המקצוענים שלנו תחומי התמחות פרסומים ומקורות גלריית סרטים

אודותינו קריירה כלים הירשם

לרשימת המקצוענים המלאה 

חדשות ומדיה מאמרים תובנות  IPעוד  ניוזלטרים אירועים פודקאסטים החלטות בית המשפט הפדראלי לערעורים

חדשות ומדיה




פניגן זוכה בתואר "משרד
עורכי הדין של השנה" בדיני
זכויות יוצרים ,במהדורת
 2019של & U.S. News
 World Reportושל Best
Lawyers Rankings

פניגן מקבלת את מספר
פניגן זוכה בפרס "חברת
הדירוגים לשבח הגבוה
הבוטיק של השנה לקניין
ביותר במדריך האמריקאי
רוחני" בחלוקת פרסי מדעי
הירשמ/י
The Legal 500
החיים של LMG
 18ספט 2018

 30מאי 2018

פניגן לוקחת הביתה פרסים
ב 6 -קטגוריות בטקס IP
 Americasשל מגזין
Managing Intellectual
Property



 16מרץ 2018

 01נוב 2018

פניגן זוכה להכרה
כחברת-על בדירוג  2018של
מגזין Managing
Intellectual Property

שותפים בפניגן זוכים
להכרה על מחויבותם
להעניק שירות מצוין ללקוח

מגזין  Law 360מכריז על
פניגן "קבוצת הקניין הרוחני
של השנה"

פניגן מקבלת ציון מושלם
בסקר הדירוג של שוויוניות
תאגידית

 08פבר 2018

 31ינו 2018

 09נוב 2017

 12מרץ 2018
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המגזינים & U.S. News
 World ReportוBest -
 Lawyersמדרגים את פניגן
כ"משרד עו"ד הטוב ביותר"

פניגן מקבלת את הדירוג
הגבוה והמכובד ביותר
לשנת  2017ע"י LMG Life
Sciences

 06נוב 2017

 12אוק 2017

פניגן זוכה להכרה כמותג-על
ע"י קבוצת המחקר והייעוץ
 ,BTIומדורגת ב15% -
העליונים של כל חברות
עריכת הדין ,בדו"ח המקיף
שפרסמה הקבוצה.

פניגן זוכה להכרה כמותג-על

מגזין Working Mother
מדרג את פניגן במקום 15
ברשימת "משרדי עוה"ד
הטובים ביותר לנשים"
לשנת 2017

סקר  The Legal 500מדרג
את פניגן כ"הבוטיק המוביל
לקניין רוחני" בדירוג 2017
שפרסם
 02יונ 2017

 25יול 2017

 04מאי 2017

 04מאי 2017

פניגן נותנת חסות לנבחרת
הרובוטיקה orbit1690
מבנימינה ,שזכתה היום
בתחרות הארצית
Industrial Design
 .Awardהנבחרת היתה
סגנית אלופת העולם של
ארגון  Firstהעולמי בשנה
שעברה ובדרך לחצי גמר
הגדול של הארגון שייערך
ביוסטון טקסס השנה.

פניגן הוכרה כחברה מדרג
עליון בדירוג של Managing
Intellectual Property
לשנת 2017
 08מרץ 2017

 30מרץ 2017

אחורה
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