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1. Nemzetközi Építésügyi Konferencia, és Szegedi
Építők Napja
Nemzetközi Építésügyi Konferencia és Szegedi Építők Napja A Nemzetközi Építésügyi
Konferencia keretében a szervezők szeretnének rávilágítani az építőipar és beruházások
helyzetére a három országban, valamint a közeljövőben várható beruházások és befektetési
lehetőségek építőiparra gyakorolt élénkítő hatására. A konferencia keretében információkat
szeretnének biztosítani a résztvevők számára a szerbiai építőipar és privatizáció, a romániai
ingatlanpiac és építőipar, valamint a magyar építőipar és EU-támogatású beruházások
helyzetéről és az azok által nyújtott lehetőségekről. A konferencia programját a tervezők
számára kreditpontot érő délutáni előadások teszik még teljesebbé.
Időpont: 2008. június 6-7.
Helyszín: CSMKIK Székház (Szeged, Párizsi krt. 8-12.), Gellért Szabadidő Központ
(Szeged, Derkovits fasor 113.)
Kapcsolat:
Németh Zoltán
Tel: 62/ 486-987/ 181
Fax: 62/ 426-149
E-mail: nemeth.zoltan@csmkik.hu

2. Mercatt bemutatkozása
Ezúton arra szeretnénk bíztatni Önt, hogy fedezze fel a www.mercatt.com cím alatt
megtalálható oldalunkat. A weboldal ötvözi az IP piac és üzleti közösségi hálózat
lehetőségeit, mely segíti a gyorsabb és hatékonyabb stratégiai partnerkapcsolatok
kialakítását is. A regisztráció ingyenes.
A Mercatt rendszer segítségével tallózhat, megkereshet technológiai profilokat, így időt
takaríthat meg, hogy megtalálja az Ön számára érdekes technológiákat valamint
potenciális partnereket a világ minden tájáról.
A hamarosan megnyíló virtuális találkozóhely lehetőséget ad ötletcserére, és
kapcsolatépítés céljára - az üzleti növekedés és innovációs fejlesztés érdekében - közös
gondolkodásra, problémamegoldásra és együttműködésen alapuló fejlesztésekre. Mindenkit,
aki május végéig
regisztrálja magát oldalunkon, meghívjuk erre a virtuális fórumra (és kisorsolunk egy 32GB
Apple iTouch multimédiás készüléket !).
További információ érdekében, kérjük regisztráljon a www.mercatt.com címen vagy a
következő telefonszámon: +44-141 572 1610.

3. Könyvelők kötelező továbbképzése
A kamara DMG Oktatási Nonprofit Kft-je folyamatosan indítja a könyvviteli szolgáltatást
végzők kötelező továbbképzését vállalkozási és államháztartási területeken. Az következő
képzés, amelyre még lehet jelentkezni vállalkozási szakon, Szegeden, június 6-án és 9-én
lesz. Részletes tájékoztató és jelentkezési lap a mellékletben található.

képzés, amelyre még lehet jelentkezni vállalkozási szakon, Szegeden, június 6-án és 9-én
lesz. Részletes tájékoztató és jelentkezési lap a mellékletben található.
További információ:
Tel: 62/486-987/193.
Kapcsolódó anyagok:
http://www.csmkik.hu/ha/docs/RVVSTyBJTkZPIEZVVMFS/2008/21/konyvviteleif21.pdf
http://www.csmkik.hu/ha/docs/RVVSTyBJTkZPIEZVVMFS/2008/21/
konyvviteljellapeif21.doc

4. Skót-Magyar Üzletember találkozó
Az ITD Hungary Zrt. és a skót The Eurotactics Consultancy cég szervezésében és
közreműködésével skót üzletember delegáció látogat Magyarországra. A hazánkba érkező
skót cégek számára 2008. június 16-án üzletember találkozót szervezünk az ITD Hungary
székházában.
A skót résztvevőkkel kapcsolatos további információt, s programleírást a csatolt
mellékletekben olvashatja.
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Kérnénk, hogy amennyiben érdekli a rendezvény, úgy részvételi szándékát a csatolt
jelentkezési lapon tüntesse fel és legkésőbb 2008. június 6-ig faxon vagy e-mailen
szíveskedjen eljuttatni hozzánk a következő elérhetőségek valamelyikére:
Nagy Tímea
E-mail: timea.nagy@itd.hu
Fax: (06-1) 472-8148.
A program véglegesítése a jelentkezések összesítését követően történik majd, amiről
természetesen tájékoztatást küldünk.

5. Szellemi, tulajdonvédelmi szolgáltatás
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal közötti
együttműködési megállapodás alapján létrejött országos hálózat egyik láncszemeként
szellemi tulajdonvédelmi információs szolgáltatást működtet.
A szolgáltatás célja a szellemi tulajdonvédelem keretén belül a MSZH szakirányú hátterével
az ötletgazdák, feltalálók közvetlen segítése, a kis- és középvállalkozások ilyen irányú
menedzselése.
Együttműködő partnerünk a Biopolisz Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft.
Kapcsolódó anyagok:
http://www.csmkik.hu/ha/docs/RVVSTyBJTkZPIEZVVMFS/2008/21/
csmkikszellemitulszolgeif21.pdf
http://www.csmkik.hu/ha/docs/RVVSTyBJTkZPIEZVVMFS/2008/21/biopoliszeif21.pdf

