Nowe szkolenia w IPH: marzec/kwiecień
2021-03-23
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza na:
Webinar: BREXIT & COVID - nowa szansa dla dostawców z Polski na rynku
niemieckim - 31 marca
Webinar: Jak skutecznie chronić wartości niematerialne w przedsiębiorstwie? - 14
kwietnia

Webinar: BREXIT & COVID - nowa szansa dla dostawców z Polski na rynku
niemieckim - 31 marca
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze pt. „BREXIT &
COVID - nowa szansa dla dostawców z Polski na rynku niemieckim”, który odbędzie
się w dniu 31 marca 2021 r. w godz. 10.00 – 13.00.
Webinar organizowany jest przy współpracy z Akademią German Poland Bridge
Group i dedykowany dla wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych tematyką, w
tym w szczególności do osób zajmujących się w firmach eksportem, promocją i
budowaniem ekspansji zagranicznej polskich wyrobów i usług.
Link do Akademii GPB Group: https://gpb-group.pl/akademia
Udział w webinarze jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc.
IPH zastrzega sobie prawo do ograniczenia przyjęcia liczby osób z jednej firmy.
Więcej informacji, w tym program szkolenia i możliwość dokonania rezerwacji
Webinar: Jak skutecznie chronić wartości niematerialne w przedsiębiorstwie? - 14
kwietnia
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze pt. „Jak
skutecznie chronić wartości niematerialne w przedsiębiorstwie?”, który odbędzie się
w dniu 14 kwietnia 2021 r. w godz. 10.00 - 12.00.
Zaproszenie adresowane jest do wszystkich firm zainteresowanych tematyką ochrony
własności intelektualnej w firmie, w szczególności do członków zarządów, dyrektorów
i menedżerów pionów: marketingu, prawnych, innowacji.
Celem webinaru jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu: zasad strategii
ochrony, systemów rejestrowych i nierejestrowych uzyskiwania praw; skutecznej
prewencji i reagowania na naruszenia; sporów o własność intelektualną – jak je z
sukcesem prowadzić.
Webinar poprowadzi dr Monika Żuraw – Radca Prawny, wspólnik w Kancelarii Żuraw
Gierszewski. Zajmuje się prawem własności intelektualnej od 20 lat.
Udział w webinarze jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc.
IPH zastrzega sobie prawo do ograniczenia przyjęcia liczby osób z jednej firmy.
Więcej informacji, w tym program szkolenia i możliwość dokonania rezerwacji
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