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 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 111 )  239.462

 ( 151 )  2022.12.14.

 ( 210 )  M 22 02917

 ( 220 )  2022.11.09.

 ( 732 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 111 )  239.512

 ( 151 )  2022.12.14.

 ( 210 )  M 22 03016

 ( 220 )  2022.11.16.

 ( 732 )  CLAUDIA CHEMICAL Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Bodó Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 )  RO 55

 ( 511 ) 2    Marószerek, maróanyagok; időjárás ellen védő vegyületek; felületvédő bevonatok fémekhez; folyékony

védőbevonatok fémekhez; védőbevonatok spray-k formájában, fémeken történő használatra; bevonó

készítmények rozsdásodás megakadályozására; felületbevonó készítmények korrózió elleni védelemre;

fémfelületek kezelésére szolgáló készítmények a rozsdával szembeni ellenállás biztosítására; fémfelületek rozsda

elleni kezelésére szolgáló termékek; fémfelületek kezelésére szolgáló készítmények a korrózióval szembeni

ellenállás biztosítására; fémfelületek kezelésére szolgáló készítmények korrózió elleni védelem céljából; korrózió

elleni védelemre szolgáló termékek; korróziógátló anyagok; korróziógátló készítmények, szerek; korróziógátló

készítmények; korróziógátló szerek; korróziógátló szerek vízkőtelenítő tulajdonságokkal; korróziógátló termékek

fémekhez; korróziógátlók; korróziót megakadályozó anyagok; rozsdagátló anyagok fémfelületeken történő

alkalmazásra; rozsdaálló anyagok; rozsda elleni tartósítószerek; rozsdagátló készítmények; rozsdagátló

készítmények fémekhez; rozsdagátló szerek; rozsdagátló vegyületek; rozsdagátlók; rozsdagátlók, rozsda

kialakulásának megelőzésére szolgáló szerek; rozsdátlanító termékek; rozsdavédő készítmények; rozsdavédő

készítmények, szerek; spray bevonatok [korróziógátlók]; vegyületek a rozsda kezelésére; vízkőtelenítő

 tulajdonságú korróziógátló készítmények.

3    Rozsdaeltávolítók; rozsdamaró szerek; súroló folyadékok; súroló készítmények; súrolóanyagok; tisztítószerek

 háztartási használatra; tisztítószerek háztartási célú felhasználásra; tisztítószerek háztartási célokra.

 ( 111 )  239.517

 ( 151 )  2022.12.14.

 ( 210 )  M 22 03082

 ( 220 )  2022.11.22.

 ( 732 )  Lukin Ágnes, Budapest (HU)

 ( 541 )  Molnár Ferenc Társulat

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

kiadványok multimédiás megjelentetése; hangoskönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói
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szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyvkiadás; audiovizuális felvételek készítése; filmek és

videofilmek gyártása; filmgyártás; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; hang- és videofelvételek készítése;

játékfilmgyártás; mozifilmek készítése; televíziós (műsor) gyártás; zenei előadás; előadóművészek szolgáltatásai;

előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; fikciós szereplőket bemutató szórakoztató

szolgáltatások; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális

szolgáltatások; kulturális tevékenységek lebonyolítása; színdarabok rendezése vagy bemutatása; színházi

előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi szórakoztatás; élő zenés színházi előadások; színházi

 produkciók; musicalek előadása; előadóművészeti tevékenység.

 ( 111 )  239.534

 ( 151 )  2022.12.14.

 ( 210 )  M 22 03047

 ( 220 )  2022.11.19.

 ( 732 )  Infinityn International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kiss Ráhel, Budapest

 ( 541 )  Agile ABG

 ( 511 )  35    Adatfeldolgozási szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy

reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

átmeneti üzletmenedzsment; célzottmarketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési

rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi

vagy reklámcélokra; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzésiszolgáltatások; hirdetési- és reklám

szolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;

kereskedelmi ésüzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi

tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; közönségkapcsolati kommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás; kutatásokügyletekkel kapcsolatban; különböző szakemberek ügyfelekkel való

összehozásával kapcsolatos üzleti közvetítői szolgáltatások; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; ólomgenerálás, érdeklődés-felkeltő(lead generation)

szolgáltatások; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyag frissítése;

reklámanyagok kölcsönzése;reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámfilmek készítése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegekpublikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés; telemarketing szolgáltatások;ügyfélprofil

meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti jövedelmezőségi

tanulmányok készítése; üzletikonzultációs szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások digitális

transzformációhoz; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás;

üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetésitanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos

konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati kommunikációs

 szolgáltatások; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; reklámcélú forgatókönyvírás.

 42    Adatkódolási szolgáltatások; elektronikus adattárolás; felhő-alapú virtuális számítógépes rendszerek

biztosítása; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; honlap-alapú adatindexek létrehozása

és tervezése harmadik fél számára[információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás;

információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett

szolgáltatók az információs technológia területén; kutatás a mesterségesintelligencia területén; kutatási és

fejlesztési szolgáltatások; mesterséges intelligenciával kapcsolatos tanácsadás; minőségellenőrzés;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 23. szám, 2022.12.14.

Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

M3043



platform-mint-szolgáltatás (PAAS); promóciós anyagok grafikus tervezése; szakszövegek írása;

számítástechnikaitanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépes kódolás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek

tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftverbérlése, kölcsönzése; számítógéppel szimulált

modellek tervezése; számítógép-programozás; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép szoftver

tanácsadás; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében;szoftver-karbantartás;

szoftvermérnöki szolgáltatások adatfeldolgozáshoz; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés;

szoftvertervezés; technológiai konzultációs szolgáltatások digitális átalakításhoz; technológiai szaktanácsadás;

 weboldalkészítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 
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