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Uspeh izuma Prebujevalnica® na ARCA 2016 v  Zagrebu 
	

V soboto, 22.10.2016, se je v Zagrebu zaključila 14. Mednarodna razstava inovacij ARCA 2016, kjer je 
bilo predstavljeno 180 inovacij iz Hrvaške, BiH, Srbije, Slovenije, Kitajske, Irana, Poljske in Romunije. 

Razstava se je letos odvijala pod pokroviteljstvom predsednice Republike Hrvaške Kolinde Grabar-
Kitarović, Ministrstva podjetništva in obrti, Ministrstva znanosti, izobraževanja in športa ter v sodelovanju 
z mednarodnim združenjem nacionalnih zvez inovatorjev (IFIA), Univerzo v Zagrebu, Hrvaško skupnostjo 
tehniške kulture, Nacionalno knjižnico. Poseben partner mednarodne razstave pa je bila Kitajska zveza 
inovatorjev CAI, ena od največjih svetovnih zvez inovatorjev. 

Na razstavi smo sodelovali z izumom Izoliran multimedijski prostor – Prebujevalnica®. Izumitelj Rudi 
Klarič je za izum Prebujevalnica® prejel bronasto medaljo.  

Prebujevalnica® je bila prepoznana kot izum, ki bo pomembno vplival na razvoj človeštva. Z enim od 
organizatorjev razstave smo se že dogovorili za izvedbo predavanja na temo: »Kako razviti kreativnost in 
inovativnost vsakega posameznika?« 

Prebujevalnica® z uporabo avtorskega pristopa Sem&vem® namreč omogoča zavestno uporabo miselnih 
procesov, s katero je mogoče izboljšati uspeh na vseh življenjskih področjih – ozdraveti, doseči 
kakovostno partnerstvo, uspeti v podjetništvu, doštudirati, dobiti pod nadzor zasvojenosti, zmagovati na 
športnih, umetniških, kulturnih tekmovanjih ...  

Poročilo pripavila: 

Barbara Velej, direktorica 

 
Datum: 24.10.2016  
Več o razstavi na: http://www.inovatorstvo.com/arca-2016-tri-dana-posvecenih-inovacijama/a830 
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