Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954
Så här går en varumärkesregistrering till:
Skicka in en beställning online
På vår hemsida www.standardbolag.se kan ni enkelt skicka in en beställning.
Ring oss på 023- 79 23 00 om ni behöver hjälp eller har funderingar kring
varumärkesregistrering.

Bedömning och varuförteckning
Efter att beställningen kommit in skickar vi en förskottsfaktura gällande det
initiala arbetet. Så snart fakturan är betald tar vi fram ett förslag på lämplig
varu-/tjänsteförteckning samt en bedömning av varumärkets registrerbarhet.

Ansökan
Om ni väljer att gå vidare med en ansökan efter att ha tagit del av vår
bedömning skickar vi in den till berörd varumärkesmyndighet.
Vilken varumärkesmyndighet ansökan skickas till beror på om ni valt att
registrera ett svenskt, EU eller internationellt varumärke.

Registrering av varumärke
Som ert varumärkesombud bistår vi med hjälp under ansökningsprocessen
om problem skulle uppstå. När varumärket registrerats erhåller ni varumärkets
registreringsbevis.

Förnyelse
Ett varumärke är skyddat under tio års tid från ansöknings- eller registreringsdagen. Som ert varumärkesombud bevakar vi när det är aktuellt för förnyelse
och kontaktar då er för att se om det är aktuellt.
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Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954
Varför ska ni anlita Svenska Standardbolag
som varumärkesombud?
Svenska Standardbolag har mer än 30 års erfarenhet av varumärkesskydd.
Det finns flera anledningar till varför man bör anlita ett varumärkesombud.
Varumärkesfrågor är komplexa och kostsamma. Därför är det viktigt att göra rätt
från början eftersom en varumärkesansökan inte kan justeras efter det att den
lämnats in för granskning och registrering.
För att minimera riskerna så att er investering inte går till spillo inleder vi alltid med
en analys av möjligheterna att registrera ditt varumärke. Ni får därefter ett förslag
från oss baserat på att ert varumärke ska få ett så starkt och brett skydd som
möjligt.
Om vi efter analysen ser att utsikterna för att få varumärket registrerat är små kan
vi många gånger komma med alternativa lösningar för att uppnå ett bra skydd.
Efter registrering skett kvarstår vi som ert varumärkesombud och bevakar när det
är dags att förnya varumärket. Ett varumärke är skyddat under tio år innan förnyelse
blir aktuellt. Vi bistår också om det skulle dyka upp invändningar eller liknande mot
ert varumärke.
Om så önskas hjälper vi även till med bevakning av ert varumärke så att inte någon
annan försöker registrera ett liknande eller identiskt varumärke.

Kontakta oss för aktuell prisuppgift!
Prisförfrågan >>
Telefon
E-post

023 – 79 23 00
info@standardbolag.se
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