
sjáið öll þessi vörumerki.
veröldin er full af 

vörumerkjum.

sannar-
lega!

það minnir mig á að við þurfum 
að ákveða hvernig okkar vörumerki 

              á að vera.

við munum skrá nöfn 
okkar í sögubækurnar ...

hvað eru eginlega þessi 
vörumerki sem markús 

er að tala um?

allt um
vörumerki

í þessu
blaði!



ertu viss um að þetta
sé hér?

já, þetta er staður þar sem hægt 
er að panta allskonar boli.

þarna 
er þetta!

æði! þetta er einmitt
það sem við þurfum.

spáið í það:
við pöntum einlita
boli ...

ping teiknar
flottar myndir ...

... við tvö prentum
myndirnar á bolina, 
setjum merkið okkar 

á þá og svo ...

... seljum við þá 
út um allt!



ég vona að þetta gangi hjá okkur. 
við þurfum að keppa við mörg fræg 

                  vörumerki.

en þau hafa ekki eins gott 
lið og við ...

mér finnst að það 
eigi að vera pláss 

fyrir alla.

frægu merkin
hafa nú þegar
sitt pláss ...

og þar sem okkar bolir
verða einstakir ...

... verður pláss
fyrir okkur líka!

hafið þið heyrt það 
nýjasta um agnar
               útsm0gna?

hann stælir
þekkt vörumerki ...

... og selur vörurnar ...

... eins og þær séu ekta.



agnar er
svikahrappur!

við skulum sýna
honum að við getum
hagnast á heiðar-

legan hátt.

við 
leggjum hart

að okkur ...

... og notum okkar 
eigið vörumerki.

þarna kemur 
júlía.

hæ krakkar! ég var á einkaleyfa-
stofunni og fékk bæklinga. hvað er vörumerki?

„vörumerki eru hvers kyns sýnileg tákn 

sem notuð eru í atvinnustarfsemi til 

að greina vörur og þjónustu eins aðila 

frá vörum og þjónustu annarra.“

„vörumerki geta verið 
orð, tölustafir, merki, hljóð, 

                               þrívíð ...“

málið er að vörumerkið þarf að aðgreina vöru eins fyrir-
tækis frá vörum annarra þannig að þær þekkist í sundur.



ef fólk getur skilgreint 
vöruna sem það vill 
fá getur það beðið 

um hana.

það er rétt og söluaðilinn getur kynnt vöruna
             með því að auglýsa hana.

það 
virðist
skýrt.

kýrskýrt!

ef varan virkar vel þekkir fólk vörumerkið 
sem verður smátt og smátt þekktara og 
verðgildi þess eykst.

það er hægt að nota vörumerki til að 
skapa ímynd og stíl fyrir vöruna.

ef maður lítur á þetta frá annarri hlið má segja
að án vörumerkis þekki enginn vöruna.

ég vil kaupa súkkulaði 
sem er voða gott, en ég man 

ekki hvaða tegund.

ég get ekki giskað!

svona er mikilvægt 
að hafa vörumerki.



þannig að við vitum að ef merki verður 
vel þekkt leitar fólk eftir því 

og ...

við komumst á toppinn! við græðum!

en bíðið aðeins ... 
hvað ef einhverjir aðrir stæla 

okkar vörumerki?

það er ekki leyft. vörumerki þurfa 
að vera sérstök og ólík öllum 

öðrum sem eru til.

þau eiga að 
einkenna vöruna 
en ekki að rugla 

fólk í ríminu.

en ef einhver 
stælir okkur 

samt?

þá kærum við hann til yfirvalda fyrir lögbrot.

þið takið allar vörurnar
og sektið mig líka. 

hvílík harka.

fölsun er alvarlegur 
glæpur herra minn.

já, þú ert 
svindlari!

það þarf fyrst að láta skrá 
vörumerkið til þess að það 

njóti verndar.

ó, en ef ég hef ekki 
látið skrá það.



þá getur þú ekki
verndað það! 1

1  í sumum löndum er hægt að fá vernd fyrir óskráð vörumerki.

skráningin leyfir þér 
að ráða yfir vörumerkinu.

þá ert þú sá eini sem 
mátt nota merkið.

hún
gerir þig að
eiganda ...

gildir hún 
fyrir lífstíð?

vörumerkjaskráning gildir 
í tíu ár en það er hægt að 

endurnýja hana aftur 
                                      og aftur.2

við ættum að búa til 
vörumerkið okkar og 
láta skrá það strax.

         vinsamlegast
komið hingað.

við skulum öll koma með tillögur að orðum 
  sem viðskiptavinum líkar vel við og velja 
                          svo það besta. 

