MEGHÍVÓ
A 2010. június 6-8 között Budapesten, tartandó LES Pan-Európai konferenciára

A Licensing Executives Society International (LESI) az egyetlen olyan nemzetközi társadalmi
szervezet, mely fő feladatának tekinti a szellemi tulajdon üzleti hasznosítását. Tagjai a
szellemi tulajdon hasznosításával és/vagy védelmével hivatásszerűen foglalkozó szakemberek, ügyvédek, szabadalmi és védjegy ügyvivők, kockázati tőkések, innovatív vállalatok,
feltalálók, vállalkozók és mindazok, akik felismerték, hogy a szellemi tulajdont megtestesítő
értékek leggyorsabban és leghatékonyabban a technológia transzfer által nyújtott
lehetőségek kihasználásával realizálhatók.
Az LESI európai tagszervezetei adott rendszerességgel Pan-Európai konferenciát tartanak,
melyeken nemcsak saját tagjaik vehetnek részt, hanem a konferencia nyitott minden
érdeklődő számára. Nagy megtiszteltetés a LES Magyarország Közhasznú Egyesület számára,
hogy idén első alkalommal Budapesten rendezik meg a Pán-Európai konferenciát, melynek a
munkanyelve angol. A részvétel kiváló alkalmat és lehetőséget teremt a szellemi tulajdon és
az innovatív megoldások iránt érdeklődők számára, hogy az adott témákat legjobban ismerő
előadóktól közvetlenül tájékozódhassanak a szellemi tulajdon megszerzésével és hasznosításával kapcsolatos legújabb fejleményekről, nemzetközi tendenciákról. A tartalmas
szakmai előadások mellett kiváló kapcsolatépítési és ismerkedési lehetőségre nyílik alkalom,
és a rendezvény egyúttal szórakoztató és érdekes szociális élményt is nyújt.
A konferencia hivatalos nyelve az angol, és tárgykörét „A technológiák adásvétele, mint az
innováció üzemanyaga” átfogó cím fejezi ki. Részletes információk és program a www.leshungary.hu internetes honlapon, a konferencia ikonra történő klikkelés után megnyíló
menüben találhatók. A magyar résztvevők számára a honlap magyar oldalain magyar nyelvű
regisztrációs űrlap és részvételi tájékoztató áll rendelkezésre.
A konferencián való részvételtől függetlenül június 6-án, vasárnap 2 x 3 órában minden
érdeklődő külön résztvehet a nemzetközi előírásoknak megfelelő tartalmú IAM 100
tanfolyamon (Intellectual Asset Management), és akik ennek meghallgatása után
szeretnének hasonló tanfolyamot tartani, részükre elérhető a június 8-án délután 3 órában
megrendezendő „Train the trainer” képzés, amely a képzés anyag továbbadásának és
oktatásának sajátos részleteit ismerteti.
Kérjük, fogadja el meghívásunkat és éljen azzal a lehetőséggel, hogy most a külföldi utazással
járó költségek nélkül itthon vehet részt ezen a tartalmas és fontos rendezvényen.
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