У світовій рекламній індустрії дизайнерські та креативні рішення є цінним
ресурсом розвитку бізнесу. Тому як об’єкти інтелектуальної власності вони
потребують надійного патентно-юридичного супроводу на всіх етапах свого
життєвого циклу.
Всеукраїнська рекламна коаліція як найбільше громадське об'єднання
рекламної індустрії України, до складу якої входять провідні креативні, медіа,
digital, маркетингові та PR агентства, також приєднуються до глобального тренду
щодо захисту інтелектуальної власності компаній, що працюють на рекламному
ринку України.
Тож ВРК розпочинає співпрацю з Глобал Експерт ЮА – патентноюридичною компанією, пріоритетними практиками якої є питання реєстрації і
захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності; розробка індивідуальної
стратегії захисту, оцінка майнових прав, аудит та проведення експертних
досліджень стосовно об’єктів інтелектуальної власності.
Тепер всі дійсні члени ВРК можуть отримувати професійне патентноюридичне обслуговування зі знижкою 15% за наступними напрямками:

1. Проведення інформаційних пошуків для виявлення тотожних або
схожих позначень за українськими та міжнародними базами, з тими що
застосовуються при виготовленні рекламної продукції:
 проведення інформаційного пошуку на тотожність і схожість
логотипів, слоганів та інших позначень, що заявляються на реєстрацію
по спеціалізованих базах даних України та в міжнародній базі даних
(за Мадридською угодою);
 проведення інформаційного патентного пошуку (дизайну пакування та
етикетки товару; дизайну корпоративних сувенірів; макетів для
поліграфії) по спеціалізованих базах даних України.

2. Отримання прав на об’єкти права інтелектуальної власності (далі –
ІВ) на національному та міжнародному рівнях, а саме на:
 бренд бук;
 фірмовий стиль;
 логотипи;
 слогани;
 дизайн пакування та етикетки товару;
 оформлення рекламних матеріалів;
 дизайн корпоративних сувенірів;
 фірмовий стиль сайтів та контент;
 фірмовий дизайн відеороликів;
 макети для поліграфії;
 дизайн інтернет-сторінок;
 доменне ім’я в зоні «.ua»;
 на музичні твори, твори літератури, живопис, фотографії, тощо.

3. Проведення процедури очистки авторських прав на музичні твори у
відеороликах.
 «Очищення» авторських та суміжних прав відносно Використання
музики в рекламі.
 Юридичний супровід угод, відносно «очищення» прав.
 Виготовлення ліцензованих музичних збірок, листівок.
4. Розробка та реєстрація в державних органах договорів :

 про управління правами на об’єкти інтелектуальної власності;
 про передачу прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Правовий аналіз чинного договору з наданням рекомендацій щодо
внесення змін / доповнень до договору.

5. Надання юридичних послуг щодо захисту прав на об’єкти ІВ в
досудовому порядку та проведення експертних досліджень щодо встановлення
фактів порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності.

6. Консультації з усіх питань, що стосуються інтелектуальної власності:

 з питань набуття прав на об’єкти ІВ;
 щодо стратегії захисту та використання об’єктів ІВ;
 щодо забезпечення доказової інформації про наявні порушення прав
ІВ.

Для отримання знижки треба зайти за посиланням
http://ipexpert.org.ua/podaty-zayavku/ та заповнити відповідну форму.

на

сайті

