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Reprezentujemy przedsiębiorstwa, i klientów indywidualnych.

Pomagamy stworzyć portfolio praw własności przemysłowej.

Rejestrujemy znaki towarowe oraz wzory przemysłowe. Zapewniamy

pomoc  prawną  na  każdym  etapie  ich  ochrony.  Oferujemy  wsparcie                            

w każdej dziedzinie nowych technologii.  Wychodząc naprzeciw

Państwa  oczekiwaniom,  zapewniamy  kompleksową  pomoc  prawną                  

z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Doradzamy w języku

polskim, angielskim oraz niemieckim

NASZE SPECJALIZACJE

WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA
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rejestracja znaków towarowych i wzorów

przemysłowych

reprezentowanie Klientów w postępowaniach

sprzeciwowych przed Urzędem Patentowym RP i EUIPO

sporządzanie wniosków o unieważnienie oraz

wygaśnięcie prawa ochronnego

sporządzanie wniosków o ochronę celną

prowadzenie postępowań celnych

reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi

w sprawach z zakresu własności intelektualnej

Ochrona marki

AI w Twojej firmie
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kompleksowa obsługa w sprawach dotyczących

zwalczania nieuczciwej konkurencji

reprezentowanie Klientów przed Sądem Unijnych

Znaków Towarowych i Wspólnotowych Wzorów

Przemysłowych

reprezentowanie   Klientów  w   procesach   sądowych         

w przedmiocie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,

naśladownictwa produktów i opakowań

przygotowywanie opinii prawnych i ekspertyz w zakresie

przeniesienia praw autorskich

przygotowywanie umów w przedmiocie praw autorskich

i praw pokrewnych

ochrona praw twórców i innych uprawnionych, zarówno

na etapie przedsądowym, jak i procesów sądowych

OCHRONA KONKURENCJI

PRAWO AUTORSKIE OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

PROWADZIMY SZKOLENIA

prowadzenie postępowań o ochronę dóbr osobistych

reprezentowanie Klientów w sprawach o zniesławienie,

znieważenie

reprezentowanie Klientów w sprawach dot. naruszenia

prywatności w Internecie

E-commerce w praktyce

         
Prowadzimy również szkolenia dedykowane, dostosowane do profilu Państwa działalności. 
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             Budowanie marki to jedno z największych wyzwań w prowadzeniu  przedsiębiorstwa. To dzięki niej wzrasta

sprzedaż  produktów  i  usług  oraz  możliwe   jest   stworzenie,   opartej   na   zaufaniu,   relacji   między   przedsiębiorcą          

a klientem. Doskonale wie o tym Coca-Cola i pewnie dlatego wartość jej brandu w 2020 r. wyniosła niebagatelne 57

mld dolarów!

             A Ty? Zarejestrowałeś już znak towarowy? Co zrobisz, gdy roszczenia dotyczące Twojej latami rozwijanej marki

zgłosi konkurencja? Co zrobisz, gdy na rynek wejdzie produkt podobnie lub identycznie oznaczony? Czy wiesz, że jeśli

przegrasz  proces,  możesz  doprowadzić  nawet  do  zniszczenia  produkowanych  towarów  i  zamknięcia działalności? 

                Ty decydujesz.  Od Ciebie zależy, czy odniesiesz sukces czy skażesz swoje przedsiębiorstwo na porażkę. 

            Rejestracja znaku gwarantuje, że możesz skutecznie dochodzić swoich praw. To, jak ważne jest szybkie

uzyskanie ochrony, pokazuje sprawa POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY, który w listopadzie 2020 roku WYGRAŁ spór           

o znak towarowy „k7” z gigantem na rynku, LG Electronics. Sąd nie przyznał LG prawa do znaku, chroniąc interesy

polskiego przedsiębiorcy. Dlaczego? Bo to polski przedsiębiorca zarejestrował znak jako pierwszy. 

             O OCHRONĘ ZNAKU towarowego w Urzędzie Patentowym MOŻE WYSTĄPIĆ KAŻDY  i OTRZYMA JĄ

TEN, KTO SZYBCIEJ PODEJMIE DZIAŁANIE. 

            Pamiętaj, rejestracja znaku to dopiero pierwszy krok. Doskonały, ale nie ostatni. Jeśli chcesz spać spokojnie,

zadbaj o odpowiedni monitoring.  Czym on jest i jak skutecznie zarządzać własnością intelektualną w swoim

przedsiębiorstwie, opowiem Ci na naszym szkoleniu. Jedno jest pewne, marka determinuje sukces. 

                                                                                                                                                   Do zobaczenia 

          

        

        

          

             

         

 

 

Ochrona marki
Szkolenie

Aleksandra Iskra-Nowiszewska - adwokat. Założycielka Kancelarii. Reprezentuje klientów na każdym etapie ochrony

praw własności przemysłowej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów w postępowaniach przed Urzędem

Patentowym RP, EUIPO oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ekspertka z zakresu prawa nowych

technologii i ochrony danych osobowych. Doradza klientom z branży spożywczej, farmaceutycznej oraz badawczo-

rozwojowej. Specjalistka z prawa cywilnego i rodzinnego. Przewodnicząca sekcji Prawa autorskiego i nowych technologii

przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Członkini Europejskiego Sojuszu ds. Sztucznej Inteligencji przy Komisji

Europejskiej. Stypendystka Uniwersytetu Genewskiego. Wykładowca w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie,

Collegium Humanum, SWPS oraz na Uczelni Łazarskiego.

Zarządzanie własnością intelektualną

Rejestracja znaku towarowego. W systemie polskim czy europejskim?

Co zrobić, gdy już uzyskasz ochronę?
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