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THE GREAT EXHIBITION 
Velika izložba inovacija 

London, 28. rujan – 01. listopad 2009. 
 
 

Velika izložba inovacija je novi projekt Britanskog instituta nositelja patenata i tvrtke 
Opus business Media s ciljem stvaranja velike, međunarodne izložbe inovacija i novih 
proizvoda. Voditelj projekta je gospodin David Wardell dugogodišnji predsjednik 
ocjenjivačkog suda najveće svjetske izložbe inovacija INPEX, naš vjerni prijatelj koji redovito 
od 2005. vodi i sud INOVE. Njegovo dugogodišnje iskustvo, u radu s inovatorima diljem 
svijeta jamči svaki uspjeh ove nove izložbe. 

Velika izložba je zamišljena kao mjesto međunarodna razmjena ideja, inovacija, novih 
proizvoda i djela primjenjene umjetnosti sa istaknutim komercijalnim izgledima. Izložba ima 
veličanstvenu lokaciju, veliku dvoranu sjajnog THE ROYAL HORTICULTURAL HALL, tzv, 
LAWRENCE HALL, u samom srcu Londona, u neposrednoj blizini Backingham Palace i Big 
Bena. Takvo mjesto održavanja je novo jamstvo velike poslovne posjete, pa će Velika 
izložba sigurno biti susretište inovatora i poduzetnika, investitora i pružatelja svih usluga 
potrebnih za uspješnu komercijalizaciju inovacija. 

Ova prestižna lokacija i sjajna dvorana građena u art decor stilu je tijekom 80 godina 
postala popularno mjesto raznih poslovnih sajmova. Velika izložba svojim konceptom i 
imenom želi podsjetiti na istoimenu svjetsku manifestaciju koja je postala sinonim Svjetske 
izložbe nakon viktorijanskog izdanja pred gotovo 150 godina. Iz svega je razvidno, ambicije 
organizatora su doista velike, a njihovim ostvarenjem naši inovatori stjeću neusporedive 
komercijalne izglede. 

Ocjenjivački sud će činiti vrhunski britanski stručnjaci i gosti iz različitih dijelova 
svijeta, a među njima i nekoliko hrvatskih sudaca. Sud će izabrati najbolje temeljem kriterija 
koje se već godinama uspješno primjenjuju na INPEX-u. Dodjela odličja je na osobito svečan 
način najavljena za sam kraj izložbe,  01. listopada. 

S obzriom na sjajne najave koje prate ovu veliku, svjetsku izložbu inovacija i iznimno 
mjesto i ulogu Hrvatske, pozivamo Vas da svojim vrijednim dostignućima uveličate izložbu i 
doprinesete novom, zajedničkom međunarodnom, osobito komercijalnom uspjehu hrvatskog 
inovatorstva. 
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