המקצוענים שלנו תחומי התמחות פרסומים ומקורות גלריית סרטים

אודותינו קריירה כלים הירשם

לרשימת המקצוענים המלאה 

חד שות ומדיה מאמרים תובנות  IPעוד  ניוזלטרים אירו עים פודקאסטים החלטות בית המ שפט הפדראלי ל ער עורים

תובנות IP
" 85%מערכן של חברות
ההייטק נגזר מנכסים ל א
מוחשיים ,שרובם פטנטים" -
גרשון פניטש מרצה בכנס
החדשנות של גלובס

רוברט קרמר מסביר בפורטל
היזמות הישר אלי ,מדוע
חברות הזנק צריכות
להתייחס מוקדם יותר לקניין
הרוחני שלהן

 06דצמ 2017

 05ספט 2017

גרשון פניטש מסביר לעיתון
"ה ארץ" מדוע אוניברסיטת
ת"א מלמדת את
הסטודנטים אסטרטגיית
פטנטים במסגרת תו אר שני
במנהל עסקים

אליוט קוק מציע עקרונות
חשובים עבור חברות בתחום
הטכנו-רפו אי המבקשות
לקבל זכ אות לפטנט
 23מ אי 2017

 16יול 2017
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ל אור החשיבות הגדולה שיש
ל ,IP -אין זה מפתיע שכולם
רוצים לדעת מהו חוזקו
ה אמיתי של ה IP -של
החברה .בן אינגל מנסה
לענות על הש אלה

בן אינגל על שמירה מ אוזנת
של תקציב ה IP -ועל הגישה
ה אסטרטגית לניהול ו אחזקת
תיקי פטנטים

אליוט קוק על הגשה נכונה
של בקשות פטנטים זמניות
 20מרץ 2017

פטנטים על תוכנות  -אליוט
קוק על הדברים החשובים
שמנהלי סייבר חייבים לדעת



 30ינו 2017

 06אפר 2017

 11מ אי 2017

למה עבור חברות מסוימות
פטנטים נחשבים לנכס בעוד
שלחברות אחרות הם פשוט
בזבוז כסף?

תקציר מתוך פורום רעננה
לטכנולוגיות מידע
מתקדמות .אתם שו אלים
והמומחים עונים.

 05ינו 2017

 05ינו 2017

תשעה דברים שסט ארט

חברות סט ארט -אפ עלולות

הגנת נכסים אינטלקטו אליים
כ אבן פינה ל אסטרטגיה
עסקית

מהו עתידם של פטנטים
הנוגעים לתוכנות ושיטות
עסקיות ב ארה "ב?

 04דצמ 2016

 20נוב 2016

ניוזלטר "צעד המצ אתי " -

דרושים  -פטנטים חזקים
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ל אבד הכנסות ונתח שוק
כשהן מחליטות לוותר על
רישום פטנטים

אפים צריכים לדעת על
פטנטים
 20ספט 2016

קיץ 2016
 08אוג 2016

)מוסף סייבר ,ה ארץ יוני
(2016
 21יונ 2016

 11אוג 2016

אחורה





1



2

3

4

קדימה

פרט י ות מד ינ י ות החברה חזרה למעלה
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