Marburg-Biedenkopf ilçesinin
ekonomi desteğine hoş
geldiniz!
Đlçeyle ilgili tüm sorularınızda
muhatabınız biziz. Hedefimiz, size
aşağıdaki konularda yardımcı olmak ve
destek vermektir:
•
•
•
•
•

Bir işletmenin taşınması
Đş kurma
Çalışanlarınızın geliştirilmesi
Uygun bir işletme devrinin
aranması
Đşletmenizin geliştirilmesi

Resmi dairelerdeki işleriniz ve muhatap
kişilerin bulunması konularında size
memnuniyetle yardımcı oluruz.
Kuruluş girişimi ve geliştirici hedefler
sayesinde ilçeye iki önemli AB
projesinin yerleştirilmesi sağlanmıştır.
Biz, bu programlar çerçevesinde
Marburg-Biedenkopf ilçesinin işverenleri
ve işçilerini geliştirme ve destek
imkânları (geliştirme çekleri) konusunda
bilgilendiriyoruz.
Bizimle iletişime geçin!
Marburg-Biedenkopf ilçesi ekonomi
desteği ekibiniz

Ekonomi desteğinin diğer
hizmetleri
• Mesleki gelişim konusunda
işletmelerin ve işçilerin
bilgilendirilmesi
• Mesleki gelişimin maddi olarak
desteklenmesi
• Ürün ve hizmet sektörü piyasası
• Ticari emlak piyasası ve alanları
konusunda muhatap
www.gewerbeparksalzboedetal.de,
www.angelburg.de,
www.steffenberg.de, Kirchhain,
www.marburgplus.de
• Đşletme verileri kaydı

Marburg-Biedenkopf ilçesinde çok
sayıda sanayi alanı mevcuttur. Fiyatlar,
yakın mesafede bulunan Rhein-Main
bölgesindeki fiyatlarda kıyaslandığında
son derece avantajlıdır.
Bölgedeki sanayi alanlarını özellikle ilaç
ve biyoteknoloji (Pharmaserv yerleşim
yönetimi ve servisi) şirketleri ve ayrıca
ince kimya sektörü için olağanüstü
yapan, en üst düzey teknolojik seviyede
olmalarıdır. Marburg virüs biliminin
mükemmel ününde, Lahnbergen’de
bulunan Philipps üniversitesinin BSL 4
laboratuarının da payı vardır.

Fuarlar ve etkinlikler:
•

NOWA

•

NOWA Job

•

Artinea

•

Yerel işletmeler için yüksek
okul bilgileri

•

Yerel işletme bilgi günleri

•

Münih EXPO REAL‘e katılım

•

Girişimciler buluşması

•

Teşvik sunumları

Ulaşım

Servisimiz - Sizin için bilgilerimiz

Web sitemizde ilçemizdeki ekonomi
desteğinin sözü geçen tüm hizmetleri
hakkında daha ayrıntılı bilgi ve ayrıca
önemli muhatap kişilerin ve girişimlerin
direkt linklerini bulabilirsiniz.
Frankfurt am Main uluslar arası
havaalanından arabayla yaklaşık 1 saat
içinde Marburg-Biedenkopf ilçesinde
olursunuz. Saat başı hareket eden
Marburg – Frankfurt treni de bankaların
metropolüne ulaşmak için aynı süreye
ihtiyaç duyar. Böylelikle ulaşım
bağlantıları ve rahat yaşam kalitesi
konusunda ideal bir kombinasyon
sunuyoruz.

Marburg-Biedenkopf ilçesi
hakkında bilgiler
Marburg-Biedenkopf ilçesi, işletmeler
için çekici bir yerleşim alanı. Emlak
vergi ekleri son derece düşük ve maaş
seviyesi ılımlıdır. Almanya’nın
kalbindeki merkezi yeri bir de RheinMain bölgesine iyi bir ulaşım bağlantısı
sayesinde ek olarak cazip hale
getiriliyor.
Orta Hessen bölgesindeki üç yüksek
okuluna, Marburg üniversitesine,
Giessen-Friedberg meslek yüksek
okuluna ve Kassel genel yüksel okuluna
yakınlığı sayesinde yüksek nitelikli
işgüçleri hazır bulunabilmektedir.
Transfer merkezleri, bölgedeki
işletmelerle sıkı bağlantılar
sağlamaktadır. Buna uygun olarak
birçok işletme yüksek teknolojik bir
seviyeye ulaşmıştır ve patent sahibidir.
Örnek olarak gıda holdingi Ferrero ve
kalıp/kalıpçılık alanındaki çok sayıda
işletme gösterilebilir.
Birçok eğitim kurumu geliştirme
konusunda geniş kapsamlı imkânlar
sunmaktadır. Đş arayanlar için entegre
durum yönetimi ve verimli işveren
personel servisiyle BölgeĐşMerkezi,
Marburg, Biedenkopf ve
Stadtallendorf’daki yerleşimlerinde iş
piyasası konusunda tüm sorulara geniş
kapsamlı destek vermektedir.

Marburg-Biedenkopf ilçesi geniş bantlı
internet girişimi

Bölgedeki yaşam kalitesi yüksektir.
Üniversite şehri Marburg ilçenin
merkezinde bulunmakta ve her yönden
rahatça ulaşılabilmektedir. Marburg ve
Giessen (şu an sahibi RHÖNKLINIKUM AG’dir) üniversite
hastanelerinin de arasında bulunduğu
çok sayıda klinik, yüksek seviyede tıbbi
bakım olanağı sunmaktadır. Pek çok
okul, çocuk yuvası ve ayrıca spor ve
kültürel kuruluşlar mevcuttur.
Kaleler, saraylar, göller, dağlar ve
ovalar çeşit açısından zengin bir
dinlenme alanı oluşturmaktadır. “Alman
masal caddesi” ilçenin içinden
geçmektedir. Neustadt, Stadtallendorf,
Marburg ve Amöneburg şehirleri,
masallara ve efsanelere sahne olan dört
şehirdir. Burgwald, Hessen’in en büyük
birleşik ormanlık alanıdır. Lahn-Dill
dağlık bölgesi, doğal park olarak
belirlenmiştir. Đyi geliştirilmiş bir yürüyüş
ağı, birçok bisiklet yolu ve Lahn
nehrindeki kayık sayesinde bölge
sakinleri ve ziyaretçileri doğayla iç içe
olabilirler. TOuR GmbH’den ilçedeki
turizm konusunda bilgi alabilirsiniz.

Marburg-Biedenkopf ilçesi 2010 yılından
beri tüm Hessen’i kapsayan bir proje olan
“Hessen için daha çok geniş bantlı
internet” projesine dahildir. Bu projenin
görevi, ilçenin şehir ve beldelerini daha
hızlı veri bağlantısı bakımından geleceğe
taşımaktır. Đlçenin hedefi, önümüzdeki iki
yıl içinde tüm hanelerin saniyede 50 mega
bit’e kadar bir hıza sahip olan geniş bantlı
internet bağlantısına sahip olmalarını
sağlamaktır.
Geniş bantlı internet bağlantısı, ilçede
geleceğe yönelik en mükemmel
görevlerden biri olarak görülüyor çünkü
hızlı veri transferi gelecek için çok önemli
bir faktördür: Hem işletmelerin bölgeye
taşınması ve kalması için, hem de
ilçemizdeki insanların kalması ve yenilerin
taşınması için önemlidir. Daha şimdiden
ADSL bağlantısı olmayan evlerin
kiralanması, bu bağlantıya sahip olan
evlere kıyasta net olarak daha zor.
Birçok diğer ilçenin aksine, MarburgBiedenkopf ilçesinde bu bağlantının cam
elyaf ağı üzerinden oluşturulmasına önem
veriliyor, telsiz sistemi üzerinden değil.
Bu sayede yeni ve iddialı hizmetler
mümkün kılınacak, örneğin çoklu HD
televizyon bağlantısı, yüksek teknolojik ve
enteraktif eğlence programları, 3 boyutlu
uygulamalar, yaşam ve çalışma ağı, cloud
computing (bulut bilgiişlem) uygulamaları
vs.

Đlçenin sağlık bölgesi sağladığı
hizmetlerle ilçedeki tüm vatandaşlar, yerel
işletmeler, potansiyel yatırımcılar, turistler
ve dışardan gelen hastalar için tüm sağlık
sorularında yetkili bir kurum olmak istiyor.
Bu yönde büyük bir avantaj, nüfusun
%20,2'sinin sağlık sektöründe çalışıyor
olmasıdır, bu ülke genelinde en yüksek
orandır. Đlçe bu sektörde nitelikli, yüksek
randımanlı ve güvenilir bir duruşa sahiptir.
Đlçemiz, sağlığın korunmasına yönelik
araştırmalardan iyileşmeye kadar yapısal
bir ağ sunmaktadır. Burada özellikle
işletmelerin kendi arasında ve tüm
aktörlerin (vatandaşlardan kamu
sektörüne kadar) arasında iyi çalışan bir
iletişim yapısına önem verilir. Tam da şu
parolaya uygun şekilde: “Araştırmak –
Yardım etmek – Đyileştirmek”. Bu parola
bizde sadece geleneksel değildir, özellikle
de geleceğe yönelik gerçekçidir.

