Главная проблема подделки бренда – то, что название известного продукта уже заслужило популярность, а сам продукт пользуется спросом. Копируя
бренд, фирма-конкурент зачастую выдает некачественный товар под маркой
хорошего. Обеспечить безопасность бренда от подделки нужно еще на этапе
создания торговой марки. В современном маркетинге разработано множество
инструментов, позволяющих защитить бренд от копирования до возникновения
проблемной ситуации.[2]
Интеллектуальную собственность необходимо защищать и расширять. С
наступлением глобализации стало ясно: в тех случаях, когда речь заходит о подделывании товаров, реакция не всех стран одинакова. В Китае, Юго-Восточной
Азии, Марокко и Италии существует значительное количество микрокомпаний,
которые таким образом зарабатывают на жизнь. Подобная деятельность всегда,
в большей или меньшей степени, связана с отмыванием денег, а в некоторых
случаях получает скрытую поддержку со стороны правительства.
Основные меры предосторожности, которые необходимо принять, чтобы
избежать потери прав на защиту своего бренда, хорошо известны. Никогда не
используйте название торговой марки в качестве существительного, только как
прилагательное, другими словами, следует говорить, например, пиво Becks, а не
просто Becks.
Своевременная регистрация бренда имеет особое значение при создании
имени марки. Защитить от копирования следует не только название бренда, но и
логотип, внешний вид продукта и даже его этикетку. К желательным и целесообразным мерам защиты бренда относятся регистрация авторского права на
модель, регистрация доменного имени в интернете, защита промышленного
образца от копирования.[3]
Подделка — идентичная, повторяющая каждую особенность имитация
бренда и его определяющих компонентов. В ряде стран, где к подделкам относятся более чем терпимо и даже часто допускают подобное, потребуется более
долговременная работа, включающая в себя следующее: 1. Совместные действия с участием министерств иностранных дел и юстиции. Эта работа проводится
на уровне межгосударственных отношений; 2. Коллективные информационные
программы, направленные на совершенствование местных законов и проводимые, к примеру, всемирной торговой организацией; 3. Рекламирование оригинального бренда в данной стране.[1]
Cписок литературы: Маргарита Миронова, старший патентный поверенный, "Юридическая защита бренда",http://saminsky.ru/archives/311[1]; "Защита от подделки брендов",Thursday May 29, 2008,http://dehelp.com.ua/135/3[2]; "Товарный знак как объект недобросовестной конкуренции ", Журнал: "Бренд-менеджмент", #3, 2009 г.,
http://www.grebennikoff.ru[3].
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