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Marketing, reklámanyagok terjesztése, reklámozás.
Kötvények és értékpapírok vásárlása és értékesítése, valamint kibocsátása,finanszírozási szolgáltatások,

letelepedési államkötvények vásárlása és saját váltó kibocsátása, ügynöki szolgáltatások nyújtása a Letelepedési
Magyar Államkötvény Programban.
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Marketing, reklámanyagok terjesztése, reklámozás.
Kötvények és értékpapírok vásárlása és értékesítése, valamint kibocsátása,finanszírozási szolgáltatások,

letelepedési államkötvények vásárlása és saját váltó kibocsátása, ügynöki szolgáltatások nyújtása a Letelepedési
Magyar Államkötvény Programban.
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Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére.
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Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
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M1863

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 732 ) C.E. Clusters Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Kocsis M. Tamás, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); hal-, tengeri ételek

és puhatestűek; tojások és tojástermékek; tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; olajok és zsírok; burgonya alapú
rágcsálnivalók; burgonya-hasábformájú chipsek; burgonyagombóc; csontleves, húsleves; csirkesaláta;
cézársaláta; dióalapú snack-ételek; elkészített húslevesek; elsősorban csirkehúst tartalmazó fagyasztott előételek;
elsősorban tenger gyümölcseiből álló készételek; elsősorban tengergyümölcseit tartalmazó előre csomagolt
ételek; elsősorban tenger gyümölcseit tartalmazó fagyasztott előételek; elsősorban tengeri ételeket tartalmazó
előre csomagolt fagyasztott főételek; elsősorban vadhúst tartalmazó előre csomagolt ételek; fánkok; főtthúsételek;
gyümölcs alapú snackek; gyümölcsdesszertek; húslevesek, erőlevesek; joghurt desszertek; kész saláták;
készételek húsból; levesek; mártások; omlettek; raguk, pörköltek; röszti; sültburgonya; tejes pudingok;
tejtermékekből készült desszertek;teljesen vagy lényegében baromfiból készült készételek; teljesen vagy
lényegében húsból készült készételek; zöldségalapú előételek.
30

Feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből készült áruk, pékáruk és élesztők; cukor, természetes

édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek;
kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; só,fűszerek és ízesítőszerek; sütemények, cukorkák, csokoládé és desszertek;
burgonyalisztből készült rágcsálnivaló termékek; burgonyalisztből készült sós készételek; búzából készült
rágcsálnivalók; chips [gabonakészítmény]; csokoládé alapú szeletek[készétel]; csirkét tartalmazó szendvicsek;
dobozolt ételek, amelyek rizsből, valamint húsból, halból vagy zöldségből állnak; elkészített pizzaételek; előre
csomagolt ebéd, amely főként rizst, továbbá húst, halat vagy zöldségeket is tartalmaz; főkéntkenyérből álló
rágcsálnivalók; főként rizst tartalmazó készételek; főként rizst tartalmazó ételek; főként tésztából álló ételek;
főként tésztát tartalmazó készételek; friss lepények, piték; fűszerekkel ízesített sós kekszek; gyümölcsös
sütemények/torták[édes vagy ízesített]; melegszendvicsek; lasagnék; metélttészta-alapú készételek; nacho
[kukorica chips]; pizza; puffasztott rizs szelet; rizslisztből készült snack termékek; sajtburgerek [szendvicsek];
salátát tartalmazó szendvicsek; sonkát tartalmazóleveles tészta; spagetti húsgombóccal; szusi; szezámmagból
készült rágcsálnivalók; szendvicsek; sós sütemények; tortilla; tésztasaláták; tésztaételek; töltött tészták.
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Étel- és italellátás; vendéglátás; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; catering szolgáltatások

ételbiztosításhoz; házhoz szállító éttermek; kültéri étkeztetési szolgáltatások; receptekkel kapcsolatos tanácsadás;
étel és ital cateringintézményeknek; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; éttermek
idegenforgalmi célokra; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; bár szolgáltatások; étel- és italkészítési
szolgáltatások; ételek és italok biztosítása éttermekben ésbárokban; ételrendelési szolgáltatások; éttermi
szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
A rovat 4 darab közlést tartalmaz.

M1864

