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Com4® nedi ṙ ve ne i ç̇ i ṅ kullanilir?

Nasıl Com4® Lisans Sahibi olunur
Com4® nedi̇r ve ne i̇çi̇n kullanilir?
Com4® Rieter iplik makinalarında üretilmiş iplikler için dünya çapında tescilli bir iplik markasıdır. İplikler en zorlu gereksinimleri
karşılar. Olağanüstü özellikleri ve sabit yüksek kalitesi dinamik pazarlarda rekabet avantajını korumaktadır.

– ring ipliği

– kompakt ring ipliği

– open end ipliği

– hava jetli iplik

COM4® LİSANS SAHİPLERİNİN
AVANTAJLARI NELERDİR?

• Rieter sempozyumlarında dünya çapında iletişim sağlanır.

Eğer kendinizi rakiplerinizden ayırt
etmek istiyorsanız, Com4® markasını
kullanınız. Rieter üretmiş olduğunuz
Com4® ipliklerini pazarlamanızda size
aktif olarak destek olacaktır:

• Makaleler ve reklamlar ile ticari basında
yer alma

• Tekstil fuarlarında bilgilendirici Com4®
standı ile hazır bulunur
• İplik satıcıları, iplik alıcıları ve iplik
tüccarları için düzenlenen Rieter Com4®
seminerlerinden, lisans sahipleri düşük
katılım ücreti ile yararlanırlar.
• Lisans sahibi broşürü (fuarlarda, özel
etkinliklerde, Rieter web sitesinde) aracılığıyla ile Com4® iplikleri için tedarik
kaynaklarının yayımlanması

• İnternet üzerinde bilgi
• Kendi kullanımınız için, örneğin iplik
broşürleri, kumaş örnekleri, etiketler,
posterler vb gibi yararlı pazarlama
dökümanı

KUMAŞLAR İÇİN DE LİSANS
ALMAK MÜMKÜN MÜDÜR?
Evet, %50’den fazlası lisanslı ipliklerle
üretilen ürünler (örneğin dokuma veya
örme kumaşlar ve giysiler) kullanılan
lisanslı iplik markası ile işaretlenebilir.

BİR LİSANS SÖZLEŞMESİNİN
GEÇERLİLİK SÜRESİ NE
KADARDIR?
Lisans sözleşmesi 3 yıl için geçerlidir.

BİR KİMSE COM4® LİSANS
SİSTEMİNDE NASIL YER
ALABİLİR?
Sorumlu Rieter satış personeli ile iletişime geçebilir veya Rieter web sayfası
www.rieter.com adresinden başvurabilirsiniz. Rieter profesyonel ekibi
katılımınıza karar verecektir.

HANGİ İPLİK MARKALARINA BAŞVURULABİLİR VE ÖNKOŞULLARI NELERDİR?
İplik markaları

Önkoşul

Com4®ring

Rieter ring iplik makinalarında üretilen iplik

Com4®compact

Rieter kompakt iplik makinalarında veya COMPACTdrum, COMPACTapron ve COMPACTeasy içeren Rieter ring iplik makinalarında üretilen iplik

Com4®rotor

Rieter otomatik open end iplik makinalarında üretilen iplik

Com4®jet

Rieter hava jetli iplik makinalarında üretilen iplik
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veriler basım tarihinden itibaren geçerlidir. Rieter daha önceden bilgi vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Rieter sistemleri ve Rieter yenilikleri birçok sanayi ülkesinde
patentlerle korunmaktadır.
2514-v4 tr 2002

www.rieter.com

