Việc xây dựng Đề án phát triển thương hiệu cho một số sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ưu tiên của
thành phố nhằm tăng cường sự nhận biết của các nhà phân phối và người tiêu dùng trong và ngoài nước Đối với sản
phẩm mang thương hiệu, biểu trưng hình ảnh Đà Nẵng – Việt Nam, tạo sự tin cậy về chất lượng Đối với sản phẩm
hàng hóa trên thị trường trong nước và ngoài nước; gia tăng hiệu quả giúp doanh nghiệp tăng năng lực cạnh tranh
trong quá trình phát triển thương hiệu với các hoạt Động xây dựng, quảng bá, xúc tiến thương mại trên thị trường
trong nước và xuất khẩu.
Trong giai on t 2016 -2020 thành ph s thc hin mt s nhim v nh sau:
1. Ph bin, tuyên truyn kin thc v s hu trí tu, nâng cao nhn thc v xây dng và phát trin thng hiu (xây dng, trin khai các chng
trình truyn hình; t chc tp hun, hi tho, hng dn v ng ký nhãn hiu, mã s..;).
2. H tr xây dng thng hiu (h tr t vn, hng dn; h tr chi phí cho doanh nghip, các c s sn xut kinh doanh tham gia chng trình
xúc tin thng mi).
3. H tr phát trin thng hiu (ban hành các chính sách phát trin thng hiu; h tr kt ni cung cu, liên kt sn xut và tiêu th; h tr
phát trin mt s th trng nc ngoài).
ng thi, thành ph cng s thc hin mt s gii pháp nh:
1. Tng cng vai trò ca c quan qun lý nhà nc trong công tác xây dng và phát trin thng hiu.
2. Tng cng vai trò tr giúp xây dng thng hiu t các hi, hip hi.
3. Chú trng nâng cao cht lng sn phm, u t cho xây dng và phát trin thng hiu ca doanh nghip.
4. La chn danh mc các sn phm công nghip, tiu th công nghip u tiên ca thành ph xây dng, phát trin và qung bá thng
hiu.
Chi tit Quyt nh có th xem ti ây.

