Immateriella
tillgångar
Hur medvetna företagare skapar framgångsrika företag.

Produktionsanläggningar, maskiner och fastigheter är tydliga exempel på
tillgångar i ett företag, men ofta är det bland de immateriella tillgångarna
som det verkliga värdet finns, i summan av de idéer som företaget utvecklat, förvaltat och skyddat. Det kan vara ett patent på en smart uppfinning,
ett omsorgsfullt uppbyggt varumärke eller en unik design. Men det kan
också handla om sådant som gömmer sig inom organisationen, som företagshemligheter, strategier och samarbetsavtal.
Fundera en stund över din affärsidé och din verksamhet. Har du kanske
en ovanligt effektiv arbetsmodell? Ett unikt kundregister? Riktigt framgångsrika blir ofta de företag som lyckats identifiera de tillgångar de redan
har och sedan utvecklar strategier för att hantera dem. Vilka tillgångar
som gömmer sig i ditt företag vet ingen bättre än du, men ibland kan man
behöva lite hjälp med att hitta dem.
Immateriella tillgångar kan ge bättre affärer
Hantera dina idéer klokt! En del immateriella tillgångar kan hanteras
formellt genom registrering. Patent, design- och varumärkesskydd är exempel på sådana skyddsrätter. Upphovsrätten uppkommer däremot utan
registrering. Med ensamrätt till din idé minimerar du risken att konkurrenter ska plagiera det du skapat. Du får på så vis ett försprång på marknaden som kan ge bättre möjligheter att tjäna pengar på din idérikedom.
I ditt företag kan du också ha andra tillgångar att hantera. Det kan handla
om allt från hur affärshemligheter behandlas till att upprätta kontrakt
med samarbetspartners eller om att utnyttja kompetens i företaget på ett
bra sätt. Läs mer om vilka immateriella rättigheter som finns och hur de
fungerar på www.prv.se.

Vi hjälper dig gärna
Vi kan hjälpa dig att undersöka dina möjligheter och ge dig vägledning i
hur du ska komma vidare. På vår hemsida kan du läsa mer om hur du kan
hantera dina tillgångar och få mer framgång i dina affärer. Du är också
välkommen att ringa vår kundtjänst på telefonnummer 08-782 28 00.

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.

