
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  228.247

 ( 151 )  2019.07.15.

 ( 210 )  M 19 01481

 ( 220 )  2019.05.07.

 ( 732 )  Acme Digital Services Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Bögrék kis- és nagykereskedelme; környakú pulóverek kis- és nagykereskedelme; pólók kis- és

nagykereskedelme; pulóverek kis- és nagykereskedelme; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;sapkák kis- és nagykereskedelme; táskákkal kapcsolatos kis-

 és nagykereskedelmi szolgáltatások; telefontokok kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  228.248

 ( 151 )  2019.07.15.

 ( 210 )  M 19 01673

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Fót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatokszámára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

 mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

 16    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekkel és gyógyászati eszközökkel kapcsolatos

 könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; papírzsebkendők, prospektusok; szórólapok; újságok.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekkel és gyógyászati eszközökkel és a

gyógyszertárak népszerűsítésével összefüggő következő szolgáltatások: áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamintgyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ

éstanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi

tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kirakatrendezés; közvélemény-kutatás;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban;marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek

készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás;reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós
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reklámozás; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

megbízásából;visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi

vagy reklám célokra; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; segítségnyújtás kereskedelmi vagy

iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtásüzleti tevékenységek menedzsmentjében;

 reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerek elkészítéshez kapcsolódó gyógyszertári

 szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció.

 ( 111 )  228.249

 ( 151 )  2019.07.15.

 ( 210 )  M 19 01674

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Fót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatokszámára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

 mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

 16    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekkel és gyógyászati eszközökkel kapcsolatos

 könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; papírzsebkendők, prospektusok; szórólapok; újságok.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekkel és gyógyászati eszközökkel és a

gyógyszertárak népszerűsítésével összefüggő következő szolgáltatások: áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamintgyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ

éstanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi

tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kirakatrendezés; közvélemény-kutatás;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban;marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek

készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás;reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós

reklámozás; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

megbízásából;visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi

vagy reklám célokra; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; segítségnyújtás kereskedelmi vagy

iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtásüzleti tevékenységek menedzsmentjében;

 reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerek elkészítéshez kapcsolódó gyógyszertári

 szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció.

 ( 111 )  228.291

 ( 151 )  2019.07.15.

 ( 210 )  M 19 01896
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 ( 220 )  2019.06.17.

 ( 732 )  Bodor Eszter Éva, Érd (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; blogírási szolgáltatások; coaching; coaching

[tréning]; csoportos és egyéni készségfejlesztési tréningek, ülések, workshopok; csoportos és egyéni

kommunikációs tréningek, ülések, workshopok; csoportosés egyéni személyiségfejlesztési tréningek, ülések,

workshopok; elektronikus kiadványok (nem letölthetők); elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

kiadványok multimédiás megjelentetése; életmód tanácsadás (képzés); életvezetési tanácsadás(képzés); füzetek

kiadása; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; kiadványok

megjelentetése; meditációs gyakorlatok tanítása; meditációs képzés, tréning; mentorálás; oktatási anyagok

kiadása; onlinecsoportos és egyéni készségfejlesztési tréningek, ülések, workshopok; online csoportos és egyéni

kommunikációs tréningek, ülések, workshopok; online csoportos és egyéni személyiségfejlesztési tréningek,

ülések, workshopok; online kiadványokmegjelentetése; önismereti előadások és workshopok szervezése és

lebonyolítása; önismereti műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; önismereti műhelyek és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése;önismereti tanfolyamok [oktatás];

önismereti tréningek, műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; személyiségfejlesztési

 szolgáltatások; személyiségfejlesztő tréning; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése.

 45    Lelki tanácsadás; spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás; spiritiszta tanácsadás; ThetaHealing

spirituális gyógyítás; ThetaHealing önfejlesztő módszer; kineziológia szolgáltatások; kineziológiai tanácsadás;

 Transzgenerációs EpigenetikusKineziológiai szolgáltatások.

 ( 111 )  228.352

 ( 151 )  2019.07.15.

 ( 210 )  M 19 01742

 ( 220 )  2019.05.31.

 ( 732 )  Lang Arnold, Erdőbénye (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; étel házhozszállítás; pizza kiszállítás; éttermi ételszállítás; ételt

 és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése.

 43    Vendéglátás (élelmezés); pizzériák; mobilcatering szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás; ételkészítés;

éttermi szolgáltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel

elvitelre árusításához;ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; elvitelre készített ételekkel és

italokkal kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok biztosítása rendezvényeken; elvihető ételekkel kapcsolatos

 szolgáltatások.

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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