
Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 18 01697

 ( 220 ) 2018.06.04.

 ( 731 )  Social Guru Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Marketing szolgáltatások; promóciós marketing; üzleti marketing szolgáltatások; marketing kampányok;

célzott marketing; digitális marketing; online reklám- és marketingszolgáltatások; marketingügynökségi

szolgáltatások; reklámozás, marketing és promócióskonzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;

tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; marketing információk szolgáltatása; marketingstratégiák

kidolgozása és kivitelezése; videofelvételek készítése marketing célokra;hangfelvételek gyártása marketing

célokra; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; reklámozási szolgáltatások;

reklámügynökségi szolgáltatások; reklámozással kapcsolatos információk szolgáltatása; reklámozáshoz

kapcsolódóüzleti segítségnyújtás; vállalatok promóciója [reklámozás]; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; online reklámozás; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklámozási és

marketing-szolgáltatások közösségi médiánkeresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások

kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklámozás előkészítése; reklámanyag készítése; reklámanyag

összeállítása; grafikus reklámozási szolgáltatások; reklámcélú forgatókönyvírás;reklámszövegírás; reklámlogók

tervezése; reklámkiadványok tervezése; reklámfilmek készítése; videofelvételek készítése reklámcélokra; rádiós

reklámok készítése; hangfelvételek készítése reklámcélokra; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás

ésnépszerűsítés]; arculattervezés és márkaépítés természetes személyek számára; közszereplő, ismert személy

menedzsment, personal branding;üzleti arculattal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; vállalati identitással

kapcsolatos szolgáltatások,arculattervezés; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához;

személyzeti menedzsment reklámozási célokra; menedzsment támogatás; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjéhez; szervezetfejlesztéshez kapcsolódószolgáltatások; vállalatok szervezeti felépítéséhez

 kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások.

 41    Szórakoztatás; filmgyártás; videoszórakoztatás; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások;

video formátumú szórakoztatás létrehozásához kapcsolódó szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások,

nevezetesen multimédiás tartalom vagyinformációk szolgáltatása az Interneten és (vagy) más kommunikációs

hálózatokon keresztül; digitális video-, audio- és multimédiás kiadói szolgáltatások; on-line digitális kiadói

 szolgáltatások.

 42    Grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz; logók tervezése vállalati

 arculathoz;honlaptervezési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások; honlapfejlesztési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01932

 ( 220 ) 2018.06.21.

 ( 731 )  SP Pharma Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VALINDA

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények alvászavarok kezelésére; gyógynövényi adalékok gyógyászati célokra,

étrend-kiegészítők, gyógyszerek alvászavarok kezelésére; macskagyökér kivonatot tartalmazó készítmények

 gyógyászati célokra, macskagyökér kivonatottartalmazó étrendkiegészítők, gyógyszerek.
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Nemzeti védjegybejelentés módosítása

M261



A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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