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V agenciji Connecta že 25 let z ljubeznijo kreiramo
in upravljamo blagovne znamke. Upravljanje blagovnih
znamk celovito zaokrožuje vodenje postopkov prijave in
registracije blagovnih znamk, ter spremljanje in varovanje
vaše intelektualne lastnine na nacionalni in mednarodni
ravni. Vaši znamki lahko resnično nudimo celovito storitev
od A do Ž.
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Ne izgubljajte časa in denarja, saj je tu za vas cela
ekipa strokovnjakov za blagovne znamke. Pomagamo
vam od zasnove do končne podobe ter komunikacijske
strategije, ki bo dosegla prodajne cilje.
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Connecta je One Stop Shop za blagovne znamke:
ustvarja znamke od ideje do izvedbe
pozicionira znamke na trgu
zaščiti znamke
skrbi in varuje znamke kot premoženje, tudi po
registraciji.

Ideja > Oblikovanje >
Registracija > Varovanje > Monitoring
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VREDNOST
PODJETJA
=
VREDNOST
VAŠIH
ZNAMK

Zaupajte nam tudi vi!
Pišite nam: znamke@connecta.si
Pokličite: 01 234 00 64
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WE CONNECT. WE CREATE. WE COMMUNICATE. WE CARE.
www.connecta.si

ZA ZAŠČITO
BLAGOVNE ZNAMKE

ŽE
IMATE
ZNAMKO
?
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Registrirana
blagovna znamka je vaša intelektualna lastnina,
zato je treba
zanjo skrbeti
in jo ustrezno
varovati.

DA

Za vas spremljamo vašo intelektualno lastnino
na nacionalni
in mednarodni
ravni.

PRIJAVA &
REGISTRACIJA

POIZVEDBA
V oglaševalski agenciji
Connecta že 25 let z
ljubeznijo kreiramo
nove blagovne znamke,
poskrbimo za celostno
podobo, logotip, CGP,
komunikacijsko strategijo
in izvedbo akcij tržne
komunikacije, spletne
strani, PR dogodke, »last
minute« oglase … vse,
da znamke postanejo
prepoznavne, karizmatične
in dobičkonosne.

Svetujemo, kakšno/katero znamko
je dejansko mogoče registrirati,
da bo kot taka ustrezala zahtevam
registracije, obenem pa ne bo
posegala v pravice drugih in že
obstoječih blagovnih znamk.
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Za vas vložimo
zahtevo za registracijo blagovne
znamke na
nacionalnem
uradu, prav tako
pa tudi na evropskem ali svetovnem uradu.
Poskrbimo, da
bo vaša blagovna
znamka primerno razvrščena
in zaščitena v
ustreznih razredih po Nicejski
klasifikaciji.

V primeru kršitev
in poseganj v
vaše pravice
intelektualne
lastnine vam
svetujemo in
nudimo pravno
pomoč.

MONITORING

