
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  238.438

 ( 151 )  2022.08.28.

 ( 210 )  M 22 01995

 ( 220 )  2022.08.01.

 ( 732 )  Takács Károly, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  WASD Drink

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  238.463

 ( 151 )  2022.08.28.

 ( 210 )  M 22 01644

 ( 220 )  2022.06.23.

 ( 732 )  NMC Worldwide Group Kft., Budapest (HU)

 ( 300 )  018702895 2022.05.13. EU

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Kések; konyhai vágóeszközök; konyhai zöldségszeletelők; halszeletelő konyhakések; japán konyhai

 aprítókések; konyhai ollók.

 21    Tányérok és mosdótálak, lavórok agyagból és porcelánból; edények nem nemesfémből; edényáruk;

műanyag evőeszközök és edényfélék; főzési kiegészítők konyhai használatra, műanyagból; merőkanalak; fatálcák

és fából készült felszolgáló edények; rozsdamentesacél vizespalackok és poharak rozsdamentes acélból; ételtároló

dobozok; ételtároló dobozok műanyagból és üvegből; tányérok, csészék, tálak, öblös edények, korsók;

üvegpalackok; üvegáru italokhoz; vágódeszkák; tálalóeszközök és konyhai eszközök, kisméretű, terrakottából;

edények, fazekak és serpenyők, rozsdamentes acélból; üveg-, porcelán- és fajanszáruk; cserépedények,

nevezetesen bögrék, tálak, ivócsészék és csészealjak, tálak, felszolgáló tálak és tálcák; nem nemesfémből készült

konyhaieszközök; ivóedények; olajsütők, nem elektromos; üveg serpenyők; tárolók, tároló edények háztartási

vagy konyhai célokra; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai

 célokra; tepsik; főzőedények; üvegcsészék; bögrék, nem nemesfémből; alumínium edények és serpenyők.

 ( 111 )  238.504

 ( 151 )  2022.08.28.

 ( 210 )  M 22 01794

 ( 220 )  2022.07.06.

 ( 732 )  Szegedi Tudományegyetem, Szeged (HU)

 ( 541 )  sportoLAW SZEGED

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; sportrendezvények szervezése

 és lebonyolítása.

 ( 111 )  238.528

 ( 151 )  2022.08.28.

 ( 210 )  M 22 01967

 ( 220 )  2022.07.27.
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 ( 732 )  Balk Henrietta, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Média tartalmak.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: gyertyák, ékszerek, nyakláncok [ékszerek], karkötők, karperecek, karkötők [ékszerek], medalion,

 medál, medálok [ékszerek].

 41    Képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzés és oktatás; oktatás, tanítás; workshopok [képzés] szervezése,

lebonyolítása és rendezése; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; spirituális, lelki

fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; életmód tanácsadás (képzés); coaching; személyi coaching

[képzés]; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; táboroztatás; nyári

táborok [szórakoztatás és oktatás]; szabadidős rendezvények szervezése; oktatási rendezvények lebonyolítása;

szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; összejövetelek lebonyolítása; oktatási célú összejövetelek

 rendezése; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén.

 45    Személyre szóló jóslás tarot kártyából; asztrológiai és spirituális szolgáltatások; spiritiszta tanácsadás;

spirituális irányítás; spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás; lelki tanácsadás; partnerkereséssel

kapcsolatos szolgáltatások; jövendőmondás, jóslás; kártyavető szolgáltatások; konzultáció személyes kapcsolatok

 terén; mentorálás [szellemi].

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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