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Cukrász máz; cukrászáru; cukorból készült tortadíszek; fondant, tortamáz; tortadíszek cukorból; tortamázak;

cukor, természetes édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek.
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Turisztikai és utazási információnyújtás; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; autóbuszos utazás

szervezése; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz; az utazással kapcsolatos információs szolgáltatások; buszos
utazások szervezése; csomagolásiszolgáltatások poggyászok védelmére utazás során; elektronikus úton történő,
légi utazással kapcsolatos tájékoztatás; elektronikus úton történő, utazással és szállítással kapcsolatos
tájékoztatás; elektronikus úton történő, utazás és szállítástervezésével és foglalásával kapcsolatos tájékoztatás;
foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz, utazásokhoz;
helyfoglalás autóbuszos utazásokra; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz;helyfoglalás utazással
kapcsolatban; helyfoglalás vonatos utazásokra; helyfoglalási szolgáltatások tengeri utazáshoz; helyfoglalási
szolgáltatások szárazföldi utazásokhoz; helyfoglalási szolgáltatások légi utazásokhoz; helyfoglalási
szolgáltatások[utazás]; hitelkártyaügyfelek jutalmazási programjához kapcsolódó utazásszervezés; idegenvezetői
és utazási információs szolgáltatások; információszolgáltatás utazással kapcsolatban; interneten keresztül történő
utazással kapcsolatos információkbiztosítása; járművek bérbeadása utazáshoz; jegybiztosítás utazáshoz [lehetővé
tételéhez]; jegyeladási szolgáltatások utazáshoz; kikötőhelyek foglalása utazáshoz; kiskorúak kísérése utazás
során; kiskorúak utazás során történő kísérése; légi utazási[foglalási] szolgáltatások; légi utazási szolgáltatások;
légi utazások szervezése; megrendelési és helyfoglalási szolgáltatások utazáshoz; mobil távközlési készülékek és
eszközökön keresztül történő szállítási és utazási információk biztosítása; nyaralóutazások és túrák lefoglalása;
szállítással és utazással kapcsolatos információnyújtás; számítógépes utazás foglalási szolgáltatások;
számítógépes utazási információ biztosítás; számítógépesített utazási információ biztosítása; szervezés (utazás
~);szolgáltatások utazással kapcsolatos információk biztosításához; telefonos ügyfélszolgálatok és segélyvonalak
révén történő szaktanácsadás az utazás területén; tengeri utazási [hajó] szolgáltatások; túrák, utazások biztosítása;
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turistavízumok, útlevelekés utazási okmányok beszerzése külföldre utazók számára; turisztikai és utazási

információnyújtás; utazás elektronikus úton történő tervezése, szervezése és lefoglalása; utazás- és
nyaralásszervezés; utazás és szállítás elektronikus úton történőtervezése és lefoglalása; utazás és utasok szállítása;
utazás foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs
szolgáltatások; utazás koordinálása egyének és csoportok számára; utazás szervezése éslefoglalása; utazás
tervezése, megszervezése és lefoglalása; utazás utazási irodákon keresztül történő lefoglalása; utazásfoglalási- és
megrendelési szolgáltatások; utazásfoglalási ügynökségek; utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási
szolgáltatások;utazási foglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak; utazási
idegenvezetési szolgáltatások; utazási információ; utazási információ biztosítása; utazási információs
szolgáltatások biztosítása; utazási információszolgáltatás;utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazási irodai
és helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások üdülések megszervezéséhez; utazási irodai
szolgáltatások, nevezetesen helyfoglalás és előjegyzés szállításhoz; utazási irodaiszolgáltatások, utazásszervezés;
utazási irodai szolgáltatások utazásszervezéshez; utazási irodai szolgáltatások utazás megszervezésére; utazási
irodák szolgáltatásai autóbuszos utazással kapcsolatban; utazási jegyeladási szolgáltatások; utazásijegyfoglalási
szolgáltatások; utazási jegyrendelési szolgáltatások; utazási szaktanácsadás; utazási szolgáltatások; utazási
ügynökségi szolgáltatások üzleti utakhoz; utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen utasok szállításának
szervezése; utazásiútvonalakkal kapcsolatos információk nyújtása; utazások és hajókirándulások szervezése;
utazások szervezése; utazások szervezése és lebonyolítása; utazások tervezése; utazások, túrák szervezése;
utazásokhoz jegyeket kiadó gépek bérbeadása; utazásokhozkapcsolódó információk biztosítása; utazással
kapcsolatos foglalások lebonyolítása; utazással kapcsolatos információk szolgáltatása; utazással kapcsolatos
információk online rendelkezésre bocsátása; utazással kapcsolatos szaktanácsadás és tájékoztatás;utazással
kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; utazásszervezés; utazásszervezés, kirándulásszervezés;
utazásszervezés, túraszervezés; utazásszervezés [ügynökség]; utazásszervezési és utazási helyfoglalási
szolgáltatások; utazásszervezésiügynökök; utazásszervezői szolgáltatások utazások foglalásához; utazástervezési
szolgáltatások; útvonal tervezési tanácsadás utazáshoz; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó szolgáltatások;
városnézés [turizmus].
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Reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások

videó blogokon (vlog) keresztül biztosítva; üzleti információk nyújtása a közösségi média területén; reklámozási
és marketing-szolgáltatások közösségimédián keresztül biztosítva.
41

Elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus magazinok kiadása; könyvek

és magazinok megjelentetése; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; magazinok
kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódószaktanácsadási szolgáltatások; magazinok multimédiás
megjelentetése.
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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