
Ajude a proteger o seu emblema 

Como líderes de Lions Clubs International, é importante que entendam as normas da associação.  É uma parte essencial 
de sua posição de liderança a obediência a estas normas.  Os detalhes a seguir descrevem as normas Lions Clubs 
International para o uso das nossas marcas comerciais registadas em mercadorias da marca. 

Onde posso comprar mercadorias do Lions? 
- Através da Loja de Lions online em LCIStore.org 

Desde vestuário a materiais para a reunião do clube, 
navegue por uma variedade de departamentos para conferir 
a nossa seleção mais atualizada de mercadorias de Lions. 

- No Catálogo de Materiais para Clubes 
Navegue pelo nosso Catálogo Digital  ainda hoje ou entre 
em contato com o Departamento de Venda de Materiais 
para Clubes para solicitar uma cópia impressa. 

- Pelos Licenciados Oficiais de Lions Clubs International 
Firmamos contratos com empresas de todo o mundo para 
usarem as marcas registradas de LCI.  Entre em contato 
diretamente com elas para obter informações sobre os 
produtos e serviços que oferecem. 

- Através de compra especial do nosso Departamento de Vendas 
de Materiais para Clubes 

Não está encontrando o que precisa nestas fontes? O 
Departamento de Vendas de Materiais para Clubes pode 
encontrar uma fonte para seu artigo, ou emitir uma 
autorização única para usar o emblema através do 
fornecedor de sua escolha. 

O que devo fazer se encontrar uma empresa sem licença 
vendendo mercadorias do Lions?  
Reporte todos os fornecedores não autorizados a vender mercadoria do 
Lions para TrademarkUse@lionsclubs.orge ajude a proteger o nosso 
emblema.  A receita da venda de mercadorias do Lions ajuda a manter 
as nossas quotas em um valor inferior ao de qualquer outra organização 
de serviços semelhante. 

Conheço uma empresa que gostaria de se tornar licenciada, 
com quem deve entrar em contato?  
O programa de licenciamento de Lions Clubs International estabelece 
contratos comerciais de longo prazo com entidades comerciais, o que 
lhes permite usar as nossas marcas registradas em produtos vendidos 
diretamente aos nossos associados.  Os nossos licenciados vendem os 
seus próprios produtos com as marcas de Lions e não vendem itens 
oferecidos pela Loja de LCI. Se você conhece uma empresa que 
gostaria que se tornar um licenciado oficial, peça que entre em contato 
com LCI diretamente em TrademarkUse@lionsclubs.org. 

Marcas definidas 

Os logotipos mostrados neste email são 

apenas algumas das marcas registradas 

de Lions Clubs International. As marcas 

registradas de Lions Clubs International 

são definidas como sendo:  

"Todos os nomes emblemas, 

logotipos, selos, marcas registradas e 

outros interesses de marcas 

registradas existente no momento e 

que possa existir no futuro, incluindo 

mas não limitado a Leões, Lionesses, 

Leo, Lions clubes, Lions Internacional 

ou Lions Clubs International”. 

Autorização automática 

As Normas sobre Marcas Registradas de 

LCI autorizam os nossos associados a usar 

as marcas registradas em uma variedade 

de aplicações, incluindo, mas não limitados 

a:  

- em materiais impressos razoavelmente 

relacionados às operações de clubes e 

distritos 

- em aplicações de mídia digital, como 

websites, mídias sociais, etc. 
Os detalhes completos destas e permissões 

adicionais podem ser encontrados nas 

Normas de Marcas Registradas de LCI.
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