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saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

(10) _ eqspertizagavlili ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(11) _ patentis nomeri da saxeobis kodi
(21) _ ganacxadis saregistracio nomeri
(22) _ ganacxadis Setanis TariRi
(23) _ sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis mqone ganacxadis  Se-

tanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis  omeri
(24) _ TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
(31) _ saprioriteto ganacxadis nomeri
(32) _ saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
(33) _ kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac mianiWa nomeri 

saprioriteto ganac xads
(44) _ damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxadis gamo-

qveynebis TariRi da biuletenis nomeri
(45) _ registracia gavlili sapatento sabuTis gamoqveynebis TariRi
(51) _ saerTaSoriso sapatento klasifikaciis indeqsi
(54) _ gamogonebis dasaxeleba

(10) _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(11) _ patentis nomeri da saxeobis kodi an registraciis nomeri
(15) _ registraciis TariRi/patentis gagrZelebis TariRi
(18) _ patentis an registraciis moqmedebis vadis gasvlis savaraudo  TariRi
(21) _ ganacxadis nomeri
(22) _ ganacxadis Setanis TariRi
(23)

_
sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis  mqone ganacxa-
dis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis nomeri

(24) _ TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
(28) _ dizainebis raodenoba ganacxadSi
(30) _ saprioriteto monacemebi (ganacxadis nomeri, ganacxadis Setanis TariRi da 

orasoiani kodi im organizaciis identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili 
saprioriteto ganacxadi)

(31) _ saprioriteto ganacxadis nomeri
(32) _ saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
(33) _ kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac  mianiWa nomeri 

saprioriteto ganac xads
(34) _ ismo-s standartis (ST.3) Sesabamisi orasoiani kodi im organizaciis identi-

fikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

(44) _
dizainis gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri (pirveli publikacia)

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

ganyofileba  F _
meqanika; ganaTeba; gaTboba; iaraRi; asafeTqebeli samuSaoebi

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

(21) AP 0000 000000 _ gamogonebaze ganacxadis nomeri
(10) AP  0000 0000 A _ gamogonebaze ganacxadis gamoqveynebis nomeri 

(pirve li publikacia)
(11)    P  0000 0000 B _ gamogonebis patentis nomeri (meore publikacia)

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

(11)    PI  0000 0000 A  _ Semotanili patentis nomeri (pirveli publi kacia)

(21) AU  0000 000000 _ sasargeblo modelze ganacxadis nomeri
(10) AU 0000 000 U _ sasargeblo modelze ganacxadis gamoqveynebis 

nomeri  (pirveli publikacia)
(11)    U 0000 000 Y _ sasargeblo modelis patentis nomeri (meore pub li kacia)

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

(10) AD 0000 000 S _
dizainze ganacxadis gamoqveynebis 
nomeri  (pirve li publikacia)

(11)    D 0000 000 S _ registrirebuli dizaini

(57) _ referatis teqsti
(60) _ srul eqspertizagavlil gamogonebaze  ucxouri sapatento uwyebis mier 

ga ce muli damcavi sabuTis nomeri, TariRi, romlidanac iwyeba am damca vi 
sabuTis moqmedeba, da kodi qveynisa an regi onu li organizaciisa, rom lis 
uwyebamac gasca es damcavi sabuTi

(62) _ ufro adrindeli ganacxadis nomeri da, Tu SesaZlebelia, war dgenis TariRi 
gamocalkevebuli ganacxadis SemTxvevaSi

(71) _ ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi)
(72) _ gamomgonebelis saxeli, gvari (qveynis kodi)
(73) _ patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(74) _ warmomadgenlis an patentrwmunebulis saxeli, gvari
(85) _ saerTaSoriso ganacxadis erovnuli fazis dawyebis TariRi
(86) _ saerTaSoriso ganacxadis nomeri da Setanis TariRi
(87) _ saerTaSoriso ganacxadis gamoqveynebis nomeri da TariRi
(94) _ dacvis damatebiTi mowmobiT gagrZelebuli patentis moqmedebis vadis 

amowurvis TariRi

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizainebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

(45) _ saerTaSoriso biuros mier daregistrirebuli dizainis gamo qvey nebis  Ta-
riRi da biuletenis nomeri

(51) _ dizainebis saerTaSoriso klasifikacia (lokarnos klasifikaciis klasi da 
qveklasi)

(54) _ dizainis dasaxeleba
(55) _ dizainis gamosaxuleba
(57) _ dizainis arsebiTi niSnebis aRwera, feris CaTvliT
(58) _ yvela saxis cvlilebis Sesaxeb reestrSi Canaweris Setanis TariRi
(62) _ adrindeli ganacxadis, registraciis an sabuTis nomeri da, Tu  SesaZ lebelia, 

wardgenis TariRi, gamocalkevebuli ganacxadis  SemTxvevaSi
(71) _ ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(72) _ avtoris saxeli, gvari an dasaxeleba (qveynis kodi)
(73) _ patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(74) _ warmomadgenlis saxeli, gvari da misamarTi
(81) _ Sesabamisi monawile mxareebi: 

II. monawile mxareebi, aRniSnuli 1960 wlis aqtis Tanaxmad
III. monawile mxareebi, aRniSnuli 1999 wlis aqtis Tanaxmad

(85) _ mflobelis mudmivi sacxovrebeli adgili
(86) _ mflobelis moqalaqeoba
(87) _ mflobelis sacxovrebeli adgili
(88) _ qveyana, sadac mflobels aqvs namdvili da moqmedi samrewvelo an savaWro  

sawarmo  

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

MMM0000 00000 Rn _ momdevno vadiT registraciis nomeri, sadac n=1, 2, 3...
M 0000 00000 R(P) _ registraciis nomeri niSanze uflebis nawilobrivi gadacemisas

      * _ saqpatentis saapelacio palatis gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri
(151) _ registraciis TariRi
(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi
(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi
(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi
(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi
(210) _ ganacxadis nomeri
(220) _ ganacxadis Setanis TariRi
(230) _ sagamofeno monacemebi
(260) _ nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis  dadebiTi gadawy-

vetileba registraciis Sesaxeb (gamoqveyne bis nomeri)
(310) _ pirveli ganacxadis nomeri

(320) _ pirveli ganacxadis Setanis TariRi
(330) _ pirveli ganacxadis mimRebi erovnuli an regionuli uwye bis an organiza-

ciis saidentifikacio kodi
(511) _ saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo niSnis 

registraciisaTvis da/an klasificire bu li saqonlisa da/an momsaxurebis 
CamonaTvali

(526) _ disklamacia
(531) _ sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sa sa qonlo niSnebis 

gamosaxulebiTi elementebis saerTaSo ri so klasifikaciis (venis klasi-
fikacia) mixedviT

(540) _ niSnis gamosaxuleba

(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba

(551) _ miTiTeba, rom niSani aris koleqtiuri, sasertifikacio an sagarantio

(554) _ samganzomilebiani (moculobiTi) niSani
(580) _ ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis cvlile-

baze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

(750) _ mimoweris misamarTi
(770) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misa marTi uflebis 

gadacemis SemTxvevaSi
(771) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da  misa marTi uflebis 

gadacemis gareSe
(791) _ licenziatis saxeli da misamarTi
(793) _ licenziis pirobebi da/an SezRudvaze miniSneba (licenziis saxe, salicen-

zio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xel Sekrulebis TariRi, salicen-
zio xelSekrulebis moqmede bis vada)

(800) _ sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTaSoriso regis-
traciis madridis xelSekrulebasTan da kavSirebuli proto kolis mixed-
viT (saerTaSoriso re gistraciis nomeri)

(852) _ nawilobriv gauqmebuli saqonlis/momsaxurebis CamonaTvali
(891) _ Semdgomi gavrcelebis TariRi
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გამოქვეყნებული ობიექტები 
 

გამოგონებები 
 

• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ:  
15349; 15200; 15321 

 

• პატენტები:  
7231-7240 

 

სასარგებლო მოდელები 
 

• განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ:  
15418 

 

• პატენტები:  
2073, 2074 

  

დიზაინები 
 

• განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ:  
1182 

 

• დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული დიზაინი: 
882 

 

• დიზაინები, რომლებიც რეგისტრირებულია საერთაშორისო ბიუროში საქართველოს 
   ტერიტორიაზე  უფლებათა გავრცელების მოთხოვნით 

 

210620; 212179; 209585; 212178; 212257; 210530; 209590; 209479; 209750; 211246; 212350; 212362 
 

სასაქონლო ნიშნები 
 

• ეროვნული პროცედურით შემოტანილი  განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია  
     გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ: 

 

105970; 108496, 108497; 108679; 109006; 109010; 109302; 109304, 109305; 109354; 109360, 109361; 109372; 
109374; 109383-109385; 109428; 109430; 109498; 109510; 109512; 109520; 109588-109590; 109601, 109602; 
109668; 109675; 109677 

 

• რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები: 
33765-33787; 33796-33802; 33818-33835 

 

• დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები: 
33762-33764; 33788-33795; 33803-33817; 33836, 33837 

 

• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება დაცვის 
მინიჭების შესახებ: 
104599*; 105690*; 105712*; 105844*; 106012*; 108198; 108438-108442; 108468-108472; 108531-108533; 
108535-108539; 108552, 108553; 108556; 108564; 108570, 108571; 108632, 108633; 108635-108641; 108643; 
108648; 108652; 108654; 108656; 108700; 108722; 108725; 108730; 108798; 108843; 108897, 108898; 108971-
-108973; 108982; 108984; 109073-109076; 109170; 109172-109175; 109255-109259 

 

• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში: 
104007; 104016; 104392; 105945; 106357; 106696; 106859; 106886; 107001; 107085-107087; 107091, 107092; 
107094-107099; 107101, 107102; 107104, 107105; 107117-107135; 107187; 107196-107198; 107216-107220; 
107223-107226; 107230, 107231; 107233; 107238-107241; 107247, 107248; 107250-107252; 107254, 107255; 
107344-107349; 107351; 107353-107363; 107516; 107594-107596; 107598-107600; 107602; 107604; 107607-    
-107610; 107615-107620; 107696-107699; 107701, 107702; 107860; 107863; 107865; 107875, 107876; 107948-  
-107957; 107998, 107999; 108018, 108019; 108021-108025; 108027; 108041, 108042; 108053-  -108055 
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განყოფილება B 
 

B 61 
 
(10) AP 2021 15349 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 61 H 1/00 
F 16 D 65/04 
F 16 D 69/02  

(21) AP 2018 15349 (22) 2018 10 15 
(31) 2017138340 
(32) 2017 11 02 
(33) RU 
(71) საჯარო სააქციო საზოგადოება „ურალის  

ავტო-ტექსტილის ნაკეთობების  
ქარხანა“ (RU)  
პლეხანოვის ქ. 64, ასბესტი, სვერდლოვსკის 
რეგიონი, 624269, რუსეთის  
ფედერაცია (RU) 

(72) ევგენი ალბერტის ძე სუხარევი (RU);  
ვიტალი ვალერის ძე  რომანენკო (RU) 

(74) ლარისა ამირხანიანი 
(85) 2020 05 27 
(86) PCT/RU2018/000685, 2018 10 15 
(54) სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალე- 

ბის კომპოზიციური სამუხრუჭე ხუნდი,  
რომელიც ტრიბოშეუღლებისას წარმო- 
ქმნის ნანოზომის აბრაზიულ ნაწილა- 
კებს 

(57) სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალების 
სამურხუჭე ხუნდი შეიცავს ლითონის კარკასს 
და პოლიმერულ კომპოზიციურ ფრიქციულ 
ელემენტს, რომელშიც განთავსებულია სილი-
ციუმის დაბალი შემცველობის მქონე ფეროსი-
ლიციუმის, სილიციუმის მაღალი შემცველობის 
მქონე ფეროსილიციუმის და სილიკომანგ-
ანუმის დისპერსიული ნაწილაკები.  
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
__________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

განყოფილება F 
 
F 16 
 
(10) AP 2021 15200 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 16 L 17/00 
F 16 L 37/00 

(21) AP 2018 15200 (22) 2018 03 20 
(31) 201711009888 
(32) 2017 03 21 
(33) IN 
(71) ჯინდალ საუ ლტდ (IN)  

ჯინდალ სენტრ, 12, ბჰიკაჯი კამა პლეის,   
ნიუ დელი, 110066, ინდოეთი (IN) 

(72) ანურაგ შრივასტავა (IN);  
ვ. რაჯასეკარანი (IN);  
პარტა ბოსე (IN);  
კ. სუბრამონიანი (IN) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2019 10 18 
(86) PCT/IB2018/051843, 2018 03 20 
(54) იძულებითი ბლოკირების სისტემა 

ჭედადი თუჯის შეუღლებული  
მილებისა და ფიტინგების  
დამჭერი შეერთებისათვის  

(57) ჭედადი თუჯის მილების შესაერთებლად 
მილებში გათვალისწინებულია ზარისებრი მი-
ლძაბრასა და ბრტყელი ბოლოს სექციები. შეერ-
თებისათვის ბრტყელი ბოლო თავსდება ზარი-
სებრი მილძაბრას ბოლოში. წყლის წნევის ნახ-
ტომებისას, შეერთებას აქვს გახსნის ტენდენცია 
ღერძული დატვირთვების ზრდის გამო. ამ ღე-
რძული დატვირთვების მისაღებად, ზარისებრი 
მილძაბრას ბოლოზე გათვალისწინებულია 
წრიული კამერა, ხოლო ბრტყელ ბოლოზე არის 
შესაბამისი ზომის შენადუღი ნაკერი. წყლის 
წნევით წარმოქმნილი ღერძული ძალები გადა-
ეცემა შნადუღი ნაკერის მეშვეობით და საკეტი 
სეგმენტების გავლით ზარისებრ მილძაბრას. 
საკეტი სეგმენტები ჩასმულია წრიულ კამერაში 

გამოგონებები 
 

განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება 
პატენტის გაცემის შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნე-
ბიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში 
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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და ისინი რჩება კამერასა და შენადუღ ნაკერს 
შორის. წრიულ კამერას აქვს შესაბამისი ღრე-
ჩოები შეერთებაში საჭირო კუთხური გადახრის 
უზრუნველსაყოფად. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
 8 დამოკიდებული 
ფიგურა:  6 

 
ფიგ. 3 

__________________________________________ 
 
F 24 
 
(10) AP 2021 15321 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 24 J 2/38 
F 24 J 2/54 

(21) AP 2020 15321 (22) 2020 04 21 
(71) მიხეილ კოტიშაძე (GE)  

ნიკეას ქ., II შესახვევი 6/5, ქუთაისი,  
საქართველო (GE) 

(72) მიხეილ კოტიშაძე (GE) 
(54) მზის ენერგიის გარდამქმნელი  

მოწყობილობა 
(57) მოწყობილობა შეიცავს ფუძეს 1, შემობრუ-
ნების შესაძლებლობის მქონე დგარს 2, დგარზე 
სახსრულად დამაგრებულ საყრდენს 3, რომელ-
ზეც განთავსებულია მზის პანელი 4, ამასთან, 
მოწყობილობა აღჭურვილია მზის სინათლის 
კონცენტრატორის 5 სახით შესრულებული 
მზის მდებარეობაზე თვალთვალისა და ხრუ-
ტუნა მექანიზმის სახით შესრულებული მზის 
პანელის ორიენტირების მექანიზმით 6, რომ-
ლის ხრუტუნა თვალზე 10 დაყენებულია ხსენე-
ბული დგარი 2, ხოლო ხრუტუნას საკეტელა 9 
კი სახსრულად მიერთებულია ფორმის მახსოვ-
რობის უნარის მქონე მასალისაგან დამზადე-
ბულ მუშა ორგანოს 8 ერთ ბოლოსთან, მუშა 
ორგანოს მეორე ბოლო კი ხისტად მიერთებუ-
ლია ფუძესთან 1, ამასთან, მზის სინათლის კონ-
ცენტრატორი განლაგებულია მუშა ორგანოზე 
კონცენტრირებული სხივების პერიოდულად 
მიმართვისა და ამგვარად მისი გაცხელებით 
დეფორმირების უზრუნველსაყოფად, გარდა 
ამისა, მოწყობილობა აღჭურვილია დაზამბარე-
ბული 12 თითის 11 სახით შესრულებული 
ხრუტუნა თვალის შემობრუნების შემზღუდვე-

ლით და ბერკეტული 15, 18 და 19 სისტემითა 
და ხრუტუნა თვალზე დაყენებული ამძრავი 
თითებით 13 და 14 აღჭურვილი მექანიზმით, 
ხრუტუნა თვალის საწყის მდებარეობაში დასაბ-
რუნებლად. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
 3 დამოკიდებული 
ფიგურა:  3 

 
ფიგ. 1 

__________________________________________ 
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გამოგონებები 

 
 
 
 

განყოფილება A 
 
A 61 
 
(11) P 2021 7239 B  (51) Int. Cl. (2006) 

 A 61 K 9/00 
 A 61 K 31/56 
 A 61 K 31/4704 
 A 61 K 31/40 
 A 61 P 11/00 

(10) AP 2020 15035 A (44) 23(555)/2020 
(21) AP 2017 15035 
(22) 2017 09 18 
(24) 2017 09 18 
(31) 1615917.0; 1620519.7 
(32) 2016 09 19; 2016 12 02  
(33) GB; GB 
(86) PCT/GB2017/052761, 2017 09 18 
(73) მექსიჩემ ფლუორ ს.ა. დე ს.ვ. (MX)  

ეხე 106 (სინ ნუმერო), ზონა ინდუსტრიალ,  
სან ლუის პოტოსი, ს.ლ.პ., ს.პ. 78395,  
მექსიკა  (MX) 

(72) ტიმოთი ჯეიმს  ნოაკეს (GB);  
სტუარტ  კორ (GB) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ფარმაცევტული კომპოზიცია 
_________________________________________ 
 
(11) P 2021 7240 B  (51) Int. Cl. (2006) 

 A 61 K 31/573 
 A 61 K 31/167 
 A 61 K 47/10 
 A 61 K 9/00 
 A 61 P 11/00 

(10) AP 2020 15034 A (44) 23(555)/2020 
(21) AP 2017 15034 
(22) 2017 09 18 
(24) 2017 09 18 
(31) 1615908.9; 1620515.5 
(32) 2016 09 19; 2016 12 02  
(33) GB; GB 
(86) PCT/GB2017/052762, 2017 09 18 
(73) მექსიჩემ ფლუორ ს.ა. დე ს.ვ. (MX)  

ეხე 106 (სინ ნუმერო), ზონა  
ინდუსტრიალ, სან ლუის პოტოსი,  
ს.ლ.პ., ს.პ. 78395, მექსიკა  (MX) 

 

 
 
 
 
(72) ტიმოთი ჯეიმს  ნოაკეს (GB);  

სტუარტ  კორ (GB) 
(74) შალვა გვარამაძე  
(54) ფარმაცევტული კომპოზიცია 
_________________________________________ 
 
(11) P 2021 7231 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/7076 
A 61 P 31/18 

(10) AP 2020 15046 A (44) 21(553)/2020 
(21) AP 2017 15046 
(22) 2017 02 10 
(24) 2017 02 10 
(62) AP 2017 14873 2017 02 10 
(31) 62/294,576; 62/297,657  
(32) 2016 02 12; 2016 02 19  
(33) US; US 
(86) PCT/US2017/017283, 2017 02 10 
(73) მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US)  

126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,  
ნიუ-ჯერსი 07065-0907, აშშ (US) 

