
Eksklusivt tilbud om 
designregistrering

Der er mange grunde til, hvorfor du 
bør overveje at registrere dit produkts 
udseende og udformning ved en 
designregistrering, fx bør du overveje 
at registrere dit design:
• hvis du ønsker at markedsføre dine

produkter på internettet eller i
udlandet

• hvis du gerne vil stå stærkere,
såfremt andre krænker dit design

• hvis du gerne vil beskytte dig mod
kopiering eller produktefterligninger

• hvis du har et stærkt brand eller et
mål om at skabe ét

Fordelene ved at lade dit design 
registrere er mange:
• En registrering kan være med til

at give din virksomhed større
værdi, fx i en salgssituation

• Du opnår mulighed for at tjene
penge på din designregistrering,
fx ved licensaftaler eller salg af
rettigheden

• Du sikrer din investering i mar-
kedsføringen og produktionen af
produktet

• Du eller din virksomhed får en
eksklusiv ret til jeres design i op til
25 år

Med en dansk eller en EU design-
registrering kan du beskytte dit 
produkts visuelle helhedsindtryk, 
hvilket bl.a. omfatter produktets 
udformning, udseende og farver.

TVC tilbyder som et efterårs-/vinter 
tilbud stærke priser på indlevering af 
ansøgning om registrering af design i 
enten Danmark eller Europa.

Vores honorar for individuel 
rådgivning og indlevering af 
ansøgning om dansk design-
registrering udgør kr. 3.000 ekskl. 
moms (normal pris 4.000 ekskl. 
moms). Hertil kommer et gebyr til 
Patent- og Varemærkestyrelsen, som 
udgør kr. 1.200 for registrering af ét 
design.*

Vores honorar for individuel 
rådgivning og indlevering af 
ansøgning om EU-designregistrering 
udgør kr. 5.000 ekskl. moms (normal 
pris 6.000 ekskl. moms). Hertil 
kommer et gebyr til den Europæiske 
designmyndighed, EUIPO, som 
udgør EUR 230 for registrering af ét 
design.*

Ønsker du yderligere information om 
designbeskyttelse eller har du 
spørgsmål hertil, da er du meget vel-
kommen til at kontakte advokat Mads 
Balle Christensen.

*Patent- & Varemærkestyrelsen tager derudover 

et tillægsgebyr for offentliggørelse af hver 

afbildning ud over den første på kr. 400.
*Ønskes registrering af flere designs, da aftales

honoraret og gebyret herfor særskilt.
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MADS BALLE CHRISTENSEN

ADVOKAT

MOBIL+45 22 50 25 71

E-MAIL MAC@TVC.DK

Overvejer du at registrere 
dit design? Som medlem 
af FAGA får du et 
eksklusivt tilbud på de- 
signregistrering. 
Tilbuddet er gældende 
indtil udgangen af  
december 2018.

KONTAKT




