
Sverige måste bli bättre på att kommersialisera och skydda
forskning
Vi måste ta vara på och vårda våra innovationer som om de vore våra barn. Det är så vi skapar jobb i Sverige säger Dimitris
Giannoccaro, grundare av IAMIP, företaget som arbetar med att erbjuda forskare, innovatörer och produktutvecklare moderna
och lättanvända verktyg som underlättar för dem att upptäcka, skydda och hantera sina innovationer på bästa sätt.

”Min vision för IAMIP är att vi ska bli det ledande bolaget för att skapa innovativa verktyg inom patent och andra områden inom immaterialrätt.
Där tror vi att SNITTS kommer att vara en viktig partner som en naturlig mötesplats mellan universitet och näringsliv”, menar Dimitris.

Idén till IAMIP fick Dimitris efter att ha arbetat nära forskning och patentfrågor på ABB och där sett en stor förbättringspotential. ”Om ABB har
den här typen av bekymmer, vilka problem har då inte små och medelstora företag, för att inte tala om alla forskare”, funderade Dimitris?
IAMIPs idé blev att erbjuda forskare, innovatörer och produktutvecklare moderna och lättanvända verktyg som underlättar för dem att
upptäcka, skydda och hantera sina innovationer på ett bättre sätt än många tidigare lyckats göra.

För att möjliggöra IAMIPs idé går företagets experter in och stöttar bolag i strategiska frågor rörande patenthantering, teknikutveckling och
innovationsutveckling. Bland annat genom verktyget P2ALS som kan liknas vid ett Spotify för all världens patent. Affärsverktyget gör det till
exempel lätt att ta del av den patentinformation som redan finns, innan man som forskare startar eller fördjupar ett forskningsprojekt. ”Det är i
patentansökningarna och inte i publikationerna forskarna ser vad som händer i industrin just nu. Istället för att uppfinna hjulet igen kan
forskaren se vad som redan finns och sedan börja i framkant”, poängterar Dimitris.

För Dimitris var det en självklarhet att IAMIP skulle samarbeta med SNITTS . ”Vi är dels med för att ta del av allt spännande som
händer inom SNITTS, inte minst genom utbildningar och seminarier. Men också för att själva kunna vara med och påverka. Vi sitter inte och
väntar på en utveckling, vi tar tag i den själva! Jag tror att IAMIP kommer att bli en naturlig partner där SNITTS överbryggar gapet mellan
forskning och näringsliv så att vi tillsammans kan höja medvetandet om immaterialrättens möjligheter”, avslutar Dimitris.

Dimitris tog sin civilingenjörsexamen 2006 vid Kungliga Tekniska Högskolan. Kort därefter tog han även sin patentingenjörsexamen
på Patent- och Registreringsverket där han som patentexpert fick möjlighet att jobba med granskning av patentansökningar, men också med
att utveckla smarta tjänster för företag. 2010 började Dimitris arbeta på ABB Power Systems affärsenhet som projektledare och senior
utvecklingsingenjör. Han har stor erfarenhet från arbete med förnyelsebar energi och erfarenhet inom integrering av immaterialrätt och
teknikutveckling. I dag är Dimitris VD för IAMIP som han startade år 2012 tillsammans med kollegan Falah Hosini. 


