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טכנולוגיית פרוגנס

 אין צורך לחכות:רשת פרוגנס הבלעדית התואמת לסימן המסחרי שלך,לרישום 

12 \ 1
2015 ביוני, 15 באפריל עד 15תקופת הרשמה מוקדמת למועדפים, עבור בעלי סימן מסחרי, 

פנה / פני עוד היום עם היועץ שלך לענייני קניין רוחני, לעורך הדין, או לרשם שם הדומיין שלך 

מחזיקי סימן מסחרי
רישמו את רשת פרוגנס הבלעדית שלכם

בעלי סימן מסחרי
במהלך תקופת ההרשמה המוקדמת למועדפים,
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המשרד הארצי WIPO

משרדים אזוריים נכס לא מוחשי

SIPO, USPTO, ROSPATENT, INPI 

סימנים מסחריים שהם מילים

סימנים מסחריים 

סוגי הרשמה

מוצרים ושירותים

OHIM, OAPI

WIPO – 2013מקור 

 מיליוני סימנים מסחריים ברחבי העולם.24קיימים 
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מינוף

 קהל

מיידיללא גבולות

צרכנים תדמית

לבעלי סימן מסחרי, האינטרנט מהווה
כלי תקשורת ועסקים מן הרמה הראשונה.
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 אתרי אינטרנט

מיגוון

Web 2.0

האינטרנט של הדברים

HTML5

 שמות דומיין חדשים

 יישומים לטלפון הניידרשתות חברתיות

חנויות יישומים

ללא כללים
חידושים פורצי דרך

אולם, האינטרנט משתנה כל הזמן,
במהירות, ולעתים קרובות - באופן בלתי צפוי.
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סביבה מגוננת

יציבות
הטרמה

וות ללא עלויות נוספות נירא

 מעקב

בעליהם של סימנים מסחריים ישמחו לכך,
שמלכתחילה תהיה התחשבות בסוגיות המעסיקות אותם,

בכל פעם שהאינטרנט משתנה.
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 שנות מחקר15 

 תקן פתוח
פרסום ללא חיוב

בינלאומי
 רובד חדש באינטרנט

בתמיכתם של
ICANN, Afnic, Level3

 ופיתוח

בעוד חודשים ספורים, שוב ישתנה האינטרנט עם כניסתה
של טכנולוגיית פרוגנס לזירה. הטכנולוגיה של פרוגנס 

היא זירת תקשורת חדשה ומאובטחת לפרסום תוכן.
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UDRP-Fתהליכי 

וות וודע מבצע לחיזוק המ

 תנאים שמורים

Whois מאגר הנתונים  

דוחות

תקופת הרשמה מוקדמת למועדפים

מרכזי בוררות

FORUM, ADNDRC

מראש, עוד לפני שהטכנולוגיה של פרוגנס 
נכנסה לאינטרנט, התחשבנו בסוגיות המעסיקות את 

בעלי הסימנים המסחריים.
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המותג-שלי
כתובות אינטרנט חדשות

 שפות179

כל הקודם, זוכה
תהליך פשוט

*

בעליהם של סימנים מסחריים, יכולים ליהנות מתקופת ההרשמה המוקדמת 
למועדפים, לפני ההפצה של טכנולוגיית פרוגנס ברבים. במשך תקופה זו, 

,2015 ביוני 15 באפריל לבין ה-15בין ה-
 יתאפשר לבעלי סימנים מסחריים לרשום רשתות 

.פרוגנס בלעדיות, התואמות לסימנים המסחריים שלהם



  

טכנולוגיית פרוגנס

 אין צורך לחכות:רשת פרוגנס הבלעדית התואמת לסימן המסחרי שלך,לרישום 

12 \ 9
2015 ביוני, 15 באפריל עד 15תקופת הרשמה מוקדמת למועדפים, עבור בעלי סימן מסחרי, 

פנה / פני עוד היום עם היועץ שלך לענייני קניין רוחני, לעורך הדין, או לרשם שם הדומיין שלך 

 אירועים

 תחרויות

 ניווט בטלפון הנייד

דור חדש של אתרים

 מסחר מקווןמשחקים

 תוכן המיוצר על ידי

 גלישה במקביל

... משתמשים

בעליהם של סימנים מסחריים יוכלו לפרסם את אתרי פרוגנס 
הראשונים שלהם, כשהטכנולוגיה של פרוגנס תתפרס ותיערך למתן שירות 

).2015לציבור הרחב (מתוכנן לסוף 
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אתרי פרוגנס נטענים במהירות ומציעים אופן גלישה ידידותי למשתמש,
 ומאפיינים 

חדשניים ויצירתיים בכל התקן שייבחר להתחברות.
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אם ברצונך ליהנות מתקופת ההרשמה המוקדמת 
למועדפים שבבעלותם סימנים מסחריים, אין צורך 

לחכות: פנה / פני ליועץ הקניין הרוחני שלך, לעורך הדין 
או לרשם שם הדומיין שלך, כבר היום.
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Legal notice  (English)

This document is a resource provided by the OP3FT,  the non-profit organization whose 
purpose is to hold, promote, protect and ensure the progress of the Frogans technology, 
in the form of an open standard for the Internet, available to all, free of charge.

The priority registration period for trademark holders is defined in and governed by a 
document published on the Web site of the FCR Operator at the following permanent 
URL: https://fcr.frogans/en/resources/prp-tmh/access.html 

You can use these slides, in whole or in part, in your own online or offline documentation, 
provided that:

- you acknowledge that the OP3FT is the source
- you clearly and conspicuously display the following notice (in your language): 

Frogans, FSDL, FNSL, FPUL, OP3FT, the Asterisk logo and the Two Superimposed 
Rectangles logo identifying Frogans Player are trademarks of the OP3FT.
The trademarks of the OP3FT must be used in compliance with the
OP3FT Trademark Usage Policy, accessible at the following permanent URL: 
https://www.frogans.org/en/resources/otup/access.html 

https://fcr.frogans/en/resources/prp-tmh/access.html
https://www.frogans.org/en/resources/otup/access.html

