
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  233.603

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 21 00090

 ( 220 )  2021.01.13.

 ( 732 )  Takács Tamás Imre, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; fehérnemű; fehérnemű kismamáknak; funkcionális fehérnemű; leszorító bugyik,

rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk]; női alsóruházat, fehérnemű; alsónadrágok, bugyik; bugyik; francia

bugyik; hosszú szárú bugyik; melltartók; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; babydollok; hálóingek,

babydollok; bikinik; fűzők [alsónemű]; fűzők [alsóneműk, fűzőáruk]; fűzők [ruházat, derékfűzők]; fűzők;

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; kesztyűk; kimonók; trikó [alsónemű], kombiné; otthoni köntösök;

neglizsék, hálóköntösök; női alkalmi ruhák; ruházati cikkek nők számára; ruházati cikkek; harisnyaáruk,

kötöttáruk; kötött alsónemű; kötöttáruk [ruházat]; övek [ruházat]; lábbelik [kivéve ortopéd lábbelik];

 térdnadrágok.

 ( 111 )  233.658

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 21 00319

 ( 220 )  2021.01.28.

 ( 732 )  Dr.Domonkos István, Miskolc (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 állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  233.700

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 20 03611

 ( 220 )  2020.11.24.

 ( 732 )  TETŐ-PLUSZ KFT, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Földi Julianna, Budapest

 ( 541 )  KINTSUGI

 ( 511 ) 9    Elektronikusan rögzített adatok; letölthető multimédiás fájlok; média tartalmak; animált rajzfilmek

mozifilmek formájában; audio felvételek; audiovizuális felvételek; elektronikus kiadványok az interaktív

technológia területén; elektronikus könyvek;felvételek [hangfelvételek]; filmek, mozgófilmek; hangfelvételek;

hangoskönyvek; interaktív DVD-k; interaktív elektronikus kiadványok; internetről elektronikus formában letöltött

heti kiadványok, publikációk; internetről letölthető digitális könyvek;internetről letölthető digitális zene; képzési

kézikönyvek számítógépes programok formájában; lemezek, melyek rájuk mentett hangokat tartalmaznak;
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lemezek, melyek rájuk mentett képeket tartalmaznak; lemezre felvett könyvek; letölthető elektronikusbrosúrák;

letölthető elektronikus hírlevelek; letölthető elektronikus jelentések; letölthető elektronikus könyvek; letölthető

elektronikus kiadványok magazinok formájában; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető

elektronikus újságok;letölthető filmek; letölthető hangfelvételek; letölthető kiadványok, publikációk; letölthető

média; letölthető oktatási média; letölthető podcast-ok; letölthető tanfolyami anyagok; letölthető videofelvételek;

multi-média felvételek; műsoros interaktívCD-k; műsoros mozgófilmes videók; műsoros, nem zenés

hangszalagok; műsoros, nem zenés videoszalagok; podcastok; rögzített videók; szalagon rögzített könyvek;

 számítógépes dokumentáció elektronikus formában; videocastok; videofelvételek; videofilmek.

 25    Fejre való viselet; kalapok; lábbelik; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; ruházati cikkek nők számára;

baseball sapkák; bojtos sapkák; bőrből készült fejfedők; ellenzős sapkák; fejkendők; fejpántok sportoláshoz; fejre

való sálak, fejkendők; körsálak; raszta sapkák, jamaicai sapkák; sapkák; sildes sapkák; tarka selyemkendők

(baboskendők); aikido ruhák; alakformáló ruhák; alsóingek kimonókhoz [juban]; alsóingek kimonókhoz

[koshimaki]; alsóingek, trikók; alsóruházat, fehérneműk; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; farmerruházat;

felsőruházat; férfi és női ingek; fiú felsőruházat; garbó nyakú felsők; garbó nyakú ingek; garbó nyakú pulóverek;

hagyományos japán ruházat; harcművészeti egyenruhák; hosszú kimonók (nagagi); hosszú ujjú alsóingek; hosszú

ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; ingek; japán hálóköntösök [nemaki]; japán kimonók; japán stílusú zokni (tabi);

kantáros nadrágok, kertésznadrágok; kapucnis felsők; karateruhák; kendők [ruházat]; kerékpáros felsőruházat;

kerékpáros nadrágok; kesztyűk; köpenyek; legging nadrágok, cicanadrágok; lezser, hétköznapi ingek; melegítő

felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; mellények; nadrágok; női alsóruházat,

fehérnemű; női felsőruházat; női ingek, blúzok; női ruhák; nyomtatott pólók; oldalzsebes nadrágok; overallok,

munkaruhák; papírruházat; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; pulóverek, kötényruhák; rövid felsőkabát

kimonókhoz (haori); rövid kertésznadrágok; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid ujjú sportingek;

rövidnadrágok; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruházat sportoláshoz; sportruházat;szabadidő ruházat;

térdnadrágok; vászon ruházat; bandana kendők; bermuda nadrágok; biciklisnadrágok; bikinik; blúzok; bő szárú

rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; bodyk [alsóruházat]; bodyk [ruházat]; bokazoknik; bokszer

alsónadrágok, bokszeralsók; farmerdzsekik; farmerek; kimonók; selyem nyakkendők; selyemövek, vállszalagok;

selyemruházat; sport felsők, topok; szoknyák; talárok; télikabátok, nagykabátok; vízhatlan ruházat; alkalmi cipők;

edzőcipők, sportcipők; férfi és női lábbeli; férfi lábbeli; férfi szandálok; japán lábujjközös szandálok

(asaura-zori); japán stílusú bőrszandálok; japán stílusú facipők fából készült támasztórészei; japán stílusú

fapapucsok (geta); japán stílusú nemez szandálok; japán stílusú papucsok/klumpák és szandálok; japán stílusú

szandálok (zori); kiránduló cipők; lábbelik nem sportcélokra; magas szárú lábbelik; női lábbelik; női szandálok;

 sportcipők; szabadidőcipők; tornacipők, edzőtermi cipők; vászoncipők.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív

szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése

reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; cégek bemutatása az

interneten és egyéb médiákban; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; divatáruk

értékesítésének promóciója magazinok reklámcélú cikkeivel; hirdetés elektronikus médián, főként interneten

keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés

magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások;

hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési szolgáltatások a

közfigyelem felhívására a közjóléttel kapcsolatos területen; hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének

társadalmi kérdésekre való felhívására; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; márkaalkotási

szolgáltatások; márkaértékelési szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások; marketing információk

nyújtása; marketing információk szolgáltatása; marketing stratégiák és koncepciók kidolgozása; marketing

stratégiák tervezése; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; mások áruinak és szolgáltatásainak

marketingje; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; új termékek forgalmazásával kapcsolatos

reklámszolgáltatások; fogyasztói termék tanácsadás; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók

számáratermékek és szolgáltatások kiválasztásával kapcsolatban; kereskedelmi információ és tanácsadás
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fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információk és tanácsadás ügyfelek számára

[ügyféltanácsadó üzlet]; vállalatok nevében történő áruvásárlással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; hatékonysági szaktanácsadás; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás; üzleti

konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti segítségnyújtó szolgáltatások; üzleti stratégiafejlesztési

szolgáltatások; üzleti stratégiai és tervezési szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás;

 üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás.

 ( 111 )  233.713

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 20 03239

 ( 220 )  2020.10.29.

 ( 732 )  Raiffeisen Bank Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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