AKADEMIA KOMERCJALIZACJI®

GRUPA INVESTIN ZAPRASZA NA WARSZTAT
Temat: WYCENA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
/ PROJEKTÓW B+R / NOWYCH TECHNOLOGII
Termin: 6 lutego 2018 r.
Miejsce: Warszawa, Centrum Przedsiębiorczości Smolna
ul. Smolna 4 (wjazd od ul. Kruczkowskiego)

WYCENA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
/ PROJEKTÓW B+R / NOWYCH TECHNOLOGII

Cele ogólne:
 Zdobycie wiedzy, narzędzi i praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia
właściwej oceny i wyceny wartości technologii dla różnych celów.
 Zdobycie nowych kompetencji w efektywnym zarządzaniu wartością technologii.
 Poznanie głównych czynników wpływających na wycenę technologii.

Korzyści dla uczestników:
 Opanowanie umiejętności przeprowadzenia wstępnej wyceny technologii przy
wykorzystaniu metody DCF.
 Poznanie elementów budujących wartość technologii.

Termin

6 lutego 2018 r., godz. 10:00 – 17:00

Miejsce

Warszawa, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4
(wjazd od ul. Kruczkowskiego)

Zakres
tematyczny

1. Cele oraz podstawowe metody wyceny praw własności intelektualnej
i technologii. Aspekty prawne, księgowe i podatkowe. (1 h)
Przerwa kawowa
2. Proces wyceny, kryteria, ryzyka i kluczowe parametry wpływające na
wartość technologii. Wprowadzenie do metody dochodowej wyceny
technologii. (2 h)
Lunch
3. Praktyczny
przykład
zastosowania
metody
dochodowej
z wykorzystaniem DCF do wyznaczania wartości technologii. (2 h)
Przerwa kawowa
4. Ocena potencjału ekonomicznego technologii i wycena nowych
technologii. (2 h)

Certyfikat

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy otrzymują certyfikat, potwierdzający
zdobyte kompetencje.
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Metodologia
Zajęcia prowadzone są w grupach liczących minimalnie 10 a maksymalnie 15 osób
i ukierunkowane są na budowanie relacji biznesowych. Wszystkie treści przekazywane są
w oparciu o przykłady konkretnych projektów zaczerpniętych z doświadczenia trenera i Grupy
INVESTIN.

Trener
Łukasz Czernicki
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie i konsultingu
z zakresu praw własności intelektualnej (IPR) związanych z ich
ochroną, komercjalizacją, zarządzaniem i optymalizacją. Brał udział w
licznych projektach związanych zarządzaniem prawami IPR, w tym
optymalizacji procesów i struktur organizacyjnych. Jako rzecznik
patentowy był także zaangażowany w identyfikację, kreowanie
i uzyskiwanie praw wyłącznych w Europejskim Urzędzie Patentowym,
UP RP, OHIM, WIPO i BOIP. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje
także prowadzenie sporów cywilnoprawnych w zakresie dochodzenia
naruszeń IPR, ogólne doradztwo prawne w zakresie IPR oraz
optymalizacje

podatkowe

doświadczenie

trenerskiego

i warsztatów.
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jest
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60
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Politechniki

Wrocławskiej oraz Queen Mary Univeristy w Londynie (M.Sc. w zakresie
zarządzania prawami własności intelektualnej). Studiował również w na
Vrije

Universiteit

w

Amsterdamie

i

w

Instytucie

Maxa-Plancka

w Monachium. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje różne aspekty
IPR, począwszy od kilkuletniej pracy w dziale doradztwa podatkowego
w ArthurAndersen, poprzez Philips Intellectual Property Standards
w Eindhoven,

kancelarie

prawne

i rzecznikowskie,

do

projektów

business consulting prowadzonych przez firmy „wielkiej czwórki”.
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Odbiorcy
Akademia Komercjalizacji® to program dedykowany następującym grupom osób,
odpowiadającym za generowanie i/lub wdrażanie innowacji technologicznych: właściciele,
kadra kierownicza, menedżerowie, specjaliści, pomysłodawcy.

Grupa INVESTIN
Grupa INVESTIN od ponad 15 lat rozwija i finansuje zaawansowane technologie, poprzez
doradztwo biznesowe w obszarze globalnego rynku innowacji, programy akceleracji start-upów
oraz inwestycje Venture Capital.

Koszt uczestnictwa
CENA PROMOCYJNA PRZY ZGŁOSZENIACH DO 16.01.2018: 549 PLN + 23% VAT
CENA REGULARNA.: 649 PLN + 23% VAT

Istnieje możliwość uzyskania rabatu przy uczestnictwie kilku osób z tego samego
podmiotu/instytucji.
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
certyfikat.
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Zgłoś się!
O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o niezwłoczne przesłanie formularza zgłoszeniowego
na adres k.michalska@investin.pl. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 30 stycznia
2018 r.
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Michalska
Menedżer ds. Rozwoju i Komunikacji
k.michalska@investin.pl
+48 606 245 499
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