Nyhedsbrev om innovation i en krisetid.
Vi befinder os i en tid, hvor mange virksomheder oplever udfordringer. Det kan derfor blive
nødvendigt at regulere, ja måske skære ned på nogle omkostninger og investeringer. Dette kan være
en svær øvelse, som man nok gerne ville være foruden.
Immaterielle rettigheder (IPR), så som patenter, varemærker og designs, er med til at skabe værdi for
din virksomhed, både i perioder med højkonjunktur og lavkonjunktur. Hvis man skærer ned på ens
IPR aktiviteter i dårlige tider, så kommer man til at mangle denne beskyttelse af ens innovation, når
tiderne vender, og det er i en tid hvor IPR skal bidrage endnu mere til ens vækst og udvikling.
Hos Patent Nord Powered by Zacco har vi siden 1995 hjulpet vores kunder med at beskytte deres
innovative produktudvikling, og vi har erfaring med at hjælpe jer med strategi vedrørende IPR, både
når verdensøkonomien er med os og imod os. Den aktuelle økonomiske krise, som vi befinder os i,
kan få et af flere forskellige fremtidige udfald:

Ligegyldigt hvilket af disse økonomiske opsving, vi vil opleve, når denne krise aftager, så kan man let
komme bagud med innovation og vækst, og særligt hvis man ikke har en solid IPR portefølje til at
understøtte ens vækst.
Kriser skaber forandring, men også nytænkning og innovation, der skal plejes og beskyttes!
Vi kan hjælpe dig med at optimere din eksisterende IPR portefølje både med hensyn til omfang og
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omkostninger. Vi kan også hjælpe med strategiske overvejelser i forbindelse med evt. nye
opfindelser, som du overvejer at beskytte. Kontakt os gerne - vi har en helt særlig ansøgningsstrategi
klar til dig, hvor omkostningerne er reducerede, men som sikrer jer en perfekt beskyttelse i tiden der
kommer.
Som grafen ovenfor viser, er der lys forude, og vi vil meget gerne i kontakt med dig for en snak om,
hvordan vi kan hjælpe med jeres fremtidige IPR strategi:

Keld Thyregod
Partner, Sales Manager, Patent Attorney
Tlf. (+45) 27 82 83 93
Mail: keld.thyregod@zacco.com
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