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:: za trenutnu objavu ::

OTVORENJE MANIFESTACIJE
«HRVATSKI DANI INTERNETA 2002»
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, direktor prodaje 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 HGH – Županijske komore
Rijeka, dok je manifestaciju svečano otvorio g. Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije.
Tijekom tri dana posjetiteljima će biti ponuđena 62 predavanja i telepredavanja unutar šest tematskih
cjelina (Okviri i inicijative za razvoj e-poslovanja u RH; Infrastruktura za e-poslovanje; Interner rješenja za
vertikalna tržišta; Internet – medij; Platforme i oruđa za e-poslovanje; Sigurnost, nadzor i upravljanje
mrežama), osam radionica (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?; Sigurnost – preduvjet za e-poslovanje; Nadzor i upravljanje
mrežama; Razvojni alati), dva okrugla stola (10. godina Interneta u Hvatskoj; Pravni aspekti elektroničkog
sklapanja ugovora) i prezentacije proizvoda i usluga 15 izlagača.
Posebnost ovogodišnje manifestacije je:


Izložba Branka Lenića u Galeriji Kortil – Lenić je autor koji je upravo u mogućnostima novih medija
prepoznao zov vlastite kreativne i umjetničke sudbine. Osnovni izvor njegovih grafika je fotografski
predložak koji služi kao sirovi materijal za kompjutorsku obradu slike. «Lenićevi krajolici su zamišljeni
kao intelegibilna i astralna bića koja u nekoj ponovljenoj i potpuno neizvjesnoj Odiseji postaju
transmiterima naše vlastite osjećajnosti», napisao je Boris Toman.

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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