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Faça a triagem da sua
marca com certeza global
Eliminar candidatos a marcas comerciais
indisponíveis antecipadamente economiza
tempo e dinheiro. Confie na solução de
triagem de marca registrada mais confiável
do setor para suas pesquisas iniciais de
“knock out”. Desenvolvido pela
CompuMark TM , o SAEGIS ® coloca conteúdo
de marca comercial abrangente e de alta
qualidade ao seu alcance, 24 horas por dia, a
um custo acessível. Por que confiar decisões
críticas de marcas comerciais a algo inferior?

Economize tempo

A tela marca todas as jurisdições e idiomas
com uma única pesquisa. Simplifique a
análise com um formato consistente em
todos os registros, em oito idiomas:
holandês, inglês, francês, alemão,
espanhol, italiano, chinês e japonês.

Conteúdo confiável

Pesquise o mundo

Uma cobertura mais ampla significa maior
confiança. Faça a triagem da sua marca
registrada em 186 países, além de nomes
de domínio, nomes de empresas e designs
industriais. Acesse todos os bancos de
dados ou uma combinação personalizada.

Para entregar resultados em que você
pode confiar, nossa equipe de qualidade
analisa e corrige erros nos bancos de
dados de PTO. Além disso, incluímos
referências cruzadas a variações como
plurais, homófonos e ortografias
corrompidas para lhe dar resultados que
outras ferramentas não podem oferecer.
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Simplifique sua triagem

Revise os resultados por resumo ou
visualização detalhada – sua escolha.
Colabore usando ferramentas
integradas de sinalização,
classificação, destaque e comentários.
Trabalhe mais rápido e seja mais
produtivo.
Relatórios personalizáveis

Exporte resultados e crie relatórios
personalizados em segundos, adaptados às
necessidades de cada cliente.
Preços flexíveis

186

registros de marcas
comerciais

A única fonte de que você precisa

• 186 registros de marcas registradas –
ninguém cobre mais
• Milhões de nomes de domínio
• Nomes farmacêuticos, mais de 70
países
• Nomes de empresas, 212 países
• Projetos industriais, 65 registros

O SAEGIS torna o orçamento previsível e
acessível com planos de preços para atender a
qualquer modelo de usuário, desde o uso
ocasional até o uso pesado.

Entre em contato com nossos especialistas hoje mesmo:
clarivate.com
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