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ผผคถรอสสทธสสเครรทองหมายการคคา
  จดทะเบบยน เครถอขยายเฉพาะจาก ฟรอกแกนสธ

ในระหวยางชยวงการจดทะเบบยนลยวงหนตา
สสาหรรบผผตถถอสสทธสธเครถรองหมายการคตา
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สสานรกงานระดรบชาตสWIPO

ทรรพยธสสนทบรจรบตตองไมยไดตสสานรกงานระดรบภผมสภาค
SIPO, USPTO, ROSPATENT, INPI... 

เครถรองหมายการคตาแบบตรวอรกษร

เครถรองหมายการคตากรรงรผปลรกษณธ

ระดรบการจดทะเบบยน
ผลสตภรณฑธและการบรสการ

OHIM, OAPI...

ทบรมา WIPO – 2556

 มบเครถรองหมายการคตาอยผย 24 ลตานรายการทรรวโลก
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การสรตางความเขตมแขกง

ผผตรรบสาร
ไรตพรมแดน ทรนทบทรนใด

ผผตบรสโภคภาพลรกษณธ

 สสาหรรบผผตถถอสสทธสธเครถรองหมายการคตา อสนเทอรธเนกตกกคถอ
เครถรองมถอสสดวสเศษสสาหรรบการทสาธสรกสจและการสถรอสาร
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เวกบไซตธ

หลากหลาย

Web 2.0

อสนเทอรธเนกตของสสรงตยางๆ

HTML5

ชถรอโดเมนใหมย

เครถอขยายสรงคมออนไลนธ แอปพลสเคชรรนสสาหรรบอสปกรณธพกพา
แอปสโตรธ

ไรตกฎเกณฑธ
นวรตกรรมกตาวลสนา

แตยอสนเทอรธเนกตนรนนเปลบรยนแปลงอยยางตยอเนถรอง
 อยยางรวดเรกว และมรกจะคาดเดาไมยไดต
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สภาพแวดลตอมทบรไดตรรบการคสตมกรนปกปปอง

ความเสถบยร
การคาดคะเน

ความสามารถในการสถรอสาร ไมยมบคยาใชตจยายเพสรมเตสม

การเฝปาระวรง

ผผตถถอสสทธสธเครถรองหมายการคตาตตองการใหต
 ตอบสนองความกรงวลของพวกเขา ลยวงหนตา

ทสกครรนงทบรมบการเปลบรยนแปลงทางอสนเทอรธเนกต
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การวสจรยและพรฒนา
มาตรฐานแบบเปปดเปปดใหตใชตงานฟรบ

นานาชาตสระดรบชรนนใหมยของอสนเทอรธเนกต

จากการสนรบสนสนของ
ICANN, Afnic, Level3...

 เปปนเวลา 15 ปป

  ภายในไมยกบรเดถอน อสนเทอรธเนกตกกจะมบการเปลบรยนแปลงไปอบก จาก
    การเปปดตรวของเทคโนโลยบ ฟรอกแกนสธ ซรรงเทคโนโลยบ ฟรอกแกนสธ นรนน

เปปนพถนนทบรทบรปลอดภรยสสาหรรบทสาการเผยแพรยเนถนอหาแหยงใหมย
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 การดสาเนสนการดตาน UDRP-F

โครงการรณรงคธ

ชถรอทบรจองไวต

 ฐานขตอมผล Whois

รายงาน

ชยวงเวลาการจดทะเบบยนลยวงหนตา
ศผนยธอนสญาโตตสลาการ
FORUM, ADNDRC

ความกรงวลของผผตถถอครองสสทธสธเครถรองหมายการคตา
ไดตรรบการแกตไขจากการเปปดตรวทบรใกลตเขตามา

  ของเทคโนโลยบ ฟรอกแกนสธ บนอสนเทอรธเนกต
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ยบรหตอของฉรน
ทบรอยผยอสนเทอรธเนกตใหมย

179 ภาษา
 มากยอน ไดตกยอนขรนนตอนเรบยบงยาย

*

ผผตถถอครองสสทธสธเครถรองหมายการคตาจะไดตรรบประโยชนธจาก
ชยวงการจดทะเบบยนลยวงหนตากยอนทบรจะมบการเปปดใหตบรสการ

     เทคโนโลยบ ฟรอกแกนสธ อยยางแพรยหลาย ซรรงในระหวยางชยวงนบน ตรนงแตย 15
 เมษายน ถรง

15  มสถสนายน 2558 ผผตถถอครองสสทธสธเครถรองหมายการคตาจะสามารถจดทะเบบยน
  เครถอขยายเฉพาะจาก ฟรอกแกนสธ ทบรตอบสนองกรบเครถรองหมายการคตาของพวกเขา
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อบเวนทธ

การแขยงขรน

การนสาทางบนอสปกรณธพกพา

เวกบไซตธรสยนใหมย

เกม
e-commerce

เนถนอหาทบรเกสด

การทยองเนกตแบบคผยขนาน

...จากผผตใชต

ผผตถถอครองสสทธสธเครถรองหมายการคตาจะสามารถเผยแพรยเวกบไซตธ
   ฟรอกแกนสธ แหยงแรกของพวกเขาไดตเมถรอเทคโนโลยบ ฟรอกแกนสธ เปปดใหต

 บรสการ  สสาหรรบสาธารณชน (  มบกสาหนดการชยวงสสนนปป 2558)
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 เววบไซตตของ ฟรอกแกนสต  โหลดเรวว พรรอมดรวย
  ระบบ นนาทางทททใชรงานงทาย และคคณสมบบตตททท
 สรราง สรรคตอยทางลนราสมบยบนทคกอคปกรณตทททเชชทอมตทอ
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หากตตองการควตาโอกาสชยวงการจดทะเบบยนลยวงหนตา
  สสาหรรบผผตถถอครองสสทธสธเครถรองหมายการคตา กกอยยารอชตา รบบตสดตยอ

ทบรปรรกษาดตานทรรพยธสสนทางปปญญา, ทนายความ
หรถอผผตใหตบรสการจดโดเมนของทยานวรนนบนเลย
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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

