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Vigilância de marca
confiável e global
Enfrente o desafio das crescentes
ameaças à marca nos dias de hoje com
total confiança. Confie no CompuMark
Trademark Watch da Clarivate para ajudar
a proteger suas marcas comerciais contra
o risco de violação devido ao aumento de
registros de marcas comerciais, canais de
proliferação, mídias sociais e a web.
Cubra todas as suas bases

Nós acompanhamos toda a gama de leis
comuns ricas em marcas registradas e canais
digitais, reduzindo seu risco de perder
descobertas importantes.

• Marcas de palavras + marcas
de design
• Nomes de domínio (incluindo ccTLDs,
gTLDs novos e legados)
• Nomes de usuários de mídias
sociais
• Nomes de empresas internacionais
• Marcas de caracteres não latinos
• Assista a uma aula inteira
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+250
países e
bancos de dados de
território
Dados confiáveis de marca registrada

Fazer avaliações de risco com confiança
com base em dados de qualidade. Nossa
equipe de qualidade dedicada revisa
dados de fontes de marcas registradas
em todo o mundo para identificar e
corrigir erros, para que você possa agir
com certeza.
Experiência líder do setor

Com 17 anos de experiência em
média, nossos analistas da Watch têm
a experiência para desenvolver uma
estratégia de acompanhamento
personalizada para suas
necessidades específicas.
Profundidade e amplitude globais

Gestão de acompanhamento rápida
e eficiente

Faça mais em menos tempo, com menos
esforço. Simplifique e acelere todos os
aspectos do acompanhamento da sua
marca analisando acessos na
plataforma CompuMark on-line
• Analise avisos de
acompanhamento por e-mail ou
na plataforma on-line assim
que estiverem disponíveis
• Acelere sua análise com
filtragem e classificação
poderosas, além de
pontuação de similaridade
POCA
• Priorizar ações com nosso inovador
Painel de Oposição, mostrando os
dias para a oposição para cada marca
citada
• Oculte marcas dos resultados do
acompanhamento para prevenir
duplicatas em avisos futuros

Acompanhe suas marcas em mais de 250
países e territórios em mais de 190 registros
oficiais de marcas registradas, incluindo
mercados emergentes que outros provedores
podem ignorar. Nós dedicamos tempo para
apresentar dados em um formato consistente
– trabalho adicional que outros não realizam.

• Acesse 6 anos de história de
acompanhamento

Entrega eficiente

• Personalize suas preferências on-line
para melhorar sua experiência de
usuário

Nós fornecemos informações
acionáveis quando você precisa, para
que você possa agir rapidamente para
proteger suas marcas.

• Exporte envie descobertas
importantes por e-mail
aos clientes e compartilhe resultados
com
colegas usando colaboração on-line

• Acesse avisos de
acompanhamento em qualquer
lugar com nosso aplicativo
Trademark Analysis para o iPad

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