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Agenda
8:30 – 9:30 Registration and Breakfast 

Meet the Experts

9:30 – 9:40 Welcome and Opening Remarks
Dr. Ilan Cohn, Senior Partner, Head of Life Science & Chemistry Dept.
Adv. Ehud Hausman, Senior Partner, Head of Hi-Tech Dept.
Reinhold Cohn Group

9:40 – 10:10 IP Management for Entrepreneurs: Easy to Say, Hard to Do
Mr. Marshall Phelps, International IP Expert
Former Corporate Vice President of IBM and Microsoft
Today IP Consultant and Advisor to Leading International Companies

10:10 – 10:40 As Other Sources of Competitive Advantage Fade, IP Takes Center Stage
Mr. Ralph Eckardt, Managing Director
3LP Advisors, LLC

10:40 – 11:00 Intellectual Property Protection in China: Same Old, Same Old 
or Is There Something New?
Prof. Peter Yu, Director, Intellectual Property Law Center
Drake University Law School

11:00 – 11:15 Coffee Break

11:15 – 12:15 Management of IP Affairs in the 21st Century – Open Panel Discussion with 
the Audience and the Speakers 
Moderators: 
Dr. Ilan Cohn, Senior Partner, Head of Life Science & Chemistry Dept.
Adv. Ehud Hausman, Senior Partner, Head of Hi-Tech Dept.
Reinhold Cohn Group

12:15 Lunch

המצגות יועברו באנגלית

קבוצת ריינהולד כהן גאה להביא לארץ לראשונה
 את מומחי העל הבינלאומיים באסטרטגיית קניין רוחני:

Mr. Marshall Phelps, הינו מבין הראשונים בעולם, ששמו על המפה העסקית את הקניין הרוחני ואחראי לבניית אסטרטגיית 
הקניין הרוחני של IBM ו - Microsoft. מרשל הוביל הנהלות בכירות בעולם )כולל חברות ציבוריות( לשנות את תפיסתן את הקניין 

הרוחני - לא כאל עוד סוגיה משפטית אלא כאל מרכז רווח. 
במהלך 28 שנות עבודתו כסגן נשיא ב-IBM לענייני קניין רוחני ורישוי, הוביל אותה, מחברה בעלת היקף פעילות קניין רוחני של 

כמיליון דולר בתחילת שנות ה- 80, אל חברה של כביליון דולר בתוך כעשור. 
 Microsoft בשנת 2002, בעקבות בקשה מיוחדת מביל גייטס, שב מרשל מפרישתו לטובת בניית אסטרטגיית קניין רוחני לחברת
ושינה לחלוטין את האופן בו Microsoft משתמשת בפטנטים בעסקיה, כך שרישיונות בפטנטים ושיתופי פעולה מבוססי פטנטים 
11,000 סימני  וכ-  3,000 הפטנטים,  Microsoft. מרשל היה אחראי לכ-  הפכו להיות מרכיב מרכזי בפרקטיקה העסקית של 

המסחר של Microsoft. כמו כן משמש כיועץ בעבר ובהווה ל– PWC, SAP, Samsung, Boeing ועוד.  
בין עיסוקיו הרבים, כתב מרשל את ספר האסטרטגיה הידוע: "Burning the ships," אשר עוסק באתגרים העכשוויים של הקניין 

הרוחני.
 

בינלאומיות  טכנולוגיות  לחברות  רוחני  קניין  אסטרטגיית  בבניית  ניסיון  שנות   15 מ-  למעלה  בעל   ,Mr. Ralph Eckardt
מובילות. ראלף עמד בראש פרקטיקת הקניין הרוחני של Boston Consulting Group שם צבר ניסיון רב בניהול אסטרטגיית 

הקניין הרוחני של חברות מתחומי הטלקומוניקציה, הפארמה, הביוטכנולוגיה, האוטומציה והתעשייה.
ראלף הינו מחבר הספר "The invisible edge", אשר נבחר לספר האסטרטגיה הטוב ביותר בשנת 2009 על ידי מספר מגזינים 

בינלאומיים. 

הם ומומחים נוספים ירצו בכנס השנתי של הקבוצה 
הזדמנות חד פעמית לחברות טכנולוגיות ישראליות לפגוש את טובי המומחים בתחום!

Mr. Marshall PhelpsMr. Ralph Eckardt
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