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U

pprätthållandet av en portfölj med
patent och varumärken är kost‐
samt. Det kräver såväl kvalificerad ar‐
betskraft som dyrbara datahanter‐
ingssystem. I enlighet med en komplex
lagstiftning som skiljer sig från land till
land ska vissa belopp, i vissa valutor,
betalas före vissa datum, över hela
världen. Vårt jobb är att hjälpa dig med
att bevaka dessa förfallodagar och
säkerställa att betalning görs i rätt tid.

SEDAN 1981
Acumass är en av de ledande leverantörerna i världen avseende
tjänster för Immateriella Rättigheter och har varit verksam i nära
samarbete med patentbyråer under nästan 30 år.

ETT UNIKT KONCEPT
I motsats till många andra leverantörer i branchen erbjuder vi inte
våra kunder standardiserade servicenivåer, vi skräddarsyr
tjänsterna i varje enskilt fall och är specialiserade på att anpassa
oss efter kundens behov och önskemål. Tack vare vårt
egenutvecklade sofistikerade datasystem kan vi vara extremt
flexibla vad gäller bland annat kommunikation och rapporter.

Det allra viktigaste för oss är nöjda kunder och vi tror på:

Kvalitet

– i alla avseenden erbjuder vi den bästa möjliga
servicen och gör alltid vårt yttersta för att överträffa våra kunders
förväntningar
Engagemang – som ett väl sammansvetsat team, tycker vi om
att jobba tillsammans och göra våra kunder nöjda
Förtroende – när du lämnar över arbete till oss, då vet du att
det är i goda händer

För vidare information,
vänligen kontakta oss :
Tel : +33 1 72 74 00 00
info@acumass.com
www.acumass.com

Även om våra kunder ofta beskriver våra tjänster som enkla, säkra
och kostnadseffektiva, så försöker vi ständigt att göra allt vi kan för
att ytterligare sänka kostnader och finna nya vägar att förbättra
vårt sätt att arbeta. Hur bra vi än är, kan vi alltid bli bättre!

CENTRALISERA BETALNINGARNA ‐
DET FINNS INGET BÄTTRE SÄTT ATT
MINSKA DINA FÖRNYELSEKOSTNADER
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TRENDEN HÅLLER I SIG
Fler och fler patentbyråer och andra företag upptäcker fördelarna
med centraliserade betalningar. Du har inte bara fördel av att
endast ha en kontaktperson utan också genom de låga avgifterna
för bevakning av förfallodagar och verkställandet av betalningar.
Tack vare vårt nya sofistikerade data system som är speciellt
utvecklat för att hantera våra kunders patent‐ och
varumärkesförnyelser, kan du som kund själv välja vilken
servicenivå du önskar. Dessutom kan du få dina rapporter
utformade precis som du vill ha dem samtidigt som du själv kan
framställa olika typer av rapporter när du behöver dem, genom att
använda vår web tool.
I nästan 30 år har vi hjälpt våra ägare och många andra kunder
med betalningar av förnyelseavgifter för patent och varumärken.
Genom att bli kund hos oss drar du nytta av den erfarenhet och
det knowhow som vi har byggt upp genom åren.
För de byråer som inte längre önskar att ta hand om sina
förnyelser själva, kan vi erbjuda en fullständig outsourcinglösning.
Helt och hållet skräddarsydd för dig som kund. Om du är
intresserad av att veta hur mycket du kan spara genom att
outsourca dina förnyelser, hjälper vi dig gärna med att ta fram en
lönsamhetsanalys

DINA FÖRDELAR I KORTHET


For more information,
please contact us on :
Tel : +33 1 72 74 00 00
info@acumass.com
www.acumass.com






Maximal säkerhet genom ständig bevakning av
förfallodagar
Minskad administration tack vare en enda
kontaktperson för alla länder
Minskade kostnader genom nära samarbete med lokala
patentverk och ett globalt nätverk med representanter
Låga avgifter för bevakning och verkställande av
betalningar
Skräddarsydd rapportering i enlighet med dina önskemål
Pålitliga betalningar världen över i rätt tid

