
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  240.193

 ( 151 )  2023.03.14.

 ( 210 )  M 23 00355

 ( 220 )  2023.02.13.

 ( 732 )  Get Work Trend Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Noerr & Társai Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Munkaerő-közvetítés; munkaerő-toborzás; munkaerő áthelyezés; munkaerő kölcsönzés; szolgáltatások

munkaerő elhelyezésére; munkaerő toborzási szolgáltatás; munkaerő toborzási hirdetés; vezetői

munkaerő-toborzás; ideiglenes munkaerő közvetítése; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; munkaerő-felvételi

tanácsadás; munkaerő közvetítő szolgáltatások; munkaerő alkalmassági vizsgálata; ideiglenes munkaerő

toborzása; munkaerő-közvetítési konzultáció; munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás;

munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő közvetítése határozott

időre; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; személyzet kiválasztása; személyzeti tanácsadás;

személyzeti management; személyzeti szolgáltatások; személyzet elhelyezése, foglalkoztatása; személyzet

időszakos megbízása; állandó személyzet toborzása; személyzeti információk gyűjtése; személyzeti

követelmények értékelése; konzultáció személyzeti kérdésekben; segítségnyújtás személyzeti kérdésekben;

személyzeti tanácsadási szolgáltatások; szaktanácsadás személyzeti kérdésekben; bérszámfejtés; bérszámfejtés

előkészítése; számítógépesített bérszámfejtés; bérszámfejtés, fizetési jegyzékek elkészítése; adatfeldolgozási

 szolgáltatások a bérszámfejtés terén.

 41    Kiskereskedelemhez kapcsolódó munkaerő-képzési szolgáltatások; személyzeti képzés; személyzeti képzési

szolgáltatások; gyakorlati képzés; üzleti képzés; üzletvezetői képzés; folyamatos képzés; képzés szervezése;

 coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; coaching gazdasági és menedzselési témákban.

 ( 111 )  240.194

 ( 151 )  2023.03.14.

 ( 210 )  M 23 00357

 ( 220 )  2023.02.13.

 ( 732 )  Get Work Trend Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Noerr & Társai Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Munkaerő-közvetítés; munkaerő-toborzás; munkaerő áthelyezés; munkaerő kölcsönzés; szolgáltatások

munkaerő elhelyezésére; munkaerő toborzási szolgáltatás; munkaerő toborzási hirdetés; vezetői

munkaerő-toborzás; ideiglenes munkaerő közvetítése; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; munkaerő-felvételi

tanácsadás; munkaerő közvetítő szolgáltatások; munkaerő alkalmassági vizsgálata; ideiglenes munkaerő

toborzása; munkaerő-közvetítési konzultáció; munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás;
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munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő közvetítése határozott

időre; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; személyzet kiválasztása; személyzeti tanácsadás;

személyzeti management; személyzeti szolgáltatások; személyzet elhelyezése, foglalkoztatása; személyzet

időszakos megbízása; állandó személyzet toborzása; személyzeti információk gyűjtése; személyzeti

követelmények értékelése; konzultáció személyzeti kérdésekben; segítségnyújtás személyzeti kérdésekben;

személyzeti tanácsadási szolgáltatások; szaktanácsadás személyzeti kérdésekben; bérszámfejtés; bérszámfejtés

előkészítése; számítógépesített bérszámfejtés; bérszámfejtés, fizetési jegyzékek elkészítése; adatfeldolgozási

 szolgáltatások a bérszámfejtés terén.

 41    Kiskereskedelemhez kapcsolódó munkaerő-képzési szolgáltatások; személyzeti képzés; személyzeti képzési

szolgáltatások; gyakorlati képzés; üzleti képzés; üzletvezetői képzés; folyamatos képzés; képzés szervezése;

 coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; coaching gazdasági és menedzselési témákban.

 ( 111 )  240.195

 ( 151 )  2023.03.14.

 ( 210 )  M 23 00356

 ( 220 )  2023.02.13.

 ( 732 )  Get Work Trend Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Noerr & Társai Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Munkaerő-közvetítés; munkaerő-toborzás; munkaerő áthelyezés; munkaerő kölcsönzés; szolgáltatások

munkaerő elhelyezésére; munkaerő toborzási szolgáltatás; munkaerő toborzási hirdetés; vezetői

munkaerő-toborzás; ideiglenes munkaerő közvetítése; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; munkaerő-felvételi

tanácsadás; munkaerő közvetítő szolgáltatások; munkaerő alkalmassági vizsgálata; ideiglenes munkaerő

toborzása; munkaerő-közvetítési konzultáció; munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás;

munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő közvetítése határozott

időre; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; személyzet kiválasztása; személyzeti tanácsadás;

személyzeti management; személyzeti szolgáltatások; személyzet elhelyezése, foglalkoztatása; személyzet

időszakos megbízása; állandó személyzet toborzása; személyzeti információk gyűjtése; személyzeti

követelmények értékelése; konzultáció személyzeti kérdésekben; segítségnyújtás személyzeti kérdésekben;

személyzeti tanácsadási szolgáltatások; szaktanácsadás személyzeti kérdésekben; bérszámfejtés; bérszámfejtés

előkészítése; számítógépesített bérszámfejtés; bérszámfejtés, fizetési jegyzékek elkészítése; adatfeldolgozási

 szolgáltatások a bérszámfejtés terén.

 41    Kiskereskedelemhez kapcsolódó munkaerő-képzési szolgáltatások; személyzeti képzés; személyzeti képzési

szolgáltatások; gyakorlati képzés; üzleti képzés; üzletvezetői képzés; folyamatos képzés; képzés szervezése;

 coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; coaching gazdasági és menedzselési témákban.

 ( 111 )  240.196

 ( 151 )  2023.03.14.

 ( 210 )  M 23 00344

 ( 220 )  2023.02.10.

 ( 732 )  Mondelez Hungária IP Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szoboszlai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé.

 ( 111 )  240.338

 ( 151 )  2023.03.14.

 ( 210 )  M 23 00459

 ( 220 )  2023.02.22.

 ( 732 )  MAURER GÉP Korlátolt Felelősségű Társaság, Domaszék (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    Automata élelmiszercsomagoló gépek; elektromos daráló- és örlőgépek; elektromos gyümölcsprések;

elektromos élelmiszer-szeletelők; élelmiszerek és italok palackozásánál használt kupakoló gépek; ipari

élelmiszer-keverők [gépek]; élelmiszerekkel töltöttkartondobozok lezárására szolgáló gépek; étel- és

italfeldolgozó és -előkészítő gépek és berendezések; feldolgozógépek élelmiszeripari felhasználásra; gépek

élelmiszerek készítésére [ipari]; gyümölcsmosó gépek; gyümölcsök feldolgozására szolgáló gépek;italkészítésre

szolgáló gépek [ipari]; présgépek; robotizált töltőgépek; robotmechanizmusok élelmiszer-feldolgozásban való

használatra; tárolók, tartályok, konténerek töltésére szolgáló gépek; tartályok gyártására szolgáló gépek;

 töltőgépek; zöldségmagtalanítók [gépek].

 35    Élelmiszerkészítő berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerkészítő

berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; étel- és italfeldolgozó és -előkészítő gépek és

berendezések online kiskereskedelme;mezőgazdasági berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; mezőgazdasági berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; nagykereskedelmi

 rendelési szolgáltatások; online rendelési szolgáltatások; online üzleti és kereskedelmiinformációk szolgáltatása.

 37    Gépek után-szerelésével és átalakításával kapcsolatos szolgáltatások; gépek üzembe helyezésével

kapcsolatos információszolgáltatás; ipari gépek karbantartása; ipari gépek üzembe helyezése; mezőgazdasági

gépek és eszközök javítása vagy karbantartása;mezőgazdasági gépek és berendezések javításával vagy

 karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.

 ( 111 )  240.339

 ( 151 )  2023.03.14.

 ( 210 )  M 23 00433

 ( 220 )  2023.02.21.

 ( 732 )  Mondelez Hungária IP Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szoboszlai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukorkák, linzerek, teasütemények, keksz és ostyaféleségek.

 ( 111 )  240.340

 ( 151 )  2023.03.14.

 ( 210 )  M 23 00351

 ( 220 )  2023.02.13.

 ( 732 )  Get Work Trend Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Noerr & Társai Iroda, Budapest
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 ( 541 )  Get Work

 ( 511 )  35    Munkaerő-közvetítés; munkaerő-toborzás; munkaerő áthelyezés; munkaerő kölcsönzés; szolgáltatások

munkaerő elhelyezésére; munkaerő toborzási szolgáltatás; munkaerő toborzási hirdetés; vezetői

munkaerő-toborzás; ideiglenes munkaerő közvetítése; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; munkaerő-felvételi

tanácsadás; munkaerő közvetítő szolgáltatások; munkaerő alkalmassági vizsgálata; ideiglenes munkaerő

toborzása; munkaerő-közvetítési konzultáció; munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás;

munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő közvetítése határozott

időre; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; személyzet kiválasztása; személyzeti tanácsadás;

személyzeti management; személyzeti szolgáltatások; személyzet elhelyezése, foglalkoztatása; személyzet

időszakos megbízása; állandó személyzet toborzása; személyzeti információk gyűjtése; személyzeti

követelmények értékelése; konzultáció személyzeti kérdésekben; segítségnyújtás személyzeti kérdésekben;

személyzeti tanácsadási szolgáltatások; szaktanácsadás személyzeti kérdésekben; bérszámfejtés; bérszámfejtés

előkészítése; számítógépesített bérszámfejtés; bérszámfejtés, fizetési jegyzékek elkészítése; adatfeldolgozási

 szolgáltatások a bérszámfejtés terén.

 41    Kiskereskedelemhez kapcsolódó munkaerő-képzési szolgáltatások; személyzeti képzés; személyzeti képzési

szolgáltatások; gyakorlati képzés; üzleti képzés; üzletvezetői képzés; folyamatos képzés; képzés szervezése;

 coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; coaching gazdasági és menedzselési témákban.

 ( 111 )  240.342

 ( 151 )  2023.03.14.

 ( 210 )  M 23 00464

 ( 220 )  2023.02.22.

 ( 732 )  Gravity Brewing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gürtl Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Constellation

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; éttermi

 szolgáltatások; sörbárok; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 
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