Beskyt dit navn eller logo
før andre tager det i brug
Med en varemærkebeskyttelse kan du sikre dig eneret til brug
af dit navn eller logo

En varemærkebeskyttelse
giver dig eneret til brug af
navnet eller logoet
Med eneret til brug af dit navn eller logo i kommercielle sammenhænge, kan du beskytte dit brand og/eller produkt. Det er
varemærket, der skaber genkendelse, så derfor kan det være
uvurderligt for dig som erhvervsdrivende.
Hvad kan beskyttes?
 rdmærker:
O
Alt, hvad du kan skrive med almindelige
tegn, for eksempel Hummel eller LEGO.
 ydmærker:
L
Kendingsmelodier og signaturlyde som
for eksempel Hjem Is klokkerne.
 igurmærker:
F
Logoer som for eksempel Apples karakteristiske æble.
 areudstyrsmærker:
V
Varemærker, hvor selve varens form,
udstyr eller emballage udgør varens
kendetegn. For eksempel Adidas’ tre
striber.

Hvorfor?
Der er mange grunde til at beskytte dit
varemærke. Her er de 3 vigtigste:
 u opnår eneret til dit varemærke i miD
nimum 10 år. Det sikrer dit brand og din
produktion beskyttelse mod kopister i
perioden, og giver eventuelle investorer
sikkerhed for deres investering.
 n immaterielret er en vare, som din virkE
somhed kan handle med - eksempelvis
som delsalg og licensering eller ved
overdragelse af virksomheden.
 et kan være mange penge værd og
D
skaber værdi for virksomheden, hvorved
det er nemmere at opnå finansiering.

Hvad koster det?
Mange er af den opfattelse, at det er
meget omkostningstungt at beskytte sit
varemærke. Prisen er imidlertid ikke høj i
forhold til, hvad du kan opnå med beskyttelsen.
I det følgende kan du se en prisoversigt
over varemærkeregistreringer ansøgt igennem Penta Advokater.

Vidste du, at...
Penta Advokater A/S også
tilbyder at overvåge dine
varemærker, herunder om der sker
krænkelser heraf?

 egistrering i Danmark:
R
Gebyr 2.350 kr. til Patent- og Varemærkestyrelsen.
Vores honorar for udarbejdelse af
ansøgning og rådgivning: Fra 4.500 kr.
+ moms.
 egistrering i EU:
R
Gebyr 850 EUR til EUIPO.
Vores honorar for udarbejdelse af
ansøgning og rådgivning: Fra 5.500 kr.
+ moms.
 egistrering i lande uden for EU:
R
Der betales gebyr efter de konkrete
landes takster.
Vores honorar fastsættes efter en konkret vurdering af den enkelte sag.

Hvordan foretages en
varemærkebeskyttelse?
Du kan opnå beskyttelse af dit varemærke
på to måder:
 ennem registrering ved den eller de
G
konkrete patentmyndigheder.
Ved ibrugtagning af mærket.
Vi anbefaler, at du beskytter varemærket
ved at registrere det ved de konkrete
patentmyndigheder.

Forud for registreringen skal du blandt
andet klarlægge, hvilken type varemærke
der er tale om, samt hvilket geografisk
område beskyttelsen skal omfatte.
Du opnår registreringen ved at indlevere
en ansøgning til den eller de konkrete
patentmyndigheder.
Registreringen er gældende i 10 år, og kan
herefter fornyes yderligere mod betaling af
et gebyr.

Gennem registrering er du sikker på, at det
er tydeligt for omverdenen, at der er tale
om et beskyttet varemærke.
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