
Auta suojelemaan yhteistä tavaramerkkiämme 

On tärkeää, että Lions Clubs Internationalin johtajat tuntevat järjestön säännöt. Sääntöjen noudattamisen varmistaminen 
on tärkeä osa omaa rooliasi johtajana.  Seuraavassa annetaan selvitys Lions Clubs Internationalin säännöistä, jotka 
liittyvät rekisteröityihin tavaramerkkeihin. 

Mistä voin ostaa Lions-tuotteita? 
- Verkkokaupasta LCIStore.org 

Täältä löytyvät asusteet, klubien kokoustarvikkeet ja 
kaikki viimeisimmät Lions-tuotteet. 

- Klubitarvikkeiden katalogissa 
Tutustu digitaaliseen katalogiin jo tänään tai ota yhteyttä 
klubitarvikeosastolle saadaksesi sen postitse. 

- Lions Clubs Internationalin virallisilta lisenssinhaltijoilta 
Yritykset eri puolilla maailmaa ovat saaneet LCI:lta 
oikeuden toimia virallisina lisenssinhaltijoina. Ota yhteyttä 
heihin suoraan saadaksesi tietää lisää heidän 
tuotteistaan ja palveluistaan. 

- Tilaa suoraan klubitarvikeosastolta 
Et löydä mitä olet etsimässä? Päämajan 
klubitarvikeosaston henkilökunta voi etsiä myyjän, jolla on 
haluamasi tuote tai he voivat antaa itse valitsemallesi 
yritykselle yhden kerran käytettävän oikeuden käyttää 
logoa. 

Mitä teen jos huomaan, että joku myy Lions-tuotteita ilman 
lisenssiä?  
Ole hyvä ja ilmoita meille kaikista luvatta logoa käyttävistä myyjistä 
osoitteella TrademarkUse@lionsclubs.org ja auta meitä suojelemaan 
yhteistä logoamme. Lions-tuotteista saatavat tulot auttavat meitä pitämään 
jäsenmaksut alhaisempina kuin millään muulla vastaavalla 
palvelujärjestöllä. 

Tiedän yrityksen, joka olisi hyvä lisenssinhaltija; keneen heidän tulisi 
ottaa yhteyttä?  
Lions Clubs Internationalin lisenssiohjelmassa muodostetaan pitkän 
aikavälin yrityssuhteet eri yritysten kanssa ja näin niillä on oikeus käyttää 
rekisteröityjä tavaramerkkejä tuotteissa, joita he myyvät suoraan jäsenille.  
Lisenssinhaltijat myyvät niiden omia tuotteita, joissa on Lions-logo eikä 
niitä myydä LCI:n omassa LCI Store -kaupassa. Jos tunnet yrityksen, joka 
haluaa virallisen lisenssin, pyydä heitä ottamaan yhteyttä suoraan meihin 
osoitteessa TrademarkUse@lionsclubs.org. 

Tavaramerkkien määritelmä 

Tässä viestissä näkyvät logot ovat vain 

muutamia Lions Clubs Internationalin 

rekisteröimistä tavaramerkeistä. Lions 

Clubs International määrittelee 

tavaramerkit seuraavalla tavalla:  

"Kaikki olemassa olevat ja tulevat 

järjestön nimet, tunnukset, logot, 

leimat, rekisteröidyt tavaramerkit ja 

muut tavaramerkkeihin liittyvät edut, 

mukaan lukien, mutta ei ainoastaan 

Lions, Lioness, Leo, Lions Clubs, Lions 

International tai Lions Clubs 

International." 

Automaattinen lupa 

LCI:n tavaramerkkisäännöissä myönnetään 

jäsenille oikeus käyttää tavaramerkkiä eri 

tuotteissa, mukaan lukien mutta ei ainoastaan:  

- Painotuotteissa, jotka liittyvät jollakin 

tavalla klubin & piirin toimintaan 

- Digitaalisessa mediassa kuten 

verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, jne. 

Yksityiskohtaiset tiedot näistä sekä 

lupakäytännöt löytyvät LCI:n 

tavaramerkkisäännöistä. 
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