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 ( 511 )  37    Gépjármű ablakok beszerelése; járműablakok cseréje; járműablakok cseréjének megszervezése;

járműablakok karbantartása; járműszélvédők cseréjének megszervezése; járművek szélvédőinek cseréje;

szélvédők felszerelése; szélvédők javítása; üveges munkák,üvegezés; üvegezés [üvegáruk]; üvegezés felújítása;

üvegezés, üvegek, ablakok, rolók beszerelése, karbantartása és javítása; üvegezési szolgáltatások építkezési

 járművekhez; üvegezési szolgáltatások mezőgazdasági járművekhez; védőfilmek felvitele üvegre.
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  ( 546 )

 ( 511 )  35    Apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója

weboldalakon; elhelyezett reklámokkal; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési hely, idő és média

rendelkezésre bocsátása; hirdetésihelyek biztosítása és bérbeadása; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes

weboldalakként használható reklámok összeállítása; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

weboldalak reklámozása; webindexelés kereskedelmi vagy reklámcélokra; weboldalakként használt

reklámanyagok összeállítása; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására;

weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából;

 weboldalakontalálható hirdetési helyek bérbeadása.
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 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 732 )  Kovács Lajos, Budapest (HU)
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 ( 541 )  Kovács Műhely

 ( 511 )   41    Sport- és fitneszszolgáltatások; személyi edzői szolgáltatások.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 18. szám, 2019.09.30.

Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

M2159


		2019-09-27T09:00:49+0200
	Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala




