
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  239.580

 ( 151 )  2022.12.28.

 ( 210 )  M 22 03116

 ( 220 )  2022.11.25.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej; joghurt; kefir; sajtok; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejoltó; tejpor; tejsavó;

 tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek; túró.

 ( 111 )  239.620

 ( 151 )  2022.12.28.

 ( 210 )  M 22 03056

 ( 220 )  2022.11.21.

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

 ( 740 )  Dr. Kiss Ráhel, Budapest

  

( 546 )

 ( 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
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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;

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.

 ( 111 )  239.643

 ( 151 )  2022.12.28.

 ( 210 )  M 22 02951

 ( 220 )  2022.11.14.

 ( 732 )  Szűcs László, Budapest (HU)

 ( 541 )  Trifest-Tribest

 ( 511 )  41    Sport- és kulturális tevékenységek; triatlonversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása;

 triatlonrendezvények szervezése, rendezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  239.644

 ( 151 )  2022.12.28.

 ( 210 )  M 22 03150

 ( 220 )  2022.11.29.

 ( 732 )  Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)

 ( 541 )  Könyvtárs

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  239.647

 ( 151 )  2022.12.28.

 ( 210 )  M 22 03165

 ( 220 )  2022.12.01.

 ( 732 )  "TARR" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
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 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  239.648

 ( 151 )  2022.12.28.

 ( 210 )  M 22 03151

 ( 220 )  2022.11.29.

 ( 732 )  Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)

 ( 541 )  LibMate

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 
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