შეთავაზება ინტელექტუალური საკუთრების
სამართლებრივი დაცვის შესახებ
თქვენი ბიზნესის წარმატებით განვითარებისა და მესამე პირების მიერ თქვენი
კუთვნილი სასაქონლო ნიშნების უკანონო გამოყენებისა და პარალეური იმპორტის
პრევენციის მიზნით

შპს „ეფემჯი ლეგალ“
2017 წელი
ძვირფასო ბატონებო, უპირველეს ყოვლისა, მოკლედ მოგახსენებთ ჩვენს შესახებ:
შპს “ეფემჯი ლეგალ” დაფუძნდა 2010 წელს მრავალწლიანი გამოცილების მქონე
იურისტების მიერ. იგი განვითარებაზე ორინეტირებული იურიდიული კომპანიაა,
რომელიც ყოველთვის ითვალისწინებს მომხმარებლის მოთხოვნებს და გთავაზობთ
თქვენს საჭიროებებზე
მორგებულ
უმაღლესი
ხარისხის
სამართლებრივ
მომსახურებას. ჩვენი მუშაობა დაფუძნებულია იურისტების პროფესიონალიზმზე,
ურთულესი სამართლებრივი პრობლემების ეფექტური გადაწყვეტის უნარსა და
კლიენტების ინტერესების მაქსიმალურად დაცვაზე.
შპს “ეფემჯი ლეგალ”-ის თანადამფუძნებელია წამყვანი აუდიტორული კომპანია
FMG -შპს „ფინანსურ მართვის ჯგუფი“, რომელიც დაფუძნდა 2009 წელს და დღეს
იგი საქართველოს დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმების TOP-ათეულში
შედის.
შპს ფინანსური მართვის ჯგუფი
2012 წლიდან არის წამყვანი
აუდიტორული ფირმების ქსელის - „HLB International“-ის წევრი, რომელიც თავის
მხრივ, რომელიც დღეს უკვე 100-ზე მეტ ქვეყანაშია წარმოდგენილი.
მოხარული ვართ, წარმოგიდგინოთ შეთავაზება თქვენი ინტელექტუალური
საკუთრების
სამართლებრივი დაცვის თაობაზე. მადლობას მოგახსენებთ
წინამდებარე
შეთავაზების
გაცნობისთვის
გამოყოფილი
დროისა
და
ყურადღებისათვის.
შპს “ეფ ემ ჯი ლეგალ”
კლიენტებს სთავაზობს იურიდიულ მომსახურებას
სამართლის ყველა დარგში, თუმცა წინამდებარე შეთავაზების წერილით
გთავაზობთ
კომპლექსურ
იურიდიულ
მომსახურებას
კონკრეტულად
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალში,
კერძოდ, თქვენი თანხმობის
შემთხვევაში
მაღალკვალიფიურ
დონეზე
დავიცავთ
ინტელექტუალურ