(72) დარია ჰაზუდა (US);  
მაიკლ, დ. მილერი (US);  
დებორა, ენ  ნიკოლ-გრიფიტი (CA);  
ჯეი, ა. გრობლერი (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) აივ-ის და შიდსის მკურნალობის  

და პროფილაქტიკის ხერხები 
_________________________________________ 
 
(11) P 2021 7236 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 36/87 
A 61 K 45/06 
A 61 K 31/05 
A 61 K 31/7004 
A 61 P 3/04 
A 61 P 3/10 

(10) AP 2020 14527 A (44) 20(552)/2020 
(21) AP 2015 14527 
(22) 2015 11 26 
(24) 2015 11 26 
(31) PI2014703552 
(32) 2014 11 27 
(33) MY 
(86) PCT/MY2015/000098, 2015 11 26 
(73) ომეგა ფარმა ინოვეიშნ &  

დეველოპმენტ ნვ (BE)  
ვენეკოვეგ 26, 9810, ნაზარეთი (BE) 

გამოგონების პატენტები 
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(72) ბეე კვან ტანი (MY);  
პეე ვინ ჩონგი (MY) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(54) პენტოზის და პოლიფენოლის 

ნაერთების შემცველი კომპოზიცია 
_________________________________________ 
 
(11) P 2021 7232 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 P 35/00 
C 07 K 16/00 

(10) AP 2020 14875 A (44) 21(553)/2020 
(21) AP 2017 14875 
(22) 2017 03 14 
(24) 2017 03 14 
(31) 62/307,686  
(32) 2016 03 14 
(33) US 
(86) PCT/IB2017/000327, 2017 03 14 
(73) უნივერსიტეტეტ ი ოსლო (NO)  

პო ბოქს 1072, ბლინდერნი, ოსლო,  
0316 (NO) 

(72) იან ტერიე ანდერსენი (NO);  
ინგერ სანდლიე (NO);  
სტიან ფოსი (NO) 

(74) ხათუნა იმნაძე 
(54) კონსტრუირებული იმუნოგლობული- 

ნები, FcRn-ის შეცვლილი შეკავშირე- 
ბით 

_________________________________________ 
 
(11) P 2021 7234 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 P 35/00 
C 07 D 471/04 

(10) AP 2020 14998 A (44) 22(554)/2020 
(21) AP 2017 14998 
(22) 2017 07 31 
(24) 2017 07 31 
(31) 62/371,602; 62/533,347  
(32) 2016 08 15; 2017 07 17 
(33) US; US 
(86) PCT/IB2017/054655, 2017 07 31 
(73) პფაიზერ ინკ. (US)  

235 ისტ 42ნდ სტრიტ, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10017, აშშ (US) 

(72) დუგლას კარლ ბეჰენა (US);  
პინგ ჩენი (US);  
მეჰრან ჯალაიე (US);  
ასაკო ნაგატა (US);  
საჟივ კრიშნან  ნაირი (US);  
საშა ნინკოვიჩი (US);  
მართა ალისია ორნელასი (US);  
კევინ დანიელ ფრიმან-კუკი (US);  

ევგენი იუანჟინ რუი (US);  
რობერტ ლუის ჰოფმანი (US);  
სინთია ლუის პალმერი (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) CDK2/4/6-ის პირიდოპირიმდინონური 

ინჰიბიტორები 
_________________________________________ 
 

განყოფილება B 
 
B 21 
 
(11) P 2021 7237 B  (51) Int. Cl. (2006) 

B 21 B 19/04  
(10) AP 2020 15049 A (44) 22(554)/2020 
(21) AP 2019 15049 
(22) 2019 04 18 
(24) 2019 04 18 
(73) სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა 

მექანიკის ინსტიტუტი (GE)  
მინდელის ქ. 10, 0186, თბილისი,   
საქართველო (GE) 

(72) სლავა მებონია (GE);  
თამაზ ნატრიაშვილი (GE);  
რევაზ ქავთარაძე (GE); 
გერონტი სახვაძე (GE) 

(54) განივ-ხრახნული გლინვის დგანის 
მუშა უჯრა 

_________________________________________ 
 
(11) P 2021 7238 B  (51) Int. Cl. (2006) 

B 21 J 7/14  
(10) AP 2020 15171 A (44) 22(554)/2020 
(21) AP 2019 15171 
(22) 2019 08 16 
(24) 2019 08 16 
(73) სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა 

მექანიკის ინსტიტუტი (GE)  
მინდელის ქ. 10, 0186, თბილისი,   
საქართველო (GE) 

(72) ოთარ გელაშვილი (GE);  
თამაზ ნატრიაშვილი (GE);  
სლავა მებონია (GE);  
ემზარ ჯანელიძე (GE) 

(54) რადიალურ-საჭედი მანქანა  
მოჭიმვის ხარისხის რეგულირებით 

_________________________________________ 
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გამოგონებები 

B 65 
 
(11) P 2021 7233 B  (51) Int. Cl. (2006) 

B 65 D 71/00 
(10) AP 202 15295 A (44) 21(553)/2020 
(21) AP 2020 15295 
(22) 2020 03 02 
(24) 2020 03 02 
(73) ზურაბ ვაშალომიძე (GE)  

ქინძმარაულის შესახვევი, კორპ. 11,  ბ. 62,  
0137, თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ზურაბ ვაშალომიძე (GE) 
(54) ბოთლების ნაკრების დამჭერი 
_________________________________________ 
 

განყოფილება C 
 
C 07 
 
(11) P 2021 7235 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 215/227 
A 61 K 31/47 
A 61 P 35/00 

(10) AP 2020 13221 A (44) 20(552)/2020 
(21) AP 2012 13221 
(22) 2012 02 10 
(24) 2012 02 10 
(31) 61/441,520; 61/441,527 
(32) 2011 02 10; 2011 02 10 
(33) US; US 
(86) PCT/US2012/024591, 2012 02 10 
(73) ექსელიქსის ინკ. (US) 

210 ისტ გრანდ ავ., საუზ სან-ფრანცისკო,  
CA 94080, აშშ (US) 

(72) ჯო ენ უილსონი (US) 
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(54) ქინოლინის ნაერთების და მათი  

შემცველი ფარმაცევტული კომპო- 
ზიციის მიღების ხერხი 

_________________________________________ 
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განყოფილება B 
 
B 67 
 
(10) AU 2021 15418 U (51) Int. Cl. (2006)  

 B 67 D 3/00 
(21) AU 2020 15418 (22) 2020 08 21 
(71) ზურაბ ასაშვილი (GE)  

აღმაშენებლის ქ. 33, სოფელი დიღომი,  
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ზურაბ ასაშვილი (GE) 
(54) სითხის ჩამოსასხმელი ჭურჭელი 
(57) ჭურჭელი შეიცავს თიხისაგან დამზადე-
ბულ სითხის შესანახ ტევადობას, რომელიც 
წარმოადგენს ქვევრს 1, რომელსაც ძირზე აქვს 
ნახვრეტი 2 და დაყენებულია ქვესადგამზე 5. 
ჭურჭელი აღჭურვილია სითხის ჩამოსასხმე-
ლი საშუალებით, რომელიც შესრულებულია 
ქვევრის ძირზე არსებულ ნახვრეტში დაყენე-
ბული სარქვლიანი 6 ონკანის 7 სახით და აქვს 
სარქვლის მოქმედებაში მომყვანი მექანიზმი. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:    3 

 
ფიგ. 1 

__________________________________________ 

 
 
 

სასარგებლო მოდელები 
 

განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის 
გაცემის შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნე-
ბიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში 
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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სასარგებლო მოდელები 

 
 
 

განყოფილება A 
 
A 61 
 
(11) U 2021 2074 Y  (51) Int. Cl. (2006)  

 A 61 M 16/00  
(10) AU 2020 15320 U (44) 23(555)/2020 
(21) AU 2020 15320 
(22) 2020 04 21 
(24) 2020 04 21  
(73) გიორგი ალექსიძე (GE)  

ვიქტორ დოლიძის ქ. 19, ბ. 16ა, 0171,  
თბილისი,  საქართველო (GE) 

(72) გიორგი ალექსიძე (GE) 
(74) დავით ძამუკაშვილი 
(54) სისტემა ხელოვნური სუნთქვისთვის 
__________________________________________ 
 

განყოფილება C 
 
C 04 
 
(11) U 2021 2073 Y  (51) Int. Cl. (2006)  

 C 04 B 7/00  
(10) AU 2020 15127 U (44) 20(552)/2020 
(21) AU 2019 15127 
(22) 2019 07 04 
(24) 2019 07 04  
(73) ელენა შაფაქიძე (GE)  

ი. ჭავჭავაძის გამზ., I შესახვევი 6, ბ. 7,  
0179, თბილისი, საქართველო (GE); 
რაჟდენ  სხვიტარიძე (GE)  
ნინოშვილის ქ. 3, 0102, თბილისი,   
საქართველო (GE); 
იზოლდა  ქამუშაძე (GE)  
ნუცუბიძის ფერდობი, IV მკრ., კორპ. 28,  
ბ. 21, 0183, თბილისი, საქართველო (GE); 
ლამარა გაბუნია (GE)  
თორაძის ქ., ჩიხი 5, 0108, თბილისი,  
საქართველო (GE); 
იოსებ გეჯაძე (GE)  
ი. ჭავჭავაძის გამზ., I შესახვევი, კორპ. 6,  
ბ. 7, 0179, თბილისი, საქართველო (GE); 
 
 
 

 
 