6. ProTon Europe upcoming events
I am delighted to present three upcoming events that ProTon Europe is organising in
Brussels. ProTon Europe is an independent not-for-profit association of Knowledge Transfer
Offices from Public Research Organisations. ProTon Europe represents a pan-European
network of Knowledge Transfer Offices (KTOs) and companies affiliated to universities and
other Public Research Organisations (PROs). ProTon Europe supports the professional
development of Knowledge Transfer Offices by offering products and services such as
exchange of staff and good practices, training for KTOs and facilities in Brussels. By the
representation of national KTO associations ProTon Europe offers policy advise related to
knowledge transfer at the European level.
Hereby I would like to ask your attention for the following training school and workshops and
I wish to kindly invite you to participate in this events:
ProTon Europe Training school
Writing a Knowledge Transfer Plan
25 June - 27 June 2008 in m-Village Brussels
Knowledge Transfer Plans describe the strategy, policies and objectives of a KTO. This
workshop assists managers of the Knowledge Transfer Office in developing or improving
their KTP to be more successful and to secure more support from stakeholders.
Download the programme here To register click here
ProTon Europe hot-topic workshop
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ProTon Europe hot-topic workshop
Valorisation of Intellectual Property
4 July 2008 in Hotel Bloom Brussels
The workshop on the valorisation of intellectual property is organised on Friday 4 July.
During the workshop all aspects of IP Valorisation are reviewed from various perspectives.
Discussion includes the management, transfer and exploitation of intellectual property and
the value put on it by investors.
Download the programme here To register click here
ProTon Europe hot-topic workshop
Bringing Space Technologies Down To Earth
3 October 2008 in Brussels
During the workshop all aspects of transferring knowledge originating from space-based
innovations will be discussed. The workshop is designated for policy makers and
professional practitioners active in knowledge transfer from space.
Download the programme here To register click here

7. Growing Business with IP
"Growing business with IP - winning strategies in emerging markets " is a two-day
international seminar to be held in Milan on 17 & 18 July 2008. It will answer the questions
you have about the intellectual property issues you face when expanding into emerging
markets in China, India and South America. Protecting and exploiting innovation in these
new markets can provide startling new opportunities but there are also risks to be avoided.
This seminar provides an ideal opportunity for managers, advisors and technology transfer
professionals to learn from innovators and business leaders with a wealth of knowledge and
experience in the strategic handling of patents, trade marks and copyright in new markets
beyond Europe. The latest views on effective IP management and practice will be presented
by experts from:
Bayer
HealthCare
Airbus
Ferrero
CliffordChance
ChinaBusinessSolutions
Business Software AllianceItaly
Managing IP Magazine
Bugnion
Bracco Italy
European Management review
AICIPI
LES Italy
UNL
Italian Patent Office
And many more

The seminar will also provide considerable networking opportunities with an audience
attracted from across Europe including R&D managers, IP professionals, heads of
incubation and innovation services, business consultants and advisors, technology transfer
officers, venture capitalists, investors in hi-tech and start-up companies.
This two-day international seminar is produced by the European Patent Office in partnership
with Bocconi University in Milan, with the support of Confindustria, Assolombarda, Alicante
University
and
the
Italian
Patent
Office.
For more information, to read the flyer and the draft programme, and to register for the
seminar
(300€),
please
visit
the
European
Patent
Academy's
website:
http://application.ws0.internal.epo.org/ipcal/i_event.php?id=2057

8. The World Exhibition on Innovatoin, Reserch and New
Technologies
The World Exhibition on Innovation, Research and New Technologies – 57th edition
From 13rd to 15th November 2008
Brussels Expo – Hall 1

D
Who is exhibiting ?
Inventors, entrepreneurs, innovative SMEs, universities, research centres, business
incubators, private and public institutions that provide development aid and support for
innovation
Why participate ?

•
•
•

Promote your activities and demonstrate your innovative qualities
Meet a maximum of potential Belgian and foreign partners
Grasp
opportunities
via
targeted
contacts
(industrialization,
investment,
commercialization, distribution, etc.)
• Recruit young talented individuals who are keen to join the companies of tomorrow
• Promote your research activities and multiply the links between universities/colleges
and companies
• Attract young people into more technical and scientific occupations
Offer your services and expertise as a support body and promoter of innovation.
More info ?
www.brussels-innova.com
Download the brochure and the registration form
E-mail: contact@brussels-innova.com
Benefit from the best prices if registration before 15/08/08

9. TECHNOLOGY OPEN DAY FOR HEALTH & FOOD
TECHNOLOGIES
TecMinho, in partnership with University of Minho, is organising the third edition of its
Technology Open Day on 5 and 6 June in Braga, Portugal.
This year the focus is on health and food technologies, and in particular health and wellbeing, biotechnology, medical technology, agro-food, electronics and advanced materials.
Researchers, teaching staff and university spin-offs will have the opportunity to present their
R&D results and share with industry their vision of future developments in their field of
research. One2one meetings with industrial representatives are scheduled to take place on
the afternoon of 5 June.
The event is free of charge for all participants and offers potentially exciting opportunities for
companies searching for new technologies and business opportunities.
Abstracts of the technologies to be showcased, the conference programme and a
registration form may be downloaded from http://www.tecminho.uminho.pt/
technologyopenday

10. ENCOURAGING SME INNOVATION AND GROWTH:
INCREASING CAPITAL ACCESS
... is the title of the INSME Annual Meeting which will take place on 3-4 July 2008 in
Guangzhou, P.R China. The programme offers a mix of presentations from European and
Chinese experts on public support policies and measures for SME innovation and growth
and funding instruments for SMEs, as well as a series of industrial and technological site
visits.
More information may be found on the INSME website at http://www.insme.org

———————————————————————————————————————————————————————
Amennyiben kérdése vagy megjegyzése van, kérjük keressen meg minket: innovacio@laserconsult.hu

