
Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 19 02768

 ( 220 ) 2019.09.13.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) TANTARO

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02893

 ( 220 ) 2019.09.23.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 03783

 ( 220 ) 2019.12.13.

 ( 731 )  Jia Maolong Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; hirdetési-és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása

[reklámtáblák]; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztóitanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi lobbizási

szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés;kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti

galériák által kínált műtárgyakhoz; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmicélból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámeszközök

tervezése és formatervezése; reklámkommunikációsstratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés; szabadtéri

 reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2).

 37    Építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések kölcsönzése;

gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

 kárpitjavítás.

 41    Coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagyoktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szakmai átképzés; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;szórakozási, szórakoztatási

 információk; szórakoztatási szolgáltatások.

 42    Beltéri dekoráció tervezése (1); csomagolástervezés; divattervezés; építészeti konzultáció; építészeti

szolgáltatások; grafikai tervezés; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[információtechnológiai szolgáltatások];honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; ipari formatervezés; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással

kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépesadathelyreállítás; számítógépes

biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása;
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számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépesrendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi

szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

 számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek,

snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf

szolgáltatások; motelek; recepciósszolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

ügyintézése]; sátrak kölcsönzése; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás,

 szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; washoku éttermiszolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00294

 ( 220 ) 2020.01.29.

 ( 731 )  Del Pierre CE Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) MYLORD

 ( 511 )   30    Teák.

 ( 210 ) M 20 00295

 ( 220 ) 2020.01.29.

 ( 731 )  Del Pierre CE Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) MILORD

 ( 511 )   30    Teák.

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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