
Уважаеми г-не/ Уважаема г-жо,  

  

София Тех Парк АД има удоволствието да Ви покани да участвате в еднодневен индустриален панел 

на тема „Патенти, интелектуална собственост и технологичен трансфер”. Събитието ще се 

проведе на 20 май 2014 г. в сградата на Европейската комисия (ул. „Раковски“ № 124)  гр. София от 

9:00 ч. 

 

Целта на събитието е да представи темата в детайли, като освен законовите рамки, да покаже и 

действителни примери и опит в областта на реализация на нови открития или патентоването им. 

 

Основните теми, които ще се разглеждат по време на събитието са: 

∙ Патенти – какво, защо, кога и къде да се патентова. 

∙ Интелектуална собственост в ИКТ сектора 

∙ Изобретения на служители 

∙ Какво е технологичен трансфер? 

∙ Офиси за технологичен трансфер и тяхната роля 

 

Поканили сме водещи специалисти от страната и чужбина, които да споделят своя опит и знания в 

областта на създаването и защитаването на нови продукти и технологии. 

 

Събитието е безплатно. За да се регистрирате е необходимо да попълните и изпратите приложената 

регистрационна форма до 15 май 2014 г. на e-mail info@eventdesignbg.com или факс: 02/950 26 65 до 

официалният агент на събитието „Ивент Дизайн“ ООД. 

 

Подробна информация за лекторите и актуална програма на събитието, както и достъп до формата за 

регистрация, може да намерите на страницата на София Тех Парк: www.sofiatech.bg. 

 

Не пропускайте възможността да участвате в събитието, да обогатите знанията си и да зададете 

вашите въпроси.  

ИНДУСТРИАЛЕН ПАНЕЛ 
„ПАТЕНТИ, ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОБСТВЕНОСТ, ТЕХНОЛОГИЧЕН 
ТРАНСФЕР“ 

С уважение,  

ЕЛИЦА ПАНАЙОТОВА  

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика“ 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД и при никакви обстоятелства не може 

да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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