
SEDAN 1981

Acumass är en av de ledande leverantörerna i världen avseende 
tjänster för immateriella rättigheter och har varit verksam i nära 
samarbete med patent- och varumärkesbyråer under mer än 35 år.

ETT UNIKT KONCEPT

I motsats till många andra leverantörer i branchen erbjuder vi inte 
bara 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 so�stikerade 
egenutvecklade datasystem kan vi vara extremt �exibla 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 överträ�a 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 

Även om våra kunder ofta beskriver våra tjänster som enkla, säkra 
och kostnadse�ektiva, försöker vi ständigt att göra allt vi kan för att 
ytterligare sänka kostnader och �nna nya vägar att förbättra vårt sätt 
att arbeta. Hur bra vi än är, kan vi alltid bli bättre!
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TRENDEN HÅLLER I SIG

Fler och �er patent- och varumärkesbyråer samt industriella 
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 so�stikerade datasystem som är speciellt 
utvecklat för att hantera våra kunders patent- och varumärkes-
förnyelser, 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 mer än 35 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 know-how 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 outsourc-
inglösning. 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

Maximal säkerhet genom ständig bevak-
ning av förfallodagar

Minskad administration tack vare en 
enda kontaktperson för alla länder

Minskade kostnader genom nära samar-
bete med lokala patentverk och ett 
globalt nätverk med noga utvalda 
representanter

Låga avgifter för bevakning och verkstäl-
lande av betalningar

Skräddarsydd rapportering i enlighet 
med dina önskemål

Pålitliga betalningar världen över i rätt 
tid

Tillgång till din portfölj via vår web tool

Anteckningsservice av ägarbyten, 
adressändringar, m.m.

ENKELT
Som kund ska det vara enkelt att an-vända våra tjänster. När du outsourcar all eller del av din administration, vill du 
inte göra dig av med visa arbets-uppgifter bara för att tvingas ta hand om andra. 

SÄKERT
Du vill veta att förnyelserna av era Immateriella Rättigheter bevakas och hanteras på ett säkert sätt. Det ska inte 
finnas något utrymme för tekniska eller mänskliga fel och i det osannolika fall att något går snett, behöver du vara 
säker på att det finns backup.

KOSTNADSEFFEKTIVT
Du vill också hålla ned dina kostnader till ett minimum. Ett modernt IT-system med den senaste teknologin och 
sofisti-kerad programvara bör automatisera så mycket som möjligt av de administrativa rutinerna. 


