AGEPI vă invită la un seminar în domeniul proprietății intelectuale și promovarea afa
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În perioada 6-7 iunie, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) în colaborare
cu Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), va organiza la Chișinău seminarul național
"Rolul semnelor distinctive în dezvoltarea afacerilor".
Evenimentul este destinat agenților economici, asociațiilor de producători și fermieri din Republica
Moldova și are drept scop promovarea utilizării obiectelor de proprietate intelectuală (mărci
comerciale, design industrial, indicații geografice, alte semne distinctive) în calitate de instrumente
pentru dezvoltarea afacerilor și creșterea competitivității la export a produselor și serviciilor
autohtone, precum și întru realizarea Planului de acțiuni AGEPI-OMPI pentru anul 2016.
În cadrul seminarului vor fi puse în discuție subiecte ce țin de semnele distinctive, cum ar fi marca
de produs, designul industrial etc. și rolul acestora în promovarea imaginii întreprinderii, inclusiv
recomandări practice privind elaborarea și utilizarea mărcii și a designului industrial pentru
promovarea unei afaceri de succes și rolul protecției acestora la nivel național și internațional.
La seminar sunt invitați să participe atât reprezentanți ai întreprinderilor, inclusiv din sectorul
întreprinderilor mici și mijlocii, cât și orice alte persoane interesate de domeniul promovării
afacerilor.
Evenimentul se va desfășura în perioada 6-7 iunie, în incinta Hotelului Radisson Blu, Sala de
Conferințe “Răut”, str. Mitropolit Varlaam, 77.
Participarea la seminar este gratuită, în limita locurilor disponibile.
Înregistrarea participanților se va face după principiul primul venit-primul servit, în limita a 80 de
locuri disponibile, prin expedierea Formularului de înregistrare pe adresa de e-mail:
seminare@agepi.gov.md [1] sau la numărul de fax: (022) 440094, până la data de 2 iunie 2016.
Înregistrarea este valabilă numai după confirmarea din partea organizatorilor.
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