c phép ca B Khoa hc và Công ngh, Cc S hu trí tu s phi hp vi D án EU – ASEAN v bo h quyn s hu trí tu (D án
ECAP III) t chc Trin lãm quc t Sn phm mang ch dn a lý nm 2014 vào ngày 09/9 – 10/9/2014, ti Trung tâm Trin
lãm quc t (148 Ging Võ, Ba ình, Hà Ni).
Mc ích ca Trin lãm là nhm nâng cao nhn thc ca công chúng v ch dn a lý – mt loi tài sn trí tu, cng nh nâng cao
hình nh và giá tr thng mi cho các sn phm mang ch dn a lý ca Vit Nam và các nc trong khu vc. ây là mt trong s
nhng hot ng nhm trin khai Sáng kin v Bo h ch dn a lý (thuc K hoch hành ng v s hu trí tu ca ASEAN giai on 2011
– 2015) do Vit Nam và Thái Lan ch trì thc hin.
Tham gia Trin lãm này có khong 70 gian hàng gii thiu v các sn phm c sn c bo h ch dn a lý Vit Nam và các nc
trong khu vc ASEAN. Trong ó, các t chc ca Vit Nam s gii thiu vi ngi tiêu dùng các c sn ni ting trong nc nh nc
mm Phú Quc, bi Phúc Trch, chè Tân Cng, nón lá Hu, v.v.; Các nc ASEAN cng mang n Trin lãm các sn phm ni
ting nh to thiên nhiên Myanma, cà phê Lào, h tiêu và du c Cm-pu-chi-a, la Ma-lai-xi-a và tht cu ông lnh Brunei.
Cc S hu trí tu xin trân trng thông báo t chc, cá nhân quan tâm ng ký tham gia và tham quan Trin lãm.
(Theo noip.gov.vn)

