
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  221.967

 ( 151 )  2017.07.28.

 ( 210 )  M 17 01440

 ( 220 )  2017.05.04.

 ( 732 )  Kelemenné Dévényi Julianna, Piliscsév (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Német orvostudományi eredményekkel kapcsolatos nyomtatott anyagok oktatási célokra; német

orvostudományi eredményekkel kapcsolatos oktató kézikönyvek; papírból készült, német orvostudományi

eredményekkel kapcsolatos tananyagok; német orvostudományieredményekkel kapcsolatos tanítási és oktatási

 anyagok [kivéve készülékek, berendezések].

 41    Audiovizuális bemutatók (német orvostudományi eredményekkel kapcsolatos -); audiovizuális

prezentációkkal kapcsolatos szolgáltatások a német orvostudományi eredmények területén oktatási célokra;

biológiai témákkal kapcsolatos, a német orvostudományterületéről származó oktatási szolgáltatások; német

orvostudományi eredményekkel kapcsolatos egészségügyi oktatási szolgáltatások; egészségügyi oktatási

szolgáltatások; gyógyászattal kapcsolatos, német orvostudományi eredményeket ismertető oktatásiszolgáltatások;

gyógyászattal kapcsolatos, német orvostudományi eredményeket ismertető tanfolyamok; német orvostudományi

eredményekkel kapcsolatos oktatási anyagok terjesztése; német orvostudományi eredményeket bemutató oktatási

célú filmbemutatók;oktatási célú, német orvostudományi eredményekkel kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása;

német orvostudományi eredményekkel kapcsolatos oktatási előadások szervezése; német orvostudományi

eredményekkel kapcsolatos oktatási célú előadások tervezése; németorvostudományi eredményekkel kapcsolatos

oktatási tananyagok kiadása; német orvostudományi eredményekkel kapcsolatos oktatások szervezése és

 lebonyolítása; német orvostudományi eredményekkel kapcsolatos webináriumok szervezése.

 ( 111 )  221.989

 ( 151 )  2017.07.28.

 ( 210 )  M 17 01494

 ( 220 )  2017.05.09.

 ( 732 )  DR.HADHÁZY PÉTER 50%, NYÍREGYHÁZA (HU)

 DR.HADHÁZY TAMÁS 50%, NYÍREGYHÁZA (HU)

 ( 541 )  HELLO HOSTEL

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  222.075

 ( 151 )  2017.07.28.

 ( 210 )  M 17 01739

 ( 220 )  2017.05.29.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bodor József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi

sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával;
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audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése

reklámcélokra; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban; digitális reklámszolgáltatások; direkt

marketing szolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése

mások számára; eladási, értékesítési promóciók; eseménymarketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;

értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóció

audiovizuális média használatával; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; elektronikus

kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; elektronikus kereskedelmi

szolgáltatások, nevezetesen információnyújtás termékekről telekommunikációs hálózatokon keresztül, reklám- és

eladási célokra; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; grafikus

reklámozási szolgáltatások; hangfelvételek készítése reklámcélokra; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra;

harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; hirdetés

elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás;

hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése;

hirdetések készítése éselhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások

televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a

hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési rovatok készítése; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

hirdetési szolgáltatások; hirdetésszervezés; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetési

szolgáltatások a közfigyelem felhívásához kapcsolódóan a helyi vásárlás előnyeire vonatkozóan; hirdetési

szolgáltatások részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek népszerűsítésére;

interneten használható reklámok összeállítása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; interneten

keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; internetes marketing; internetes reklámozási szolgáltatások;

internetes weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes weboldalakként használt reklámanyagok

összeállítása; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése; különleges

rendezvények promóciója; közönségszolgálati szolgáltatások; közberuházásokkal kapcsolatos

reklámszolgáltatások; kültéri reklámok elkészítése és elhelyezése; kutató projektek reklámozása; márkaalkotási

szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; márkaértékelési szolgáltatások;

márkapozicionálási szolgáltatások; márkatesztelés; marketing kampányok; marketing stratégiák és koncepciók

kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketing szolgáltatások; marketingügynökségiszolgáltatások;

média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; média beszerzési szolgáltatások; népszerű- és

szaksajtóban történő hirdetés, reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott

anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus

formában; online reklámozás; plakátragasztás; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós események

szervezése és lebonyolítása; promóciós kampányok kidolgozása; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és

audiovizuális felvételek kiadása; promóciós marketing; rádiós és televíziós reklámozás; reklám és marketing;

reklámanyag készítése; reklámanyag összeállítása; reklámfilmek készítése; reklámhirdetések megjelentetése;

reklámkampányok előkészítése; reklámkiadványok elkészítése; reklámkiadványok tervezése; reklámok készítése;

reklámozás bannerekkel; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámok megjelenítése mások részére; reklámok

készítése és elhelyezése mások számára; reklámozási szolgáltatások; reklámozási, promóciós és pr szolgáltatások;

 reklámszövegírás; reklámszövegek megjelentetése.

 ( 111 )  222.076

 ( 151 )  2017.07.28.

 ( 210 )  M 17 02180

 ( 220 )  2017.07.05.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel

 ( 511 )  36    Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek; bankügyletek lebonyolítása, finanszírozási szolgáltatások,
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jelzálogbank, kölcsön [finanszírozás], pénzügyek intézése építőipari projektekhez, pénzügyi értékbecslés

[biztosítás, bankügyletek, ingatlan], részletfizetésihitelnyújtás; hitelszolgáltatások, hitelügyintézés, hitelnyújtás,

hitelfolyósítás, lakáshitelek, garantált hitelek, hitelfinanszírozás, hiteltanácsadás, hitelképességi vizsgálat és

tanácsadás, hitelkezeléshez kapcsolódó szolgáltatások, hitelközvetítés,hitellel kapcsolatos információnyújtás,

 hitelnyújtási szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; hitelbiztosítás, hitelkockázati biztosítás.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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