Made in Toruń z patentem
Opublikowano na www.torun.pl (https://www.torun.pl)

Made in Toruń z patentem

[1]
Urząd patentowy RP przyznał prawo ochronne dla wspólnego znaku towarowego Made in
Toruń. To oznacza, że certyfikat jakości, jakim posługuje się część toruńskich firm, jest
chroniony na podstawie przepisów prawa o własności przemysłowej.
Made in Toruń to projekt Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, realizowany od 2018 r. Specjalne
logo jest przyznawane toruńskim firmom oferującym produkty i usługi wysokiej jakości. Celem
projektu jest wspieranie rozwoju lokalnych firm, upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie i
zachęcanie do wprowadzania systemów jakości. Znak Made in Toruń to gwarancja pochodzenia
produktów, rekomendacja wzmacniająca zaufanie klientów i wiarygodność toruńskich firmy w
relacjach biznesowych. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wydał świadectwo
ochronne dla Gminy Miasta Toruń, która jest właścicielem znaku Made in Toruń i udziela prawa do
posługiwania się nim wybranym przedsiębiorstwom.
Znaku nie można kupić, a prawo do posługiwania się nim, można zdobyć wyłącznie poprzez decyzję
Kapituły. Przypomnijmy, że do końca sierpnia 2019 r. trwa kolejny nabór wniosków do wyróżnienia
znakiem Made in Toruń. Cały czas można dołączyć do najlepszych, uzyskają certyfikat jakości dla
swojej firmy. Aby ubiegać się o przyznanie znaku, należy wypełnić ankietę rejestracyjną i
przesłać ją do Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu na adres: kontakt@madeintorun.pl [2]
Więcej informacji pod numerem: 56 611 89 30.
Na liście firm ze znakiem Made in Toruń są zarówno wielkie przedsiębiorstwa, jak i małe rodzinne
podmioty. Łączy je jedno – wysoka jakość oferowanych wyrobów bądź usług. Zarówno tych o
ustalonej renomie, jak i tych dotąd mało znanych, które dzięki swoim walorom jakościowym,
technologicznym i użytkowym mogą stać się wzorem dla innych.
Lista firm wyróżnionych certyfikatem jakości znajduje się na stronie www.madeintorun.pl [3].
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