 
მარინე ნადირაშვილი (GE)  
ხეთაგუროვის ქ. 6, 0102, თბილისი,  
საქართველო (GE); 
ვერა მაისურაძე (GE)  
ასათიანის ქ. 10ა, ბ. 36, 0186, თბილისი, 
საქართველო (GE); 
თამარ პეტრიაშვილი (GE)  
სოფ. ზემო ნიქოზი,  1417, გორი,  
საქართველო (GE); 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  
სახელმწიფო უნივერსიტეტი (GE)  
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1, 0179, თბილისი,  
საქართველო (GE); 
შოთა რუსთაველის ეროვნული  
სამეცნიერო ფონდი (GE)  
მ. ალექსიძის ქ. 1, 0193, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ელენა შაფაქიძე (GE);  
რაჟდენ სხვიტარიძე (GE); 
იზოლდა ქამუშაძე (GE); 
ლამარა გაბუნია (GE); 
იოსებ გეჯაძე (GE);  
მარინე ნადირაშვილი (GE); 
ვერა მაისურაძე (GE); 
თამარ პეტრიაშვილი (GE) 

 (54) ცემენტის პუცოლანური დანამატის  
 მიღების ხერხი 

__________________________________________ 
 
 
 

სასარგებლო მოდელის პატენტები 
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(10) AD 2021 1182 S (51) 01-01 
(21) AD 2020 1182 (22) 2020 09 25 
(28) 2 
(71) ელენა ჯიშიაშვილი (GE)  

თბილისის ქ. 16, ბ. 13, 4300, ტყიბული, საქართველო (GE) 
(72) ელენა ჯიშიაშვილი (GE) 
(54) საკონდიტრო ჩხირები 
(55)  

  
2.1 

 
 
 

  
3.1 

 
__________________________________________ 

 

dizainebi 
 

ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba 
registraciis Sesaxeb 

 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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დიზაინები 

 
 
 
 
 
 
(11) D 2021 882 S (51) 07-01 
(21) AD 2021 1204 (22) 2021 02 10 
(24) 2021 02 10 
(28) 1 
(18) 2026 02 10 
(73) შპს „სუპერი“ (GE)  

კოსტავას ქ. 23, 0179,  თბილისი, საქართველო (GE) 
(72) ნინო ნასარიძე (GE) 
(74) მამუკა მაისურაძე (GE) 
(54) თეფში 
(55)  

 

1.1  
 

_______________________________________________ 
 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული დიზაინი 
 

რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით საჩივრის შეტანა შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო 
პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში. 
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დიზაინები 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(11) DM/210 620  (51) 21-03 
(15) 2020 07 03  (44) 42/2020 (2020 10 16) 
(22) 2020 07 03 
(28) 2 
(30) No2: 01.06.2020; 29/719,630; DAS: 6139; US 
(73) IiRcade, Inc.  

5250 Old Orchard Rd., Suite 300, 60077 Skokie, IL (US) 
(85) US 
(86) US 
(87) US 
(88) US 
(89) US 
(81) III. ES, HU, IS, MN, PL, GB, LT, KR, JP, BN, FR, MX, AL, LV, HR, TM, BZ, MC, SG, NA, DE, BA, MK,  

LI, KG, WS, RU, FI, EG, AM, VN, MD, TJ, BW, ST, GH, TR, KH, TN, KP, CH, IL, UA, AZ, ME, BX, SI,  
OA, RS, NO, EE, CA, GE, OM, RO, SM, EM, DK, SY, RW, BG 

(72) Jong-Wook Shin  
2200 Birchwood Ave, 60091, Wilmette, IL (US) 

(74) Brient IP Law, LLC  
1175 Grimes Bridge Road, Suite 100 , 30075 Roswell, GA (US) 

(54) 1. Gaming terminal,2. Gaming terminal 
(55)  

 

1.1 1.2 1.3  

დიზაინიები, რომლებიც რეგისტრირებულია საერთაშორისო 
ბიუროში საქართველოს ტერიტორიაზე უფლებათა გავრცელების 

მოთხოვნით 
 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნე-
ბიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში 
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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დიზაინები 

1.4 1.5  
 

1.6 1.7  
 

2.1 2.2 2.3  
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დიზაინები 

2.4    2.5  
 
 

2.6    2.7  
__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/212 179  (51) 02-04 
(15) 2021 01 08  (44) 03/2021 (2021 01 22) 
(22) 2021 01 08 
(28) 5 
(73) Valentino S.p.A  

Via Turati 16/18, I-20121 Milano (EM) 
(85) – 
(86) EM, IT 
(87) EM, IT 
(88) EM, IT 
(89) EM 
(81) III. TR, GE, UA, KG, GB, AZ, EM, KR, JP, TJ, RU 
(72) Matteo Mozzi  

C/o Jacobacci & Partners Via Senato, 8, I-20121 Milano (IT) 
(74) Jacopo Venturini  

C/o Valentino S.p.A. Via Turati 16/18, I-20121, Milano (IT) 
(54) 1.-5. Shoe 
(55)  

 

1.1 1.2 1.3 1.4  
 
 

1.5 1.6 1.7 2.1  
 
 

2.2 2.3 2.4 2.5  
 
 

2.6 2.7 3.1 3.2  
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დიზაინები 

3.3 3.4 3.5  
 

3.6 3.7 4.1  

4.2 4.3 4.4 4.5  
 

4.6 4.7 5.1 5.2  

5.3 5.4 5.5  
 
 

5.6 5.7  
__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/209 585  (51) 03-01 
(15) 2020 07 28  (44) 04/2021 (2021 01 29) 
(22) 2020 07 28 
(28) 1 
(73) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)  

Nicolas G. Hayek Strasse 1, 2502 Biel/Bienne (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81)  II. MA III. AM, UA, AL, AZ, BZ, ME, MD, MC, SG, MN, NO, BA, MK, GE, TR, OM, LI, KG, GB,  

TN, EM, CH 
(72) Jérôme Rütsche  

Wabernstrasse 91, 3007, Bern, CH; Felix Spuhler, Wabernstrasse 91, 3007, Bern (CH) 
(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  

Faubourg Du Lac 6, 2501 BIEL/BIENNE (CH) 
(54) 1. Watch case 
(55)  

 

1.1 1.2 1.3 1.4  
 

1.5 1.6  
 

1.7  
__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/212 178  (51) 03-01 
(15) 2021 01 08  (44) 03/2021 (2021 01 22) 
(22) 2021 01 08 
(28) 3 
(73) Valentino S.p.A  

Via Turati 16/18, I-20121 Milano (EM) 
(85) – 
(86) EM, IT 
(87) EM, IT 
(88) EM, IT 
(89) EM 
(81) III. GE, TR, UA, KG, GB, AZ, EM, KR, JP, TJ, RU 
(72) Matteo Mozzi  

C/o Jacobacci & Partners Via Senato, 8, I-20121 Milano (IT) 
(74) Jacopo Venturini  

C/o Valentino S.p.A. Via Turati 16/18, I-20121, Milano (IT) 
(54) 1.-3. Bag 
(55)  

 

1.1 1.2 1.3  

1.4 1.5  
 
 

1.6 1.7  
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დიზაინები 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5  
 

2.6 2.7  
 

3.1 3.2 3.3  

3.4 3.5 3.6 3.7  
__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/212 257  (51) 03-01 
(15) 2021 01 15  (44) 04/2021 (2021 01 29) 
(22) 2021 01 15 
(28) 4 
(73) Valentino S.p.A  

Via Turati 16/18, I-20121 Milano (IT) 
(85) – 
(86) EM, IT 
(87) EM, IT 
(88) EM, IT 
(89) EM 
(81) III. TR, GE, KG, UA, GB, AZ, EM, TJ, RU 
(72) Jacopo Venturini  

C/o Valentino S.p.A. Via Turati 16/18, I-20121, Milano (IT) 
(74) Matteo Mozzi  

C/o Jacobacci & Partners Via Senato, 8, I-20121 Milano (IT) 
(54) 1.-4. Bag 
(55)  

1.1  1.2  1.3  
 
 

1.4  1.5  1.6  
 
 

1.7  2.1  2.2  
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დიზაინები 

2.3  2.4  2.5  
 

2.6  2.7   
 

3.1  3.2 3.3   

3.4  3.5  3.6  3.7   
 

4.1  4.2  4.3  4.4  

4.5  4.6  4.7  
__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/210 530  (51) 09-07 
(15) 2020 07 27  (44) 04/2021 (2021 01 29) 
(22) 2020 07 27 
(28) 1 
(30) No1: 26.05.2020; 007871918-0001; EM 
(73) CANPACK S.A.  

Ul. Jasnogorska 1, 31-358 Krakow (PL) 
(85) – 
(86) EM, PL 
(87) – 
(88) – 
(89) EM 
(81) III. UA, MX, VN, MD, OA, GH, NO, GE, TR, US, CA, TN, KR, CH, IL, RU 
(72) Paweł Kawa  

Ul. Jasnogórska 1, 31-358, Krakow (PL) 
Michał Schilbach  
Ul. Jasnogórska 1, 31-358, Krakow (PL) 

(74) Magdalena Krekora  
Ul. Górna 95, 32-091 Michałowice (PL) 

(54) 1. Can opening tab 
(55)  

1.1  1.2  1.3  

1.4  1.5  1.6 1.7  

18  
__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/209 590  (51) 10-07 
(15) 2020 07 29  (44) 04/2021 (2021 01 29) 
(22) 2020 07 29 
(28) 1 
(73) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)  

Nicolas G. Hayek Strasse 1, 2502 Biel/Bienne (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. AM, UA, AL, AZ, BZ, ME, MD, MC, SG, MN, NO, BA, MK, GE, OM, TR, LI, KG, GB,  

TN, EM, CH 
(72) Emmanuelle Beaudet  

44bis Rue Lucien Sampaix, 75010, Paris (FR) 
(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  

Faubourg Du Lac 6, 2501 BIEL/BIENNE (CH) 
(54) 1. Watch case 
(55)  

 

1.1  1.2  
 
 
 

1.3  1.4  
 
 
 

1.5  1.6  
 
 
 

1.7 1.8  
__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/209 479  (51) 11-01 
(15) 2020 07 23  (44) 04/2021 (2021 01 29) 
(22) 2020 07 23 
(28) 5 
(73) HARRY WINSTON SA  

Chemin Du Tourbillon 8, 1228 Plan-les-Ouates (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 

