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Kære modtager
Som du nok har bemærket i vores julehilsen, er aktiviteterne i Patent Nord ApS overgået til Zacco pr. 1.
januar 2019. Vi hedder nu Patent Nord Powered by Zacco, og vi er nu godt i gang med arbejdet i denne nye
kontekst.
Siden årsskiftet er der sket flere nye aktiviteter og ændringer, som vi gerne vil fortælle dig lidt om. I Zacco
har vi ca. 480 kolleger, der kan hjælpe os med Patent Nords opgaver, såsom patent-, varemærke- og
designansøgninger og ikke mindst med rådgivning herom. Når vi løser en opgave for jer, vil I fortsat støde
på de gamle, velkendte Patent Nord konsulenter – eller måske en Zacco kollega. Vi løser nemlig alle vores
kunders opgaver, ud fra devisen “rette mand på opgaven”.
Det er fortsat vigtigt for os at være til stede hos dig og din virksomhed. Vi kommer således gerne på besøg
og taler med jer om fx nye idéer og opfindelser, som I gerne vil have beskyttet ved hjælp af IPR -systemet.
Eller hvad med et uforpligtende statusmøde, hvor vi snakker om det, I allerede har i gang?
Nye kontorer
Vi kan med glæde meddele, at det nu er muligt at besøge Patent Nord i bl.a. disse byer:
Aalborg, Horsens, Kolding og Aarhus.
Nye services og ydelser
Da Patent Nord nu er Powered by Zacco medfører dette også, at vi nu til byder flere services og ydelser, end
vi tidligere har gjort. Disse nye ydelser inkluderer:
- Beskyttelse af dine digitale brands
- Cyber security
- Legal / juridiske ydelser

Du kan finde meget mere information om disse emner ved at klikke på punktet “se rvices” på Zaccos
hjemmeside: www.zacco.com/da/da/arbejdsomrader
Du finder stadig information om Patent Nord på: www.patent-nord.dk
Kontakt os
Vi foretrækker dog at have en personlig dialog med dig om de services, som du har interesse for, så tøv ikke
med at give os et kald på tlf. 2224 0938!
Du kan også sende en mail til Niels Harding: niels.harding@zacco.com eller til Keld Thyregod:
keld.thyregod@zacco.com.

