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Campania națională  a fost un demers unic de mediatizare, 
promovare și sprijin acordat inventicii românești. Am crezut că inventica și 
inventatorii români trebuie să fie cunoscuți marelui public şi că valorile care susțin 
știința și cercetarea românească au nevoie de mai multă promovare și de mai mult 
suport financiar. 
 
De un real succes, caravana  a avut un caracter itinerant, 
prezentând deopotrivă invenții românești și internaționale, inventatori locali, odată cu 
tehnologiile 3M care ne îmbunătățesc în fiecare zi viața, de la banalele produse de uz 
casnic până la invenții revoluționare din domeniul sănătății, industriei auto, energiei 
sau siguranței traficului. 
 
Prin acest proiect unic ne-am dorit să spunem povestea inventatorilor noştri cu voce 
tare. În asta a constat toată miza: să transformăm acești oameni minunați în vectori de 
comunicare și într-un liant între noile generații și managerii de succes. Credem că 
inventica poate și trebuie să fie o sursă generatoare de profit, de reputație și cariere de 
succes. 
 
Gala Premiilor Inovaţiei, punctul culminant al campaniei , va 
avea loc în data de 27 noiembrie 2013, începând cu orele 18:30, la Biblioteca 

Centrală Universitară din Bucureşti, în cadrul căreia vor fi premiaţi autorii celor 
mai bune invenţii, într-un final de excepţie al acestei campanii extrem de importante la 
nivel naţional, prin mesaj şi semnificaţie. 
 
Campania  a fost susţinută de 3M, una dintre cele mai mari 
companii din lume, o firmă care datorează, de peste 100 de ani, succesul său inovaţiei 
şi dorinţei oamenilor de a depăşi limitele. Campania noastră s-a concentrat pe 
popularizarea ideilor care duc inovaţia mai departe, care schimbă şi salvează vieţi, care 
generează pasiune şi, de ce nu, creştere economică şi reputaţie la nivel mondial. 
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Vă mulțumim că ne veți fi alături! 
 
Persoane de contact: 
Rareș Petrișor 
Tel: 021.305.45.74 
Email: rares.petrisor@mediapozitiv.com 
 
Andreea Meghes 
Tel: 021.202.80.00 
Email: ameghes@mmm.com 
Web: www.3M.com/ro 
 
3M pe scurt 
 
3M este o companie globală de tehnologii diversificate. Cu sediul în SUA și cu o puternică prezență globală, 3M deține peste 
2500 de patente recunoscute internațional și înglobează efortul și munca a peste 84.000 de angajați pe întreg mapamondul. 
Inovația continuă este esența companiei 3M. Inovațiile 3M au îmbunătățit viața a milioane de oameni din întreaga lume. Cu 
vânzări la nivel global de 30 de miliarde de dolari, 3M este una dintre cele 30 de companii listate în indicele Dow Jones Industrial 
Average și face parte din Standard & Poor’s 500. Compania promovează și acționează în spiritul responsabilității sociale și al 
protejării mediului. 3M a desfășurat peste 8600 de programe de prevenire a poluării. Prezentă în România de 15 ani, compania 
3M oferă tehnologii, soluții și produse în următoarele domenii principale: bunuri de consum, electronică și energie, sănătate, 
industrie, siguranță, securitate și grafică comercială. Pentru mai multe detalii, va invităm să accesați web site-ul  www.3M.com si 
să ne urmăriți și pe Twitter: @3MNews. 

 


