
Maaliskuun tavaramerkki: SimplyOne
PR Pulping Oy:n kehittämä SimpyOne-konsepti yksinkertaistaa kierrätyskuidun sekä
paperi- ja biomassojen puhdistustyötä, koska kaikki työvaiheet voidaan toteuttaa
yhdessä putkimaisessa astiassa. Idean juuret ovat kartonki- ja paperiteollisuudessa,
mutta menetelmä sopii helpottamaan ja tehostamaan myös jätteenkäsittelylaitosten
prosesseja.

SimplyOne rekisteröitiin tavaramerkiksi maaliskuussa 2020. Konsepti ja sen laitteet on
suojattu kolmella patentilla, ja kaksi patenttihakemusta on työn alla.

– Patentit antavat turvaa tuotteille kilpailijoita vastaan, ja tavaramerkki SimplyOne
antaa mielikuvan yksinkertaisista ratkaisuista, joiden avulla vähennetään prosesseissa
tarvittavien laitteiden määrää. Se merkitsee asiakkaalle sekä teknistä että taloudellista
etumatkaa kilpailijoihin nähden. Olemme ainoa yritys, joka pystyy säästämään
merkittävästi asiakkaiden investointi- ja käyttökustannuksia toimittamalla laitteita, jotka
sisältävät kaksi tai useampia tehtäviä. Lattiapinta-alaakin säästyy, kertoo Jouko
Hautala PR Pulping Oy:stä.

Lue SimplyOnen koko tavaramerkkitarina.

Kuukauden tavaramerkin valinta

Patentti- ja rekisterihallitus valitsee kerran kuukaudessa kuukauden tavaramerkin.
Kuukauden tavaramerkki valitaan edellisenä vuonna kyseisen kuukauden aikana
rekisteröityjen tavaramerkkien joukosta. Esimerkiksi maaliskuun 2021 tavaramerkki on
valittu maaliskuussa 2020 rekisteröityjen tavaramerkkien joukosta.

Valinnan tarkoituksena on esimerkkien avulla kertoa tuotteiden ja palveluiden
suojaamisen hyödyistä ja tärkeydestä.

Kuukauden tavaramerkeiksi valitaan mahdollisimman erilaisia tavaramerkkejä eri
tavara- ja palveluluokista. Valintaan vaikuttavat myös tavaramerkin erottuvuus muista
tavaramerkeistä.

Tutustu myös muihin kiinnostaviin kuukauden tavaramerkkeihin.

Tavaramerkin hakeminen on helppoa

Mieti ensin, onko tavaramerkkisi erottamiskykyinen. Varmista sen jälkeen
tietokannoista, ettei samankaltaista merkkiä tai toiminimeä ole jo rekisteröity
samankaltaisille tuotteille. Määrittele vielä ne tuotteet ja palvelut, joissa merkkiä aiot
käyttää. Tee lopuksi hakemus sähköisesti.

Lisätietoa ja -ohjeita tavaramerkin hakemiseen.

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

https://tavaramerkkikampanja.prh.fi/maaliskuun-tavaramerkki-simplyone/
https://tavaramerkkikampanja.prh.fi/kiinnostavia_tavaramerkkeja/
https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit.html


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

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

