Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 8. szám, 2011.04.28.
Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 202.777
( 151 ) 2011.04.28.
( 210 ) M 11 00385
( 220 ) 2011.02.10.
( 732 ) Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH, D-13581 Berlin (DE)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) LANOTAN
( 511 ) 5 Szemmel kapcsolatos gyógyszerészeti készítmények és anyagok; szemcseppek.
( 111 ) 202.814
( 151 ) 2011.04.28.
( 210 ) M 11 00580
( 220 ) 2011.02.25.
( 732 ) Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Láng Dóra, Budapest
( 541 ) Feleljen a jövőért!
( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 202.815
( 151 ) 2011.04.28.
( 210 ) M 11 00581
( 220 ) 2011.02.25.
( 732 ) Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Láng Dóra, Budapest
( 541 ) Add magad hozzá!
( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.
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