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 ( 511 )  35    Árubemutatók szervezése eladási célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók

szervezése eladási célokra; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;

gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállításokés bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi

bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra;

kereskedelmi bemutatók levezetése; kereskedelmi bemutatók promóciója és lebonyolítása;kereskedelmi

bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi

célú kiállítások szervezése; kereskedelmi értékesítési kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi és

reklámcélúrendezvények szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi kiállítások

megszervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások és

bemutatók szervezése és lebonyolítása;kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú művészeti kiállítások szervezése és lebonyolítása;kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; kereskedelmi vásárok promóciója; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása; kereskedelmi

vásárok rendezése; kereskedelmi vásárok szervezése; kereskedelmi vásárok szervezése és lebonyolítása;

kiadáshozkapcsolódó kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; kiállítások és kereskedelmi vásárok

megszervezése kereskedelmi és reklámozási célokra; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és

promóciós célból; kiállítások szervezésekereskedelmi célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra;

kiállítások szervezése üzleti célokra; kiállításszervezés kereskedelmi célokra; reklámcélú bemutatók szervezése;

reklámcélú kiállítások szervezése, lebonyolítása; rendezvények,kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése

kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

szakmai bemutatók rendezése; szakvásárok rendezése; üzletcélú kiállítások szervezése éslebonyolítása; üzleti célú

vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; üzleti célú

kiállítások lebonyolítása; üzleti vásárok szervezése és lebonyolítása; üzleti vagy kereskedelmi célú

kiállításokszervezése; vásárok és kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; vásárok szervezése és

lebonyolítása kereskedelmi vagy reklámcélokra; virtuális kereskedelmi bemutatók online levezetése; áruk és

szolgáltatások értékesítésének elősegítésemások számára, bankkártyás vásárlás utáni jutalompontok által;

engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja; értékesítési

és promóciós ösztönzőprogramok adminisztrációja; értékesítési promóciósösztönzőprogramok adminisztrációja;

fogyasztói hűség- és ösztönzőprogramok adminisztrációja; fogyasztói hűségprogramok szervezése és vezetése;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gyűjthető bélyeges hűségprogramok adminisztrációja;

hűségprogramokadminisztrációja; hűségprogramokon keresztül nyújtott értékesítési promóciók;

kedvezményprogram adminisztrációja, lehetővé téve a tagok számára, hogy kedvezménykártyájuk segítségével

kedvezményesen vásárolhassanak árukat és szolgáltatásokat;ügyfélkapcsolat-kezelés; üzleti ösztönzési

programtervek és hűségprogramok megszervezése és menedzsmentje; vásárlói hűségprogramok szervezése,

működtetése és felügyelete; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele; árubemutatók
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rendezéseüzleti célokra; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; promóciós anyagok terjesztése; promóciós

szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése;

reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámokterjesztése online kommunikációs hálózatokon; reklámok

terjesztése interneten keresztül; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; termékminták, áruminták

terjesztése; termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; terjesztés (reklámanyag -);áruk és szolgáltatások

népszerűsítése szponzoráció útján; direkt marketingre vonatkozó konzultáció; e-kereskedelemmel kapcsolatos

információnyújtás és tanácsadás; eladási reklámozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; franchise-oknak

nyújtott,reklámozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció;

marketing menedzsment tanácsadás; marketing menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketing tanácsadás;

marketing-tanácsadás és -szolgáltatások;marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

partnerprogram-marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; piacfelosztási konzultáció; promóciók

szervezése audiovizuális média használatával; reklám- és marketing konzultáció; reklámozáshoz,népszerűsítéshez

és marketinghez kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; reklámozásra és promóciós szolgáltatásokra

vonatkozó tanácsadás; üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; üzleti konzultáció a

marketinggel kapcsolatban; üzletimarketing-konzultációs szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; üzleti

promócióval kapcsolatos konzultáció; árusító standok bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület

online kölcsönzése; hirdetési hely bérbeadása; hirdetőtáblákbérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása;

reklámanyagok kölcsönzése; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; árelemző szolgáltatások;

árösszehasonlító szolgáltatások; áru és szolgáltatás vásárlásával és értékesítésével kapcsolatosszerződések

közvetítése; beszerzési szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; cserekereskedelemmel [barter] kapcsolatos tanácsadás; értékesítési adminisztráció;

értékesítésimenedzsment-szolgáltatások; fogyasztói termék tanácsadás; import és exportszolgáltatások; hivatali

megrendelések feldolgozása; import/export ügynökségi szolgáltatások; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok

közvetítése; kereskedelmi tranzakciókközvetítése és lebonyolítása; kereskedelmi ügyletek tárgyalása;

kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi üzletek közvetítése és megkötése; kozmetikumokkal kapcsolatos

fogyasztói terméktanácsadás; nagykereskedelmi rendelési szolgáltatások; onlineárösszehasonlítási szolgáltatások;

