
CHRONIONE ZNAKI TOWAROWE
JAKO PODSTAWA SILNEJ MARKI

O sile marki decyduje jej rozpoznawalność. Im bardziej rozpoznawalna marka, tym większa pokusa, żeby sięgnąć po
produkty lub usługi kojarzone z tą marką. Popularność rodzi naśladowców. Stąd konieczność stwarzania skutecznych
mechanizmów ochrony. Mechanizmów, które pozwalają na zarządzanie marką.

Prawo ochronne na znak towarowy daje wyłączność jego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym
terytorium. I o to właśnie chodzi.

ZNAKI TOWAROWE

Jesteśmy specjalistami w zakresie
prawawłasności intelektualnej,
w tymw zakresie ochrony
znaków towarowych.

Własność intelektualna jest jednymzgłównychprzedmiotów
naszych zawodowych zainteresowań. Znamy i rozumiemy
potrzebyprzedsiębiorców.Zdajemy sobie sprawę jakważna
jest szczegółowa analiza otoczenia biznesowego naszych
Klientów oraz ich oczekiwań i potrzeb, aby najlepiej
wspierać ich w ochronie dóbr niematerialnych – również
w zakresie ochrony znaków towarowych.

Uważnie słuchamy potrzeb Klienta, pracujemy z nimi i
pomagamy w najszerszym możliwym zakresie. Jesteśmy
przekonani, że znacznie lepiej jest zapobiegać sytuacjom
zagrażającym interesom naszych Klientów, niż ratować
sytuację, kiedy już doszło do naruszenia praw Klienta.

System ochrony prawwłasności
intelektualnej powinien być
przemyślany i dobrze
zaplanowany.

DOŚWIADCZENIE NASZYCH PRAWNIKÓWWZAKRESIE OCHRONY ZNAKÓWTOWAROWYCH

● audyty spółek w zakresie ochrony ich własności
intelektualnej, w tymw ramach due diligence
przed transakcją,

● budowanie strategii ochrony własności intelektualnej,

● doradztwo prawne w zakresie ochrony znaków
towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji
na rzecz naszych Klientów,

● badanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego,

● zarządzanie własnością intelektualną, w tym znakami
towarowymi,

● dokonywanie zgłoszeń znaków towarowych
i prowadzenie postępowań o udzielnie prawa
Ochronnego,

● przygotowywanie i negocjowanie umów
w zakresie własności intelektualnej, w tym
umów licencyjnych,

● prowadzenie postępowań spornych przed
Urzędem Patentowym,

● prowadzenie przed sądami powszechnymi
postępowań z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



Zabezpieczenie marki trwa kilka miesięcy, a jej odzyskanie może trwać lata.
Budowanie marki trwa lata, a jej utrata może trwać kilka chwil.

NASZE USŁUGIW ZAKRESIE OCHRONY ZNAKÓWTOWAROWYCHTOMIĘDZY INNYMI

• doradztwo
w zakresie ochrony znaków towarowych,

• badanie zakresu i prawidłowości
ochrony znaków towarowych wykorzystywanych
przez Klientów,

• badanie zdolności rejestracyjnej
znaków towarowych,

• przygotowanie dokumentacji
w tym opracowanie wykazu towarów i usług,

• dokonywanie zgłoszeń znaków towarowych
wUrzędzie Patentowym RP,
Urzędzie Unii Europejskiej ds.Własności
Intelektualnej (EUIPO) oraz w procedurze
międzynarodowej w ramach tzw. SystemuMadryckiego,

• prowadzenie postępowań zgłoszeniowych
przed Urzędem Patentowym
RP i Urzędem Unii Europejskiej ds.Własności
Intelektualnej (EUIPO),

• prowadzenie postępowań spornych
w zakresie unieważnienia albo wygaszenia prawa
ochronnego na znak towarowy oraz postępowań
w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku
Towarowego,

• prowadzenie postępowań sądowych
związanych z naruszeniami praw ochronnych
na znaki towarowe lub popełnieniem czynów
nieuczciwej konkurencji w związku z wykorzystaniem
znaków towarowych, w tym nieobjętych
prawem ochronnym,

• przedłużanie praw ochronnych
na znaki towarowe i dokonywanie zmian
w rejestrach,

• przygotowywanie opinii prawnych
dotyczących korzystania ze znaków towarowych,

• przygotowywanie i negocjowanie umów licencyjnych
dotyczących korzystania ze znaków towarowych.
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Zarejestrowane znaki towarowe dają monopol na dysponowanie
nimi ich właścicielom oraz dostarczają prawnych środków ochrony
przeciwko ewentualnym konkurentom, którzy bezprawnie używają
podobnych nazw, kształtów lub symboli, wprowadzając
konsumentóww błąd.