(81) II. MA III. AM, UA, AL, AZ, BZ, ME, MD, MC, SG, MN, NO, BA, CA, TR, GE, MK, OM, LI, KG,  
GB, TN, EM, CH 

(72) 1. Dominique RIVIERE  
C/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York, NY (US); 
2. Rie YATSUGI-KANG  
C/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York, NY (US); 
3.-4. Delphine ABDOURAHIM  
C/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York, NY (US); 
5. Chaeree KWON  
C/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York, NY (US); 

(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  
Faubourg Du Lac 6, 2501 Biel/Bienne (CH) 

(54) 1. Pair of earrings, 2. Finger ring, 3. Necklace, 4. Necklace, 5. Pair of earrings 
(55)  

1.1 1.2  

1.3 1.4  

1.5 1.6  

1.7 1.8  
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დიზაინები 

2.1 2.2 2.3 2.4  
 

2.5 2.6 2.7 2.8  
 

3.1  

3.2  
 

3.3  
 

 
 #5  2021 03 25 

 
26 



                                                    
 
 

დიზაინები 

3.4  

3.5 3.6  

3.7 3.8  

4.1 4.2  

4.3  

4.4  
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დიზაინები 

4.5 4.6  

4.7 4.8  

5.1 5.2  

5.3 5.4  

5.5 5.6  

5.7 5.8  
 

__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/209 750  (51) 11-01 
(15) 2020 07 30  (44) 05/2021 (2021 02 05) 
(22) 2020 07 30 
(28) 3 
(73) HARRY WINSTON SA  

Chemin Du Tourbillon 8, 1228 Plan-les-Ouates (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. UA, AM, AL, AZ, BZ, ME, MD, MC, SG, NO, MN, BA, TR, OM, CA, MK, GE, LI, KG, GB, TN, 

EM, CH 
(72) 1-2 Delphine ABDOURAHIM  

C/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US) 
3 Rie YATSUGI-KANG  
C/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US) 

(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  
 Faubourg Du Lac 6, 2501 Biel/Bienne (CH) 

(54) 1. Pair of earrings, 2. Necklace, 3. Pair of earrings 
(55)  

1.1  1.2  
 

1.3  
 

1.4  
 

1.5 1.6  
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დიზაინები 

1.7 1.8  
 

2.1 2.2  

2.3  
 

2.4  
 

2.5 2.6  
 

2.7 2.8  
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დიზაინები 

3.1 3.2  
 
 
 

3.3 3.4  
 
 

3.5 3.6  
 
 
 

3.7 3.8  
__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/211 246  (51) 27-07 
(15) 2020 07 23  (44) 04/2021 (2021 01 29) 
(22) 2020 07 23 
(28) 41 
(30) No1: 23.01.2020; 7547427; EM; No2: 23.01.2020; 7547427; EM; No3: 23.01.2020; 7547427; EM;  

No4: 23.01.2020; 7547427; EM; No5: 23.01.2020; 7547427; EM; No6: 23.01.2020; 7547427; EM;  
No7: 23.01.2020; 7547427; EM; No8: 23.01.2020; 7547427; EM; No9: 23.01.2020; 7547427; EM;  
No10: 23.01.2020; 7547427; EM; No11: 23.01.2020; 7547427; EM; No12: 23.01.2020; 7547427; EM;  
No13: 23.01.2020; 7547427; EM; No14: 23.01.2020; 7547427; EM; No15: 23.01.2020; 7547427; EM;  
No16: 23.01.2020; 7547427; EM; No17: 23.01.2020; 7547427; EM; No18: 23.01.2020; 7547427; EM;  
No19: 23.01.2020; 7547427; EM; No20: 23.01.2020; 7547427; EM; No21: 23.01.2020; 7547427; EM;  
No22: 23.01.2020; 7547427; EM; No23: 23.01.2020; 7547427; EM; No24: 23.01.2020; 7547427; EM;  
No25: 23.01.2020; 7547427; EM; No26: 23.01.2020; 7547427; EM; No27: 23.01.2020; 7547427; EM;  
No28: 23.01.2020; 7547427; EM; No29: 23.01.2020; 7547427; EM; No30: 23.01.2020; 7547427; EM;  
No31: 23.01.2020; 7547427; EM; No32: 23.01.2020; 7547427; EM; No33: 23.01.2020; 7547427; EM;  
No34: 23.01.2020; 7547427; EM; No35: 23.01.2020; 7547427; EM; No36: 23.01.2020; 7547427; EM;  
No37: 23.01.2020; 7547427; EM; No38: 23.01.2020; 7547427; EM; No39: 23.01.2020; 7547427; EM;  
No40: 23.01.2020; 7547427; EM; No41: 23.01.2020; 7547427; EM 

(73) JT International S.A. 
Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Geneva (CH) 

(85) – 
(86) CH 
(87) – 
(88) – 
(89) CH 
(81) II. MA III. TR, GE, US, UA, AZ, KR, CH, RU, OA, EG 
(72) Norihiko Inoue  

127 Ashfield Street, E1 3EX, London (GB); 
Marko Plevnik  
112 Savernake Road, NW3 2JR, London (GB) 

(74) BAYLOS  
Calle José Lázaro Galdiano 6, 28036 Madrid (ES) 

(54) 1.-12. Electronic cigarette, 13.-17. Part of electronic cigarette, 18.-31. Electronic cigarette, 
32.-36. Part of electronic cigarette, 37.-41. Electronic cigarette 

(55)  
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  
 
 
 

1.6 1.7  
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დიზაინები 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5  

2.6 2.7  

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5  

3.6 3.7  

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5  

4.6 4.7  

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5  
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დიზაინები 

5.6 5.7  

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5  

6.6 6.7  

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5  

7.6 7.7  

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5  

8.6 8.7  
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დიზაინები 

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5  

9.6 9.7  

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5  

10.6 10.7  

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5  

11.6 11.7  

12.1 12.2 12.3 12.4 12.5  
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დიზაინები 

12.6 12.7  

13.1 13.2 13.3  

13.4 13.5  

13.6 13.7  

14.1 14.2 14.3  

14.4 14.5  

14.6 14.7  
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დიზაინები 

15.1 15.2 15.3 15.4 15.5  

15.6 15.7  

16.1 16.2 16.3 16.4 16.5  

16.6 16.7  

17.1 17.2  

17.3 17.4  

17.5  
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დიზაინები 

17.6 17.7  

18.1 18.2 18.3 18.4 18.5  

18.6 18.7  

19.1 19.2 19.3 19.4 19.5  

19.6 19.7  

20.1 20.2 20.3 20.4 20.5  

20.6 20.7  
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დიზაინები 

21.1 21.2 21.3 21.4 21.5  

21.6 21.7  

22.1 22.2 22.3 22.4 22.5  

22.6 22.7  

23.1 23.2 23.3 23.4 23.5  

23.6 23.7  

24.1 24.2 24.3 24.4 24.5  
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დიზაინები 

24.6 24.7  

25.1 25.2 25.3 25.4 25.5  

25.6 25.7  

26.1 26.2 26.3 26.4 26.5  

26.6 26.7  

27.1 27.2 27.3 27.4 27.5  

27.6 27.7  
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დიზაინები 

28.1 28.2 28.3 28.4 28.5  

28.6 28.7  

29.1 29.2 29.3 29.4 29.5  

29.6 29.7  

30.1 30.2 30.3 30.4 30.5  

30.6 30.7  

31.1 31.2 31.3 31.4 31.5  
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დიზაინები 

31.6 31.7  

32.1 32.2  

32.3 32.4 32.5  

32.6 32.7  

33.1 33.2 33.3  

33.4 33.5  

33.6 33.7  
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დიზაინები 

34.1 34.2 34.3 34.4 34.5  

34.6 34.7  

35.1 35.2 35.3 35.4 35.5  

35.6 35.7  

36.1 36.2  

36.3  

36.4 36.5  
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დიზაინები 

 

36.6 36.7  
 
 
 

37.1 37.2 37.3 37.4  
 
 
 

37.5  
 
 
 

38.1 39.1 40.1 41.1  
 

__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/212 350  (51) 07-04 
(15) 2020 08 05  (44) 05/2021 (2020 02 05) 
(22) 2020 08 05 
(28) 1 
(30) No1: 05.02.2020; 29723231; US 
(73) ALTOPA, INC.  

22830 111th Avenue SW, 98070 Vashon, WA (US) 
(85) US 
(86) US 
(87) US 
(88) US 
(89) US 
(81) III. ES, HU, IS, MN, PL, GB, LT, KR, JP, BN, FR, MX, AL, HR, LV, TM, BZ, MC, SG, NA, DE, BA, MK, 

LI, KG, WS, FI, RU, EG, AM, VN, MD, TJ, BW, GH, ST, KH, TN, CH, KP, IL, UA, AZ, ME, BX, SI, OA,  
NO, RS, EE, OM, CA, GE, RO, SM, EM, DK, SY, RW, BG 

(72) Lonnie Brent POOLE  
22830 11th Avenue SW, 98070, 98070, WA (US); 
Jesse MELTON  
22830 11th Avenue SW, 98070, Vashon, WA (US); 
Erwin STEDRONSKY  
22830 11th Avenue SW, 98070, Vashon, WA (US) 

(74) Burns & Levinson, LLP  
Daniel McGrath, 125 High Street, 02110 Boston, MA (US) 

(54) 1. Mixing machine 
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 
 

1.4 1.5  
 
 

1.6 1.7 1.8  
 

__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/212 362 
(51) 12-08 
(15) 2021 01 11 
(44) 05/2021 (2021-02-05) 
(22) 2021 01 11 
(28) 1 
(30) No1: 17.07.2020; 3-2020-01644; VN 
(73) Vingroup Joint Stock Company  

No. 7, Bang Lang 1 Street, Vinhomes Riverside Ecological Urban Area, Viet Hung Ward, Long Bien District,  
100000 Hanoi (VN) 

