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 5 Μαρτίου, 2015 

 

Μετάδοση Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου μέσω Διαδικτύου (Webinar) 

Εμπορικά σήματα και εμπορικά μυστικά για τον κλάδο των 

υπηρεσιών στην Κίνα 

18 Μαρ 2015, 10:00 - 11:00 π.μ. (Βρυξέλλες, GMT: +1) 

Η εγχώρια αγορά της Κίνας είναι τεράστια, και η δημόσια αντίληψη διαδραματίζει εξαιρετικά 

σημαντικό ρόλο στο πόσο καλά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σας λαμβάνονται εκεί. Το 

εμπορικό σήμα σας είναι η ταυτότητά σας, η οποία χρησιμοποιείται για την αγορά των 

υπηρεσιών σας, και επειδή έχετε επενδύσει χρόνο και χρήμα στην οικοδόμηση της φήμης 

της, η παραχάραξη θα μπορούσε να είναι πολύ επιζήμια για την επιχείρησή σας. 

Μπορείτε να κρατήσετε ένα μυστικό; Αυτό το σεμινάριο θα εξετάσει επίσης πώς να 

χρησιμοποιείτε εμπορικά μυστικά, δηλαδή εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες, για 

την προστασία της πνευματικής σας ιδιοκτησίας. Τα εμπορικά μυστικά αποτελούν μια 

πολύτιμη και ιδιαίτερα χρήσιμη μορφή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνιστάται 

ανεπιφύλακτα η λήψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία τους, γιατί το εμπορικό 

απόρρητο μπορεί να εξασφαλίσει επιχειρηματικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών 

σας. 

Μέσα από αυτό το σεμινάριο θα μάθετε: 

• Γιατί η προστασία του σήματος και των εμπορικών μυστικών σας είναι σημαντικά για τις 

Ευρωπαϊκές Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στον τομέα των υπηρεσιών 

• Πώς να προφυλαχθούν αποτελεσματικά τα εμπορικά μυστικά και να εξασφαλιστούν 

επιχειρηματικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών 

• Διαφορετικές μέθοδοι για την νόμιμη επιβολή του σήματος και του εμπορικού μυστικού 

σας σε περίπτωση παράβασης 

• Βασικές μελέτες περιπτώσεων 

Την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015, στις 10:00 πμ, ώρα Βρυξελλών, σας δίνετε η ευκαιρία να 

παρακολουθήσετε δωρεάν, 45λεπτη παρουσίαση μέσω του Διαδικτύου και ακολούθως να 

υποβάλετε τις ερωτήσεις σας για τα Εμπορικά Σήματα και τα Εμπορικά Μυστικά για τον 

Κλάδο των Υπηρεσιών στην Κίνα.  
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Μπορείτε να εγγραφείτε στο διαδικτυακό σεμινάριο στην πιο κάτω ιστοσελίδα: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1614013065703570433  

Το Γραφείο Υποστήριξης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας των ΜΜΕ στην Κίνα (China 

IPR SME Helpdesk), συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υποστηρίζει 

τις ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στην προστασία και στην επιβολή 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Κίνα ή σε σχέση με την Κίνα, μέσω της παροχής 

δωρεάν πληροφοριών και υπηρεσιών.  

 

Με εκτίμηση, 

 

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 

Ανώτερη Λειτουργός 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 

Enterprise Europe Network 

Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
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