65 % tvoří jednotlivci, 35 % tvoří malé a střední podniky
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Průměrně 20 let zkušeností v oboru
Každý obchodní agent zastupuje v průměru 4 firmy
61 % klientů pochází ze zahraničí

Svaz obchodních zástupců WKO zastupuje zájmy
obchodních zástupců na národní i mezinárodní úrovni.

Roční hodnota zprostředkovaného zboží činí 24,5 mld. €
Spolupráce s průměrně 200 klienty
45 % obchodních zástupců působí v zahraničí a mají
přesah i na sousední trhy
Cca 42 500 ujetých km autem ročně
Průměrně 100 procestovaných dní za rok, z toho 42 s
přenocováním
Profesionálové v prodeji pro každé odvětví
Zdroj: průzkum 2019, market-Institut

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

Stav k 31. 12. 2019
Počet aktivních členů a hodnota
zprostředkovaného zboží v mld. eur
602
členů
2,15
mld. €

RAKOUSKO
8.599 členů
24,5 mld. €

813
členů
1,48
mld. €
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175
členů
0,38
mld. €

KORUTANY

Zemská grémia

457
členů
1,15
mld. €

674
členů
0,75
mld. €

Spolkový svaz obchodních
zástupců Rakouské
hospodářské komory (WKÖ)
Wiedner Hauptstrasse 57
1040 Vídeň, Rakousko

Klagenfurt
216
členů
1,51
mld. €
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2.058
členů
9,35
mld. €
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Bregenz
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1.821
členů
4,16
mld. €

1.783
členů
3,57
mld. €

BUR
GEN
LAN
DSK
O

Obchodní zástupci zpřístupňují
nové trhy a vytvářejí obrat

Téměř 9 000 obchodních zástupců a agentur působících na rakouském trhu se zabývá zprostředkováním
zboží mezi obchodními společnostmi (Business-toBusiness, resp. B2B). Ročně zprostředkují zakázky v
hodnotě okolo 24,5 mld. eur, čímž významně přispívají k chodu hospodářství.

RAKOUSKO – ZÁKLADNÍ ÚDAJE

8 600 obchodních zástupců

Tel.: +43 5 90 900 3375
Fax: +43 5 90 900 233
E-Mail: handelsagenten@wko.at

Fotografie: © Spolkový svaz obchodních zástupců

PROFESNÍ ZASTOUPENÍ
OBCHODNÍCH AGENTŮ

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Obchodní zástupci a agentury jsou za účelem uvádění
produktů na trh každý den na cestách. Pracují v oblasti
B2B a spojují zastupované (převážně výrobní společnosti)
se zákazníky (zejména se specializovanými podniky).

Zboží

Zastupované
firmy

Zákazníci

Profesní zastoupení obchodních zástupců ve WKO se svými
přibližně 9000 členy po celém Rakousku zastupuje zájmy
obchodních zástupců na národní i mezinárodní úrovni.
Zasazuje se o lepší právní a ekonomické rámcové podmínky
svých členů, je kontaktním partnerem v oborově specifických
záležitostech a průběžně poskytuje informace a kontakty
novým obchodním partnerům.
Spolkový svaz obchodních zástupců je členem zastřešující mezinárodní organizace IUCAB (Internationally United
Commercial Agents and Brokers), a je tak velmi dobře informován o mezinárodním vývoji.

VÝHODY PRO

Provize

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Peníze

Obchodní agenti jsou pověřeni zprostředkováním či uzavíráním obchodů hned několika společnostmi najednou
(převážně malými či středními podniky) a tuto činnost
vykonávají jako živnostníci. Na straně zákazníků pak stojí
odběratelské firmy.

Obchodní agenty:
Podpora při každodenní práci a předávání znalostí
Zastupované (výrobní společnosti):
Nabídka flexibilního obchodního modelu za účelem
prodeje s nízkými režijními náklady
Mezinárodní organizace:
Jediné kontaktní místo ohledně všeho, co souvisí s
prací obchodního zástupce

Obchodní zástupci pracují na základě provizí, a tudíž
nezpůsobují zastupovaným žádné fixní náklady ani výdaje
na sociální zabezpečení. Klienti rovněž neplatí cestovní
náklady obchodních zástupců, kteří obdrží provize pouze
za uskutečněné obchody.

Obchodní zástupci Vám
otevírají dveře k novým
prodejním příležitostem.

NAJDĚTE
SI SVÉHO
OBCHODNÍHO
PARTNERA!

Využijte toto know-how
a síť pro Vaše otázky
z oblasti prodeje.

NABÍDKA SLUŽEB

OBCHODNÍ PLATFORMA

Svazy obchodních zástupců nabízí velké
množství služeb:

Obchodní platforma www.commercialagents.at nabízí
klientům (zastupovaným) možnost nalézt obchodní
zástupce za účelem prodeje jejich výrobků v zahraničí
a naopak.

Vzdělávací kurz WIFI*
Poradenská činnost v právních a
daňových otázkách*
Oborový časopis CONTACT:
Oborový bulletin CONTACT: Plus*
Odbornou literaturu
Bezplatnou registraci v obchodní platformě
Akce v rámci obchodní sítě
Účast na akci „Internationaler Award des
Berufsstandes“*
Výhody a specializovaná řešení šitá na míru*
Důvěryhodné právní zástupce za zvýhodněných
podmínek*
Internetovou platformu s nejnovějšími
informacemi

Využijte
nespočet
těchto nabídek.
* Nabídka platí pouze pro obchodní zástupce.

Rozšiřte své
mezinárodní styky.
Databáze s více než 1 500 obchodními zástupci
Profily kvalifikovaných obchodních zástupců
Cenově výhodné umístění nabídek na spolupráci
Obchodní zástupci budou o nových nabídkách na
zastoupení informováni přímo prostřednictvím e-mailu
Speciální nabídka pro velvyslanectví a obchodní
komory
Součást mezinárodní platformy IUCAB B2B (20
dalších zemí s více než 14 000 obchodními zástupci)

