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V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a
duševního vlastnictví si Vás dovolujeme pozvat k účasti na semináři,
který se koná v Kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví
ve středu dne 21. 6. 2017 v Praze od 10.00 hodin

Možné přístupy k řešení inovací ve firmě
Externí pomoc nebo vlastní inovační prostředí či kombinace?
Přednášející: PhDr. Karel Červený, MSc, MBA

Program
- potřeba komplexního myšlení o paradoxech inovací
- zdroje kreativity k inovacím
- výhody a nevýhody vlastního vývoje (R&D)
- výhody a nevýhody využití poradenských firem, jež vedou inovační projekty
- výhody a nevýhody start-upů
- výhody a nevýhody zapojení celosvětové sítě nadšenců na internetu (nový pohled
z vnějšku vs. vyzrazení know-how)
- mix míry proporcionality využití tří až čtyř přístupů k inovacím
- budoucí pohled na ochranu vlastního know-how jako výzva pro patentové zástupce
- spolupráce manažera pro inovace a patentového zástupce
- motivace patentového zástupce ke spolupráci s marketingem, R&D, apod.
- diskuze
Představte si, že firma vyvíjí nový produkt a nemůže se hnout z místa. Má technický
problém, který zatím nelze překonat. Čas běží a firma se najednou dozví, že konkurence se
snaží o totéž. Jaký přístup zvolí? Využije externí experty nebo se bude snažit motivovat
vlastní vývojáře? Jakou roli mohou sehrát patentoví zástupci? Do jaké míry se bát o ohrožení
vlastního know-how? To všechno jsou otázky, které management firmy musí řešit a které
budou v průběhu semináře diskutovány.
Přednáška je určena nejenom managerům, pracovníkům ve výzkumu a vývoji, ale i
těm, kteří se přímo podílí na tvorbě koncepce ochrany či přímo na vytváření přihlášek
patentů a užitných vzorů.

Garant: Ing. Pavel Jirman

Podmínky a organizační pokyny pro účastníky semináře

„Možné přístupy k řešení inovací ve firmě“
který se koná ve středu 21. června 2017 od 10.00 v Kongresovém sále Úřadu
průmyslového vlastnictví v Praze 6, Antonína Čermáka 2a.
Prezentace účastníků začíná od 9.30 hod.
Dopravní spojení: Výstupní stanice autobusu: Nemocnice Bubeneč.
Aktuální stav MHD na: http://idos.dpp.cz/idos/ConnForm.aspx.
Vložné účastníka a zlevněné vložné pro členy ČSVZ:
Účastník (standardní vložné):
Individuální člen ČSVZ:
Kolektivní člen ČSVZ:

1.250,- Kč
950,- Kč
790,- Kč

Obdržení přihlášek potvrzujeme.
Zařazování účastníků provádíme podle data došlých přihlášek, proto odešlete
co nejdříve. Při neúčasti přihlášeného vložné vracíme. Je možné poslat náhradníka.
Členská sleva je na základě usnesení Valné hromady ČSVZ.
Přihlášku je nutno zaslat předem.
Na jednu závaznou přihlášku lze přihlásit jednoho účastníka. V případě potřeby lze
pořídit kopii přihlášky (resp. stáhnout a vytisknout formulář z internetových stránek
ČSVZ, nebo údaje zaslat elektronickou poštou).
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu tajemnik@csvz.cz.

Kontakt:
Zuzana Burianová - tajemník ČSVZ telefon: 777 858 747
e-mail: tajemnik@csvz.cz
Písemný styk: ČSVZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Telefax ČSVTS/ČSVZ: 222 222 155
Internet (web): http://www.csvz.cz/
Elektronická pošta (preferovaný kontakt): tajemnik@csvz.cz

