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INOVA – 38. HRVATSKI SALON INOVACIJA S
MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
INOVA 1971-2012.
INOVA je tradicionalna nacionalna izložba inovacija koja od 1971.g. redovito svjedoči o
najvedim uspjesima hrvatskog inventivnog rada. INOVA je pokretač i simbol inovatorstva u R.
Hrvatskoj.
U četrdeset godina postojanja INOVA je u Zagrebu okupljala, poticala i javnosti predstavljala
tisude hrvatskih i stotine inovacija iz inozemstva.
Dugogodišnja tradicija izložbe INOVA dala je veliki poticaj zagrebačkom inovatorstvu. Hrvatski
savez inovatora je od 2003. godine želedi potaknuti ravnomjerniji inovatorski razvitak u RH, počeo
priređivati nacionalne izložbe i izvan Grada Zagreba. Rezultat te želje su vrlo uspješne izložbe u
Ogulinu, Samoboru, Rijeci, Čakovcu, Osijeku i Šibeniku. Osobit značaj imala je riječka INOVA, koju je
uz veliku posjetu i medijsku podršku otvorio Predsjednik RH gospodin Stjepan Mesid.
INOVA se ove godine u skladu s novim planom bienalnog održavanja u Zagrebu vrada na
mjesto najvedih uspjeha, zadržavajudi redoviti termin početkom studenog.
Udruživanje izložbi INOVA i BUDI UZOR u zajednički nastup koji je svoju premijeru imao u
Osijeku, donio je iskustvo INOVE i dinamizam te orijentaciju prema poduzetništvu i studentima koja
obilježava BUDI UZOR od samog početka.
INOVA-BUDI UZOR je prvi primjer udruživanja dviju hrvatskih izložba inovacija. Najstarija,
„INOVA“ je spajanjem s najmlađom „BUDI UZOR“ stekla niz novih sadržaja kojima ovo događanje
privlači znatno vedi broj sudionika, izlagača i posjetitelja. Svakako valja naglasiti racionalnost ovakvog
pristupa koji uz znatno manja uložena sredstva donosi značajno povečani učinak.

INOVA 2013
INOVA 2013 je prigoda za susret hrvatskih inovatora i poduzetnika sa inozemnim kolegama i
plasman inovacija na hrvatsko tržište.
INOVA 2013 de okupiti inovatore iz susjednih država (Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina) i
dugogodišnje poslovne partnere Hrvatskog saveza inovatora iz SAD, Velike Britanije i Ruske
Federacije.
INOVA 2013 je ove godine predstavljena na nizu velikih međunarodnih smotri inovacija diljem
svijeta, pa su najavljeni dolasci inovatora iz Tajvana, Malezije, Koreje, Kuvajta, Irana......
INOVA 2013 je izložba inovacija, novih proizvoda i inovacija mladih s brojnim pratedim
sadržajima i osobito atraktivnim programom nagrađivanja. Brojna odličja organizatori pripremaju na
temelju odluka međunarodnog žirija. Najavljujemo nagrade izlagača iz inozemstva, medalje, posebna
odličja i ved tradicionalnu Nagradu Nikola Tesla najboljem hrvatskom inovatoru.
MJESTO ODRŽAVANJA
ZAGREB – Zagrebački velesajam, paviljoni 7 i 7a
Zagrebački velesajam proteže se na prostoru od 505.000 m2 brutto sajamske površine, od čega
180.000 m2 čini zatvoreni izložbeni prostor, a suvremena infrasturktura omoguduje sajamske
aktivnosti i u zimskim mjesecima. U okviru sajamskog prostora je pošta, banka, kurirske službe,
špediteri, restorani, putničke agencije i drugi uslužni sadržaji neophodni za sajamsko poslovanje. Uz

priredbe, na Zagrebačkom velesajmu održavaju se i međunarodni kongresi, savjetovanja i simpoziji,
na kojima redovito sudjeluju ugledna imena domade i svjetske znanosti. Uvođenje novih
specijaliziranih sajamskih priredbi sastavni je dio poslovne politike Zagrebačkog velesajma.
Usmjeravanjem na sajmove s naglašenim stupnjem specijalizacije, namijenjenim jasno definiranim
ciljnim grupama, Zagrebački velesajam podržava sve izraženiji trend pojačane individualizacije u
opdoj marketinškoj komunikaciji. Svake godine Zagrebački velesajam organizira više od 25
specijaliziranih priredbi, na kojima sudjeluje više od 7.000 izlagača iz zemlje i inozemstva, a kroz
izložbene prostore godišnje prođe oko milijun posjetilaca, stručnjaka i poslovnih ljudi.
TKO IZLAŽE NA INOVI 2013
 Inovatori
 Udruge inovatora
 Samostalni istraživači
 Razvojne agencije i tehnološki parkovi
 Inovatori poduzetnici
 Inventivno usmjerena trgovačka društva i obrti
 Velika trgovačka društva
 Međunarodne organizacije inovatora
PROGRAM OCJENJIVANJA
Međunarodni ocjenjivački sud redovito od 2005. g. čine predstavnici svih inozemnih izlagača i
vodedi hrvatski stručnjaci /sveučilišni profesori, najbolji inovatori, stručnjaci iz inventivno usmjerenih
trgovačkih društava, čelnici udruga HSI-a/.
Vrhunska stručnost, međunarodni sastav i dugogodišnje iskustvo jamče povjerenje u
prosudbe Međunarodnog ocjenjivačkog suda. Dodjeljuju se brončane, srebrne i zlatne medalje, a sud
predlaže i niz posebnih nagrada o kojima odlučuju organizatori. Ističemo glavnu nagradu INOVE,
„Godišnju nagradu NIKOLA TESLA“ za najbolju hrvatsku inovaciju prestižno priznanje najboljemu!
VEČER KREATIVNOSTI je vrhunac INOVE, svečana večera uz prigodan glazbeni program kojom
čestitamo svim našim nagrađenim inovatorima uz dodjelu brojnih odličja.
ORGANIZATORI
Hrvatski savez inovatora i Savez inovatora Zagreba uz potporu Grada Zagreba, Hrvatske
gospodarske komore i očekivanu Ministarstva poduzetništva i obrta jamče visoku razinu organiziranja
uz niz osobitih pogodnosti izlagačima.
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