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Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af
Charles von der Hude, altid kaldet Chas.

Vi styrker din værdi
I det globale vidensamfund er værdi og vækst tæt forbundet med evnen til nytænkning. Viden og
innovation er i bund og grund nøglen til forretningsmæssig succes. Immaterielle rettigheder er med
til at definere hvem, der har eneretten til viden, teknologier og forretningskendetegn.
Hos Chas. Hude har vi i over 100 år rådgivet om immaterielle rettigheder / Intellectual Property
Rights (IPR). Vi yder strategisk rådgivning om alle aspekter inden for IPR. Vores kernekompetencer er
patenter, varemærker, design, brugsmodeller og kommercialisering af viden og teknologi.
Chas. Hude er et moderne IPR-rådgivningshus. Vi bistår danske og udenlandske virksomheder,
universiteter, forskningsinstitutioner, vækstiværksættere og enkeltopfindere med at identificere IPRpotentialer og integrere dem i forretningsstrategien. Vi styrker vores kunders værdigrundlag gennem
professionel håndtering af deres IPR-aktiviteter. Vi beskytter, overvåger, håndhæver og forsvarer
vores kunders immaterielle rettigheder. Vi rådgiver også om kommercialisering, så viden, teknologi
og idéer kan blive omsat til forretning.
Viden | Værdi | Vækst
Forretningsmæssig udnyttelse af viden og teknologi er en fremtrædende konkurrenceparameter
for virksomheder i dag. Morgendagens vindere bliver de virksomheder, der mestrer håndteringen
af IPR og ikke alene formår at sikre sig retten til deres viden og teknologi, men også evner at gøre
rettighederne til forretningsmæssige aktiver på det globale marked.
Hos Chas. Hude optimerer vi vores kunders individuelle værdikæder gennem strategisk, analytisk og
operationel IPR-rådgivning. Vi rådgiver i hele processen fra en idé opstår til den når markedet som
færdigudviklet teknologi, produkt eller service.
For os drejer IPR sig ikke alene om at beskytte viden og teknologi gennem rettigheder som patenter,
varemærker, design og brugsmodeller. IPR handler i lige så høj grad om at udnytte og nyttiggøre
teknologiske opfindelser og forretningskendetegn kommercielt.

Omsæt dine idéer til forretning
Vi kombinerer den traditionelle IPR-rådgivning om patenter og varemærker med kommerciel rådgivning
også kaldet Intellectual Asset Management (IAM).
Det betyder, at vores tekniske eksperter, juridiske eksperter og forretningseksperter rådgiver i hele
processen fra identificering til kommercialisering af immaterielle rettigheder.
Det sikrer en optimal og nærværende IPR-rådgivning.

Patenter sikrer fuldt udbytte
Vores fornemste opgave er at beskytte vores kunders kerneviden og
sikre, at de får størst muligt udbytte af deres investering i viden og
teknologi. Vores patentrådgivere yder strategisk rådgivning om brug af
national og international patentpraksis i forbindelse med udvikling af
produktudviklings- og markedsføringsstrategier.
Inden for patentrådgivning er vores specialer organisk og uorganisk
kemi, bioteknologi, lægemidler, medicoteknik, elektronik, software,
generel mekanik, mekanisk teknologi og plastteknologi.

Patenter

Kun

Vi rådgiver i hele processen fra udarbejdelse af patentansøgninger over
beskyttelse og håndhævelse af rettigheder til forhandling af licensaftaler
og kommercialisering. Vi rådgiver også i forbindelse med krænkelser
og retstvister.
Vores patentrådgivere har en teknisk / naturvidenskabelig kandidatuddannelse, suppleret med en patentfaglig uddannelse. Dertil kommer
en bred erfaring fra tidligere ansættelsesforhold i forskningsverdenen
eller erhvervslivet.

Kommerciel

Vores kompetencer er dit sikkerhedsnet
IPR-strategi: patentstrategi, varemærkestrategi, designstrategi | Forundersøgelse, udarbejdelse, indlevering og behandling af
Overvågning | Håndhævelse af rettigheder | Krænkelsesvurdering | Retstvister | Piratkopiering | Due diligence |
Markedsvurderinger | Forhandlingsassistance | Identificering af kommercielle partnere og investorer | Værdiansættelse af

Kundens behov er altid omdrejningspunktet
for vores rådgivning om patenter, varemærker
og kommercialisering af viden.

