Patent
Hur ensamrätt kan bidra till din framgång.

Du som har lagt tid och pengar på att utveckla en smart uppfinning har
mycket att vinna på att skydda den med ett patent. Ett patent ger dig ensamrätt till din idé i 20 år, något som ger dig ett försprång på marknaden
och dessutom ökar dina chanser att hitta investerare, affärspartners eller
köpare om du vill sälja din rättighet. Ur ett större perspektiv stimulerar
patentsystemet också den tekniska utvecklingen, eftersom det gör det
möjligt för oss alla att ta del av, och bidra med, nya spännande idéer som
annars kanske skulle hållas hemliga.
Vad krävs för att få ett patent?
Ett patent skyddar den tekniska lösningen på ett problem. Det kan handla
om den praktiska utformningen, det vill säga den konkreta produkten,
eller om hur den används. För att få din patentansökan godkänd måste
den uppfylla tre krav: Den måste vara ny. Den får med andra ord inte ha
offentliggjorts tidigare någonstans i världen, inte heller av dig själv. Den
måste ha uppfinningshöjd. Det betyder att den ska skilja sig väsentligt
från andra kända lösningar. Och den måste vara industriellt tillämpbar.
Det innebär att uppfinningen ska kunna tillverkas eller utföras inom ”industri” i ordets vidaste bemärkelse.

Vi hjälper dig gärna
På PRV arbetar experter inom patenträtt som gärna delar med sig av sin
kunskap för att öka dina möjligheter att få patent. Du kan också läsa
mer på www.prv.se. Där finns även Svensk Patentdatabas som ger dig en
inblick i vilka patent som redan finns. Du är också välkommen att ringa
vår kundtjänst på telefonnummer 08-782 28 00.

Ibland behövs det fler skydd
För att på bästa sätt öka dina affärsmöjligheter kan du ibland behöva
skydda dig på mer än ett sätt. Kanske behöver du kombinera ditt patent
med ett varumärkes- eller designskydd? På vår hemsida kan du läsa allt
om skillnaderna, fördelarna och hur de olika skydden kan hjälpa just dig.

Se vår film!

Framgång är ingen slump

Kundsupport 08-782 28 00
www.prv.se
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Din väg från idé till framgång styrs till stor
del av hur du väljer att förvalta dina idéer.
Oavsett om det handlar om en ny uppfinning eller om dolda tillgångar som redan
finns i ditt företag, kan du hos PRV få
hjälp av experter inom immaterialrätt för
att komma vidare. På www.prv.se kan du
läsa mer om hur till exempel patent, design- och varumärkesskydd kan förbättra
dina affärsmöjligheter.

