Varumärkesskydd
Ta hand om ditt varumärke innan någon annan gör det.

De flesta av oss väljer inte skor eller kaffesort enbart utifrån rationella
grunder som pris, kvalitet och funktion. Ofta har vår uppfattning om varumärket lika stor betydelse. Därför är ett starkt varumärke värdefullt för
den som vill lyckas i sina affärer, men det kräver både tid och engagemang
att bygga upp.
För att skydda de värden du skapat kan det vara en god idé att registrera
ditt varumärke. En registrering leder inte automatiskt till framgång, men
det ökar chanserna väsentligt. Till exempel hindrar du dina konkurrenter
från att sko sig på det du byggt upp, och ett registrerat varumärke signalerar att din verksamhet är seriös. En varumärkesregistrering gäller i
tio år och kan därefter förlängas med ytterligare tio år i taget, hur länge
som helst.
Bra att veta
När du ska registrera ett varumärke är det bra att tänka på några saker:
Ditt varumärke ska kunna särskiljas från andra och får inte vara förväxlingsbart med andra inarbetade eller registrerade varumärken i Sverige.
Ditt varumärke får inte heller innehålla något som kränker annans upphovsrätt, strider mot lag eller vilseleder allmänheten. Mer om vilka krav
som finns hittar du på www.prv.se. Där får du också konkreta råd som
hjälper dig att lyckas med din varumärkesansökan. Tänk på att det är
skillnad mellan den varumärkesregistrering du gör hos oss på PRV, och
registreringen av ditt firmanamn, som görs hos Bolagsverket.

Vi hjälper dig gärna
Vi på PRV delar gärna med oss av vår expertkunskap. På www.prv.se kan
du läsa mer om hur man bygger ett framgångsrikt varumärke och hur man
skyddar det på bästa sätt. Där kan du också med hjälp av Svensk Varumärkesdatabas försäkra dig om att du inte gör intrång i någon annans
varumärke. Vi hjälper dig gärna med tips på hur du ska göra. Du är också
välkommen att ringa vår kundtjänst på telefonnummer 08-782 28 00.

Ibland behövs det fler skydd
För att på bästa sätt öka dina affärsmöjligheter kan du ibland behöva
skydda dig på mer än ett sätt. Allt om hur till exempel patent och designskydd fungerar, hittar du på vår hemsida.

Se vår film!

Framgång är ingen slump

Kundsupport 08-782 28 00
www.prv.se
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Din väg från idé till framgång styrs till stor
del av hur du väljer att förvalta dina idéer.
Oavsett om det handlar om en ny uppfinning eller om dolda tillgångar som redan
finns i ditt företag, kan du hos PRV få
hjälp av experter inom immaterialrätt för
att komma vidare. På www.prv.se kan du
läsa mer om hur till exempel patent, design- och varumärkesskydd kan förbättra
dina affärsmöjligheter.

