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Stigende patentaktivitet i Kina  

 
I Kina oplever man i disse år generelt en stigende 

patentaktivitet. Det ses blandt andet på antallet af 

indleverede patentansøgninger. Kina modtog ca. 

160.400 flere patentansøgninger i år 2018 end i 

2017. Ligeledes er det værd at bemærke, at Kina i 

år 2008 modtog ca. 15% af de patentansøgninger, 

der blev indleveret på verdensplan. I 2018 steg 

dette tal til 46,4%. Hvis du har en opfindelse, hvor 

du overvejer at søge patent i dette voksende 

kinesiske marked, så kontakt os gerne for at høre 

nærmere om, hvordan vi kan hjælpe. Du kan læse 

mere om dette emne i rapporten "World Intellectual 

Property Indicators 2019" fra WIPO på linket her:        

 

        
 

 

 

Større klarhed om cookies  

De fleste af os ved nok, at såkaldte cookies på en 
hjemmeside lagrer information om vores færden 
på siden. Men ved vi også, hvor længe udbyderen 
af hjemmesiden opbevarer denne information, eller 
hvor mange mennesker der har adgang til den? 
Det kan en ny retskendelse forhåbentlig skabe 
større klarhed over. 1. oktober 2019 afgjorde EU's 
domstol blandt andet, at det ikke længere er lovligt 
at lagre information på hjemmesider, hvis den 
besøgende ikke aktivt har givet sit samtykke. 
Netudbyderen skal også informere brugeren om, 
hvor længe disse cookies gælder, samt hvorvidt en 
tredjepart har adgang til dem. Du kan læse mere 
om denne nyhed på Zacco’s hjemmeside:  
 

                                    

https://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=25863699&uid=1484975513&&&https%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fpubdocs%2Fen%2Fwipo_pub_941_2019.pdf
https://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=25863699&uid=1484975513&&&https%3A%2F%2Fwww.zacco.com%2Fnews%2Fnew-ruling-on-cookie-consent%2F
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Nye patent trends  

 
Ifølge den toneangivende rapport ”World 
Intellectual Property Indicators 2019” var 
computerteknologi den mest udbredte teknologi i 
publicerede patentansøgninger i 2017, hvilket er 
det seneste år, det er muligt at indhente tal fra. 
Hele 229.269 publicerede ansøgninger handlede 
om computerteknologi, hvilket svarer til 7,8% af 
alle publicerede ansøgninger. Efter 
computerteknologi kommer elektrisk maskineri, 
måling, digital kommunikation og medicinsk 
teknologi. Tilsammen udgør disse emner 28,9% af 
alle publicerede ansøgninger verden over.  
 

 

 

 

 

Pas på kopivarer online  
 
I Storbritannien har man lavet en ny undersøgelse 
af forskellige forhold relateret til kopivarer. Her 
fandt man ud af at en ud af tre briter, ca. 18 
millioner personer, tilfældigvis har købt ulovlige 
kopi-elektronikvarer online. Mange af disse 
personer troede, de købte originale og lovlige 
produkter, men kunne så se, at produkterne var 
kopier, da de modtog dem med posten. Særligt i 
forhold til elektronik kan det ofte være et 
kendetegn for ulovlige kopivarer, at de ikke har 
den kvalitet, som de lovlige originalprodukter har. 
Dette kan blandt andet komme til udtryk ved 
mobilopladere eller hårtørrere, der bryder i brand 
eller går i stykker. På linket nedenfor kan du læse   

    mere om dette emne i rapporten "IP Crime And   
    Enforcement Report 2018-19":  

          

         

 

 

 

 

 

https://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=25863699&uid=1484975513&&&https%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fpubdocs%2Fen%2Fwipo_pub_941_2019.pdf
https://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=25863699&uid=1484975513&&&https%3A%2F%2Fassets.publishing.service.gov.uk%2Fgovernment%2Fuploads%2Fsystem%2Fuploads%2Fattachment_data%2Ffile%2F842351%2FIP-Crime-Report-2019.pdf
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Thailand tilføjes til varemærkedatabase  

 
Siden efteråret 2019 har det været muligt at 
søge viden om Thailands varemærker i 
databasen TMview. Knapt én milllion (960.000) 
thailandske varemærker er føjet til den 
imponerende database, der indeholder mere 
end 54 millioner varemærker i alt. Siden 
databasens opstart i 2010 er der foretaget 
mere end 60 millioner søgninger i TMview, og 
brugerne kommer fra intet mindre end 169 
lande og hyppigst fra Spanien, Kina og 
Tyskland. Du kan læse mere om dette emne på 
side 4 i publiceringen ”Alicante News” fra 
EUIPO. Publiceringen kan ses på linket her: 

                                          

 

 

 

 

Nogle områder er særligt innovative  
 
Mange har nok hørt om Silicon Valley i det 
nordlige Californien. Området er kendt for bl.a. 
chipproducenter, der ofte har høj 
patentaktivitet. Der findes et lignende innovativt 
område i Boston, som kaldes Route 128. Man 
kan ud fra disse to eksempler se, at der findes 
områder, hvor innovative virksomheder har en 
tendens til at samle sig. En ny rapport med 
titlen ”The Geography of Innovation: Local 
Hotspots, Global Networks” undersøger hvor 
disse områder findes, og hvad der kendetegner 
dem. I Europa ses det også, at der er lokale 
regioner, hvor der ansøges om særligt mange 
patenter. I Tyskland drejer det sig om Bayern, 
og for Storbritanniens vedkommende er det  

                                                               London.  
 

                                                                
  

 

 
 
 
 
 
 

 

https://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=25863699&uid=1484975513&&&https%3A%2F%2Feuipo.europa.eu%2Ftunnel-web%2Fsecure%2Fwebdav%2Fguest%2Fdocument_library%2FcontentPdfs%2Fabout_euipo%2Falicante_news%2Falicantenews_september_2019_en.pdf
https://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=25863699&uid=1484975513&&&https%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fpubdocs%2Fen%2Fwipo_pub_944_2019.pdf

