
                

 

              

MEGHÍVÓ 
 

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Pannon Novum Regionális Innovációs 
Ügynökség Nonprofit Kft tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

az 
 

INNO-TÉR – Zalaegerszegi innovációs nap 
rendezvényre 

Az innovációs nap időpontja: 
2010. április 10. 1000 órától 1900 óráig  
 
Az innovációs nap helyszíne:  
Városi Sportcsarnok karzat és  
8900 Zalaegerszeg, Stadion út. 3. I. emelet  
 

Program: 
 

1. INNOTÉR - érdekes előadások az innováció témaköréből (I. emeleti 
terem)  

 
A természet csodái alapfokon 
 
1030 - 1115 A természet csodái (Csodák palotája) 
1130 - 1215 A természet csodái (Csodák palotája) 
 
 
Megújult felsőfokú képzés 
 
1400 - 1430 Az új zalaegerszegi mechatronikai képzés (dr. Lukács Attila, BME Budapest) 
 
Innovatív vállalkozások a lakossági piacon  
 
1500 - 1530 Okos szerkezetek (Forest Hungary Kft.) 
1530 - 1600 3D belső tér látványtervezés 
1600 - 1630 Intelligens világítástechnika  
1630 - 1700 Naturi ökoház (Diogenesz 2001. Bt.) 
1700 - 1730 Passzívházak (Bauland Kft.) 

 
2. INNOTÉR információs pult (I. emeleti terem előtti előtér)  

 
- innovációs toto (nap végi sorsolással  
- INNOTÉR sajtófal, sajtópult, szóróanyagok 
- INNOTÉR webterminál megtekintése 

 
 



                

 

              

3. Innovációs kisfilmek vetítése (felső karzat)  
 
Időpontok 
1000 - 1130; 1200 - 1330; 1400 - 1530; 1600 - 1730 

 
Filmek: 
INNOTÉR filmek  (2x20perc) 
- Innovatív bútorgyártás 
- Fából emberit 
Budapest innovációs film (4 perc) 
Pannon Novum filmek (8x3 perc) 
 

1. Csodák palotája (jobb felső karzat)   
 
Kreatív eszközök 

- Biztos kéz 
- Bernoulli Kosárlabda 
- Ki a gyorsabb: 
- Tükörjáték 
- Vakon összerakó 
- Társas labirintus 
- Mágneses kukac és félig áteresztő ablak 
- Sajtlabirintus 
- Tükörírás 
- Hatszög a hetediken 
- Biztos kéz 
- Legó mozi 
- Csapj a falra 
- Benham korong 
- Kávéscsésze illúzió 
- Polárszűrő 
- Vízesés + forgó tenyér 
- Hangszobrászat 
- Lepke az erőtérben 

 
Innováció a lakosságnak 
 

-  Bauland passzívház 
- 3D belső tér látványtervező 
- Naturi ökoház 
- Okos szerelvények a lakásban 
- Intelligens világítás 

 
Részvételére feltétlenül számítunk:  a szervezők1 

                                                 
1 A változtatás jogát fenntartjuk 

http://www.innoter.hu/videok/innovativ-butorgyartas

