
Mi poduzimamo!
Genijalni je Nikola Tesla izmislio 
električnu energiju, ali otad svijet 
osvjetljavaju poduzetni ljudi.
Bez njih bismo utonuli u mrak.
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Svjetski kongres poduzetnika
Croatia • Hrvatska • Zagreb • 24. – 27. 10. 2018.

Globalni problemi današnjice te zalaganje za ravnomjeran, ravnopravan i 
uravnotežen razvoj, temeljni su lajtmotiv organiziranja Svjetskog kongresa poduzetnika.

Svjetski kongres poduzetnika nema namjeru mijenjati svijet, ali ima namjeru i potrebu doprinijeti 
mijenjanju svijeta – nabolje!

OPĆI CILJ Svjetskog kongresa poduzetnika je promocija značaja, svrhe i kulture poduzetništva.

MISIJA Svjetskog kongresa poduzetnika je da prezentira poduzetništvo kao nezamjenjivu polugu ekonomskog 
razvoja i rješavanja aktualnih problema u svijetu.

www.congress.hr • www.perspektive.com.hr
Kontakt: poduzetnistvo@promo-perspektive.com • mediji@congress.hr 



Izložba EXPO.CROATIA.SKP.2018. Izložba proizvoda hrvatskog gospodarstva i poduzetništva, te proizvoda i usluga 
sudionika, partnera, pokrovitelja i sponzora Kongresa.

B2B susreti. Jedan od posebno organiziranih i koordiniranih programskih sadržaja Kongresa, sa ciljem upoznavanja, 
prezentiranja, umrežavanja i dogovaranja poslovne suradnje sudionika Kongresa.

Forum mladih poduzetnika / Poduzetnička akademija, poseban je Program edukacije za mlade i buduće poduzetnike.

Posjete delegacija Kongresa najvišim državnim institucijama i najznačajnijim poslovnim asocijacijama u Hrvatskoj.

(a) identificiranjem i prezentiranjem prepreka i mjera za razvoj poduzetništva – s jedne strane, te

(b) promocijom uspješnih poduzetnika, poduzetničkih praksi, projekata i proizvoda – s druge strane, ali i

(c) globalnim problemima današnjice (ratovi, siromaštvo, terorizam, ugrožavanje planete) koji snažno utječu na 
globalni razvoj ekonomije i poduzetništva ili su im neravnopravna i neravnomjerna ekonomija i poduzetništvo 
uzročnici.

Svjetski kongres poduzetnika će se podjednako i paralelno baviti:

Fakultativni izleti. Kulturni sadržaji 
u Zagrebu.

Gala večera
sudionika Kongresa.

Posebni
programi.

Radni segmenti i sadržaji Svjetskog kongresa poduzetnika
• OKRUGLI STOL. Sudjeluju eksperti iz oblasti ekonomije i poduzetništva. OS će se baviti  identificiranjem i 

prezentiranjem uzroka, prepreka i mjera za razvoj poduzetništva.

• SEKTORSKI STRUKTURIRANI PANELI. Na SSP vodit će se rasprave o specifičnostima mogućeg razvoja 
poduzetništva po granama gospodarstva i interesnim/poslovnim funkcijama.

• PLENARNA ZASJEDANJA. ·P Z predstavljat će platformu za prezentiranje glavnih referata / govora te za usvajanje 
glavnih kongresnih dokumenata.

Sve forme rada (OS, SSP, PZ) bit će iskorištene i za predstavljanje najuspješnijih poduzetnika, dobrih poslovnih praksi, 
uspješnih projekata te kvalitetnih i inovativnih proizvoda.

Inicijative Svjetskog kongresa poduzetnikaInicijative Svjetskog kongresa poduzetnika
• Donošenje Deklaracije „Uloga poduzetništva u globalnom razvoju“ (Svrha i cilj: Dugoročno promoviranje i 

zagovaranje poduzetništva kakvo nam je potrebno u 21. stoljeću)

• Proglašenje 5. 3. Svjetskim danom poduzetnika (Svrha i cilj: Dugoročno i kontinuirano ukazivanje na značaj 
poduzetništva te mogućnosti i obvezu poduzetništva i poduzetnika u izazovima 21. stoljeća)

• Proglašenje/otvaranje prve Aleje poduzetnika u svijetu (Svrha i cilj: Dugoročna i trajna zahvala poduzetnicima na 
njihovom doprinosu u općem razvoju čovječanstva)

• Imenovanje ambasadora poduzetništva (Svrha i cilj: Kontinuirano zagovaranje i lobiranje za interese poduzetništva 
ali i za obveze poduzetništva i poduzetnika u izazovima 21. stoljeća)

• Dodjela papi Franji visokog priznanja Kongresa „za neumorno zagovaranje pravde i jednakosti u svijetu“
(Svrha i cilj: Odavanje posebne počasti papi Franji u nadi da će i drugi velikodostojnici poći Njegovim primjerom i da 
će pravda i jednakost u svijetu postati imperativ čovječanstva u 21. stoljeću)

Događanja


