
 

  

                                                                                                                                      

 

  

 

Gospodarski forum 

„Hrvatska u digitalnom dobu – prilike i perspektive“ 

Industrijska i trgovinska komora za Rheinhessen, Mainz 

20. veljače 2018, 15:00 – 18:00 sati 

Hrvatsko je gospodarstvo u daljnjem porastu, čemu pridonose rast privatne potrošnje i ulaganja. Hrvatska, 

nadalje, dobiva na značaju i u ulozi tržišta nabave. Perspektivne teme kao što su digitalizacija, industrija 4.0, 

startupovi i dualni sustav obrazovanja svakim danom postaju sve važnijima. 

U kojem se smjeru razvija Hrvatska, koje djelatnosti i niše slove kao perspektivne te nude li one dobre 

mogućnosti poslovanja i suradnje? 

O ovim i drugim pitanjima razgovarat će i raspravljati predstavnici tvrtki, stručnjaci te nositelji odluka na 

Hrvatskom gospodarskom forumu 8. studenog 2018. u Industrijskoj i trgovinskoj komori u Mainzu. 

 

PROGRAM 

14:30 – 15:00 sati Registracija sudionika i kava dobrodošlice  

15:00 – 15:15 sati Pozdravni govori 

• Günter Jertz, glavni direktor Industrijske i trgovinske komore za Rheinhessen 

• Dr. Goran Grlić Radman, veleposlanik Republike Hrvatske u SR Njemačkoj  

• Sven Thorsten Potthoff, direktor Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske 
komore 

15:15 – 15:30 sati Keynote „Poslovati u Hrvatskoj kao poslodavac budućnosti“ 

Christian Gutgsell, član društva tvrtke KM Kovnica d.o.o., tvrtke-kćeri njemačke 
grupacije König Metall iz Gaggenau-a 

15:30 – 16:30 sati Panel rasprava „Mala zemlja za velike trendove!? – Hrvatska 4.0“  

Hrvatska kao tržište prilika: Kako se tržište mijenja digitalizacijom, kako se hrvatska 
politika prema tome odnosi i koje su prilike za njemačke tvrtke? 

 

Sudionici:  

Digitalizacija:  

• Mark Vasić, International Regulatory Affairs, Deutsche Telekom AG (najveći njemački 

ulagač u Hrvatskoj i većinski vlasnik Hrvatskog Telekoma d.d.)  

Start-upovi:  

• Andreas Lukic, Managing Partner, ValueNet Capital Partners GmbH  

• Tomislav Prodanović, COO, UHP Software  
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Strukovno obrazovanje i stručno usavršavanje 

• Ramona Neuse, Skills Expert njemačkog Saveznog ministarstva gospodarstva i 

energetike (BMWi) (c/o AHK Kroatien)  

Politika 

• Franz Seiß, Odjel vanjskog gospodarstva, destinacijski marketing, Ministarstvo 

gospodarstva, prometa, poljoprivrede i vinarstva Rheinland-Pfalz 

16:30 – 17:15 sati Radionice  

 Radionica 1: „Ulazak na hrvatsko tržište i 

poticanje investicija u Hrvatskoj“ 
Radionica 2: „Mlade tvrtke i IT“ 

 

 Referenti:  

Bojan Batinić, Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta RH 

Sven Thorsten Potthoff, direktor, Njemačko-

hrvatska industrijska i trgovinska komora 

Referenti:  

Tomislav Prodanović, COO, UHP Software 

 

Mario Šušak, direktor Hrvatskog gospodarskog 

saveza u Njemačkoj  

 Jezici: engleski & njemački  

Prostorija: tbc 

Jezik: njemački 

Prostorija: tbc 

17:15 sati  Kraj događanja  

18:00 – 20:00 Uhr Prijem njemačko-hrvatskog gospodarstva  

Kontakt:   
Mario Šušak, Direktor Hrvatskog gospodarskog saveza u Njemačkoj  
Program slijedi.    

Stanje dana 04. 02. 2019. Prava na izmjene pridržana. 


