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SỞ HỮU TRÍ TUỆ
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Liên hệ
Hotline: 0899.88.6060
Website: anlis.vn
Email: ip@anlis.vn
Địa chỉ: Số 151/254 Minh Khai,
Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.

ANLIS không cung cấp dịch vụ
rẻ nhất, chúng tôi cung cấp dịch
vụ có nhiều giá trị và lợi ích
nhất cho khách hàng trước
những rủi ro tiềm ẩn trong việc
bảo vệ thương hiệu của mình.



"Trên đời không gì vĩ đại bằng con
người, trong con người không gì vĩ
đại bằng trí tuệ" (Khuyết danh). 

Triết lý hoạt động của chúng tôi
bắt nguồn từ mong muốn bảo vệ
những tài sản trí tuệ vĩ đại ấy và là
những gì chúng tôi cam kết để tạo
dựng nên thương hiệu: A-N-L-I-S.

Về chúng tôi

Một người khởi nghiệp, một người
họa sĩ, một kỹ sư hay một nhà khoa
học... đều có thể bước lên đỉnh
thành công khi sản phẩm của họ
sáng tạo, độc đáo và thu hút người
tiêu dùng.
Tuy nhiên, trên thực tế những ý
tưởng sáng tạo hay thành quả đó lại
chưa được quan tâm đúng mức và
có thể bị đánh cắp nhanh chóng.
Việc bảo vệ và giành lại quyền lợi
hợp pháp cho những tài sản trí tuệ
lúc này sẽ gặp nhiều khó khăn và
tốn kém về chi phí, thời gian.

THAY VÌ ĐIỀU ĐÓ,
Hãy để ANLIS đồng hành cùng với
bạn bảo vệ những tài sản trí tuệ vô
giá của mình ngay từ đầu, ngay từ
hôm nay bằng sự tận tâm và
chuyên nghiệp.

Triết lý hoạt động

Chúng tôi bảo mật thông tin tối đa cho mọi khách
hàng và đối tác trong mọi trường hợp.

An toàn

Với tâm huyết của đội ngũ trẻ, năng động, ANLIS
mang đến cho mọi khách hàng, đối tác niềm tin và
sự nhiệt tình.

Nhiệt huyết

ANLIS luôn nỗ lực không ngừng để đưa ra các giải
pháp khách quan và linh hoạt nhất với từng trường

hợp, dựa trên hoạt động kinh doanh thực tế và
những giá trị mà khách hàng đang theo đuổi.

Linh hoạt

Í c h  l ợ i
ANLIS không cung cấp dịch vụ rẻ nhất, chúng tôi

cung cấp dịch vụ có nhiều giá trị và lợi ích nhất cho
khách hàng trước những rủi ro tiềm ẩn trong việc

bảo vệ thương hiệu của mình.

Luôn sẵn sàng tư vấn và phục vụ khách hàng thông
qua mọi phương tiện và cam kết sẽ phản hồi trong

vòng 12h làm việc.

Sẵn sàng



Khách hàng tiêu biểu
ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

CEO - GIÁM ĐỐC
Tư vấn chiến lược và quản trị doanh nghiệp
10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, tư
vấn quản trị doanh nghiệp và tài chính
Từng học tập và làm việc tại Ukraine

HOÀNG DUY ANH

PHÓ GIÁM ĐỐC
Gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SHTT 
Đại diện Sáng chế - Kiểu dáng - Nhãn hiệu
Thạc sỹ SHTT tại Đại học Kinh tế và Luật Trung
Nam (Trung Quốc)
Cử nhân Đại học Luật Hà Nội
Cử nhân Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội
Cử nhân Đại học KHXH&NV, chuyên ngành SHTT -
ĐHQG Hà Nội

NGUYỄN THỊ DIỆU LINH

TRƯỞNG PHÒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Cử nhân Đại học Luật - ĐHQG Hà Nội
Cử nhân Đại học KHXH&NV chuyên ngành SHTT
Tác giả của 4 nghiên cứu chuyên ngành SHTT

LÊ MINH THUẬN

VitaDairy Việt Nam là một trong
hai công ty uy tín nhất trong
ngành sữa bột nội địa, chỉ đứng
sau Vinamilk. VitaDairy được
thành lập bởi mục tiêu vì con
người, mang theo sứ mệnh Vun
bồi sức sống và luôn nỗ lực hết
mình để cống hiến cho lợi ích
chung cho xã hội. 

ANLIS vinh dự được đồng hành
cùng VitaDairy trong việc bảo hộ
quyền sở hữu trí tuệ tại nhiều
nước trên thế giới.

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp 
Tư vấn đầu tư
Cử nhân Đại học Luật Hà Nội 
Cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân 

QUYỀN NGỌC TRÂM



MỘT SỐ QUỐC GIA ĐƯỢC
ANLIS ĐĂNG KÝ BẢO HỘ

THÀNH CÔNG