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

üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított kereskedelmi tranzakciókintézése;

telemarketing szolgáltatások; telefonos rendelésfelvételi szolgáltatások; termékek adásvételével kapcsolatos üzleti

bemutatkozások készítése; termékek eladásáról és vételéről szóló szerződések közvetítése; termékek eladásáról és

vételéről szólószerződések lebonyolítása; termékek eladásával és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos üzleti

közvetítői és tanácsadói szolgáltatások; termékek eladásával kapcsolatos szerződések közvetítése harmadik

személyek számára; vásárlói termékinformációknyújtása az interneten; vásárlói megrendelések adminisztratív

feldolgozása postai csomagküldő vállalatok által biztosított szolgáltatások keretében; vásárlási megrendelések

ügyintézése; vásárlási megbízások adminisztratív feldolgozása; üzleti közvetítésiszolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; kereskedelmi ügyletek, tranzakciók

előkészítésével és kivitelezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szolgáltatások kereskedelmi

ügyletekkezelésére; kiskereskedelmi szolgáltatások élelmiszerek, alkoholos és alkoholmentes italok,

egészségügyi cikkek, mosó- és tisztítószerek, kozmetikumok, nem vényköteles gyógyszerek, egészségmegőrző

készítmények, kisméretű fémáruk, fém-, fa-, műanyag-,beton és kőfeldolgozó gépek, eszközök, és berendezések,

építő, barkács- és kertészeti eszközök, háztartási célokra szolgáló kellékek, gépek és eszközök, élelmiszerek és

italok készítésére alkalmas elektromos konyhai gépek, szórakoztató elektronikaicikkek, eszközök és készülékek,

hang, kép és/vagy más adatok hangrögzítésére, továbbítására és másolására szolgáló készülékek, számítógépek,

távközlési berendezések, ortopédiai cikkek, világító, fűtő, gőzfejlesztő, főző, hűtő, szárító, szellőztető,vízellátó és

szaniter eszközök és berendezések, járművek, kerékpárok, hajók, kerékpárokhoz, gépjárművekhez, hajókhoz

tartozó alkatrészek, szerelvények és tartozékok, tűzijátékok, ékszerek, órák és időmérő eszközök, hangszerek,

papíripari cikkek,dísztárgyak, irodai kellékek, kézműves kellékek, cikkek, csomagolóeszközök, csomagoló-,

tömítő és dugaszoló, szigetelőanyagok, bőráruk, nevezetesen: bőrből készült táskák, bőröndök, kézitáskák,
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hátizsákok, mappák, irattáskák, aktatáskák, piperetáskák,neszesszerek, bőrtáskákés bőrtokok, bőrdobozok, bőr

levéltárcák, bőr bankkártyatartók, bőrerszények, pénztárcák, bőr utazókészletek, kulcstartók bőrből, személyre

szabott poggyászcímkék bőrből szíjak bőrből, bőrfonalak, bőrszíj csapok, bőrpórázok,bőrszalagok, bőrzsinórok,

bőrből készült dobozok, tartályok, bőr nyeregáruk, lószerszámok, szíjak katonai felszerelésekhez, bőrdarabok

bútorhuzatokhoz, bőrből készült táskák, zacskók, tasakok csomagolásra, utazási cikkek, esernyők, építőanyagok,

bútorok,állatkellékek; háztartási és konyhai áruk, eszközök, konténerek, edények és evőeszközök, üveg-, porcelán

és agyagedények, textiláruk, háztartási textilek, ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk, rövidáruk, szőnyegek, nem a

teljes padlófelületet lefedőszőnyegek, padlóburkolatok, sportszerek, sporteszközök és játékok, karácsonyfadíszek,

állateledelek, növények és virágok, dohány, dohányáruk, dohányzási cikkek, gyújtókészülékek vonatkozásában;

 reklámozás, hirdetés magazinokban és interneten, eladási,értékesítési promóciók.

 ( 210 ) M 21 01026

 ( 220 ) 2021.03.05.

 ( 731 )  Matuska István, Nagykőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Elektromos meghajtású motorkerékpárok.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: elektromos meghajtású motorkerékpárok; akkumulátorok; lámpák járművekhez; elektromos

motorok kétkerekű járművekhez; irányjelzők járművekhez;járművek fékeinek alkatrészei; lengéscsillapítók

motorkerékpárokhoz; nyergek motorkerékpárokhoz; műszerfalak [motorkerékpárok részei]; kormányok

[motorkerékpárok részei]; szerkezeti részek motorkerékpárokhoz; motorkerékpár-kormányok;

kerékabroncsokmotorkerékpárokhoz; gumiabroncsok motorkerékpárokhoz; kerekek motorkerékpárokhoz;

lengőkarok motorkerékpárokhoz; gólyalábak, rugóstagok [járműalkatrészek]; jármű benzintankok; lábtartók

motorkerékpárokhoz; kormányzárak; kormánykapcsolók;motorkerékpárokhoz való sárhányók; elektromos

 töltőegység; vezérlőmodulok (elektromos vagy elektronikus -); elektromos motor töltők.

 37    Elektromos motorkerékpárok és azok alkatrészeinek karbantartás és javítás előtti ellenőrzése; elektromos

 motorkerékpárok karbantartása, szervizelése és javítása.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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