Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na
najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z
witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa
urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności
Portal Informacje Katalog firm Praca Szkolenia Wydarzenia Porównania międzylaboratoryjne
Kontakt

Laboratoria
.net
Innowacje
Nauka
Technologie

Logowanie Rejestracja

pl

Naukowy styl życia
Nauka i biznes
●
●
●
●
●
●

Nowe technologie
Felieton
Tygodnik "Nature"
Edukacja
Artykuły
Przemysł

Strona główna › Informacje

MARR zaprasza na bezpłatne seminarium
MARR zaprasza na bezpłatne seminarium pn. „Sukcesja jako metoda ochrony własności
intelektualnej firmy na przykładzie znaku towarowego i renomy firmy".
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w Krakowie, zaprasza do udziału w bezpłatnym
seminarium pt. „Sukcesja jako metoda ochrony własności intelektualnej firmy na przykładzie znaku

towarowego i renomy firmy", które odbędzie się 6 września we Wrocławiu.
Seminarium dotyczyć będzie następujących zagadnień:
Majątek firmy - marka zbudowana wokół znaku towarowego przedsiębiorstwa
Marka firmy w sprawozdaniu finansowym
Prawne środki ochrony znaku towarowego
Planowanie strategiczne i ochrona prawno-podatkowa majątku niematerialnej części firmy
Rozwiązania prawne w sukcesji z uwzględnieniem zabezpieczenia interesów właściciela znaku
firmowego
Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli mikro, małych i średnich firm z branży
skórzanej i drzewnej oraz firm prowadzących działalność importową lub eksportową z całej Polski,
chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat korzyści płynących z ochrony własności intelektualnej.
Spotkanie organizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach projektu:
"Własność intelektualna – niedoceniony potencjał przedsiębiorców". Szczegóły oraz rejestracja na
stronie: www.marr.pl/projekty/wi
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Prezydent podpisał nowelizację określaną
pakietem wolności...
Jest to wzmocnienie istniejących regulacji prawnych.
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Rektor UJ zaapelował o informacje o
przyjęciu szczepionki
Poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej.
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Covid u płodu jest możliwy, ale bardzo mało
prawdopodobny
Uspokajają naukowcy, którzy przeanalizowali ryzyko takiej sytuacji.
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ECDC przedstawiło ocenę aktualnej sytuacji

epidemicznej
Także prognozy na koniec roku i strategie reagowania
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Europa po raz kolejny stała się epicentrum
pandemii
Ochrona przez szczepionki wywołała w ludziach "fałszywe poczucie bezpieczeństwa".
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Mikroplastik uszkadza mózg
Cząstki mikroplastiku mogą przenikać przez barierę krew-mózg.
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Spadek zaszczepienia na różne zakażenia
grozi nawrotem
Ostrzegła krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.
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Centrum Foresightu i Internacjonalizacji
Powstało w Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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