(85) – 
(86) VN 
(87) VN 
(88) – 
(89) VN 
(81) III. AM, UA, TM, AZ, MD, TJ, MC, NO, TR, CA, GE, KH, KG, EM, CH, RU 
(72) NAZZARENO EPIFANI  

Viale Generale Armando Diaz, 10, 10023 Chieri, Torino (IT); 
DIMITRI VICEDOMINI  
Via Passo Buole, 162, 10135, Turin (IT); 
GIOVANNI GUGLIELMO CARTIA  
Strada Bricale, 4, 10020 Marentino, Torino (IT) 

(74) AMBYS HANOI LAW FIRM  
No. 3 Lane 123 Au Co Road, Dist. Tay Ho, 100000 Hanoi (VN) 

(54) 1. Automobile 
(55)  

1.1  
 

1.2 1.3  
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დიზაინები 

1.4  
 
 

1.5  

1.6  
__________________________________________ 
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(260) AM 2021 105970 A 
(210) AM 105970 
(220) 2020 09 09 
(731) შპს „ვიტამედი“ 

ეგნატე ნინოშვილის ქ. 38ბ, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, მუქი ნაცრისფერი 
(531) 27.05.04; 27.05.11; 28.19 
(511)  
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მო-
მსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეო-
ბისა და მეტყევეობის სფეროში. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108496 A 
(210) AM 108496 
(220) 2020 06 01 
(731) ჰაიატ ინტერნეშენელ კორპორეიშენ 

150 ნორს რივერსაიდ პლაზა, მე-14 ფლორ  
ჩიკაგო, ილინოისი 60606, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)   

HYATT PLACE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 – სასტუმროები; საკურორტო სასტუმროები; 
მოტელები; დროებითი საცხოვრებელი ადგი-
ლებით უზრუნველყოფა;  დროებითი საცხოვ-
რებელი ადგილების, სახელდობრ, მომსახურე-
ბის ბინების, ბინების და კონდომინიუმების მო- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
წყობა; სასტუმროს ოთახების  და  დროებითი 
საცხოვრებლის დაჯავშნა; დაჯავშნის მომსახუ-
რება დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველ-
ყოფისათვის მოგზაურებისა და დამსვენებლე-
ბისათვის; ვებ-საიტებით უზრუნველყოფა სას-
ტუმროს ოთახების  და  დროებითი საცხოვრებ-
ლის დაჯავშნისათვის მოგზაურებისა და დამ-
სვენებლებისათვის; ვებ-საიტების უზრუნველ-
ყოფა ინფორმაციით სასტუმროების და დროე-
ბითი საცხოვრებლების სფეროში მოგზაურები-
სა და დამსვენებლებისათვის; მოგზაურობისთ-
ვის განკუთვნილ საცხოვრებელზე ინფორმაცი-
ით უზრუნველყოფა; სასტუმროს სპეციალიზე-
ბული მომსახურებები, როგორც პროგრამის ნა-
წილი გაწეული სასტუმროს ხშირი სტუმრები-
სათვის; სასტუმროს მომსახურება დაკავშირე-
ბული წამახალისებელ პროგრამებთან, რაც ით-
ვალისწინებს განსაკუთრებული სტუმრის მომ-
სახურების, კეთილმოწყობის და სასტუმროს 
მუდმივი სტუმარ-წევრების წახალისების უზ-
რუნველყოფას; რესტორნების, ბარების და კოქ-
ტეილ-ბარების მომსახურება; წასახემსებელი 
ბარების  მომსახურება;  საკვები პროდუქტებით  
და სასმელებით მომარაგებაში მომსახურება; 
რესტორნებზე, საკვები პროდუქტების და სას-
მელის მომარაგებაზე და ბარის მომსახურებაზე 
ინფორმაციით უზრუნველსაყოფად ვებ-საიტე-
ბის შექმნა; ბანკეტებისა და სოციალური ღო-
ნისძიებებისათვის ადგილების უზრუნველყო-
ფა განსაკუთრებული შემთხვევების დროს; კონ-
ფერენციების, გამოფენების და შეკრებების ჩასა-
ტარებელი ადგილების უზრუნველყოფა; ბანკე-
ტების და სპეციალური  დანიშნულების სოცია-
ლური ღონისძიებების საშუალებებზე, ასევე, 
კონფერენციების, გამოფენების და შეხვედრე-
ბის ჩასატარებელი საშუალებების შესახებ ინ-
ფორმაციით უზრუნველყოფა და შესაბამისი 
ვებ-საიტების უზრუნველყოფა ინფორმაციით.  
სკამების, მაგიდების, მაგიდის თეთრეულის და 
ჭურჭლეულის გაქირავება კონფერენციებისთ-

სასაქონლო ნიშნები 
 

ეროვნული პროცედურით შემოტანილი განაცხადები, რომლებზეც 
გამოტანილია გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში 
გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგიაში 1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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სასაქონლო ნიშნები 

ვის, გამოფენებისთვის, შეკრებებისთვის და სო-
ციალური ღონისძიებებისათვის და ბანკეტები-
სთვის; შეხვედრებისთვის განკუთვნილი ოთა-
ხების გაქირავება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108497 A 
(210) AM 108497 
(220) 2020 06 01 
(731) ჰაიატ ინტერნეშენელ კორპორეიშენ 

150 ნორს რივერსაიდ პლაზა, მე-14 ფლორ  
ჩიკაგო, ილინოისი 60606, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავი, ნაცრისფერი 
(531) 26.01.06; 26.01.24; 27.05.01 
(511)  
43 – სასტუმროები;  საკურორტო სასტუმროები; 
მოტელები; დროებითი საცხოვრებელი ადგი-
ლებით უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვ-
რებელი ადგილების, სახელდობრ, მომსახურე-
ბის ბინების, ბინების და კონდომინიუმების მო-
წყობა; სასტუმროს ოთახების  და  დროებითი 
საცხოვრებლის დაჯავშნა; დაჯავშნის მომსახუ-
რება დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველ-
ყოფისათვის მოგზაურებისა და დამსვენებლე-
ბისათვის; ვებ-საიტებით უზრუნველყოფა სას-
ტუმროს ოთახების  და  დროებითი საცხოვრებ-
ლის დაჯავშნისათვის მოგზაურებისა და დამს-
ვენებლებისათვის; ვებ-საიტების უზრუნველ-
ყოფა ინფორმაციით სასტუმროების და დროე-
ბითი საცხოვრებლების სფეროში მოგზაურები-
სა და დამსვენებლებისათვის; მოგზაურობისთ-
ვის განკუთვნილ საცხოვრებელზე ინფორმაცი-
ით უზრუნველყოფა; სასტუმროს სპეციალიზე-
ბული მომსახურებები, როგორც პროგრამის ნა-
წილი გაწეული სასტუმროს ხშირი სტუმრები-
სათვის; სასტუმროს მომსახურება დაკავშირე-
ბული წამახალისებელ პროგრამებთან, რაც ით-
ვალისწინებს განსაკუთრებული სტუმრის მომ-
სახურების, კეთილმოწყობის და სასტუმროს 
მუდმივი სტუმარ-წევრების წახალისების უზ-
რუნველყოფას; რესტორნების, ბარების და კოქ-
ტეილ-ბარების მომსახურება; წასახემსებელი 

ბარების მომსახურება;  საკვები პროდუქტებით 
და სასმელებით მომარაგებაში მომსახურება; 
რესტორნებზე, საკვები პროდუქტების და სას-
მელის მომარაგებაზე და ბარის მომსახურებაზე 
ინფორმაციით უზრუნველსაყოფად ვებ-საიტე-
ბის შექმნა; ბანკეტებისა და სოციალური ღონის-
ძიებებისათვის ადგილების უზრუნველყოფა 
განსაკუთრებული შემთხვევების დროს; კონფე-
რენციების, გამოფენების და შეკრებების ჩასატა-
რებელი ადგილების უზრუნველყოფა; ბანკეტე-
ბის და სპეციალური დანიშნულების სოციალუ-
რი ღონისძიებების საშუალებებზე, ასევე, კონ-
ფერენციების, გამოფენების და შეხვედრების ჩა-
სატარებელი საშუალებების შესახებ ინფორმა-
ციით უზრუნველყოფა და შესაბამისი ვებ-საი-
ტების უზრუნველყოფა ინფორმაციით. სკამე-
ბის, მაგიდების, მაგიდის თეთრეულის და ჭურ-
ჭლეულის გაქირავება კონფერენციებისთვის, 
გამოფენებისთვის, შეკრებებისთვის და სოცია-
ლური ღონისძიებებისათვის და ბანკეტებისთ-
ვის; შეხვედრებისთვის განკუთვნილი ოთახე-
ბის გაქირავება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108679 A 
(210) AM 108679 
(220) 2020 06 16 
(731) შპს „სანტრეიდი“ 

ვარკეთილი III, 3ა მკრ., კორპ. 340, ბ. 8,  
0163, თბილისი,  საქართველო 

(540)  

ჩემი ოჯახი 
MY FAMILY 
МОЯ СЕМЬЯ 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 – კოსმეტიკური და საპირფარეშოს პრეპარა-
ტები (არასამკურნალო); მათეთრებელი პრეპა-
რატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენ-
დის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრა-
ზიული დამუშავების პრეპარატები; პარფიუმე-
რია, ეთერზეთები; კბილის პასტები (არასამ-
კურნალო). 
 

5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო ან ვეტერინარუ-
ლი დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივ-
თიერებები; დიეტური დანამატები ადამიანები-
სა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, სახვევი 
მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ცვილი; 
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მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხო-
ველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნ-
გიციდები, ჰერბიციდები. 
 

14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენა-
დნობები, საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი და 
ნახევრადძვირფასი ქვები; დროის აღმრიცხვე-
ლი და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოები. 
 

