
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  239.177

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 02616

 ( 220 )  2022.10.10.

 ( 732 )  Affidea Magyarország Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Gyula Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Az élet receptje

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.233

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 02449

 ( 220 )  2022.09.22.

 ( 732 )  Network4 Media Group Sárl, Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; reklám, marketing és promóciós anyagok

terjesztése; termékbemutatók és termék megjelenítési szolgáltatások; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási

szolgáltatások; audio-vizuális bemutatókkészítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti

promóciós szolgáltatások; blogger-elérési szolgáltatások; célzott marketing; hirdetési hely, idő és média

rendelkezésre bocsátása; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások;digitális hálózatok útján nyújtott

marketing szolgáltatások; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások;

egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési promóciók; értékesítési promócióaudiovizuális

média használatával; értékesítési promóciós szolgáltatások; hangfelvételek készítése reklámcélokra; hirdetés

elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban ésújságokban; hirdetés magazinokban; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós,

postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; hirdetéssel, reklámozássalkapcsolatos információ gyűjtése; hirdetésszervezés; internetes

reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi promóciós szolgáltatások;

kereskedelmi reklámszövegek készítése; könyvekhez kapcsolódó hirdetésiszolgáltatások; marketing kampányok;

marketing szolgáltatások; marketing-szolgáltatások az éttermek területén; marketingtervek elkészítése;

marketingügynökségi szolgáltatások; merchandising szolgáltatások; mások termékeinek és

szolgáltatásainakbemutatása televíziós bemutatók segítségével; mások termékeinek és szolgáltatásainak

reklámozása; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; nyomtatott anyagok elektronikus

megjelentetése reklámcélra; online reklámozás; onlineweblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje;

online reklám- és marketingszolgáltatások; promóciós események szervezése és lebonyolítása; promóciós

szolgáltatások; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás;rádiós és

televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; reklám és marketing; reklám- és marketingszolgáltatások

blogokon keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül

biztosítva; reklámanyagokmegjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok kidolgozása vállalkozások

számára; reklámok elkészítése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámozás bannerekkel; reklámozási
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szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás;televíziós vásárlási műsorok készítése;

televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok

készítése; termékbevezetések tervezése, szervezése; videofelvételek készítése reklámcélokra;

 vizuálisreklámanyagok gyártása.

 38    Távközlési szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások; audio- és videoadatátvitellel kapcsolatos

szolgáltatások; audio- és videotartalom műholdon keresztül történő továbbítása; digitális adatok távközlési

csatornák révén történő automatikus átvitele;digitális adatátviteli szolgáltatások; digitális audio és/vagy video

közvetítés távközlés útján; digitális hálózati távközlési szolgáltatások; digitális hálózatokon keresztül történő

videoátvitel; digitális kommunikációs szolgáltatások; elektronikuskereskedelemmel kapcsolatos távközlési

szolgáltatások; elektronikus képátviteli szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése;

elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; hang

éskép továbbítása műholdas vagy interaktív multimédiás hálózatokon; hang, videó és információ továbbítása;

hang- vagy képi felvételek hálózatokon keresztüli átvitele; hang- és adatátviteli szolgáltatások; hangok, képek,

jelek és adatok hálózati átvitele;hangok, képek, jelek és adatok kábeles átvitele; hangok, képek, jelek és adatok

műholdas átvitele; hangtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; hírküldés, híradás [közvetítés];

információs távközlés (beleértve a weboldalakat);információtovábbítás otthoni, háztartási célokra;

információátvitel távírógépen, műholdon keresztül; információátviteli szolgáltatások digitális hálózatokon

keresztül; interaktív távközlési szolgáltatások; interaktív televízióműsor-ajánlók sugárzása;jelszóval elérhető

adatkommunikációs szolgáltatások; jelszóval elérhető telematikai szolgáltatások; kommunikáció multinacionális

távközlési hálózatokon keresztül; kommunikációs hálózattal kapcsolatos konzultáció; képek műholdas

közvetítése; képektovábbítása műholdakkal; kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások

képek elektronikus átviteléhez; mobil médiaszolgáltatások szórakoztató médiatartalom elektronikus továbbítása

formájában; mobil telekommunikációs hálózati szolgáltatások;médiakommunikációval kapcsolatos

információnyújtás; műholdas adat-, hang- és képátvitel; műholdas hang-és képátvitel; műholdas televíziós adók

működtetése; televízió műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; televízió

műsoroktovábbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása, átvitele;

videofilmek továbbítása; videófeltöltési szolgáltatások; videók digitális hálózatokon keresztül történő interaktív

 továbbítása.

