Nyhedsbrev
Den innovative magtbalance skifter
Innovation er en vigtig forudsætning for den internationale
konkurrenceevne og sociale fremskridt. En ny undersøgelse
fra Bertelsmann Stiftung analyserer de vigtigste patenter
indenfor 58 forskellige teknologiområder. Jævnfør
undersøgelsen, så er USA stadig verdens "patent
supermagt". Indenfor 50 ud af 58 banebrydende
teknologiområder, så har USA flest verdensklasse patenter.
Inden for mange felter er USA verdensledende på
teknologipatenter. Dette inkluderer det digitale område,
sundhedsteknologi og sikkerhedsteknologi. Kina haler dog
ind på USA. I de sidste to årtier har Kina ikke blot lavet
rekordmange patentansøgninger, de har også gjort fremskridt
inden for kvaliteten af deres patenter. Et eksempel herpå ses
i år 2019, hvor Kina havde næst flest verdensklassepatenter
inden for kategorien 5G. Hele rapporten kan læses på
Bertelsmann Stiftungs hjemmeside på linket nedenfor:

Handel med kopivarer volder stor skade
EUIPO (European Union Intellectual Property Office) har
offentliggjort en rapport, der handler om kopivarer i EU og
køb og salg af disse varer. Handel med kopivarer har
vidtrækkende negative konsekvenser, og bidrager til
forskellige former for kriminalitet. I rapporten nævnes
desuden, at op til 6,8% af alt der importeres i EU kan være
falske varer. Dette medfører et stort tab af indtjening til
legitime virksomheder, og dermed også tab af
arbejdspladser. Hele rapporten kan læses på EUIPO’s
hjemmeside på linket nedenfor:
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Anerkendelse til Zacco
Zacco er blevet valgt som et af Europas førende
patentrådgivningsfirmaer i år 2020 af Financial Times.
Financial Times har offentliggjort en omfattende rapport, der
kortlægger patentrådgivningsfirmaer i Europa. Vi er meget
glade for at se, at Zacco er rangeret som et af Europas
førende patentrådgivningsfirmaer i denne rapport, der er
baseret på undersøgelser udført mellem 4. februar og 16.
marts 2020. Resultaterne omfatter mere end 2.900
anbefalinger fra kunder og kolleger. Rapporten identificerer
desuden Zacco som et særligt anbefalet firma inden for
følgende fire kategorier: Elektroteknik (sølv), Kemi og
farmaceutiske produkter (bronze), Mekanisk konstruktion
(bronze) samt IT & software (bronze). Yderligere information
om denne nyhed kan læses på Zaccos hjemmeside:

Nyt onlineværktøj fra WIPO
WIPO (World Intellectual Property Organization) har lanceret
en ny digital service, til alle der ønsker at beskytte digitale
produkter/værker: WIPO PROOF. WIPO PROOF er en
onlinetjeneste, der kan anvendes til at beskytte digitale
aktiver. Tjenesten danner manipulationssikre beviser for, at
data af enhver art, i en given digital fil, eksisterede på et
bestemt tidspunkt, og at det ikke er blevet ændret siden dette
tidspunkt. Denne service kan anvendes til mange forskellige
formål. Læs hele nyheden på vores hjemmeside nedenfor:
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