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PAT ENT T IASIAMIESYHDIST YS JA PRH
Ennako itavuus, laatu ja kustannustehokkuus ovat avainsano ja, kun
Suomen Patenttiasiamiesyhdistyksen puheenjohtaja Markku
Simmelvuo  miettii yhdistyksen ja PRH:n yhteistyön tärkeimpiä
saavutuksia. Vuosia jatkunut avo in yhteistyö  sataa suoraan asiakkaan
laariin.

Suomalaisista patenttihakemusten yhteydessä tehtävistä
uutuustutkimuksista nopeasti saatava tieto  keksinnön
patento itavuudesta on Simmelvuon mukaan merkityksellistä kaikille,
mutta erityisesti kansainvälistä patenttia hakeville asiakkaille. PRH:ssa
on omalle asialleen omistautuneita ammattilaisia ja to isaalta
asiamiesten tekemien hakemusten tutkiminen on tehokasta, kun
muodollisuuksiin ei tarvitse kiinnittää huomiota. 

"PIKKUPAT ENT IN" SAA NOPEAST I JA
EDULLISEST I
Hyödyllisyysmallirekisterin numero lle 12 000
merkittiin 16.maaliskuuta 2018 keksijä Mikko
Haapasen kehittämä kiinnitettävä liukueste
jalkineeseen. Hakemus jätettiin PRH:hon lähes
päivälleen neljä kuukautta aikaisemmin. Hakemusta
tehtäessä pitää o lla tieto inen siitä, mitä tunnettua
tekniikkaa alalla. Tässä yhteistyö  patenttito imiston
kanssa vei hyvään lopputulokseen - keksinnön
suo jaamiseen hyödyllisyysmallilla.

Muotoilija - älä unohda
mallisuojaa

Bamomas - kuukauden tuore
tavaramerkki 

Yhteistyö sataa asiakkaan laariin

Lue lisää

Hyödyllisyysmalli numero 12 000

Lue lisää

http://www.emaileri.fi/g/u/2729405/0/0/3259/1173/5/
http://www.emaileri.fi/g/u/2729406/0/0/3259/1173/5/


Lue lisää

HYÖDYNNÄ MALLISUOJAN T UOMIA
MAHDOLLISUUKSIA
Apple oso itti muutama vuosi sitten, kuinka merkittävä
kilpailukeino mallisuo ja vo i tehokkaimmillaan o lla.
Apple onnistui suo jaamaan älypuhelimen muodon,
jossa nelikulmaisen puhelimen kaikki kulmat on
pyöristetty yhdenmukaisesti ja näyttö  sijaitsee
suunnilleen keskellä puhelinta. Mallisuo jan
kiertämiseksi Samsungin täytyi tuoda markkino ille
puhelin, jo lla se ei loukkaa Applen yksio ikeutta
suo jattuun älypuhelimen muotoon.

Lue lisää

PALVELURAT KAISU SEURAA, VALVOO JA
VAROIT T AA
Palveluratkaisu haluttiin suo jata kaikin keino in jo
tuotekehitysvaiheessa, koska tiedettiin, että hanke
tullaan kaupallistamaan. Bamomas-tavaramerkki
rekisterö itiin 6 .3.2017. Teo llisuuslaitteiden akkuihin
asennetut langattomat sensorit tuo ttavat dataa
pilvipalvelun analyso itavaksi. Jalostetulla
informaatio lla luodaan asiakkaiden tarpeita vastaavaa
akkuihin liittyvää seuranta-, valvonta- ja hallintatietoa. 

Kansainvälisiä pat ent t ihakemuksia (PCT ) ko skeviin maksuihin muut o ksia PRH:ssa.

TULOSSA TAPAHTUMIA: 

26.4. MHOP-päivä - Innovo imalla vauhtia muutokseen Hämeenlinnassa 
24.5. Yrityksen nimipäivä -tapahtuma Oulussa 
25.5. IPR-seminaari Oulussa 
30.5. Seminar on Patenting Procedures Relating to  Cryptography and its Applications in Helsinki

ARTIKLARNA PÅ SVENSKA

Samarbetet gynnar kunderna
Nyttighetsmodell nummer 12 000
Formgivare: Glöm inte designskyddet
Månadens varumärke: Bamomas
PRS avgifter fö r internationella patentansökningar (PCT) ändrade 1 april 2018

PRH Facebookissa PRH Twitterissä PRH Youtubessa

Kaupparekisteri LEI-tunnus Yhdistykset Säätiö t Yrityskiinnitykset Tilintarkastusvalvonta
Tavaramerkit Mallio ikeudet Patentit Hyödyllisyysmallit Tekijäno ikeudet
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