Enterprise Europe Network
przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
oraz China IPR SME Helpdesk
zapraszają do udziału w szkoleniu:

„Ochrona własności intelektualnej
w Chinach”
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli firm z sektora MŚP, działających na rynku chińsku lub dopiero
zamierzających rozpocząć inwestycję w tym kraju.
Celem szkolenia jest zapoznanie przedsiębiorców z informacjami nt. tego jak chronić oraz egzekwować prawa
własności intelektualnej w Chinach.

Szkolenie odbędzie się w dniu 14 marca 2018 roku, o godz. 10.00, w siedzibie IPH w Krakowie,
przy ul. Floriańskiej 3, II p.
Program szkolenia:
9.50 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.10 Prezentacja oferty Ośrodka Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie
10.10 – 12.00 ● Wprowadzenie do ochrony własności intelektualnej w Chinach
● Co należy chronić i jakie są dostępne narzędzia prawne: prawo patentowe,
prawo autorskie, prawo znaków towarowych, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
● Strategie zapobiegania naruszeniom i dobre praktyki – działalność w Chinach,
udział w targach, spotkania i negocjacje biznesowe
● Rola umów w ochronie własności intelektualnej
● Studia przypadków
● Informacja na temat China IPR SME Helpdesk i dostępnych usług
12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 13.15 Indywidualne konsultacje dla zainteresowanych

Prowadzący:
Michał Kłaczyński - prawnik, ekspert China IPR SME Helpdesk and ASEAN IPR SME Helpdesk.
Wykształcony w USA (Harvard), Chinach (Sichuan University) i w Polsce (Uniwersytet Jagielloński).
Doświadczenie zawodowe obejmuje projekty inwestycyjne i transakcje z istotnymi aspektami własności intelektualnej
(transfer technologii, licencje, umowy produkcyjne, dystrybucyjne) w Chinach, Azji Południowo - Wschodniej i Azji
Centralnej, a także doradztwo regulacyjne i dotyczące własności intelektualnej.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Temat: „Ochrona własności intelektualnej w Chinach”
miejsce: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, ul. Floriańska 3, sala II p.
termin: 14 marca 2018 roku, godz. 10.00
Proszę wypełnić czytelnie i przesłać na adres IPH w Krakowie: 31-019 Kraków, ul. Floriańska 3, tel.: 428-92-50;
e-mail: mrak@iph.krakow.pl

Informacje o uczestniku szkolenia:
imię.............................................................. nazwisko.................................................................................................
stanowisko............................................................................. telefon..........................................................................
e-mail............................................................................... www....................................................................................

Firma:
pełna nazwa firmy........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ulica...............................................................................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość.......................................................................................................................................
telefon............................................................................, fax........................................................................................
wielkość firmy (proszę zaznaczyć właściwą używając symbolu „x”)
mikro 
mała 
średnia 
duża 

inne niż przedsiębiorstwo 

Wyrażam zainteresowanie udziałem w indywidualnych konsultacjach z ekspertem:
NIE 
TAK  w zakresie ……………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………….……………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU :
• Termin przyjmowania zgłoszeń – do wyczerpania miejsc
• Uwaga: ilość miejsc ograniczona
• Udział jest bezpłatny

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie korespondencji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204, z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez IPH, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, z późn. zm.).

…..…...................
Data
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