MCBAIN ENTERPRISES, LLC ANUNCIA
PORTFOLIO DE PROPRIEDADES INTELECTUALES PARA VENDA

A propriedade intelectual para venda está diretamente relacionada com drones, segurança de aeronaves, IoT, comunicações, segurança, segurança na internet, monitoramento de saúde, detecção de mentiras e muito mais! As patentes são fundamentais para qualquer país, empresa ou empresa que deseje as tecnologias mais valiosas!
Este é um leilão silencioso privado que é sensível ao tempo. Para todas as partes interessadas em participar, existe um pacote de comprador. Para informações, envie um e-mail solicitando o pacote de um comprador para: auction@trueidsecurity.com
Existe um "Buy-It-Now" para todos os IP listados. O pacote INCLUI TODAS AS PATENTES PATRIMONIAIS, permitindo que o novo dono arquiva novos C.I.P., divisão e criação de reivindicações independentes (todas as patentes-mãe ainda estão abertas a partir de 1995, 2001 e 2004).
Para ver o preço de buy-it-now ou qualquer uma das informações, você deve solicitar o pacote de um comprador e preencher a documentação. O "Buy-It-Now" é o primeiro, primeiro a ser servido! O inventor possui várias mais tecnologias para adicionar ao portfólio se o novo comprador estiver interessado nos termos.
Existem vários decks de slides e vídeos disponíveis mediante solicitação e no site pessoal do LinkedIn do inventor Dean McBain.
PATENTES PARA VENDA
2 8,138,951 - Sistema e método para habilitar seletivamente um sistema de controle
6 7.145.477 - Sistema e método de detecção de piloto de aeronaves antiterroristas
8 6.810.310 - Sistema e método de detecção de piloto de aeronaves antiterroristas

Patentes pendentes para venda

20120130563 - SISTEMA E MÉTODO PARA APLICAR SELECTIVAMENTE UM SISTEMA DE CONTROLE PARA ACESSAR UMA UNIDADE DE PROCESSAMENTO CENTRAL
20090025955 - PLACA DE FIXAÇÃO TECNOLÓGICA E COBERTURA DE COMUNICAÇÃO
20070008104 - Sistema de entrega de alertas de emergência
15/424886 - Sistema, Método e Dispositivo para a Confirmação da Situação de Saúde e Status de Saúde de um Operador. Aulas Internacionais: A61B5 / 1171; A61B3 / 00; G06K9 / 00 ID '