2  í sumum löndum gildir skráning í lengri tíma.

þið verðið að hafa í huga 
að viðskiptavinirnir tengja 

vörumerkið við vöruna.



hvað finnst 
ykkur um

júpimabí?
júpimabí?

það erum við
júlía
ping
markús
bíbí ...

 hljómar
eins og nafn

á meðali.

n öfn vörumerkja 
 eru byggð á 
 mismunandi
 hugmyndum

sum gefa vísbendingu 
um vöruna eða þjón-
ustuna – Delicious 
þýðir t. d. gómsætt:

önnur eru handahófs-
kenndari en geta gefið 
í skyn gæði – King þýðir 
t. d. konungur:

enn önnur eru fyrst og 
fremst frumleg en þýða 
ekkert sérstakt:

en hvað með að 
kalla okkar merki 

 r i b o c ?

meinarðu eins

og Reebok
– merkið sem er 
svo oft auglýst 
í sjónvarpinu?

já, það er þekkt 
um allan heim.

                 ertu búin að gleyma
            að við getum ekki notað 
     vörumerki sem þegar hefur verið skráð?

æ!
afsakið.

nema auðvitað
ef eigandinn

leyfir það.

er hægt að
gefa leyfi?



að eiga vörumerki er dálítið
eins og að eiga bíl.

þú getur selt það eða leigt einhverjum það 
í ákveðinn tíma gegn greiðslu.

er þá hægt að 
græða á því?

það fer eftir virði vörumerkisins á markaðinum. 
þess vegna er orðstír mikilvægur eins og

við höfum rætt áður.

það er hægt að semja um vöru-
merki eins og annan varning.

  jæja krakkar, við verðum 
      að ákveða vörumerkið
                            okkar.

hvað með nafnið mitt,

Markús ?

júpimabí r i b o c

af hverju ekki? 
það er frumlegt 

vörumerki

ha ha ha ...

en afhverju ekki

  Markús
  AðAlkAll?

vörumerki er óáþreifanleg
og óstaðbundin eign.



það þarf ekki 
að vera nafnið mitt. 
það gæti líka verið

Julia
l o p e z

nei!

júlía lopez er mitt nafn – það 
er eins og vörumerki fyrir mig. 
ég á það og leyfi ekki að það sé 

notað fyrir annað.

flíkur fyrir lifandi fólk

ég fíla
ég fer í

...

...
föt
föt

hvað með

mér finnst

flott!
            með svona ® 
sem sýnir að það 
sé skráð vörumerki.

fínt er! þá þurfum við að 
hanna það og fá það skráð.

sKilyrði
og lög

um vörumerki
geta verið
breytileg

eftir löndum

verið samt
       á verði ...

farið á 
einkaleyfa-

stofuna 
í landinu ykkar 
til að fá meiri 

upplýsingar

                           af því að
við verðum alþjóðleg?



bolirnir okkar verða                      en hvað ef einhver
fer að framleiða „forlife“ karamellur, 

til dæmis?

það væri leyfilegt af því að það er 
ólík vara sem kemur bolunum okkar 

                   ekkert við.

það er engin hætta á ruglingi þegar vöru- 
tegundir eru mjög óskyldar, eins og bílar  

og myndavélar. mismunandi vörutegundir eru 
flokkaðar í mismunandi flokka.

en hver ákveður flokkana?

nice

international

Classification

Wipo

flokkun vörutegunda er skilgreind 
í alþjóðlegu flokkunarkerfi Wipo 
– nice international classification Wipo

hér er umsóknin 
okkar ...

sjálfsagt.

... og ég vil gjarnan fá
stimplað afrit, takk fyrir.

hvað nú?
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við verðum að auglýsa 
umsóknina þar sem einkaleyfa-

stofan segir til um.

af
hverju?

svo að hver sem hefur einhverjar athugasemdir við    
    vörumerkið okkar geti gert einkaleyfastofunni
                           viðvart.

en ef enginn
hefur neinar

athugasemdir?

þá gengur einkaleyfastofan frá því að skráningin 
sé fullgild.

nokkru síðar ... vörurnar okkar hafa fengið
sitt eigið skráða vörumerki.

fólk þekkir það og spyr eftir því.

við höfum lagt á okkur mikla vinnu og vöru-
merkið okkar hefur spurst vel út 
                      og núna ...

... fáum við fullt af 
peningum í Kassann!


