
Beskyt dit varemærke. Ansøgning, 
overvågning og håndhævelse.

HOS HJULMANDKAPTAIN har vi stor erfaring med, 
hvordan du som rettighedshaver sikrer dig den bedst 
mulige beskyttelse. Har du spørgsmål, er du velkommen til 
ganske uforpligtende at kontakte en af vores specialister.

Hvordan beskytter du dit navn og 
logo?
Et varemærke kan bestå af mange ting, men det forbindes 
typisk med en virksomheds navn og logo. Du opnår som ret-
tighedshaver den mest gennemsigtige beskyttelse ved at lade 
dit varemærke registrere hos Patent- og Varemærkestyrelsen. 
Ønsker du at beskytte dit varemærke internationalt, har du 
desuden mulighed for at søge om et EU-varemærke, der 
gælder i hele EU samt mulighed for at søge beskyttelse i lande 
som USA, Japan og Kina gennem det såkaldte Madridsystem. 

Hvad medfører beskyttelsen?
Som indehaver af et varemærke kan du forbyde dine 
konkurrenter at gøre erhvervsmæssig brug af identiske og 
forvekslelige kendetegn for de samme varer og tjeneste-
ydelser. Denne beskyttelse er helt unik for varemærkeretten, 
da du ikke alene opnår beskyttelse mod slaviske efterlig-
ninger, men ligeledes opnår beskyttelse mod konkurrerende 
varemærker, der er egnet til at fremkalde forveksling hos 
forbrugerne.

Varemærket er kernen i den måde, 
hvorpå forbrugeren genkender din 
virksomhed. Det er derfor altafgøren-
de, at du som virksomhedsejer tager 
initiativ til beskyttelse af din forret-
ningsmæssige identitet.

Fordele ved et registreret vare-
mærke
Ved at lade dit varemærke registrere opnår du en række 
fordele:
• Du får et registreringsbevis, der dokumenterer din 

rettighed
• Du får nemmere ved at forbyde konkurrenter at bruge 

identiske og lignende kendetegn
• Det bliver nemmere at tjene penge på rettigheden, 

eksempelvis via licensaftaler 
• Dit brand styrkes og skaber en fordelagtig distance til 

konkurrenterne

Specialistviden
Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i samtlige 
immaterialretlige discipliner, herunder varemærkeretten.
Vi har indgående kendskab til, hvordan du som rettig-
hedshaver sikrer dig den bedst mulige beskyttelse mod 
konkurrenterne, ligesom vi har stor erfaring med ansøg-
ning af såvel nationale som internationale varemærker. Vi 
kan således hjælpe dig med alle led i ansøgningsprocessen, 
helt fra idéfasen til endelig registrering. Med møderet for 
Højesteret kan vi desuden yde assistance med håndhævel-
se af dine rettigheder i alle retsinstanser, hvis situationen 
kræver det.

Kontakt os
Du er altid meget velkommen til at kontakte os i  
forbindelse med spørgsmål eller rådgivning på  
telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk.

HJULMANDKAPTAIN er blandt Danmarks store  
advokatfirmaer med over 150 ansatte, heraf 55 jurister,  
som alle samarbejder inden for en lang række juridiske 
specialistområder. Se mere på hjulmandkaptain.dk