საკუთრებასთან დაკავშირებულ თქვენს კანონიერ უფლებებს და დავიცავთ თქვენს
სასაქონლო ნიშნებს მესამე პირების მიერ უკანონო გამოყენებისაგან და პარალელური
იმპორტისგან.
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალში დღითი-დღე იზრდება სხვადასხვა
ცნობილი კომპანიების კუთვნილი სასაქონლო (სავაჭრო) ნიშნების უკანონო და
არაკეთილსინდისიერი გამოყენების ფაქტები, რაც აღნიშნულ კომპანიებს
მნიშვნელოვან მატერიალურ ზიანს აყენებს და ასევე, მნიშვნელოვნად ლახავს მათ
საქმიან რეპუტაციას ეროვნულ თუ საერთაშორისო ბაზარზე. არაუფლებამოსილი
მეწარმე სუბიექტები აქტიურად ახორციელებენ მომხმარებელთა წრეებში ცნობილი
და მოთხოვნადი პროდუქციის პარალელურ იმპორტს საქართველოში აღნიშნული
სასაქონლო ნიშნების გამოყენების უფლების გარეშე. ხშირად სასაქონლო ნიშნის
მფლობელ კომპანიებს აღნიშნულის თაობაზე
ინფორმაცია არ გააჩნიათ.
კონტრაფაქციული საქონლის ბაზარზე შემოტანითა და რეალიზაციის შედეგად
სასაქოლო ნიშანზე განსაკუთრებული უფლების მქონე კეთილსინდისიერი
კომპანიებისათვის მიყენებული მატერიალური ზიანი საბოლოო ჯამში კოლოსარულ
ოდენობას აღწევს.
ვინაიდან
საქართველოში
სრულიად
ახალია,
როგორც
ამ
საკითხის
მარეგულირებელი კანონმდებლობა, ისე - სასამართლო პრაქტიკა, სამართლებრივი
დაცვის
მექანიზმების
დამკვეთის
სასარგებლოდ
გამოყენება
თავისი
განსაკუთრებული მნიშვნელობის გამო განსაკუთრებულ შრომასვე მოითხოვს. ჩვენი
კომპანია წარმოადგენს ერთ-ერთ ნოვატორს მოცემულ სფეროში, ვინაიდან
მაღალკვალიფიციური იურისტებისგან დაკომპლექტებული გუნდით, კომპანიის
უნიკალური
სტრატეგიის
გამოყენებით,
ეროვნული
და
საერთაშორისო
კანონმდებლობის შესაბამის ნორმებსა და სასამართლო პრაქტიკაზე დაყრდნობით
მიზნად ვისახავთ დამკვეთის - სასაქონლო ნიშნის ან მასზე ლიცენზიის მფლობელის
კანონიერი უფლებების დაცვას. სიამაყით შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ დასახულ
მიზანს წარმატებით ვაღწევთ, რითაც ჩვენს დამკვეთებს ვუქმნით ბიზნესის
განვითარებისათვის
უსაფრთხო
გარემოს
სასაქონლო
ნიშნებზე
მათი
განსაკუთრებული უფლების დაცვის მეშვეობით. აღნიშნული მიზნით ვიყენებთ
კანონით გათვალისწინებულ ყველა სამართლებრივ ბერკეტს რათა დავიცვათ
კლიენტის კანონიერი უფლებები საქართველოს სასამართლოებში, სასაზღვრო
ორგანოებში, ინტელექტუალური საკუთრების ცენტრში და სხვ.
სასაქონლო ნიშნების არაუფლებამოსილი მესამე პირების მიერ უნებართვოდ
გამოყენების აღკვეთისა და პრევენციის მიზნით ჩვენი კომპანია ინტელექტუალური
საკუთრების სამართალში კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას უწევს
მსოფლიო ბაზარზე მოქმედ
ისეთ საყოველთაოდ ცნობილ კომპანიებს,
როგორებიცაა:
•
•

Henkel AG. Co.KgAa (Persil, Perwoll);
Ipek Kagit San. Ve Tic. A.S. (Selpak, Solo);

•
•
•
•
•
•
•

Beyaz Kagit ve Hij. Ur. Tem. Ins. San. Tic. A.S (Peros);
Eruslu Saglik Urunleri san. Ve tic. A.S. (Sleepy);
Ontex Tuketim Urunleri A.S.(Canbebe);
Sharmtrading LLC (Persil, Perwoll, Selpak, Solo);
Torigeorgia LLC (Sleepy);
Libo Group LLC (Peros);
სხვ.

თუ

გსურთ

კომპანიების

ზემოთჩამოთვლილი
მსგავსად

თქვენც

წარმატებული,

დაიცვათ

საყოველთაოდ

კუთვნილი/ლიცენზიით

ცნობილი
მიღებული

სასაქონლო ნიშნები და აღკვეთოთ ამ ნიშნებით მარკირებული/წარმოებული
კონტრაფაქციული

პროდუქციის

უნებართვო/პარალელური

იმპორტი

და

რეალიზაცია საქართველოს ბაზარზე , რათა შეუფერხებლად განავითაროთ თქვენი
ბიზნესი კონტრაფაქციული პროდუქციის რეალიზაციით განცდილი დანაკარგის
გარეშე, მზად ვართ გაგიწიოთ სრულყოფილი და კვალიფიციური სამართლებრივი
მომსახურება.

გისურვებთ წარმატებებს!
შპს „ეფემჯი ლეგალ“

საკონტაქტო ინფორმაცია:
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მის: ქ, თბილისი, 26 მაისის მოედანი #2, მე-7 სართული.
ტელ: 2470800
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