INTELLECTUAL PROPERTY
Kapag nagsisimula o nagpapalakad ka ng iyong negosyo, maigi ang protektahan ang iyong intellectual
property (IP). Ang Info entrepreneurs ay ang iyong kinakailangan upang makakuha ng impormasyon sa
negosyo. Puntahan muna kami at hayaan kaming tulungan kang mahanap ang impormasyon na
kailangan mo.
Ang IP ay ang legal na karapatan sa isang ideya, imbento, o nilikha sa industriya, agham, literatura, o
sining. Maaaring kabilang sa iyong business IP ang mga simbolo, mga pangalan, images, at mga
disenyo.
Kapag prinotektahan mo ang iyong IP, itinatatag mo ang iyong mga karapatan at pagmamay-ari sa
isang bagay na intelektwal na nilikha, at tumutulong kang hadlangan ang mga kakompetensiya na
kopyahin o gayahin ang mga ito. Prinoprotektahan ng IP ang naiibang identidad, image, at reputasyon
ng iyong negosyo.

MGA KARANIWANG URI NG INTELLECTUAL PROPERTY
Patent: Isang karapatan, na ibinigay ng gobyerno, upang pagbawalan ang iba na gumawa, gamitin, o
ibenta sa Canada ang iyong inimbento.
Trade-mark: Ay isang salita (o mga salita), isang disenyo, o kombinasyon ng mga ito, na ginagamit
upang kilalanin ang mga bagay o mga serbisyo ng isang tao o organisasyon.
Copyright: Nangangahulugang "karapatang kopyahin” at sakop nito ang lahat ng mga orihinal na likha
sa sining (ibig sabihin, musika, performances, mga pelikula, mga libro, mga iskultura, at software).
Karaniwan ay ang may-ari lamang ng copyright ang pinahihintulutang gumawa o kumopya sa ginawa, o
magbigay pahintulot sa iba na gawin ito.
Industrial design: Ang itsura ng hugis, configuration, pattern, o ornament (o anumang kombinasyon) na
inaaplay sa isang tapós na bagay na ginawa sa kamay, tool, o makina.
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