Innoveren & beschermen

Basiscursus Intellectuele Eigendom
Op dinsdag 10 december 2013 wordt in Winterswijk een basiscursus Intellectuele Eigendom gegeven.
Ondernemers zijn vanaf 15.30 uur welkom op het Talentenpark ( = Beatrixpark 22, Winterswijk). Het doel is
om ondernemers kennis te laten maken met de verschillende IE-rechten zoals merken, modellen en
octrooien (patenten). Wat zijn de eisen voor het verkrijgen van bescherming, welke kosten gaan ermee
gepaard en, niet minder belangrijk, wat levert het u op.
Presentatie
Arnold + Siedsma is een adviesbureau op het gebied van de intellectuele eigendom. Wij hebben meer dan
90 jaar ervaring in het juridisch beschermen van intellectueel eigendom als uitvindingen, merken en
modellen voor zowel kleine zelfstandigen, als grote multinationals in binnen- en buitenland.
Elka Stegeman, merken- en modellengemachtigde, en Willemyn Slikker, octrooigemachtigde, de
specialisten van de vestiging van Arnold + Siedsma in Enschede zullen u in een uur op de hoogte brengen
van de belangrijkste aspecten van de Intellectuele Eigendom en hoe u uw rechten nuttig en waardevol in
kunt zetten voor uw onderneming.
Programma
De presentatie heeft een informele opzet. U wordt uitgenodigd om actief vragen te stellen over alles wat u
altijd al wilde weten over het beschermen van uw merknaam of uitvinding. Na een openingswoord om
15.45 uur door de heer Henk ten Dolle zullen de presentaties om 16.00 starten. Vanaf 17.00 uur start de
borrel en heeft u de mogelijkheid om uw eigen casus voor te leggen aan de specialisten van Arnold +
Siedsma of ervaringen met andere ondernemers uit te wisselen.

In samenwerking met:

Programma themamiddag over bescherming van ‘Intellectuele Eigendom’
Dinsdag 10 december 2013
Talentenpark
Beatrixpark 22 in Winterswijk

15.30 Ontvangst met koffie en thee
15.45 Openingswoord

Henk ten Dolle

16.00 Octrooien

Willemyn Slikker

16.30 Merken & modellen

Elka Stegeman

17.00 Napraten onder het genot van een hapje en drankje
18.00 Einde

In samenwerking met:

