
Seminarium onsdagen den 3 juni 2015 i Visby 

Hur använder jag varumärken, design och patent för att utveckla företaget? 
Vad är viktigt att tänka på? Vilka är aktörerna? Vilka är skillnaderna nationellt 
och internationellt?  
 
Den stora delen av ett företags värde finns ofta bland de immateriella 
tillgångarna, till exempel varumärken, design, innovationer, avtal, 
medarbetares specialistkompetenser eller affärshemligheter.  
 
Identifiera ditt företags dolda tillgånger, och få tips på hur du kan hantera dem 
för ökad lönsamhet, både i Sverige och på utländska marknader. 
 
Möt våra initierade föreläsare från Patent- och Registreringsverket (PRV) vilka 
delar med sig av sin kunskap kring varumärken, design och patent.  
 
Passa på att bredda ditt nätverk och ta chansen att få svar på dina frågor. 
 
Program 
• Välkomstfika med frukt och kaka 
• Affärsnytta med immaterialrätt kring varumärken, patent och design 
• Varumärken och designskydd 
• Fikapaus med bulle 
• Patent 
• Stöd och hjälp från PRV 
• Företagscase 
• Diskussion, frågor och svar 
 
Föreläsare: 
• Anna Lundqvist, patentingenjör, PRV. Anna har 15 års erfarenhet av 

patentfrågor inom PRV och är ansvarig för ansökningar inom elektroteknik 
med solid erfarenhet av mätteknik och fysik. 

• Anton Blomberg, presentatör, PRV:s kundsupport. Anton har 15 års 
erfarenhet av att reda ut begreppen inom alla PRV:s verksamhetsområden, 
med en fördjupad kunskap inom varumärken. 
 

Arrangörer 
Seminariet är ett samarrangemang mellan Östsvenska Handelskammaren, 
Business Sweden, Tillväxt Gotland, EEN och PRV. Delfinansiär är Region 
Gotland.  
 
Övrigt 
Alla presentationer ges på svenska. 
 
Kaffe, the, vatten, frukt och bulle/kaka serveras. 
 
Välkomna! 

Mer affärer med varumärken,  

patent och design! 

Visby 

Datum: 3 juni 2015 

Tid:  14.00 – 17.00 

Plats:  Best Western Strand Hotell,      

 Strandgatan 34, Visby 

 

Deltagaravgift (ex moms) 

• 200 kr (Medlemmar i Handels-

kammaren, Tillväxt Gotland samt 

partners till Business Sweden).  

• 300 kr (övriga) 

 

Anmälan 

• Länk till anmälan 

• Anmälan är bindande, men kan 

överlåtas på annan person. 

• Anmälan senast den 26 maj 

Östsvenska Handelskammaren är en stark röst och livlig mötesplats för det östsvenska näringslivet. I dialog med våra medlemsföretag påverkar vi 

beslutsfattare samt erbjuder affärsnätverk, tjänster och rådgivning inom affärsutveckling och internationell handel.  

www.ostsvenskahandelskammaren.se  

Tyskland är en av våra viktigaste handelspartners med 80 

miljoner invånare och en stark industri. Nu erbjuder vi  

möjlighet att fördjupa dina kunskaper om landet,  

möjligheterna och inte minst affärskulturen med de  

skillnader som finns. Vi vill inspirera 

till att göra mer och bättre affärer!  

 

Program     

 

Lätt tysk frukost eller lunch serveras 

 

Affärsmöjligheter i Tyskland,  

Karin Waller, Project Manager, Business Sweden, Berlin 

Tyskland – Vår syn på en växande marknad 

  

Ninni Löwgren, Avdelningschef Market Entry & Business 

Development, Tysk-Svenska Handelskammaren 

 

Företag delar med sig av sina erfarenheter från den tyska 

marknaden 

 

Frågor och diskussion 

 

Talare 

Karin Waller, Project Manager, Business Sweden i Berlin. Karin 

har lång erfarenhet av den tyska marknaden och har arbetat 

med ett stort antal svenska företag i olika branscher. Allt från 

nystartade till väletablerade företag som önskar växa på 

export. 

 

Ninni Löwgren, Avdelningschef Market Entry & Buinsess 

Development, Tysk-Svenska Handelskammaren, har mångårig 

erfarenhet av affärer med Tyskland och en stark förankring i 

det tyska näringslivet. Hon är författare till en bok om 

skillnaderna mellan svensk och tysk affärskultur. 

 

Lokala företag från Eskilstuna och Nyköping berättar om sina 

erfarenheter från den tyska marknaden. 

  

 Varmt välkommen! Herzlich willkommen! 

 

 

 

  

4 juni - Eskilstuna 

Tid: 8.30-10.00 

Plats: Munktell Science Park, 

Portgatan 3 

 

4 juni - Nyköping 

Tid: 12.15-14.00 

Plats: Pelles lusthus,  

Bruksgränd 3 

 

Anmälan  

info@east.cci.se senast den 30 maj 

(Glöm inte ange ort) 

 

Det finns möjlighet att få en kort 

personlig konsultation för att diskutera 

era internationaliseringsplaner med 

Karin, Ninni eller Östsvenska 

Handelskammaren. Meddela 

önskemål om detta vid anmälan. 

  

Arrangörer och kostnad 

Seminariet arrangeras av Östsvenska 

Handelskammaren, Business Sweden 

och Tysk-Svenska Handelskammaren. 

Seminariet är kostnadsfritt men 

uteblivet deltagande, utan att lämna 

återbud (minst fem dagar före), 

faktureras med 300 sek + moms. 

 

 

Mer affärer i Tyskland! 
4 juni: Seminarier i Eskilstuna och Nyköping 

Arrangörer 

Medfinansiärer 

http://cirrus.crmportalen.se/ostsvenska/event.asp?scampainkey=578bc2e5-e746-11e4-a626-0050568123af
http://www.gotland.se/

