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

Ulaskom u treće tisućljeće moramo biti spremiti za nove informatizacijske procese, posebice one u 
poslovnom svijetu. Središnja tema šestih Hrvatskih dana Interneta je elektroničko poslovanje, 
izazov novih poslovnih mogućnosti i stvarna potpora očekivanom razvojnom ciklusu malih i 
srednjih tvrtki u Republici Hrvatskoj. 
 
Kroz dva poslovna dana, 12. i 13. lipnja, poduzetnici i poslovodstva mogu doznati više o globalnim 
pokazateljima i trendovima e-poslovanja, preduvjetima za integraciju u europsko e-gospodarstvo, 
okruženju, resursima i inicijativama za razvoj e-poslovanja u RH te konkretnim rješenjima, 
primjenama i uslugama za e-poslovanje. Treći dan, 14. lipnja, nudi  ITcT profesionalcima uvid u 
nove računalne i komunikacijske platforme te rješenja za sigurnost, nadzor i upravljanje mrežama. 
 
Svečano otvaranje manifestacije održat će se u srijedu 12. lipnja u 9:30 sati u Hrvatskom 
kulturnom domu na Sušaku, Rijeka. Pozdravne govore će u ime organizatora održati Boris 
Krstanović, direktor Multilinka,  Žarko Sutlar, direktor HThinet te Davor Majetić, direktor prodaje 
Microsoft Hrvatska. U ime pokrovitelja manifestaciju će svečano otvoriti ministar Željko Pecek, 
Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo, župan Zlatko Komadina, Primorsko-goranska 
županija, gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel, Grad Rijeka te Josip Stanković, predsjednik 
HGK – Županijska komora Rijeka. 
 
Uvodna predavanja o globalnim trendovima i postojećoj infrastrukturi održat će ministar Hrvoje 
Vojković, Ministarstvo gospodarstva, pomoćnica ministra dr.sc. Višnja Samardžija, Ministarstvo 
za europske integracije, Ivica Mudrinić, direktor Hrvatskog Telekoma, Mladen Tabak, predsjednik 
IT sekcije pri Američkoj gospodarskoj komori Hrvatska, dr.sc. Davor Salamon, BICRO, Boris 
Žitnik, IDC Hrvatska te Anny Brusić, Hrvatska udruga poslodavaca. 
 
Po završetku uvodnog dijela, konferencija započinje s tematskim dijelom Infrastruktura za e-
poslovanje, dok će prvi dan biti zaključen s okruglim stolom na temu 10. godina Interneta u 
Hrvatskoj. 
 

* * * 
 
Sve dodatne informacije možete dobiti upitom na e-mail hdi@multilink.hr ili na web stranici 
www.hdi.multilink.hr 
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