
Dedikerad kontaktpersonÅrsfaktura för er portfölj 

Webbaserat gränssnitt 

Ansvar för förnyelse

Bevakningstjänster 

Behöriga beställare

Global närvaro Juridiska tjänster

Vår process

Detta får ni som kund hos oss

Policystyrd förvaltning

En kontakt för alla ärenden. Er dedikerade Client 

Manager med mångårig erfarenhet administrerar 

och ansvarar för er portfölj.

Med årlig fakturering för varumärken minskar vi 

intern administration och förenklar budgetering, 

precis som för domännamn och tekniska tjänster.

Vår vy samlar era digitala tillgångar på ett ställe. Ni 

får bra översikt anpassad till er verksamhet, med 

en tydlig bild över strukturen i er portfölj.

Genom att ta över både administration och ansvar 

för er portfölj kan vi garantera förnyelse av era 

varumärken.

Tillsammans med er skapar vi en skräddarsydd 

uppsättning av bevakningstjänster för att skydda 

era varumärken.

Vi utför enbart beställningar eller ändringar som 

kommer från behöriga beställare hos er med hög 

sekretess.

Vi har juridiska ombud över hela världen för 

hantering av varumärkesansökningar, tvister och 

registrering av domännamn med lokala krav.

Ports Groups jurister tar hand om era varumärkes-

relaterade ärenden och tillsammans med er Client 

Manager säkerställer att er policy efterlevs.  

Tillsammans med er tar vi fram en policy och se till 

att den följs, exempelvis vid lanseringen av ett nytt 

varumärke eller inträdet på en ny marknad.

Vi inleder alltid med en kost-
nadsfri analys av ert nuläge som 
vi följer upp med en Workshop. 
Efter detta formuleras en policy 
för era varumärken och domän-
namn som följs upp med en 
handlingsplan för att implement-
era policyn.

Analysera Samla Förvalta Bevaka Agera

Med utgångspunkt i 
handlingsplanen samlar vi 
varumärken och domännamn i 
vår förvaltning med fullt juridiskt 
ansvar. Vi gör även tillägg av 
varumärken och domännamn 
enligt policy.

I vår förvaltning av varumärken 
och domännamn tar vi fullt 
juridiskt ansvar för era digitala 
tillgångar. Vi sköter löpande 
uppdateringar och ser till att 
er portfölj är går i linje med er 
marknadsstrategi.

Med skräddarsydd uppsättning 
av bevakningstjänster bevakar 
och granskar vi löpande era 
varumärken för att identifiera 
förväxlingsbara ansökningar 
eller rena intrång.

De bevakningsresultat som vi i
samråd med er anser vara
skadliga agerar vi på. Exempelvis 
invända mot en varumärkes-
ansökan, skicka juridiska 
varningsbrev eller tvista kring 
registreringen av ett
domännamn.

Helhetsförvaltning av varumärken hos Ports Group med fullt juridiskt ansvar
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