
ELIGAZODÁS A SZELLEMI TULAJDON ÚTVESZTŐJÉBEN

A KREATÍV IPARÁGAK ESZKÖZTÁRA:  
DESIGN ® VÉDJEGY © SZERZŐI JOG

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalával és a Marketing Jam Trend Kft-vel közösen interaktív tájékoz-
tató előadást és rövid gyakorlati képzést szervez mindazon érdeklődő kezdő-, vagy 
gyakorlott vállalkozóknak, akik 

 ■ szellemi tulajdon levédésén gondolkodnak
 ■ saját terméküket, márkájukat, dizájnjukat kívánják levédetni és ehhez  

keresik a megfelelő megoldást
 ■ még most kívánják kialakítani saját logójukat, szlogenjüket, esetleg 

valamely termékük/szolgáltatásuk márkáján, dizájnján gondolkodnak.

Jöjjön el Ön is és vegyen részt a rendezvényünkön, kérdezze előadóinkat, ha fenti 
témák bármelyikében érintett vagy egyszerűen csak a személyes érdeklődés hajtja.

Dátum:  2018. december 5. (szerda)  11:00-tól
Helyszín:  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,  
 I. emeleti Tanácsterem (5000 Szolnok, Verseghy park 8.)
Parkolás:  a kamara előtti parkolóban. (Fizetős parkoló)
A rendezvényen való részvétel díjmentes



PROGRAM: 
10:30  Regisztráció
11:00 – 12:30  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának előadása

Eligazodás a szellemi tulajdon útvesztőjében: 
 ■ Hogy induljak el, ha már van saját szellemi termékem vagy legalább 

elképzelésem?
 ■ Hogyan tudom meghatározni, hogy az én igényem, milyen eljárásnak felel 

meg?- Hol és hogyan érdeklődhetek?
 ■ Kit, milyen ügyben kereshetek? Egyéb tájékozódási formák?
 ■ Mennyire részletesen kell a „találmányomról” beszámolni?
 ■ Mi a menete az eljárásnak?

A kreatív iparágak eszköztára: design - védjegy - szerzői jog
Melyiket, mikor alkalmazzam? Mire terjed ki a védelem?  
Mire figyeljek? Miként intézzem?
Előadó: Jámbor Eszter, osztályvezető, Védjegy és Mintaoltalmi Főosztály

12:30 – 12:45   Kávészünet
12:45 – 13:15  Marketing Jam Trend Kft. előadása

„Mit jelent a design, márka marketinges szemmel? Hogyan határozzam 
meg a cégem design-ját, avagy a márka, logó és szlogen kérdése”

Előadás kezdő vállalatok számára és mindazon haladó vállalkozásoknak, akik 
új design-t terveznek, esetleg új logót, márkajelzést, szlogent szeretnének.
Előadó: Göcző Ágnes Kamarai Szaktanácsadó, a Marketing Jam Trend Kft. 
ügyvezetője

13:30  Szendvicsebéd és személyes beszélgetés, konzultáció előadóinkkal


