
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  224.488

 ( 151 )  2018.05.28.

 ( 210 )  M 18 01115

 ( 220 )  2018.04.09.

 ( 732 )  Pont24 Group Kft 100%, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és

karbantartása számítógépesadatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; célzott marketing; értékesítési

promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információkszámítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

marketing szolgáltatások, pénzügyi auditálás, webindexelés kereskedelmi vagy reklámcélokra; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése;reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; statisztikák összeállítása; szabadtéri

 reklámozás, hirdetés; szabadtéri reklámozás.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás); alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek;

betegségbiztosítás; biztosítási statisztikaiszolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység;

biztosítások; finanszírozási szolgáltatások; hitelirodák; információknyújtása biztosítási ügyekben;

jelzálog-hitelezés; kölcsön (finanszírozás); pénzügyi elemzések; pénzügyiinformációk nyújtása; pénzügyi

szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; életbiztosítás; részletfizetés hitelnyújtás; takarékpénztárak;

telebankszolgáltatások; tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tulajdon-fenntartásos részletvétel

 hitelezése;zálogkölcsönzés.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.491

 ( 151 )  2018.05.28.

 ( 210 )  M 18 01147

 ( 220 )  2018.04.11.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Török András, Budapest

 ( 541 )  Budapest - Spice of Europe

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  39    Utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 10. szám, 2018.05.28.

Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
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