
Hjälp till att skydda ditt emblem 

Som Lions Clubs Internationals ledare är det viktigt att förstå organisationens bestämmelser. Att upprätthålla dessa 
bestämmelser är en viktig del av din ledarpost. Följande information beskriver Lions Clubs Internationals bestämmelser 
avseende att använda av våra registrerade varumärken på produkter. 

Var kan jag köpa Lions varor?  
- I butiken på hemsidan LCIStore.org 

Där finns allt från kläder till klubbmötesmaterial och du 
kan titta igenom olika kategorier för att se de allra 
senaste varorna Lions har att erbjuda. 

- I klubbrekvisitakatalogen 
Titta i vår digitala katalog redan idag eller kontakta vår 
klubbrekvisitaavdelning för att beställa ett exemplar som 
skickas via post. 

- Från Lions Clubs Internationals officiella licensinnehavare  
Företag runtom i världen har fått godkännande av LCI att 
använda de registrerade varumärkena.  Kontakta dem 
direkt för att få information om deras produkter och 
tjänster. 

- Genom specialbeställning från vår klubbrekvisitaavdelning 
Finner du inte det du söker bland dessa alternativ? Vår 
avdelning för klubbrekvisita kan hitta ett sätt att köpa den 
produkt du önskar eller ge ett engångsgodkännande att 
använda emblemet via den leverantör du önskar. 

Vad gör jag om jag upptäcker att ett ej licensierat företag 
säljer Lions varor?  
Rapportera alla obehöriga leverantörer av Lions varor till 
TrademarkUse@lionsclubs.org för att skydda ert emblem. Intäkterna från 
försäljningen av Lions varor hjälper oss att hålla medlemsavgifterna lägre 
än andra liknande serviceorganisationer. 

Jag vet ett företag som skulle vilja bli licensinnehavare. Vem 
ska de kontakta?  
Lions Clubs Internationals licensprogram etablerar långsiktiga 
affärskontrakt med etablerade företag och företagare för att ge dem 
behörighet att använda våra registrerade varumärken på produkter som 
säljs direkt till våra medlemmar.  Våra licensinnehavare säljer sina egna 
unika produkter, märkta med Lions varumärke. De säljer inte produkter 
som tillhandahålls av, eller som direkt konkurrerar med Lions Clubs 
Internationals butik vid det internationella huvudkontoret. Om du känner 
till ett företag som skulle vilja bli officiell licensinnehavare kan du be dem 
att kontakta LCI direkt via e-post TrademarkUse@lionsclubs.org.  

Definition av varumärken 

De logotyper som visas i detta 

meddelande är bara några av Lions 

Clubs Internationals registrerade 

varumärken. Lions Clubs Internationals 

varumärken definieras som: 

"Alla organisationens befintliga och 

framtida namn, emblem, logotyper, 

sigill, registrerade varumärken och 

andra varumärkesintressen, till 

exempel Lions, Lioness, Leo, Lions 

Clubs, Lions International och Lions 

Clubs International." 

Automatiskt tillstånd 

LCI:s varumärkespolicy ger våra 

medlemmar tillstånd att använda 

varumärkena på flera olika sätt, som till 

exempel:  

– På tryckt material som relaterar till

klubbens och distriktets verksamhet. 

– Digitalt, på till exempel hemsidor och

i sociala medier etc. 

Fullständig information om dessa och 

ytterligare tillstånd finns i LCI:s 

varumärkespolicy. 

CS-PYELL-2016.07-SW 

https://www2.lionsclubs.org/default.aspx
http://mydigimag.rrd.com/publication/i.php?i=249051%23%7B%22issue_id%22:249051,%22page%22:0%7D
mailto:clubsupplies@lionsclubs.org
mailto:TrademarkUse@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/trademark_policies.pdf

	Definition av varumärken
	Automatiskt tillstånd



