Szellemi tulajdon - A láthatatlan vagyon. Ne hagyd elveszni a cég valódi
értékét!
Szellemi tulajdon – A láthatatlan vagyon
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A szellemi vagyon drasztikusan növeli a cégértéket. Érvényesítsük!

A saját tőkéd benned és a cég innovativitásában van. Értékeld fel!

Akár a háromszorosát is éri a céged. Ne dobd a kukába!

Miről szólunk?

Nem csak az eszközökben, ingatlanokban, pénzben mérhető a cég valódi értéke. Legyünk sürgősen
tisztában vele, mekkora értékesíthető, apportálható, hasznosítható tudáshalmaz alkotja a céget,
mennyit ér az az egyéni receptúra, amitől sikeresen működünk.

Tudjuk meg, mennyit érünk igazából. Tegyük láthatóvá a szellemi tulajdonunkat is. Meglepő eredményekkel
szembesülhetünk. Átlagosan három, négyszeres vagyoni értéknövekedés piaci áron! Ha jön a befektető, kérjük
meg az árat.

A legtöbb vállalat sajnos nem törődik a létrehozott szellemi vagyon megjelenítésével, vagyoni értékként kezelésével.
Fogalmunk sincs arról, hogy a mindennapokban mekkora szellemi know-how-t, innovációs potenciált
tettünk bele a szervezetbe, a termékekbe, szolgáltatásainkba, technológiai megoldásainkba. Azt sem
tudjuk, hogy a közben kialakított hírnév, brand mekkora piaci értékkel bír. Ha cégátalakulásban, befektető
bevonásban gondolkodunk, a cégvagyon értékelésből ne hagyjuk ki a szellemi vagyont. Utólag már nem

érvényesíthető a vételárban a sem.

Hogyan mérhető és értékesíthető a tulajdonos hatalmas kapcsolatrendszere, innovativitása, speciális egyéni tudása?
Hogyan válik láthatóvá a cég innovációképessége, az emberek, egyéni hozzáadott-értéke, a cég brandje, hírneve,
kapcsolatrendszere ? Szakemberektől megtudhatjuk, mit tegyünk, hogy ne a kukába kerüljön az általunk teremtett
érték.

Kiemelt témák

A szellemi tulajdon, szellemi alkotás pontos tartalma.
A cégben felhalmozott tudás azonosítása a saját fejlesztésű szellemi alkotással.
Hogyan lehet a szellemi alkotás piaci értékét meghatározni?
A hiteles, szabályos vagyonértékelés elemei. Ne csak a fizikai vagyont add el!
Az értékesíthető, apportálható, hasznosítható szellemi vagyon jövedelemtermelő képességének kimutatása.
Mit lehet védjegyeztetni és miért van rá szükség?
A szellemi tulajdon levédése. Találmány, ötlet, új eljárás. Szabadalmaztatás.
A K+F és az iparjogvédelem alá tartozó tudások világa.
A jogdíjkedvezmények rendszere. Éljünk vele!
A szellemi vagyon aktiválása, adózási vonzatai, vagyoni értékként megjelenítése.
A startupoknak nincs semmijük, csak szellemi termékük, tőkéjük? Közös vállalkozásba szellemi tőkével
beszállás.
Hol az a vagyonértékelő, aki megmondja, mennyit ér a láthatatlan vagyon?
A saját tőkéd benned van. Értékeltesd fel, védd be! Így nem bukod el.
A szoftver szellemi termék vagy szellemi vagyon? Melyik az előnyösebb?
Licensszel eladott vagy vásárolt vagyoni értékű jog.
A nem látható vagyon: működési know-how és saját fejlesztések, szolgáltatások, koncepció forgalomképessé
tétele.
A szellemi tulajdon egyébként vagyontárgy, eszköz. Akkor kezeljük úgy.
A szellemi vagyon piaci értéke drasztikusa növeli a cégértéket. Érvényesítsük, de hogyan?
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