16 – ქაღალდი და მუყაო; ნაბეჭდი პროდუქცია; 
მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტო-
სურათები; საკანცელარიო და საოფისე ნივთე-
ბი, ავეჯის გარდა; საკანცელარიო ან საყოფაც-
ხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებე-
ბი; მხატვართა და გრაფიკოსთა საკუთვნო; სა-
ხატავი ფუნჯები; სასწავლო მასალა და თვალ-
საჩინოება; პლასტმასის ფურცლები, ფოტოფი-
რები; გასახვევი და შესაფუთი მასალა; შრიფტი; 
ტიპოგრაფიული კლიშე. 
 

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია; ცხოველთა 
ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდ-
ნები; წვიმისა და მზის ქოლგები; ხელჯოხები; 
შოლტები, მათრახები, ცხოველთა აღკაზმულო-
ბა და უნაგირები; საყელურები, საბელები და 
ცხოველთა სამოსი. 
 

20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები; 
არალითონური კონტეინერები დასაწყობებისა 
და ტრანსპორტირებისთვის; დაუმუშავებელი 
და ნახევრადდამუშავებული ძვლები, რქები, 
ვეშაპის ულვაში, სადაფი, ნიჟარები, ხვირთქლი 
(ზღვის ქაფი); ქარვა. 
 

21 – საოჯახო ან სამზარეულოს ნივთები და 
ჭურჭელი; სამზარეულოს და სუფრის ჭურჭ-
ლეულობა, დანების, ჩანგლების და კოვზების 
გარდა; ჯაგრისები და ღრუბლები; ჯაგრისები 
(სახატავი ფუნჯების გარდა); ჯაგრისის გასაკე-
თებელი მასალა; ინსტრუმენტები წმენდისა და 
დასუფთავებისათვის; დაუმუშავებელი ან ნახე-
ვრად დამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის 
გარდა); მინის, ფაიფურისა და კერამიკის ჭურ-
ჭელი. 
 

24 – ქსოვილები და მათი შემცვლელები; საო-
ჯახო თეთრეული; ქსოვილის ან პლასტმასის 
ფარდები. 
 

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

28 – თამაშობები, სათამაშოები; ვიდეო-თამაშე-
ბის მოწყობილობები; ტანვარჯიშისა და სპორ-
ტისათვის განკუთვნილი საქონელი; ნაძვისხის 
მორთულობა. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა; ბრინ-
ჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნა-
წარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა 
საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; სა-
ფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანელე-
ბლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვანი-
ლი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყინუ-
ლი (გაყინული წყალი). 
 

31 – ნედლი და დაუმუშავებელი სოფლის მე-
ურნეობის, აკვაკულტურული, მებაღეობის და 
ტყის პროდუქტები; ნედლი და დაუმუშავე-
ბელი მარცვლეული და თესლეული; ახალი ხი-
ლი, ბოსტნეული და მწვანილი; ცოცხალი მცე-
ნარეები და ყვავილები; დასარგავი და დასა-
თესი ბოლქვები, ნერგები და თესლები; ცოცხა-
ლი ცხოველები; ცხოველთა საკვები და სასმე-
ლი; ალაო. 
 

33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა); 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
 

34 – თამბაქო და თამბაქოს ჩამნაცვლებლები; 
სიგარეტები და სიგარები; ელექტრონული სი-
გარეტები და პირის აეროზოლები მწეველთათ-
ვის; მწეველთა საკუთვნო; ასანთი. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციე-
ბი. 
 

38 – კავშირგაბმულობა. 
 

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და 
შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
 

41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული აქტივობები. 
 

43 – საკვებით და სასმელებით უზრუნველყო-
ფა; დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყო-
ფა. 
 

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მო-
მსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეო-
ბისა და მეტყევეობის სფეროში. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 109006 A 
(210) AM 109006 
(220) 2020 07 10 
(731) შენჩჟენ ნიტო ფაუერ სოურს ტექნოლოჯი  

კო., ლტდ. 
201, NO.8 ბილდინგ, NO.49 ვუხენან რდ.,  
ჯინფანგხუა ელექტრისითი ინდასტრიალ 
პარკ, ბანტიან სტ., ლონგგანგ დისტრიქტ,  
შენჩჟენი, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.22 
(511)  
9 – კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილო-
ბები; კომუტაციის მოწყობილობები [მონაცემე-
ბის დასამუშავებელი მოწყობილობები]; ამომ-
კითხავი მოწყობილობები [ინფორმაციის დასა-
მუშავებელი მოწყობილობა]; USB ფლეშ-მეხსიე-
რება; უსადენო დამტენები; ნავიგაციის ინს-
ტრუმენტები; დამცავი სახურავები მობილური 
ტელეფონებისთვის; ქსელური საკომუნიკაციო 
მოწყობილობა; ვიდეო სათვალთვალო ინსტა-
ლაციები, ელექტრული; მიკროფონები; ყურსას-
მენები; კორპუსები ხმამაღლამოლაპარაკისათ-
ვის; კამერები [ფოტოგრაფია]; გეოდეზიური 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; USB კაბელე-
ბი; USB დამტენები; გადამრთველები, ელექ-
ტრული; ინდივიდუალური დაცვის საშუალე-
ბები ავარიის დროს გამოსაყენებლად; ავტოფო-
ტოპორტრეტის ჯოხები [პორტატული სადგამი] 
მობილური ტელეფონებისთვის; ხელახლა და-
ტენვადი ელემენტები, ელექტრული; ელემენ-
ტების დამტენები; სახის ამომცნობი მოწყობი-
ლობები, ელექტრული; სხეულზე სატარებელი 
ფიზიკური აქტივობის სამეთვალყურეო მოწყო-
ბილობები; დამცავი სახურავები სმარტფონები-
სთვის; ნაკრები სმარტფონებისთვის; სმარტფო-
ნების დამცავი ფირები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109010 A 
(210) AM 109010 
(220) 2020 07 10 
(731) ასტრაზენეკა აბ 

SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

TRIXEO 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერე-
ბები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109302 A 
(210) AM 109302 
(220) 2020 08 06 
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენოი  

ოტვეტსტვენოსტიუ „პარაფარმ“ 
ულ. სვერდლოვა, დ.4, 440026, გ. პენზა,  
რუსეთის ფედერაცია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) სხვადასხვა ტონის აგურისფერი, წითელი, 

მწვანე 
(531) 01.07.06; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.02;  

29.01.13 
(511) 
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; საკვე-
ბის დანამატები ადამიანებისათვის და ცხოვე-
ლებისათვის; ანესთეზიის საშუალებები; ბალ-
ზამური საშუალებები სამედიცინო მიზნებისა-
თვის; ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანა-
მატები; მინერალური საკვები დანამატები; სე-
ლის თესლის ზეთისგან დამზადებული საკვები 
დანამატები; პროპოლისისგან დამზადებული 
საკვები დანამატები; პროტეინის საკვები დანა-
მატები ცხოველებისათვის; კვების დანამატები 
ფუტკრის დედის რძისგან; საკვები დანამატები 
მცენარეების მტვრისგან; ხორბლის ჩანასახების-
გან დამზადებული საკვები დანამატები; სელის 
თესლისგან დამზადებული საკვები დანამატე-
ბი; ფერმენტული საკვები დანამატები; ვიტამი-
ნის პრეპარატები; ტონიზირების სამკურნალო 
საშუალებები; ნერვული სისტემის გასამაგრებე-
ლი საშუალებები; საკვების მოსანელებელი ფა-
რმაცევტული საშუალებები. 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 109304 A 
(210) AM 109304 
(220) 2020 08 07 
(731) შპს „რიჩ გრუპ“ 

სოფ. მუღანლო, მარნეულის რაიონი,  
საქართველო 

(540)  

Ronic 
რონიკი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერი-
ნარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნუ-
ლების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო 
ან ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი 
დიეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები 
ჩვილებისთვის; დიეტური დანამატები ადამია-
ნებისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109305 A 
(210) AM 109305 
(220) 2020 08 07 
(731) შპს „რიჩ გრუპ“ 

სოფ. მუღანლო, მარნეულის რაიონი,  
საქართველო  

(540)  

Enoxap 
ენოქსაპი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 

(260) AM 2021 109354 A 
(210) AM 109354 
(220) 2020 08 10 
(731) შპს „ვაზისუბნის მამული“ 

მარჯანიშვილის ქ. 7, 0102, თბილისი,   
საქართველო 

(540)  

 
(591) ბორდოსფერი, ვარდისფერი 
(531) 11.03.02; 27.05.01; 29.01.01 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება, ვაჭრო-
ბა, მათ შორის, ონლაინ მაღაზია. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109360 A 
(210) AM 109360 
(220) 2020 08 11 
(731) პურიტი პამპ კო., ლტდ. 

