Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 11. szám, 2019.06.14.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 227.959
( 151 ) 2019.06.14.
( 210 ) M 19 00670
( 220 ) 2019.03.05.
( 732 ) Swing-Swing Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő szórakoztató előadások bemutatása;

élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő zene szolgáltatása; élő zenei előadások; élő zenei
előadások szervezése; élő zeneikoncertek; élő zenei műsorok; élő zenekari előadások; élő zenekari előadásokkal
kapcsolatos szolgáltatások; élő zenekari fellépések bemutatása; élő zenés szolgáltatások; létesítmények biztosítása
élő zenekari fellépésekhez; zenei előadások művészetimenedzsmentje, vezetése; zenekar által élőben előadott
műsorok bemutatása; zenés koncertek; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási szolgáltatások.
( 111 ) 227.967
( 151 ) 2019.06.14.
( 210 ) M 19 01028
( 220 ) 2019.03.26.
( 732 ) Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szponzorok felkutatása.
41

Coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás biztosítása;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatostájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
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( 111 ) 227.968

( 151 ) 2019.06.14.
( 210 ) M 19 01203
( 220 ) 2019.04.10.
( 732 ) ICE'N'GO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Siófok (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 21
30

Bögrék, korsók; műanyag csészék; papírpoharak; poharak papírból vagy műanyagból; műanyag bögrék.
Fagylaltok és jégkrémek; jeges tejek [fagylaltok]; szörbetek [fagylaltok]; ízesített jégkrémek;

krémfagylaltok; trüffel ízű fagylaltok; tejes fagylalt, jégkrém; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok; csokoládét
tartalmazó fagylaltok; szörbetek [vizesfagylaltok]; fagylaltporok; gyümölcs jégkrémek; sörbetek, jégkásák;
gyümölcsjégkrém; jégkrémrudak; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek];
csokoládéval ízesített jégkrémek; sörbetkeverékek [fagylaltok]; jégkrémettartalmazó fagyasztott édességek;
gyümölcsjégkrém-szeletek; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; fagylaltok és jég; joghurtalapú
fagylaltok [főleg fagylalt].
( 111 ) 227.969
( 151 ) 2019.06.14.
( 210 ) M 19 01030
( 220 ) 2019.03.26.
( 732 ) Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szponzorok felkutatása.
41

Coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás biztosítása;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatostájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 227.970
( 151 ) 2019.06.14.
( 210 ) M 19 01027
( 220 ) 2019.03.26.
( 732 ) Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szponzorok felkutatása.
41

Coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás biztosítása;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatostájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 227.991
( 151 ) 2019.06.14.
( 210 ) M 19 01572
( 220 ) 2019.05.15.
( 732 ) Gajdácsi Márk, Tatabánya (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) SlapKings - World Slapping Championship - WSC
( 511 ) 41

Küzdősporttal kapcsolatos nemzetközi bajnokságok szervezése és lebonyolítása; küzdősporttal kapcsolatos

nemzetközi versenyek szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények
szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények,versenyek és sportbajnokságok szervezése; sportrendezvényekhez
kapcsolódó információk szolgáltatása.
( 111 ) 227.992
( 151 ) 2019.06.14.
( 210 ) M 19 01332
( 220 ) 2019.04.24.
( 732 ) Zóna Computers Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépek; számítógép billentyűzetek; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép interfészek; egér

(számítógép-periféria); egérpadok; hangszórószekrények, hangszóródobozok; fejhallgatók; akkumulátorok,
akkumulátor játék vezérlőhöz.
28

Játékkonzolok, vezérlők játékkonzolokhoz; elektronikus hordozható játékkonzolok.

( 111 ) 228.033
( 151 ) 2019.06.14.
M1188
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( 210 ) M 19 01564

( 220 ) 2019.05.14.
( 732 ) SBGK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nexways
( 511 ) 36
39

Biztosítások.
Fuvarozás; áruszállítás; szállítási és logisztikai szolgáltatások.

( 111 ) 228.035
( 151 ) 2019.06.14.
( 210 ) M 19 01454
( 220 ) 2019.05.06.
( 732 ) Kovács Zsófia, Szeged (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kiskereskedelmi szolgáltatások virágokkal kapcsolatban; virágokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; virágokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 111 ) 228.059
( 151 ) 2019.06.14.
( 210 ) M 19 00707
( 220 ) 2019.03.05.
( 732 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Török András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Magyarországról származó borok.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

A rovat 10 darab közlést tartalmaz.

M1189

