VĚDĚLI JSTE, ŽE …
... se v Krušných horách vyrábí díly pro všechny
německé značky automobilů?

... se v Krušných horách vyrábí těsnění
pro kosmický program ARIANE?
... stanice metra na celém světě jsou vybaveny
obložením z Krušných hor?
... základy pro výrobu míšeňského porcelánu
byly položeny v Krušných horách?
... první sériově vyráběné kovové karoserie
pro osobní automobily byly vyrobené v Krušných
horách?
... se v Krušných horách vyrábí lyžařské boty
pro všechny špičkové skokany na lyžích
na celém světě?
... olympijští vítězové a mistři světa jako
Jens Weißflog, Torsten Wustlich a René Sommerfeldt
žijí v Krušných horách?
... Krušné hory jsou nejhustěji osídleným
středohořím v Evropě?
... v Krušných horách je druhé největší jeviště pod
širým nebem v Německu?
... díky lázeňskému městu Oberwiesenthal
(914 m. n. m.) se nejvýše položené město v celém
Německu nachází v Krušných horách?

www.wirtschaft-im-erzgebirge.de/
wissenswertes

„Mysleme napřed
a zodpovědně.“

Foto: S. 1, 2, 3: Mirko Hertel / Regionalmanagement Erzgebirge; S. 3: Gordon Welters / Regionalmanagement Erzgebirge;
S. 4: Tourismusverband Erzgebirge e.V., Freizeit Kät: BUR Werbeagentur GmbH / Regionalmanagement Erzgebirge, Tourismusverband Erzgebirge e.V.

... většina hasičů v Americe nosí ochranné oděvy
z Krušných hor?
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ATRAKTIVNÍ HOSPODÁŘSKÁ LOKALITA

REGION, VE KTERÉM STOJÍ ZA TO ŽÍT

 ejvyšší koncentrace průmyslu v Sasku, 2.000 průmyslových
N
podniků a jejich téměř 50.000 zaměstnanců

 říznivé náklady na pokrytí potřeb
P
a ceny pozemků

 íce než 17.000 převážně malých a středních firem
V
vedených jejich majiteli

Skvělé nabídky v oblasti péče o děti
Hustá síť vzdělávacích zařízení

 imořádná pestrost odvětví, stěžejní je zpracovatelský
M
průmysl (zpracování kovů, elektro, automotive)

Vynikající nabídka lékařské péče
 ozvinutá města s bohatou historií, nabídkou
R
kultury a sportu

 ospodářská lokalita pro kvalitní speciální výrobu a úzké
H
segmenty trhu (niche product)
Atraktivní průmyslové plochy s moderní infrastrukturou

 etné hrady a zámky, muzea, kostely a ukázkové
Č
doly, divadla a Krušnohorská filharmonie

 řemostění do východní Evropy, zvláště v rámci
P
přeshraniční spolupráce s ČR

Aktivní činnost klubů a sdružení
Pestrá krajina a neporušená příroda

 estrost regionálních odborných škol a výzkumných center
P
v úzké spolupráci s ekonomickou sférou

 blíbený turistický region pro aktivní trávení
O
volného času, pro odpočinek a rodiny

 obře vzdělané odborné a vedoucí pracovní síly s vazbou
D
na region
N ejlepší možnosti na podporu inovativních nápadů

„Domov
chytrých hlav.“
Kompetentní servis pro investory,
začínající podnikatele, kooperační partnery a
odborné pracovníky:
	Technologicky orientované centrum pro zakládání firem
a služby Annaberg (GDZ)

„Krušné hory:
Inovace je
naše tradice.“

	Technologicky orientované centrum pro zakládání firem
Oelsnitz v Krušných horách (CAP)
	Centrum pro zakládání firem a inovace
Freiberg/Brand-Erbisdorf (GIZeF)
	Portál odborných sil
www.fachkraefte-erzgebirge.de

„Záruka pohody v každé
životní situaci.“

 emě Vánoc a region s bohatou tradicí v oblasti
Z
zimních sportů

