Želite izvedeti, kako doseči boljše rezultate in
zmanjšati tveganja pri poslovanju?
Vabimo vas na

INDIVIDUALNO POSVETOVANJE S PODROČJA INTELEKTUALNE LASTNINE
dne 15.3.2012, od 9.30 ure dalje,
v prostorih PGZ, Klub PAC, Lendavska 5a/IV v M. Soboti
Izkušena ekipa strokovnjakov iz Urada RS za Intelektualno lastnino vam bo pomagala
odgovoriti na vprašanja s področja intelektualne lastnine!
Poznavanje in upravljanje s pravicami intelektualne lastnine (IL) VAM OMOGOČA:
-

dodatne PRIHODKE: pridobljene bodisi z licenciranjem, prodajo ali ostalimi transakcijami, povezanimi
s pravicami IL.

-

PROSTO DELOVANJE na trgu: z zaščito blagovnih znamk, izumov, modelov si zagotovite pravico
izrabljanja IL in se izognete morebitnim tožbam tretjih strank.

-

grajenje močnih BLAGOVNIH ZNAMK: zaščita in uporaba pravic IL ob uvedbi novih izdelkov na trg in
za namen tržnega komuniciranja, povečanje ugleda in kot signal kredibilnosti.

-

OPTIMIZACIJO STROŠKOV ZA R&R in MARKETING tudi s pomočjo SPREMLJANJA KONKURENCE:
analiza javno dostopnih podatkov o prijavljenih znamkah, modelih in patentih.Napoved tehnoloških in
komercialnih trendov ter strateška analiza potez konkurence.

-

UVELJAVLJANJE zaščitenih pravic v primeru kršitev in PRAVNO ZAŠČITO ob zlorabi poslovnih
skrivnosti.

-

PRIDOBIVANJE FINANCIRANJA - zaščitene znamke, patente in modele lahko ovrednotite, uporabljate
pri pogajanjih in pridobivanju finančnih sredstev.

»Če bi si morali razdeliti podjetje, bi z veseljem vzel blagovne znamke in ''dobro ime'' podjetja in vam prepustil preostalo
premoženje– prav gotovo bi bil tako bolj uspešen kot vi.«
John Stewart, bivši direktor Quaker Oats

Dodatne informacije: simona.rataj@gzs.si
Prijave (sprejemamo do 12.3.2012): mira.kikec@gzs.si

Vljudno vabljeni!

PRIJAVNICA
»Individualno posvetovanje s področja intelektualne lastnine«
15. marec 2012
Ime in priimek:

1.
2.
3.

Podjetje:
Naslov:
Kraj:
Poštna številka:
Davčni zavezanec:

DA

Id za DDV:

SI

NE

Telefon:
Faks:
E-mail:

Posebej lahko izpostavite teme oz. vprašanja s področja IL, ki vas zanimajo:
Vprašanje št. 1
Vprašanje št. 2
…
Pošljite ALI na faks: 02/52 136 59
ALI na: mira.kikec@gzs.si
Prijave sprejemamo do 12. marca 2012.

