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Expozi\ia Interna\ional= Specializat=
“INFOINVENT-2009”
În perioada 24-27 noiembrie 2009, în incinta Centrului Internaţional
de Expoziţii „Moldexpo” se va desfăşura cea de-a XI ediţie a Expoziţiei
Internaţionale Specializate Infoinvent-2009.
Organizatorii Expoziţiei sunt: AGEPI şi CIE „Moldexpo”. Începând cu
anul 2005, co-organizator al EIS „Infoinvent” este AŞM.

Tematica expoziţiei:
v

Invenţii şi modele de utilitate, produse şi tehnologii noi etc.;

v

soiuri de plante;

v

mărci de produse şi /sau de servicii;

v

desene şi modele industriale, artizanat şi meşteşuguri.

Obiectivele principale ale Expoziţiei:

Ô

propagarea obiectelor de proprietate industrială, precum şi a produselor
şi tehnologiilor noi;

Ô

schimbul de informaţii tehnico-ştiinţifice şi normativ-legislative în domeniul protecţiei
proprietăţii industriale;

Ô
Ô

stimularea activităţii inovative;
iniţierea proiectelor privind implementarea obiectelor de proprietate industrială
în producţie;

Ô

acordarea sprijinului promoţional în scopul atragerii investiţiilor la realizarea
proiectelor inovaţionale;

Ô

crearea condiţiilor pentru încheierea contractelor de transmitere
a drepturilor asupra obiectelor de proprietate industrială;

Ô

familiarizarea publicului larg cu avantajele protecţiei juridice
a obiectelor de proprietate industrială.

Doritorii de a participa la Expoziţie sunt rugaţi să completeze:
Fisa de participare, Formularul privind includerea în Catalogul Oficial al Expoziţiei
şi ADEZIUNEA-CONTRACT. (www.infoinvent.md)

* Documentele trebuie expediate până la 10 septembrie 2009 pe adresa:
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, biroul 520,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova,
Fax: (37322) 44-01-19; e-mail: ana.arnaut@agepi.md
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