést és 
a fiatalok megszólítását szorgalmazza 
jövőbeli céljaink elérése érdekében“

Horváth László
Lenti Város polgármestere
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Jelentkezzen most
a következő linken:  

www.24cities.eu

„Körmend városának 
idegenforgalmi szem-
pontból rendkívül so-
kat adhat ez a projekt. 
Több stratégia fontosságú 
városfejlesztési progra-
munk - a Batthyány-kultusz 
kiépítése, a helyi termelői 
piac kialakítása, az egysé-
ges városarculat létrehozása, 
turisztikai vonzerő növelé-
se - megvalósításához nyú-
jt segítséget, vagy biztosítja 
ezek teljes kivitelezését. Ezen 
felül pedig tovább erősíthetjük 
a 24 város programnak köszön-
hetően már meglévő jó kapcso-
latunkat partnereinkkel.“

Bebes István 
Körmend Város polgármestere



Boostyoursuccess!
Workshopok
Workshopok vezető szakértőkkel és regionális szereplőkkel

18:00: Érkezés és regisztráció    
LH-Stv. Mag. Michael Schickhofer
és LR Johann Seitinger

• Köszöntő
• A „City Cooperation II” projekt bemutatása
• Gondolatébresztő:  Dr. Hans-Georg Häusel 
Emocionális fellendülés

• Pódiumbeszélgetés

15.30: Workshopok 3 + 4

13.30: Workshopok 1 + 2

13.00: Érkezés és regisztráció:
Landesrätin MMag.a Barbara Eibinger-Miedl 

WORKSHOPOK 1

Kereskedelmi Köz-
pont a belvárosban 
Modern trendek a 
városmarketingben

WORKSHOPOK 3

Ezt mi alakítjuk! 
Kreatívgazdaság mit 
fejlesztési motor

WORKSHOPOK 2

Tervezett eredmény 
Impulzus a modern
városfejlesztéshez

WORKSHOPOK 4

A digitális átalakulás 
Esélyek a regionális 
gazdaságban



megváltoztatja a gondolkodást az 
értékesítés, a marketing és a mened-

zsment területén. Mint több éves tapasztala-
tokkal rendelkező agykutató rámutat, hogy 
a döntések hogyan születnek az agyban, 
vagyis ezek nem tudatosak, hanem mindig 
emocionálisak. Előadásai mindig izgalmasak és 
legszórakoztatóbb utazást jelentik az emberi 
agyban.
Könyvét „Brain View – Warum Kunden kaufen“
(= Agyi kitekintés – Miért vásárolnak a vevők) 
egy nemzetközi zsűri minden idők 100 legfonto-
sabb gazdasági könyve közé választották.
Az általa kifejlesztett Limbic® modell ma a legjobb 
és gazdaságilag leginkább megalapozott eszköznek 

számít a tudatos és tudatalatti élet- és vásárlási moti-
vációk területén, mint egy neuropszichikai célcsoport 
szegmentálás és személyiségmérés, felismerésében.
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