VABILO
NA SREČANJE S PREDSTAVNIKI URADA ZA INTELEKTUALNO LASTNINO

Izzivi pravnega varstva intelektualne lastnine
Spoštovani,
Gospodarske družbe se venomer soočamo z novimi idejami, izumi, novimi izzivi, hkrati pa smo v
dilemi, kako z njimi ravnati, oziroma, ali jih sploh smemo uporabljati. Zato vas
vabimo
6. maja 2010 ob 13.15 uri v našo družbo Cetis, d.d. na Čopovo 24 v Celju,
na sproščen pogovor s predstavniki Urada za intelektualno lastnino, kjer bomo spregovorili o:
 pravnem varstvu patentov, modelov, znamk, idej,
 pomenu ustrezne zaščite in komercializacije intelektualne lastnine
 ter odgovorili na morebitna vprašanja iz prakse.
Ali ste vedeli?
1. 86 % izboljšav v podjetjih je sicer pomembnih, toda le znotraj obstoječih trgov – prispevajo 62 % vseh prihodkov in
39 % vseh dobičkov. V preostalih 14 % gre za izboljšave, ki so ustvarile nove trge. Te so prinesle 38 % prihodkov in kar
61 % vseh dobičkov. Inovativne zamisli, ki so ustrezno zavarovane, odpirajo nove možnosti in predvsem nove trge.
2. Statistično je dokazano, da ustrezno zavarovane pravice dvigujejo tržno vrednost družbe in ustvarjajo delovna mesta.
3. Varstvo samo po sebi ne pomeni nič, če je neustrezno ali pa varuje družbo na "napačnih trgih". Takšne primere v
praksi žal pogosto srečujemo.
4. Znate ustrezno tržiti ter zaščititi svoje znanje in ideje na vseh trgih?
5. Ste prepričani, če morda za varstvo svoje intelektualne lastnine ne plačujete preveč?

Ekipa strokovnjakov bo na voljo za vse, kar vas zanima in za kar skozi pogovor odkrijete, da bo predmet
razmisleka v prihodnosti. Osnovna zamisel je, da lahko govorite prosto. Imate pa tudi možnost, da se po
splošni predstavitvi dogovorite za kasnejše individualne pogovore, saj pred širšo javnostjo določenih stvari
morda ne morete razkriti.
Verjamemo, da bo srečanje potekalo v prijetnem vzdušju in bo koristno za vse, ki ustvarjamo trende.
Veselimo se srečanja z vami,
mag. Simona Potočnik,
Glavna direktorica družbe Cetis, d.d.

RSVP: tamara.belsak@cetis.si do 4. maja 2010

Predavanje je brezplačno. V kolikor so se vam za predstavnike Urada za intelektualno lastnino porodila kakršnakoli vprašanja, vas prosimo, da
nam ji posredujete vnaprej. Ob prijavi vas prosimo, da navedete tudi številko svojega osebnega dokumenta, ki ga je potrebno predložiti ob vstopu
v Cetis. Število mest je omejeno (po sistemu, kdor se prej prijavi). Hvala.

