POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN
HAKEMUSLOMAKE

Tällä lomakkeella yrittäjä voi Pohjanlahden Rantatien tavaramerkin käyttöoikeutta.
Hakemuslomake sisältää kysymyksiä tuotteen, palvelun tai kohteen laadusta,
toteutuksesta, kehittämisestä ja arvioinnista. Tavaramerkki voidaan hakemuksesta
myöntää laadukkaalle matkailutuotteelle, palvelulle, ravintola‐, majoitus‐ tai muulle
Pohjanlahden Rantatien matkailutien teemaan liittyvälle yritykselle, joka sijaitsee
Pohjanlahden Rantatien ‐matkailutien yhteistoimintavyöhykkeellä, Pohjanlahden Rantatien
tai siihen liittyvien silmukoiden lähettyvillä ja täyttää konseptin kriteerit. Matkailuyrityksen
palvelun tai tuotteen tulee liittyä johonkin matkailutien teemoista, joita ovat merellisyys,
luonto, kulttuuri, hyvinvointi, tarinat, lihasvoimainen liikkuminen, yhteisöllisyys ja sosiaaliset
mediat. Tavaramerkkioikeuden saanut yritys liittyy samalla Pohjanlahden Rantatien
matkailutiekonseptiin.
Tavaramerkin käyttöoikeudet myöntää Kasitie ry sille osoitetun hakemuksen perusteella.
Hakijan on annettava tiedot tuotteista tai muista palveluista sekä kohteista, joissa merkkiä
käyttää. Kun käyttölupa on myönnetty, yrittäjä voi käyttää merkkiä esitteissä sekä
markkinoinnissa ja siten erottua laadukkaasti kilpailijoista. Merkillä on jatkuva hakuaika.

HAKIJAN TIEDOT:
Yrityksen nimi:

____________

Y-tunnus: ______________________________________________________________
Toimiala: ______________________________________________________________
Lähiosoite: _____________________________________________________________
Postinumero: ___________________ Postitoimipaikka: __________________________
Sähköpostiosoite:________________________________________________________
www-sivut: _____________________________________________________________
Puhelinnumero/ -t: _______________________________________________________
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SELVITYS TAVARAMERKIN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSISTÄ
TUOTTEEN, PALVELUN TAI KOHTEEN KUVAUS
Onko tuote, palvelu tai kohde (tee merkintä X valintaruutuun, jos vastauksesi on "kyllä")?
□ Käyntikohde

□ Tuote

□ Palvelu

□ Merkittävä nähtävyys

Tuote/ palvelu/ kohde on teemaltaan sidoksissa matkailutien teemoihin (tee merkintä X
valintaruutuun, jos vastauksesi on "kyllä")?
□ Historia

□ Kulttuuri □ Tarinat

□ Luonto

□ Hyvinvointi

□ Aktiviteetit

□ Merellisyys

Joku muu. Mikä?________________

Selostus tuotteesta, palvelusta tai kohteesta, jolle tavaramerkkiä haetaan (on oltava
hakemuksessa mukana).
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□ Tuote, palvelu tai kohde on tuotettu pääasiallisesti alueellisin tai paikallisin voimin.
□ Tuote, palvelu tai kohde tukee Pohjanlahden Rantatien -matkailutien kokonaisuutta.
□ Tuote, palvelu tai kohde on uusi.
□ Tuote, palvelu tai kohde on vakiintunut markkinoilla.

Kuinka kauan tuote tms. on ollut markkinoilla? Vuosien määrä: ___________________
□ Tuote, palvelu tai kohde on merkittävä alueensa matkailulle.
Miten tai millä tavalla se on merkittävä?

Miten tuote, palvelu tai kohde tukee Pohjanlahden Rantatien matkailutiekokonaisuutta ja
missä tavaramerkkiä aiotaan käyttää?
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SELVITYS TUOTTEEN TAI KOHTEEN LAADUSTA (tee merkintä X valintaruutuun, jos
vastauksesi on "kyllä"):
□ Yritys on mukana jossain matkailualan laatujärjestelmässä/ laatujärjestelmissä
Missä? ________________________________________________________________
□ Yrityksemme ja tuotteemme noudattavat kestävän kehityksen periaatteita.
Millä tavalla kestävän kehityksen tai kestävän matkailun ja matkailutien konseptin
periaatteet ilmentyvät palveluissanne/ tuotteissanne?

PALAUTEJÄRJESTELMÄ/ LAADUNTARKKAILU (tee merkintä X valintaruutuun, jos
vastauksesi on "kyllä"):
□ Tuotteen, palvelun (tai kohteen) tuottajalla on kyseisen tuotteen tai palvelun osalta
toimiva palautteenkeruujärjestelmä.
Millaista palautetta olette saaneet?

Miten kehitätte tuotettanne tai palveluanne?
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MARKKINOINTI JA YHTEISTYÖ
Millä tavalla tuote / palvelu / kohde on verkottunut lähialueen tai Pohjanlahden Rantatien
muuhun matkailu- ym. tarjontaan?

Millaiset ovat tuotteen, palvelun tai kohteen myyntikanavat?

Mitkä ovat tuotteen, palvelun tai kohteen kohderyhmät?

SAAVUTETTAVUUS
Miten tuote / palvelu / kohde on asiakkaan saavutettavissa (liikenneyhteydet, paikoitustilat,
aukioloajat, varattavuus, ostettavuus, nettisivut, jne.)?
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Käytössänne olevat palvelukielet? (tee merkintä X valintaruutuun, jos vastauksesi on
"kyllä"):
□ suomi

□ ruotsi

□ englanti

□ saksa

□ ranska

□ venäjä

□ joku muu kieli, mikä/ mitkä? _____________________________________
Lisätilaa mahdollisille hakemusta täydentäville asioille tai näkökohdille:

Päiväys: _____ / _____ 20____

Hakijan allekirjoitus

Paikka ___________________________________

___________________________________________________

Nimenselvennys
Allekirjoittajan sekä tehtävä/ asema:_______________________________________
Sähköposti: ____________________________________________________________
Puhelinnumero/ t: _______________________________________________________

Hakemus tulee toimittaa osoitteeseen:
Kasitie ry / Matkailutietoimikunta
PL 43
67100 KOKKOLA
tai sähköisenä osoitteeseen
kasitie@kasitie.fi
Yhteyshenkilö:
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