
 
 
 
Kontakt osobe: 
Dorotea Bralić Kumar, izvršni organizator 
 
Sabina Prpić Smeh, voditelj projekta 
 
 
 
Rijeka, 10. travnja 2002.  :: za trenutnu objavu :: 
 
 

P R I O PĆE N J E  Z A  J A V N O S T  
 
 

Šesti Hrvatski dani Interneta održat će se u organizaciji tvrtki Multilink, HThinet i Microsoft 
Hrvatska, u Rijeci, u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, 
 

12., 13. i  14.  lipnja 2002. 
 
Ovom prilikom predstavljamo Vam preliminarni program događanja. Uz najavljene tematske okvire 
predavanja, telepredavanja i radionica, posjetitelji će moći razgledati prateću izložbu (sajam) i 
prisustvovati komercijalnim prezentacijama. 
 

Srijeda, 12. lipnja 2002. 
E-Hrvatska: okruženje, resursi i inicijative za e-poslovanje 

Prijepodne Poslijepodne 
Pozivna predavanja Infrastruktura za e-poslovanje u Hrvatskoj 

 
Četvrtak, 13. lipnja 2002. 
Rješenja za e-poslovanje 

Prijepodne Poslijepodne 
Internet rješenja za vertikalna tržišta Internet – medij 

(prikaz intranet/extranet rješenja, e-commerce 
rješenja, ASP, CRM, CMS rješenja) 

(prikaz Internet marketinga – oglašavanje, PR..., 
portala, webcastinga, divergencije medija) 

::Radionice:: ::Radionice:: 
Kako iskoristiti e-mail u poslovanju? Kako otvoriti i voditi dućan na Internetu? 

Kako izraditi poslovni web? Kako voditi poslovanje tvrtke na Internetu? 
 

Petak, 14. lipnja 2002. 
Platforme za e-poslovanje 

Prijepodne Poslijepodne 
Platforme i oruđa za e-poslovanje Sigurnost, nadzor i upravljanje mrežama 

::Radionice:: ::Radionice:: 
Sigurnost – preduvjet za e-poslovanje Razvojni alati 

Nadzor i upravljanje mrežama  
 
Svim zainteresiranima, posebice učenicima i studentima, omogućit ćemo pristup Internetu, u 
HThinet Internet caffe-u. Za sve posjetitelje nije predviđena kotizacija, dakle ulaz je besplatan. 
 
Sve dodatne informacije možete dobiti upitom na e-mail hdi@multilink.hr ili na web stranici 
www.hdi.multilink.hr 
 
 
 
 

kontakt: T/F +385 51 320 250  ::  hdi@multilink.hr  ::  www.hdi.multilink.hr 
 

 

http://www.hdi.multilink.hr/
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