
Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 20 01057

 ( 220 ) 2020.04.17.

 ( 731 )  Brandeis Barnabás, Százhalombatta (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PROMETHEUS

 ( 511 )  9    Szoftverek okoskarórák és mobiltelefonok működtetéséhez; okoskarórák; mobiltelefonok.

 35    Marketing tanácsadás; marketing segítségnyújtás; marketing kampányok; marketing előrejelzés; marketing

információk; promóciós marketing; telefonos marketing; pénzügyi marketing; marketing szolgáltatások; digitális

marketing; internetes marketing; célzott marketing; marketingtervek elkészítése; marketingtrendek elemzése;

marketingügynökségi szolgáltatások; marketingszemélyzet irányítása; marketingstratégiai vizsgálatok; reklám és

marketing; marketing információk szolgáltatása; keresőmotoros marketing szolgáltatások; marketing stratégiák

tervezése; marketing célú becslések; üzleti marketing szolgáltatások; marketing tanulmányok készítése;

marketing konzultációs szolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; marketing

felmérések tervezése; marketing tanulmányok előkészítése; marketing információk nyújtása; marketing

szoftverkiadás keretében; marketinghez kapcsolódó elemzés; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és

marketing konzultáció; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció;

marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; online reklám-

és marketingszolgáltatások; marketing stratégiák és koncepciók kidolgozása; reklámozási, marketing és

promóciós szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média területén; marketinggel kapcsolatos

információnyújtás weboldalakon keresztül; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális

médiafelhasználásával; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; kutatási szolgáltatások

reklámozással és marketinggel kapcsolatban; marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások

megbízásából; mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; reklámozás,

marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

 okostelefonokkal kapcsolatban.

 42    Szoftverfejlesztés okoskarórák és mobiltelefonok vonatkozásában; számítógépes hardverfejlesztés

 okoskarórák és mobiltelefonok vonatkozásában; mobiltelefonok tervezése.

 ( 210 ) M 20 03020

 ( 220 ) 2020.10.08.

 ( 731 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VENODUO

 ( 511 ) 5    Gyógyszerkészítmények emberi használatra, kivéve azokat a termékeket, amelyek hatóanyagként vasat

 tartalmaznak.

 ( 210 ) M 20 03567

 ( 220 ) 2020.11.20.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Nőgyógyászati célú gyógyszerkészítmények.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 11. szám, 2021.06.14.

Nemzeti védjegybejelentés módosítása
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