
Brändin lisensointi 
pähkinänkuoressa



➻ Lisensoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi brändin, 
nimen, tuotemerkin, logon, graafisen toteutuksen, 
allekirjoituksen, hahmon tai edellisten elementtien 
yhdistelmien käyttöoikeuden siirtämistä 
sopimuksella kumppanille tietyillä ehdoilla. 

➻ Lisensoinnin yhteenlaskettu globaali liikevaihto  
v. 2018: 272 Mrd $ (Lähde: Licensing International)

➻ Pohjoismaisen suurimmat lisenssien omistajat: 
Lego, Moomin Characters, Rovio

➻ Suuria kansainvälisiä lisenssien omistajia: Disney 
(viihde), Lufthansa (liikenne), LVHM (muoti ja 
lifestyle-brändit)

Mitä lisensointi on?



➻ IP: lyhenne sanoista immaterial property eli aineeton 
omaisuus, esim. brändi

➻ Oikeuksien omistaja, lisenssin haltija (engl. Licensor): 
brändinhaltija, joka myy käyttöoikeuksia eli lisenssejä

➻ Lisenssin saaja (engl. Licensee): lisenssikumppani,  
joka ostaa lisenssin haltijalta luvan käyttää brändiä  
omiin liiketoimintatarkoituksiinsa tietyin ehdoin

➻ Agentti: kaupallinen kumppani, joka valmistelee ja 
neuvottelee lisenssisopimuksen

➻ Konsultti: asiantuntija, joka auttaa lisenssisopimusten  
ja verkostojen rakentamisessa

➻ Lakimies: asiantuntija, joka valmistelee  
kaupalliset sopimukset
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Lisenssin haltijalle:
➻ lisää liikevaihtoa ja bisnesmahdollisuuksia esimerkiksi 

uudet kohde- ja tuoteryhmät, markkina-alueet

➻ markkinointia kumppanin toimesta

➻ näkyvyyttä

➻ kohderyhmien sitouttamista

➻ Lisensoitavan brändin arvo kasvaa, brändin 
markkina-asemoinnin työkalu

Lisenssin saajalle:
➻ lisää myyntiä ja liikevaihtoa tunnetun brändin avulla

➻  uskottavuutta toimijana

➻ kustannustehokkaampi tapa brändätä tuote

Hyödyt



Kuluttajat

Jakelu ja jälleenmyynti, markki nointi
Esim. tukkurit, keskusliikkeet, jälleenmyyjät  

ja kauppaketjut, verkkokaupat

Lisenssin saaja
Esim. valmistaja,valmistuttaja (esim. keskusliike), Bränditalo (yritys, joka hallinnoin  
useita aineettomia oikeuksia alkuperäisen brändin luojan asemesta; esim. LVHM)

Asiantuntijakumppanit
(Suojaus, kaupalliset sopimukset, liiketoimintamalli ym.)

Esim. Agentit, Lakiasiantuntijat, Konsultit

Brändi, aineeton omaisuus
Esim. animaatiohahmo, peli, muotibrändi,  

artisti, graafinen elementti 
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i. Liitä lisensointi yrityksesi 
liiketoimintastrategiaan

ii. Suojaa ja selkiytä omistamasi IP:t: sopimukset,  
tavaramerkit ja rekisteröinnit

iii. Valitse oikeat kumppanit, joiden kautta 
saavutat oikeat kanavat

iv. Valitse oikeat tuotteet ja toteutustavat, jotta 
brändisi ja kohderyhmäsi saavat lisäarvoa 
lisenssiyhteistyöstä 

v. Hyödynnä asiantuntija-apua esim. agentteja,  
lakimiehiä, konsultteja

Lisensoinnin kulmakivet



➻ Kansainvälinen lisenssiammattilaisten verkosto sekä 
tapahtumat maailmalla: Licensing International (ent. LIMA)   
www.licensing.org

➻ Suomalainen Licensing Internationalin kumppaniorganisaatio: 
AGMA Luovan talouden agentit ja managerit. AGMAn kautta 
löytyy sekä tietoa lisenssitoiminnasta että lisenssiammattilaisten 
verkosto, mm. kotimaiset lisenssiagentit ja kansainväliset 
keskeiset toimijat. www.agma.fi 

Verkosto ja linkit 

Lisätietoja  
AGMAn  

sivuilta!



Tapahtumia
➻ Licensing Expo, Las Vegas: www.licensingexpo.com

➻ Brand Licensing Europe, Lontoo: www.brandlicensing.eu

➻ Licensing Internationalilla useita alueellisia kumppaneita ja 
lisenssitapahtumia ympäri maailmaa: licensing.org

➻ Suomessa: Nordic Brand Licensing Market ja 
Lisenssi=Bisnes: www.agma.fi   

Verkosto ja linkit




