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Avstrijsko Združenje mest že 15 let 
postavlja sodobne trende pri zagota-
vljanju trajnostne lokalne kupne moči. 
Kupon osmih avstrijskih mest zagotavl-
ja letno lokalno potrošnjo v vrednosti 
5 milijonov Evrov. Skupaj s slovenskimi 
in madžarskimi partnerji ter ob sofi-
nanciranju Evropske unije bomo v nas-
lednjih dveh letih stopili še en korak 
naprej. Skupaj bomo razvili konkretne 
strategije ob srečevanju z digitalnimi 
spremembami. Ena takih je tudi digital-

ni sistem kuponov. 
Z otvoritveno konferenco 24 mest vas 
želimo informirati o naših načrtih in vam 
predstaviti našo vizijo. 

Werner Gutzwar, župan 
Predsedujoči združenja 
»Die Österreichische 
Städtekooperation«
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Boostyoursuccess!
Delavnice
z vrhunskimi strokovnjaki in regionalnimi nosilci znanja

18.00: Začetek in registracija
LH-Stv. Mag. Michael Schickhofer
in LR Johann Seitinger

• Pozdravne besede
• Predstavitev projekta “City Cooperation II”
• Osrednji govornik: Dr. Hans-Georg Häusel 
„Emotional Boosting“

• Okrogla miza

15.30: Delavnica 3 + 4

13.30: Delavnica 1 + 2

13.00: Začetek in registracija
Landesrätin MMag.a Barbara Eibinger-Miedl 

DELAVNICA 1

Trgovska lokacija: 
središče mesta 
moderne smernice 
mestnega marketinga 

DELAVNICA 3

Mi oblikujemo 
kreativno gospodarst-
vo kot motor razvoja

DELAVNICA 2

Načrtovani uspeh 
spodbude za moderni 
razvoj mest

DELAVNICA 4

Digitalne spremembe 
priložnosti regionalnega 
gospodarstva



spreminja globalno miselnost pri prodaji, v 
marketingu in v menedžmentu. Kot razis-

kovalec delovanja možganov z dolgoletnimi 
izkušnjami na področju svetovanja prikazuje 
kako odločevanje v možganih resnično pote-
ka: predvsem nezavedno in vedno čustveno. 
Njegova predavanja so zanimiva in nadvse za-
bavna popotovanja skozi človeške možgane.
Njegova knjiga »Brain View – zakaj kupci kupu-
jejo« je bila s strani mednarodne žirije izbrana za 
eno izmed 100 najpomembnejših del vseh časov 
s področja gospodarstva.
Razvil je model Limbic®, ki velja danes za najboljši 
znanstveno osnovan instrument za razpoznavanje 
zavestnih in podzavestnih motivov za nakup kakor 

tudi za nevropsihološko segmentirane ciljnih skupin 
in merjenja lastnosti osebnosti.
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Strokovnjak za
nevromarketing
Dr. Hans-Georg

Häusel