Varemærker er livsvigtig identitet
Vores juridiske rådgivere er specialister i national og international
beskyttelse af varemærker, design og domænenavne. De hjælper vores
kunder med at udarbejde varemærke- og designstrategier, der sikrer,
at deres varemærker og design beskyttes og udnyttes optimalt som
unikke forretningskendetegn i deres markedsføring.

Varemærker

unde

Vores varemærkeafdeling administrerer varemærkeporteføljer for danske
og udenlandske virksomheder og udarbejder indledende varemærkeundersøgelser og -analyser i forbindelse med produktlanceringer og
selskabsetablering.
Varemærker er afgørende for en virksomheds markedsposition. Derfor er
det livsnødvendigt at passe på og pleje sine varemærker, f.eks. gennem
registrering på centrale markeder og global overvågning med det
formål at sætte ind over for kopister. Vi rådgiver også i forbindelse med
krænkelser af rettigheder, konflikter, piratkopiering og forfalskning.

Kommerciel rådgivning kortlægger muligheder
Vores kommercielle rådgivere har fokus på at styrke den erhvervsmæssige
nyttiggørelse af vores kunders viden og teknologi. Rådgivningen er
altid strategisk, fremadrettet og operationel, så den kan tjene som
beslutningsgrundlag for vores kunders værdiforøgelse.

rådgivning

Arbejdet med kommercialisering af viden og teknologi kombinerer
tværfaglighed og specialisering. Derfor rummer rådgivernes faglige
kompetenceprofil lige dele af teknisk, kommerciel og juridisk indsigt og
forståelse. Vores kommercialiseringseksperter udarbejder blandt andet
markeds-, patent- og kommercialiseringsanalyser i forbindelse med
vurdering, værdiansættelse, markedsføring, salg og licensiering af
opfindelser og selskabsetablering.

varemærke-, design-, patent- eller brugsmodelansøgning i ind- og udland | Administration af patent- og varemærkeporteføljer |
Fortrolighedsaftaler | Licensaftaler | Sameksistensaftaler | Domænenavne | Ophavsret | Kommercialisering af viden |
viden og teknologi

Immaterielle rettigheder er et vigtigt redskab
i konkurrencen om nationale og globale markeder.

Værn om din viden
I dag benytter virksomheder immaterielle rettigheder som patenter, varemærker, design og brugsmodeller til at beskytte deres kerneviden, overvåge udviklingen, skaffe sig en plads i kundernes
bevidsthed og tiltrække attraktive samarbejdspartnere. Det kræver ikke alene effektiv sagsbehandling
og håndtering af de immaterielle rettigheder, men også kompetent IPR-rådgivning, der sikrer en
optimal kommerciel udnyttelse af eneretten.
Erfaring | Ekspertise | Engagement
Chas. Hude har siden Charles von der Hude grundlagde virksomheden i 1896 rådgivet om alle aspekter
inden for immaterielle rettigheder, herunder traditionel patent-, varemærke- og designbeskyttelse.
I dag rådgiver vi også om kommercialisering af viden og teknologi. Selvom vores rødder stikker mere
end 100 år dybt, er Chas. Hude en moderne og fleksibel organisation, der udvikler sig i takt med
markedet og kundernes forventninger til en kompetent IPR-rådgiver.
Vi samarbejder med lokale agenter i over 150 lande. Vores omfattende netværk af internationale
samarbejdspartnere sikrer, at vi kan imødekomme vores kunders behov uden for Danmarks grænser.
Faglig viden, akkuratesse og kvalitet tilsat et stærkt personligt engagement i opgaveløsningen er
egenskaber, der kendetegner Chas. Hude.
Vores solide IPR-ekspertise er båret af engagerede medarbejdere. Vi insisterer på at skabe bæredygtige
løsninger, der både giver en merværdi for vores kunder her og nu, og skaber det bedste fundament
for optimal beskyttelse og nyttiggørelse af deres viden og teknologi i fremtiden.

www.chashude.dk
Læs mere om hvordan du værner om din viden og styrker dine værdier på vores hjemmeside.
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