Üzenet a 2011 évi „Világ Körüli Rendezvényeket” Szervező Tagegyesületekhez
Drága LES tagtársaim, barátaim!
Nagy örömömre szolgál, hogy mindannyiukat üdvözölhetem ezen az eseményen, melyet az
Önök helyi LES Csoportja szervezett a Szellemi Tulajdon Világnapja megünneplésére.
Ma április 26-án (és 27-én) világszerte a Szellemi Tulajdon Világnapját ünnepeljük. A megünneplést a Szellemi Tulajdon Világszervezete 2000-ben kezdeményezte, amely intézménnyel
nagyon szoros kapcsolatban állunk, hogy fokozzuk a közvéleményben a szellemi tulajdonnak
a mindennapi életben betöltött jelentőségét, és megünnepljük az alkotó emberek, innovátorok által a társadalmak fejlődéséhez nyújtott hozzájárulását. A Szellemi Tulajdon
Világnapját azért ünnepeljük minden évben április 26-án, mert 1970-ben ezen a napon lépett
hatályba a Világszervezetet (WIPO) létesítő nemzetközi egyezmény.
A Licensing Executives Society, mint a szellemi tulajdon üzleti hasznosítását világszerte elősegítő nemzetközi egyesület, az alkalom megünneplésére egyesítette erejét a Világszervezettel. A tavalyi, az „LES-szel a Világ Körül” tartott rendezvényeket nagy siker kísérte, és idén
a különböző LES szervezetek az ünneplést az: „Egy Nap, Egy IP Közösség, Egy Megemlékezés”
jelszó nevében tartják. Ilyen módon az Önökéhez hasonló rendezvényekre kerül sor mind az
öt világrészen, Argentinban, Ausztráliában, Ausztriában, Brazíliában, Nagy Britanniában, Kanadában, Chilében, Csehországban, Franciaországban, Írországban, Izraelben, Olaszországban, Jordániában, Koreában, Mexikóban, Új-Zélandon, a Fülöp-szigeteken, Spanyolországban, Taiwanon, Törökországban és az Amerikai Egyesült Államokban 30 helyszínen.
A Szellemi Tulajdon a világ számára nem csupán nagy gazdasági jelentőséggel bír, miután az
IP-vel kapcsolatos kereskedelmi forgalom volumene évente 500 ezermilliárd US dollárt tesz
ki, hanem felbecsülhetetlen értéket termet a világban található és egyre fogyó természeti
értékek hatékonyabb kihasználásával, és azzal, hogy hozzájárul az emberiség megélhetési
körülményeinek és életszínvonalának javításához.
A Nemzetközi LES szervezet nevében köszönetet mondok a mai rendezvényt szervező
csapatnak, akik hosszú időt töltöttek ezen esemény megszervezésével, előkészítésével és
imertté tételével.
Sikeres és hasznos rendezvényt és örömteli megemlékezést kívánok a Szellemi Tulajdon
Világnapja alkalmából, és remélem, a jövőben is aktívan résztvesznek majd a többi LES rendezvényeinken.
Meleg, baráti üdvözlettel,
Alan Lewis
A Nemzetközi Szervezet elnöke

