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A R H I M E D 
Moskva, Ruska federacija, 27. – 30.ožujak 2007. 

 
ZAŠTO IZLAGATI U RUSIJI 
 Nakon brojnih i vrlo uspješnih sudjelovanja na velikim međunarodnim izložbama inovacija u 
državama Europske unije i SAD, odlučili smo u skladu sa čestim zahtjevima ponuditi hrvatskim 
inovatorima i trgovačkim društvima, nastup na tržištu tranzicijskih zemalja. Izabrali smo najveću, 
Rusku federaciju zbog ogromnog ruskog tržišta koje našim inovacijama otvara jednu novu i posebnu 
mogućnost komercijalizacije. 

Izložba ARHIMED je u razdoblju 1998-2006. postala vodeća smotra inovatora izvan SAD i 
EU, sa oko 1000 izložaka iz 20 država iz cijelog svijeta i 10-tak tisuća poslovnih posjetitelja iz Ruske 
federacije i inozemstva, a sve to s oko 200 milijuna USD vrijednih sklopljenih poslovnih dogovora. 
«Zahvaljujući ARHIMEDU, tisuće inovacija nalaze mogućnost plasmana na rusko tržište», riječi su 
J.M.Lužkova, moskovskog gradonačelnika s otvaranja ARHIMEDA. 
HRVATSKI UČINCI NA ARHIMEDU 2001. – 2006. 
 Zagrebački i riječki inovatori sudjeluju od 2001. na ovoj vrijednoj izložbi. Uspjesi su potvrdili 
opravdanost izlaganja. Pet hrvatskih novih proizvoda, razvijenih na temelju inovacija prodani su na 
ruskom tržištu, a ukupan interes za naše inovacije bio je velik, pa je 60 izložaka nagrađeno zlatnim i 
srebrnim medaljama. 2002.g. hrvatski su inovatori proglašeni najboljim izlagačima i nagrađeni 
Zlatnim Arhimedom, a 2005.g. posebnim priznanjem organizatora. 
 Rusko tržište je zadnjih 15-tak godina cilj svih velikih nacionalnih gospodarstva svijeta. 
Svojom veličinom, brojnim i raznolikim potrebama, sve većim financijskim mogućnostima i 
tranzicijskim obilježjima, ono i hrvatskim inovacijama i novim proizvodima predstavlja veliki izazov. 
Osobit interes iskazan je za proizvode ekološke vrijednosti, one namijenjene zdravlju, novosti iz 
metalne industrije, široke potrošnje... 
ARHIMED 2007. 
 ARHIMED organizira Tehnopark Vostok uz potporu Ureda Predsjednika Ruske federacije, 
Vlade Grada Moskve, Ministarstva industrije, znanosti i tehnologije Ruske federacije, Trgovačke i 
industrijske komore Ruske Federacije, Ruske agencije za patente i žigove, Sveruskog saveza 
inovatora i Udruženja Sojuzpatent. 
 Sudionicima se nudi i niz dodatnih sadržaja: 

- međunarodna izložba intelektualnog vlasništva 
- program nagrađivanja s nizom posebnih natječaja  
- poseban program za medije s dnevnim konferencijama za novinare 
- predstavljanja nacionalnih delegacija uz redoviti dan hrvatskih izlagača 
- međunarodna izložba žigova LEADER 2007. 
- Festival «Roboti za ljude» 

ODLIČJA ARHIMEDA 
 Vrlo stručan međunarodni ocjenjivački sud važna je kvaliteta ARHIMEDA. Sud odlučuje o 
brojnim, vrijednim i poticajnim nagradama, medaljama, posebnim priznanjima /najbolja inovacija, 
najbolji industrijski prototip, nagrada Grada Moskve, nagrada Ministarstva obrane, najbolja inovacija 
u zaštiti i spašavanju najbolji žig «Lider 2007»/, novčanim potporama, a najbolji od najboljih dobivaju 
glavnu nagradu “Zlatnog Arhimeda”. 
ORGANIZATORI HRVATSKOG NASTUPA 
 Organizator nastupa inovatora iz cijele Hrvatske na izložbi ARHIMED je Hrvatski savez 
inovatora /HSI/, a izvršni organizatori su Savez inovatora Zagreba i Savez inovatora Primorsko-
goranske županije. Potporu redovito pružaju Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba i Hrvatska 
gospodarska komora. Odgovorna osoba za pripremu i sudjelovanje na izložbi je predsjednica HSI i 
Saveza inovatora Zagreba, gđa Ljiljana Pedišić, dipl.inž.  
 

Predsjednica HSI 
Ljiljana Pedišić, dipl.inž.v.r. 
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