 41    Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; audio- és vizuális média biztosítása

kommunikációs hálózatokon keresztül; élő televízióműsorok készítése; élő szórakoztató televízióműsorok

készítése; élő televízióműsorok készítéseoktatáshoz; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása; feliratok

készítése filmekhez; fesztiválok szervezése; filmek bemutatása; filmes szórakoztatás; fotóriportok készítése;

gálák, díszünnepélyek rendezése; helyiségek biztosítása szórakoztatásicélokra; könnyed szórakoztató műsorok

színrevitele; könnyed szórakoztató szolgáltatások; műholdas televíziós show-k; műholdas televíziós sorozatok;

meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre; meghallgatások televíziós játékműsorokra; nemletölthető

filmek biztosítása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető filmek

és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; nem letölthető filmek és televízió-műsorok

rendelkezésrebocsátása pay-per view [fizetős] műsorszolgáltatás útján; nem letölthető televízióműsorok

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktatási célú

filmbemutatók; online interaktív szórakoztatás; online nemletölthető audiotartalmak biztosítása; online nem

letölthető képek biztosítása; online szórakoztatás; online szórakoztatás biztosítása játékshow-k formájában; rádió-

és televízióműsorok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; show-kgyártása; show-k

szervezése és bemutatása; show-k, műsorok rendezése; show-műsorok készítése; showműsorok tervezése;

szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás biztosítása filmklipek formájában, weboldalon keresztül;

szórakoztatás biztosítása videókformájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás folyamatosan zajló vetélkedők

formájában; szórakoztatás podcaston keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatási

célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; szórakoztatási célúshow-k rendezése; szórakoztatási szolgáltatások

televízióműsorok formájában; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató szolgáltatások
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audio- és videofelvételek felhasználókhoz való rendelése céljából; szórakoztató szolgáltatásokaudio- és

videofelvételek megosztása céljából; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában;

szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken

keresztül; televíziósdíjátadók vendégül látása [szervezése]; televíziós hírműsorok szolgáltatása;

televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós szórakoztatás; televíziós vetélkedők készítése;

televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatásitájékoztató szolgáltatások; vetélkedők, versenyek

szervezése; videofilmek bemutatása; videós szórakoztató szolgáltatások; digitális videó, audió és multimédia

 kiadási szolgáltatások.

 ( 111 )  239.301

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 02566

 ( 220 )  2022.10.04.

 ( 732 )  Papp Zsolt, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bár- és éttermi szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások

[étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítési szolgáltatások; étel-

és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és

italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; borozói szolgáltatások; étel és ital catering; alkoholos italok

 felszolgálása; italszolgáltatás biztosítása.

 ( 111 )  239.302

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 02567

 ( 220 )  2022.10.04.

 ( 732 )  Virág Tibor, Kaskantyú (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Letölthető kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; elektronikus

adatbázisok; interaktív adatbázisok; számítógépes adatbázisok; számítógépes szoftverek adatbázisokhoz való

 hozzáférés engedélyezéséhez.

  16    Nyomtatott publikációk; üzleti nyilvántartások; újságok.

 35    Karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; marketing információk; reklám és marketing; reklám

és marketing szolgáltatások; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és

marketingszolgáltatások; üzleti promóció; promóciós szolgáltatások; promóciós marketing; promóciós szórólapok

terjesztése; reklámozás, promóciós szolgáltatások; promóciós anyagok terjesztése; üzleti promóciós

szolgáltatások; reklámszövegek publikálása; reklámkampányok kidolgozása vállalkozások számára; üzleti

információnyújtás vállalkozások számára; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; üzleti bemutatók,

rendezvények lebonyolítása; adatbázis menedzsment; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások;

adatok rendszerezése számítógépes adatbázisokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; számítógépes adatbázis menedzsment; online adatbázisokból származó kereskedelmi információ
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biztosítása; üzleti információk aktualizálása számítógépes adatbázisban; információk számítógépes adatbázisokba

gyűjtése; üzleti információk; üzleti adminisztráció; adminisztrációs adatfeldolgozás; üzleti adminisztrációs

 szolgáltatások.

 41    Online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; kulturális célú rendezvények szervezése; újságok

 megjelentetése.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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