
Fennia Prize 20: Patentti- ja rekisterihallituksen kunniamaininnat
kahdelle yritykselle
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) jakoi tämän vuoden Fennia Prize -muotoilukilpailussa kunniamaininnan ja
5 000 euron arvoisen palkinnon immateriaali- eli IP-oikeuksien (IPR) menestyksekkäästä hyödyntämisestä.
IPR Excellence -kunniamaininta myönnettiin tällä kertaa kahdelle yritykselle, Woodio Oy:lle ja Konecranes
Global Oy:lle.

Woodio Oy on kehittänyt uudenlaisen ekologisen vedenkestävän puumateriaalin, josta se valmistaa vesikalusteita, mm.
lavuaareja. Tuotteissa yhdistyvät teollinen muotoilu ja innovatiivinen lähestymistapa puumateriaalin käyttöön.

Kalusteisiin ja niiden valmistusmenetelmään on haettu patenttia kansainvälisesti. Woodio Oy on myös suojannut brändiänsä
rekisteröimällä tärkeimmät tunnuksensa mm. yrityksen nimen tavaramerkkinä EU-alueella.

Konecranes Global Oy:n C- ja S-sarjan nostolaitteissa on hyödynnetty uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka mm. parantavat
laitteiden suorituskykyä ja pidentävät niiden käyttöikää. Tuotteissa yhdistyvät tekninen osaaminen ja tarkoituksenmukainen
muotoilu.

Konecranes Global Oy on käyttänyt IPR-oikeuksia järjestelmällisesti parantamaan tuotteiden kilpailukykyä: laitteiden teknisiä
ratkaisuja on suojattu patenteilla ja muotoilua mallioikeuksilla. Lisäksi tuoteperheelle on rekisteröity tavaramerkkejä
kohdemarkkina-alueilla eri puolilla maailmaa.
 

Lisätietoa kilpailusta

Fennia Prize 20 -muotoilukilpailussa palkitaan yrityksiä ja organisaatioita, jotka käyttävät muotoilua strategisesti
liiketoiminnassaan. Fennia Prize -kilpailun järjestävät Design Forum Finland, Fennia-konserni, Elo ja Patentti- ja rekisterihallitus. 

Lisätietoa kilpailusta ja kaikkien palkittujen esittelyt löytyvät osoitteesta: https://www.designforum.fi/palkinnot/fennia-prize/erotu-
strategisella-muotoiluosaamisella/

Lehdistökuvat ovat ladattavissa osoitteessa: https://www.designforum.fi/medialle/
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Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme
patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme
tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden
esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme
tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla
palvelutuloillamme.



Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html


