
Članovima udruga
inovatora,
poduzetnicima

Rijeka, 28.03.2007. godine

Poštovani,

Teh-nova Vas poziva!

Nakon izuzetne i nezaboravne INOVE 2006. pozivamo Vas da prezentirate svoja najbolja 
rješenja na istom mjestu - u prostoru Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.

Riječki  inovatori  i  poduzetnici,  članovi  Saveza  riječkih  inovatora,  sa  svojim  dragim 
gostima iz drugih dijelova Hrvatske, u tehničkoj realizaciji Teh-nove d.o.o. Rijeka svoja 
najbolja  postignuća  prezentirati  će  na  3.  MEĐUNARODNOM  SAJMU  NOVIH 
TEHNOLOGIJA I PROIZVODA u  Rijeci, od 25. do 27 travnja 2007. - nakon INOVE 2006. 
- ponovo u izuzetnom prostoru Hrvatskog kulturnog doma.

Nakon uspješno održana dva izdanja međunarodnog sajma novih tehnologija i proizvoda, 
Grad Rijeka kao organizator i Riječki sajam kao suorganizator nastavljaju s organizacijom 
ove  vrlo  korisne  manifestacije  s  ciljem  davanja  potpore   razvoju   inovacija   i  novih 
tehnologija,  te  povezivanju tvrtki   i   centara razvoja.   Važno je  istaknuti   da  je   na 
prošlogodišnjem  međunarodnom sajmu novih tehnologija i proizvoda sudjelovalo  200 
tvrtki  i  institucija  iz  Austrije, Bosne i Hercegovine, Italije, Slovenije i Hrvatske. 

U ovom trenutku komisije rade na odabiru najboljih rješenja i radova koji bi po svojoj 
atraktivnosti trebali privući znatiželjnike - i to učenike, ali i starije koje inventivni rad i 
najnovija postignuća privlače.

U sklopu sajma održati će se  Sajam Sveučilišta  «DANI  OTVORENIH  VRATA 
SVEUČILIŠTA  U  RIJECI» , gdje će se prezentirati sljedeće institucije :

AKADEMIJA PRIMJENJENIH UMJETNOSTI   Rijeka; EKONOMSKI  FAKULTET RIJEKA 
Rijeka;  FAKULTET  ZA  TURISTIČKI  I  HOTELSKI  MENADŽMENT  U  OPATIJI  Ika; 
FILOZOFSKI   FAKULTET Rijeka;  GRAĐEVINSKI   FAKULTET  Rijeka;  MEDICINSKI 
FAKULTET  Rijeka;  POMORSKI  FAKULTET   Rijeka;  PRAVNI   FAKULTET   Rijeka; 
TEHNIČKI   FAKULTET   Rijeka;  UČITELJSKI   FAKULTET   Rijeka;  KATOLIČKI 
BOGOSLOVNI  FAKULTET – TEOLOGIJA  U  RIJECI; VELEUČILIŠTE U RIJECI  Rijeka

Ovogodišnji  sajam će  biti  mjesto  na  kojemu će  se  predstavit  praktično svi  najvažniji 
tehnološki parkovi u Republici Hrvatskoj, kao što su:

TEHNOLOŠKI  PARK  ZAGREB; ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – PODRUŽNICA 
TEHNOLOŠKI PARK ZAGREB; CITUS d.o.o. Zagreb; FIT-AL sustavi tehničke zaštite 
Zagreb; MOBENDO d.o.o. Zagreb; PROTEKTOR d.o.o. Zagreb; VISOR d.o.o. Zagreb;


