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SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Được biết đến là một công ty có kinh nghiệm về một loạt các vấn đề liên quan sở hữu trí tuệ 
và bắt kịp với sự thay đổi về luật sở hữu trí tuệ trong thời đại mới của ngành thương mại 
điện tử và Internet.

Bằng sáng chế
Cung cấp một loạt các dịch vụ liên quan đến việc bảo hộ sáng chế bao gồm việc soạn thảo và 
theo dõi việc nộp hồ sơ, khiếu nại các quyết định liên quan đến Cục Sở hữu trí tuệ. 

Nhãn hiệu
Cung cấp đa dạng các dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu, nhãn dịch vụ. 

Bản quyền 
TTư vấn cho khách hàng về nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến bản quyền thuộc nhiều lĩnh vực 
khác nhau như quảng cáo, các xuất bản phẩm in và trực tuyến và phần mềm máy tính và về 
quyền phát sóng (quyền ở các nước láng giềng). 

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
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Bí mật kinh doanh, bí quyết và bảo vệ thông tin mật
Tư vấn về những phương thức bảo vệ bí mật cho các thông tin kinh doanh quan trọng của cho 
khách hàng trong việc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày và trong những giao dịch cụ 
thể như thuê mướn lao động, hợp đồng với bên thứ ba hoặc thương lượng mua bán trong việc 
kinh doanh của họ.

Cạnh tranh không lành mạnh
TTư vấn về các biện pháp phòng tránh các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bất kể hành vi này 
có liên quan đến việc sao chép thiết kế của bao bì sản phẩm hay chiếm dụng tên miền. 

Cấp phép và chuyển nhượng
Thường xuyên xử lý các vấn đề về sở hữu trí tuệ (bao gồm những vấn đề về sáng chế, nhãn hiệu, 
bản quyền và bí mật thương mại) cả trong bối cảnh của giao dịch liên quan đến sở hữu trí tuệ cụ 
thể lẫn các giao dịch kinh doanh có phạm vi rộng hơn.

Tranh tụng
PhụPhụ trách một loạt những vấn đề về tranh tụng về quyền sở hữu trí tuệ tại tòa án và các cơ quan 
hành chính Nhà nước và những vụ kiện vi phạm bản quyền, bằng sáng chế và thương hiệu.


