
 

 

Kontakt osobe: 
Sabina Prpić Smeh, voditelj projekta 
Dorotea Bralić Kumar, izvršni organizator 
 
 
 
Rijeka, 13. lipnja 2002.  :: za trenutnu objavu :: 
 
 

P R V I  R A D N I  D A N  
« H R V A T S K I  D A N I  I N T E R N E T A  2 0 0 2 »  

 
 
U srijedu, 12. lipnja 2002. svečano su otvoreni šesti Hrvatski dani Interneta koji će se kroz tri dana 12., 
13. i 14. lipnja održavati u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku. Organizatori manifestacije su tvrtke 
Multilink d.o.o. i HThinet, dok je suorganizator Microsoft Hrvatska. 
 
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. U ime organizatora nazočne su pozdravili g. Boris Krstanović, direktor Multilinka, mr.sc. 
Žarko Sutlar, načelnik Sektora pripreme, plasmana i nadzora nad uslugama Hrvatskog Telekoma i g. 
Davor Majetić, izvršni direktor Microsoft Hrvatska. U ime pokrovitelja sudionike su pozdravili g. Žarko 
Adamek, glavni tajnik Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo, gđa. Vesna Lukanović, 
zamjenica gradonačelnika Grada Rijeka, g. Josip Stanković, predsjednik HGK – Županijske komore 
Rijeka, dok je manifestaciju svečano otvorio g. Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije. 
 
U radom dijelu predavanja prvog dana obrađene su dvije tematske skupine Okviri i inicijative za e-
poslovanje u RH te Infrastruktura za e-poslovanje. Prvi dan manifestacije završio je održavanjem 
videokonferencijskog okruglog stola između Rijeke i Zagreba uz moderaciju gđe. Vesne Vrga, zamjenice 
ravnateljice CARNet-a.  
 
Danas, organizatori nude 23 predavanja unutar dvije tematske skupine Internet rješenja za vertikalna 
tržišta i Internet medij. Predavanja su podjeljena tako da će svi zainteresirani moći pratiti nogometnu 
utakmicu Hrvatska : Ekvador u predvorju HKD-a, dok za sve već prijavljene sudionike radionice se 
održavaju prema već ranije utvrđenom rasporedu (Kako koristiti e-mail u poslovanju?; Kako voditi 
poslovanje tvrtke na Internetu?; Kako izraditi poslovni web?; Kako otvoriti i voditi trgovinu na Internetu?; 
Kako povezati sve lokacije Vaše tvrtke putem Interneta?). Drugi radni dan bit će zaključen okruglim 
stolom Pravni aspekti elektroničkog sklapanja ugovora u organizaciji HUP-Rijeka i moderaciju gđe. 
Jasne Kulušić, ravnateljice regionalnog ureda. 
 
Osim toga, svim sudionicima i posjetiteljima i ove godine HThinet omogućuje besplatan pristup Internetu 
u Cyber caffe-u u atriju HKD-a, dok će Gigabit chat room biti otvoren u Galeriji Kortil. Svi sadržaji Dana 
dostupni su bez ulaznica i kotizacije! 
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