
Ile wart jest mój pomysł,
czyli krótka rzecz o tym jak zarobić na 
własnej inteligencji…



IP Bewertungs AG – europejski

dostawca IP (wartości intelektualnej)

zauwaŜa tendencje rynku i tworzy

aukcje IP, stawiając sobie za cel

komercjalizację pierwszorzędnych praw

IP poprzez aukcje.



Aukcje obejmują patenty z wielu

dziedzin:

�InŜynierii mechanicznej

�Automatyki procesów

�IT

�InŜynierii chemicznej

�Nauk medycznych



Amerykańskie aukcje zajmują się

amerykańskimi patentami dla 

amerykańskich odbiorców, w Europie 

ze względu na rezerwę w stosunku do 

wystawiania na aukcji patentów, 

europejskie IP jest sprzedawane 

odbiorcom międzynarodowym.



Przygotowanie takiej aukcji to okres ok. 

6 miesięcy, w tym czasie jest tworzona 

baza klientów.



Pozyskanie klienta:

�Zintensyfikowana praca medialna

�Pozyskiwanie klientów bezpośrednio



Indywidualni inwestorzy pochodzą z 

USA i Europy.

Instytuty badawcze pochodzą wyłącznie 

z Niemiec, ale w bazie danych 

wystepują równieŜ międzynarodowe 

przedsiębiorstwa jak Rolls Royce czy 

Bayer Patent GmbH.



Inwestorzy z Indii czy Chin równieŜ są

zainteresowani IPA, gdyŜ bez nowych 

pomysłów i patentów ich 

przedsiębiorstwa nie przetrwają

następnych 10 lat. Kraje te są głównie 

zainteresowane inŜynierią

mechaniczna, naukami medycznymi i 

technologią ochrony środowiska.



Na majową aukcje składało się 97 
pozycji zawierających ponad 395 
patentów, z czego najsilniejszą grupę
stanowiła inŜynieria mechaniczna, a 
następnie motoryzacja, nauki 
medyczne i fizyczne. 

W USA aukcje skupiają się głównie na 
konsumpcyjnej elektronice, 
mikroelektronice i IT.



„Aukcje pomysłów” wyglądają jak 

zwykłe aukcje dzieł sztuki, z tą

róŜnicą, Ŝe nie wiszą na ścianach 

drogocenne obrazy, a pod ścianą nie 

stoi zabytkowy stół z XVII-wiecznej 

Hiszpanii,  jest jedynie tablica 

zawierająca duŜo opisów dotyczących 

sprzedawanych patentów.



By ceny patentów (limity) nie były 

nierealne, wprowadzono 3% opłatę od 

wartości limitu, którą sprzedający 

musi uiścić przed aukcją. 

Ma to na celu zabezpieczenia przed 

kosmicznymi kwotami, jak równieŜ

wykorzystywania aukcji jako miejsca 

do testowania rynku.



Za patent moŜna otrzymać tyle, ile 

rynek jest w stanie za niego zapłacić.

Jeśli pomysłodawca nie wie, ile jest wart 

na rynku jego patent, wychodzi się z 

kwoty 25000€ i wszystko jest moŜliwe 

bo nie ma górnej granicy.



By nie kupić przysłowiowego „kota w 

worku” robione są badania 

przedzakupowe (due diligence), gdzie 

potencjalny nabywca moŜe zapoznać

się z dokumentacją przez aukcją, a w 

razie wątpliwości skontaktować się z 

wynalazcą lub właścicielem patentu 

online.



Główną róŜnicą miedzy IPA a 

internetowym sprzedawaniem IP jest: 

wykonywanie due diligence, kontakt z 

właścicielem patentu i czas trwania 

aukcji.



Europejskie Biuro Patentów jest 

upowaŜnione do udzielania ochrony w 

krajach Europejskich, Niemieckie 

Biuro Patentów – w Niemczech, lecz 

istnieją teŜ patenty chronione w 

Japonii czy USA przez „ich” biura 

patentów.



Dziękuję za uwagę.


