COLÔNIA
Um polo econômico
próspero às margens
do rio Reno

INFRAESTRUTURA DE CLASSE
MUNDIAL
Colônia é o polo central da região mais densamente
povoada da Alemanha e um importante centro de
transportes da Europa.
 Três aeroportos internacionais dentro de uma hora
 As rodovias centrais da Europa Ocidental convergem
em Colônia
 O segundo maior porto doméstico da Alemanha
 Conexões internacionais de trem de alta velocidade
para Amsterdã, Bruxelas e Paris
 O maior e mais eficiente local de translado de cargas
da Alemanha para o transporte combinado de cargas

PIONEIRA EM DIGITALIZAÇÃO
Colônia possui a melhor infraestrutura de TI e comunicação de todas as cidades alemãs. Empresas de todos os
setores se beneficiam da abrangência de banda larga da
cidade de Colônia e de sua extensa rede de fibra ótica.
 A melhor infraestrutura de TI e comunicação de todas
as cidades alemãs
 Mais de 80% de expansão das fibras ópticas: a maior
taxa na Alemanha
 Mais de 28.000 km de cabos de fibra ótica:
uma das infraestruturas de internet mais desenvolvidas
da Europa

INOVAÇÃO DE PONTA
Colônia acaba de ser eleita o polo de inovação da
Alemanha em 2021. A cidade é um dos locais mais vitais
e inovadores da Europa para a ciência e a educação.
 22 instituições de ensino superior
 100.000 estudantes, 14.000 graduados/ano
 Extensa rede de centros de pesquisa não universitária
 Pesquisa de ponta em uma ampla gama de disciplinas

IMENSA RESERVA DE MÃO
DE OBRA
O maior ponto de venda de Colônia: seu povo. 17 milhões
de pessoas vivem à uma hora de carro, e muitos
profissionais qualificados formam uma impressionante
reserva de mão de obra.
 1.1 milhões de habitantes, aumento de 7% da
população até 2040
 Área metropolitana mais populosa da União Europeia
 180 milhões de europeus chegam a Colônia em uma
hora de voo
 25% de crescimento de empregos desde 2010

VIBRANTE ECOSSISTEMA
PARA STARTUPS
Colônia oferece as melhores condições para fundadores.
Aqui você encontrará uma forte rede de startups,
ampliações de escala, incubadoras, aceleradores e
investidores.
 Mais de 550 startups e ampliações de escala
 60 % em estágio inicial ou estágio de semente
 62 % com foco no cliente B2B
 Mais de 50 espaços de compartilhamento de trabalho
e centros de negócios
 O maior número dos desenvolvedores de software na
Europa depois de Londres, Paris e Amsterdã

QUALIDADE DE VIDA SEM IGUAL
Em Colônia, temos orgulho de nosso modo de vida
acolhedor: aberto às pessoas, às culturas e às ideias de
negócios. Em nenhum outro lugar é mais fácil firmar os
pés do que em Colônia.
 Temperamento „Renano“ mundialmente famoso:
Tolerância, receptividade e respeito são valores-chave
da mentalidade local
 Pessoas de 180 nações diferentes, 40 por cento com
experiência internacional
 Número 2 no „Liberal City Index“ mundial, depois de
Nova Iorque
 Uma das maiores capitais LGBTQIA+ da Alemanha

Você tem alguma dúvida?
Temos sempre muito prazer
em ajudar!
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Não deixe de conferir nosso novo
filme sobre esta metrópole única!

