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Gospodarski potencijal 

Uključivanjem u projekt tvrtke imaju priliku predstaviti svoje (inovativne) proizvode i usluge 
velikom broju posjetitelja u Hrvatskoj i Parizu. Uz suradnju sa sveučilišnim timom ostvaruje se 
prostor za realizaciju vlastitih ideja, plasiranje novih proizvoda na tržište, izravan kontakt s 
ciljanim potrošačima te povećanje tržišnog udjela.  

Također, masovnom proizvodnjom komponenti kuće, u odnosu na uobičajeni princip 
gradnje, osigurala bi se znatno povoljnija izgradnja stambenih objekata te otvorila brojna 
radna mjesta. 

Više o projektu možete saznati na  

http://www.youtube.com/watch?v=hfGnyMo5rUY 

www.facebook.com/membrainSDE 

www.membrain.com.hr 


