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Innovationsprisen 2017
H+H Danmark A/S fik tildelt Patent Nords Innovationspris
2017.
Virksomheden fik prisen for montageliften H+H ERGO,
som på innovativ vis kombinerer forbedret arbejdsmiljø
med øget konkurrenceevne. Montageliften H+H ERGO
er et resultat af H+Hs langvarige fokus på udvikling i en
branche, hvor konkurrencen er intens.
Med H+H ERGO kan montørerne ude på byggepladsen nu
montere vægelementerne betydeligt hurtigere end tidligere
og samtidig undgå de tunge manuelle løft under
byggeprocessen. Prisoverrækkelsen foregik torsdag d. 5.
oktober 2017 hos H+H Danmark A/S i Viby J. Patent Nord
ønsker tillykke med prisen.

Case: Seapeeler ApS
SeaPeeler ApS i Sæby har udviklet rejepillemaskinen SeaPeeler
Flex, der er innovativ på flere forskellige parametre. Blandt andet
har maskinen et lavt vandforbrug, og den sørger også for at
bibeholde en stor del af rejekødet, når rejerne pilles. Vi har
skrevet en case artikel om SeaPeeler, der omhandler forskellige
aspekter af virksomheden og dens udvikling. Artiklen kan læses
her:
www.kortlink.dk/sahf

World IP Report 2017
En ny undersøgelse viser, at næsten en tredjedel af de
fremstillede produkters værdi, på globalt plan, udgøres af fx
design og branding. Værdien af disse emner er dermed højere
end fx værdien af bygninger og maskiner, for de undersøgte
virksomheder. Yderligere detaljer kan læses i rapporten ” World
Intellectual Property Report 2017”, der kan læses her:
www.kortlink.dk/s963
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3D printing og IP lovgivning
Det europæiske IP kontor EUIPO har lagt et webinar online, der
handler om 3D printing og betydningen heraf for IP rettigheder.
Der er særligt fokus på hvilken betydning 3D printing har for
designs og design beskyttelses lovgivning. Webinaret er inddelt i
fem forskellige kapitler, og copyright diskuteres også. Det er
muligt at se webinaret på dette link:
www.kortlink.dk/s7yw

Værdien af patenter
Det europæiske patentkontor EPO har skrevet en række
interessante case artikler om, hvordan forskellige firmaer i en
række brancher anvender IPR beskyttelse. Artiklerne fokuserer
blandt andet på hvordan disse virksomheder benytter patenter,
og andre IP rettigheder, til at styrke deres forretning.
Artiklerne kan læses her:
www.kortlink.dk/s97f

Ny medarbejder
Patent Nord byder velkommen til Annemette Jensen. Annemette er ansat som
IPR Administrator, og arbejder med forskellige områder indenfor Patent Nords
administration.
Annemette har adskillige års erfaring fra andre administrative stillinger.
Uddannelsesmæssigt har Annemette bl.a. en MBA fra Wright State University i
USA.
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