Już 21 września

Markowe czy podrobione?
Podróbki i naruszenia znaków towarowych
i wzorów przemysłowych.

Zarejestruj się już dziś na
bezpłatne warsztaty edukacyjne
dla przedsiębiorców na
www.jwp-fundacja.pl

Cykl warsztatów dla przedsiębiorców „WYGRYWAJ BEZ PODRÓBEK! Nie kradnij cudzych pomysłów”.
Organizator :

Patroni honorowi:

Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

Patroni programu:

Mazowiecka Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości

Dolnośląska
Izba
Gospodarcza

PRELEGENCI:

Joanna Janoszek
Krajowy i europejski rzecznik patentowy
Kancelaria Rzeczników Patentowych JWP

Anna Hoffman - Flatow
Radca prawny, rzecznik patentowy
Kancelaria Rzeczników Patentowych JWP

To już drugie w tym roku spotkanie przedsiębiorców z
ekspertami ds. własności intelektualnej w ramach cyklu
warsztatów edukacyjnych „ Wygrywaj bez podróbek!- Nie
kradnij cudzych pomysłów.” 21 WRZEŚNIA br. zapraszamy
na spotkanie do sali konferencyjnej w Dolnośląskiej Izbie
Gospodarczej, gdzie będziemy poruszać aspekty
podrobionych znaków towarowych oraz wzorów
przemysłowych. Na spotkaniu chcemy uświadomić
przedsiębiorcom, że przed podróbkami można się bronić,
można z tym procederem walczyć i dochodzić swoich praw.
Cykl spotkań dla przedsiębiorców ma służyć podnoszeniu
świadomości dot. szkodliwości podróbek i konsekwencji
prawnych związanych z naruszeniami praw wyłącznych.
Organizatorem warsztatów jest Fundacja JWP Masz
Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!, a wiedzę merytoryczną
dostarczają
eksperci
z:
Kancelarii
Rzeczników
Patentowych JWP.
TEMAT WARSZTATÓW: „Markowe czy
podrobione?- podróbki i naruszenia
znaków towarowych i wzorów przemysłowych”
MIEJSCE SPOTKANIA: Wrocław,
Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39
DATA I GODZINA: 21 września 2012, godz. 11.00-15.00
DLA KOGO: Mali i średni przedsiębiorcy
PROGRAM SPOTKANIA:
11:00-12:30
• Działania Fundacji JWP Masz Pomysł? Masz Patent.
Masz Zysk!
• Znak towarowy i wzór przemysłowy - definicja, rodzaje,
klasyfikacja, ochrona terytorialna
• Prawa własności intelektualnej w przedsiębiorstwie –
znak towarowy i wzór przemysłowy jako przedmiot
obrotu
• Podróbka czy nie? Definicja podrobionych znaków
towarowych i naruszeń wzorów przemysłowych
• Zakres uprawnień wynikający z posiadanych praw
wyłącznych
12:30-12:45
• Przerwa kawowa
12:50-15:00
• Współpraca z organami celnymi w celu wzmocnienia
ochrony
praw
własności
intelektualnej
w
przedsiębiorstwie. Ochrona na granicy.
• Czyny nieuczciwej konkurencji w świetle ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
• Podróbki i naruszenia pław własności intelektualnej studium przypadku
• Ochrona cywilnoprawna i karnoprawna w oparciu o
prawo ochronne do znaku towarowego
Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby spotkanie konferencyjnoszkoleniowe odbyło się zgodnie z prezentowanym programem, jednak
zastrzegamy sobie możliwość częściowych zmian.

www.jwp-fundacja.pl

fundacja@jwp-fundacja.pl