No. 2, ბილდინგ 4, ფჰაზე 1, ვუფენგ  
ინდუსტრიალ პარკ, დაქსი თაუნ, ვენლინგ  
სიტი, ტაიჟოუ სიტი, ჟეჟიანგ პროვინსე,  
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21 
(511)  
7 – ტუმბოები [მანქანები]; ცენტრიდანული 
ტუმბოები; ვენტილები [მანქანათა ნაწილები]; 
ვაკუუმ ტუმბოები [მანქანები]; შედუღების აპა-
რატები, ელექტრული; კომპრესორები [მანქანე-
ბი]; მუდმივი დენის გენერატორები; აერირების 
ტუმბოები აკვარიუმისთვის; სასოფლო-სამეურ-
ნეო მანქანები; სარეცხი მოწყობილობები; დი-
ზელის ძრავები სახმელეთო ტრანსპორტში გა-
მოსაყენებლის გარდა; წევის  ძრავები, მათ შო-
რის, წევის ელექტროძრავები, გარდა სახმელე-
თო სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყე-
ნებლებისა; ჰაერსაბერი მანქანები. 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 109361 A 
(210) AM 109361 
(220) 2020 08 11 
(731) შპს „ქართული თემა“ 

ირაკლი გამრეკელის ქ. 35ვ, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(554) მოცულობითი ნიშანი 
(591) ყვითელი, თეთრი, შავი, წითელი,   

ლურჯი, მწვანე 
(531) 19.03.24; 26.15.07; 29.01.15 
(511) 
28 – თამაშობები, სათამაშოები და სათამაშო 
საგნები (გასართობი); ვიდეო-თამაშების მოწ-
ყობილობები (აპარატურა); სატანვარჯიშო და 
სპორტის საკუთვნო; ნაძვისხის მოსართავები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109372 A 
(210) AM 109372 
(220) 2020 08 12 
(731) შპს „ნიკორა“ 

მ. ქავთარაძის ქ. 11, 0180, თბილისი,  
საქართველო 

(740) მელანო გოგისვანიძე 
(540) 

 
(591) 000000 შავი, FFFCFC თეთრი 
(531) 26.04.02; 26.04.24; 28.19 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყი-
ნული, გამხმარი და მომზადებული ხილი და 
ბოსტნეული (ხილისა და ბოსტნეულის კერძე-
ბი); ჟელეები, ხილფაფები, კომპოტები; კვერც-
ხი; რძე, ყველი, კარაქი, იოგურტი და რძის სხვა 
პროდუქტები; საკვები ზეთები და ცხიმები. 
___________________________________________ 
 
 

(260) AM 2021 109374 A 
(210) AM 109374 
(220) 2020 08 12 
(731) ალექსი მორჩილაძე 

ჭყონდიდელის ქ. 22, 0180, თბილისი,   
საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) თეთრი, შავი, რუხი, წითელი, ცისფერი 
(531) 02.01.01; 02.09.15; 03.03.02; 05.07.13;  

06.07.04; 06.07.08; 06.07.25; 07.01.01;  
07.01.09; 25.01.09; 25.01.19; 25.01.25;  
27.05.01; 29.01.14 

(511)  
32 – ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-
ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკო-
ჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამ-
ზადებლად. 
 

33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109383 A 
(210) AM 109383 
(220) 2020 08 13 
(731) შპს „პარაგრაფ შეკვეთილი“ 

ი. ჭავჭავძის გამზ. 39ა, თბილისი,  
საქართველო  

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 28.19 
(511)  
43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 109384 A 
(210) AM 109384 
(220) 2020 08 13 
(731) შპს „პარაგრაფ შეკვეთილი“ 

ი. ჭავჭავძის გამზ. 39ა, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 28.19 
(511)  
43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109385 A 
(210) AM 109385 
(220) 2020 08 13 
(731) შპს „პარაგრაფ შეკვეთილი“ 

ი. ჭავჭავძის გამზ. 39ა, თბილისი,  
საქართველო 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 28.19 
(511)  
43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109428 A 
(210) AM 109428 
(220) 2020 08 14 
(731) გიორგი ბაღაშვილი 

ირაკლი აბაშიძის ქ. 34/36, ბ. 19, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

ჩვენი შოუ 
chveni show 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
38 – სატელეკომუნიკაციო მომსახურება. 
 

41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული აქტივობები (ღონისძიებები). 
___________________________________________ 

(260) AM 2021 109430 A 
(210) AM 109430 
(220) 2020 08 17 
(731) მეგა დეველოპმენტი 

მოსკოვის გამზ. 14ა, კორპ. 1, სადარბა- 
ზო II, სართული 13, ბ. 154, 0137,  
ისანი-სამგორის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) ოქროსფერი, შავი 
(531) 07.01.09; 07.01.24; 27.05.03; 27.05.10;  

27.05.14; 27.05.22; 27.05.24; 29.01.12 
(511)  
37 – მშენებლობა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109498 A 
(210) AM 109498 
(220) 2020 08 21 
(731) შპს „აგავა“ 

სანდრო ეულის ქ. 7, თბილისი, საქართველო 
(540)  

ორო 
oro 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109510 A 
(210) AM 109510 
(220) 2020 08 26 
(731) სს „ფუდმარტი“ 

თ. ჩანტლაძის ქ. 40, 0109, თბილისი,   
საქართველო 

(540) 
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(591) F94545 წითელი, თეთრი 
(531) 26.04.02; 26.04.04; 26.04.05; 26.04.16 

26.04.18; 26.04.24; 29.01.12 
(511)  
16 – ქაღალდი და მუყაო; ნაბეჭდი მასალა; საამ-
კინძაო მასალა; ფოტოფირები; საკანცელარიო 
და საოფისე საკუთვნო, ავეჯის გარდა; საკან-
ცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების 
წებოები; მხატვრების საკუთვნო და სახატავი 
მასალა; სახატავი ფუნჯები; სასწავლო და სადე-
მონსტრაციო მასალა; პლასტმასის ფურცლები, 
ფირები და ტომრები, როგორც შესაფუთი მა-
სალა; ტიპოგრაფიული შრიფტები, ტიპოგრა-
ფიული კლიშეები.  
 

29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყი-
ნული, გამხმარი და მომზადებული ხილი და 
ბოსტნეული (ხილისა და ბოსტნეულის კერძე-
ბი); ჟელეები, ხილფაფები, კომპოტები; კვერც-
ხი; რძე, ყველი, კარაქი, იოგურტი და რძის სხვა 
პროდუქტები; საკვები ზეთები და ცხიმები. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნა-
წარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი, და სხვა სა-
კვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; საფუა-
რი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანელებლე-
ბი, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვანილი; 
ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყინული (გა-
ყინული წყალი). 
 

31 – დაუმუშავებელი და დამუშავებული სოფ-
ლის მეურნეობის,  მებაღეობის და მეტყევეობის 
პროდუქტი; ნედლი და დაუმუშავებელი მარც-
ვლეული და თესლეული; ახალი ხილი და ბოს-
ტნეული, ახალი მწვანილი; ბუნებრივი მცენა-
რეულობა და ყვავილები; სათესლე ბოლქვები 
და თესლი; ცოცხალი ცხოველები; ცხოველთა 
საკვები და სასმელი ალაო. 
 

32 – ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-
ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკო-
ჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამ-
ზადებლად. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
 

(260) AM 2021 109512 A 
(210) AM 109512 
(220) 2020 08 26 
(731) შპს „ორი ნაბიჯი“ 

ნავთლუღის ქ. 39-41, 0113, ისნის რაიონი,  
თბილისი,  საქართველო 

(540) 

 
(591) C63527 წითელი 
(531) 05.07.10; 25.01.09; 25.01.25; 28.19; 29.01.01 
(511) 
32 – ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-
ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკო-
ჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამ-
ზადებლად. 
 

33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109520 A 
(210) AM 109520 
(220) 2020 08 27 
(731) შპს „ბიჯეი ფიტნესი“ 

ბახტრიონის ქ. 10, ბ. 60, 0194, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  
 

 
 

(591) თეთრი, შავი, იასამნისფერი 
(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.12 
(511)  
41 – საცურაო  აღჭურვილობით უზრუნველყო-
ფა; საცურაო აუზით უზრუნველყოფა; საცურაო  
აუზის გაქირავება; პირსახოცებისა და სააბაზა-
ნო ხალათებით უზრუნველყოფა; წვრთნა [ვარ-

 
 #5  2021 03 25 

 
55 



                           
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

ჯიში]; წვრთნა სპორტის სფეროში; წვრთნა [გა-
ნათლება და ვარჯიში]; სწავლება ცხოვრებაში 
დასახული მიზნების მისაღწევად; პერსონალუ-
რი მწვრთნელის მომსახურება  [ვარჯიში ფიტ-
ნესში]; პერსონალური წვრთნა [ვარჯიში]; მას-
ტერ-კლასების ორგანიზება და ჩატარება; გამა-
ჯანსაღებელი კლუბები [გამაჯანსაღებელი და  
ფიტნესის ვარჯიშები]; რჩევები ცხოვრების 
სტილის შერჩევაში [გამაჯანსაღებელი და  ფიტ-
ნესის ვარჯიშები]; ფიზიკური მომზადების 
შეფასების მომსახურება წრთვნის მიზნით; სე-
მინარების, კონფერენციების, საწრთვნელი კურ-
სებისა და შემდგომი წრთვნის ორგანიზება და 
ჩატარება; დასვენების უზრუნველყოფა; თავი-
სუფალი დროისა და დასვენების მომსახურება; 
თავისუფალი დროისა და დასვენების აღჭურ-
ვილობის უზრუნველყოფა; ჯანმრთელობისა 
და დასასვენებელი კლუბების მომსახურება; 
კულტურული და დასვენების ღონისძიებების 
ორგანიზება და ჩატარება; დასვენებასთან და-
კავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა. 
 

43 – რესტორნები; თვითმომსახურების რესტო-
რნები; ბარების მომსახურება; კაფეები; კაფეტე-
რიები; სასაუზმეები; საკვების შეკვეთით დამ-
ზადება და შინ მიტანა. 
 

44 – ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსა-
ხურება; პერსონალური ტესტირება ფსიქოლო-
გიური მიზნებისათვის; ფსიქოლოგიური დახ-
მარებისა და მკურნალობის მომსახურება; ფსი-
ქოლოგიური მკურნალობა ბავშვებისათვის; ინ-
დივიდუალური და ჯგუფური ფსიქოლოგიური  
მომსახურება; ფსიქოლოგიური წრთვნა, კონ-
სულტაცია და მკურნალობა; ფსიქოლოგიური 
დახმარებისა და ექსპერტიზის ჩატარება; ფსი-
ქოლოგიური კონსულტაცია სპორტის სფეროში; 
ერთიან (ქოლისტიკურ) ფსიქოლოგიასა და 
შრომით თერაპიასთან დაკავშირებული კონ-
სულტაციები; ჯაკუზის მომსახურება; ჰიდრო-
თერაპიული აბაზანები; საუნას მომსახურება; 
თურქული აბანოს მომსახურება; საუნას, აბა-
ნოს, სილამაზის სალონის, საპარიკმახეროს, მა-
საჟისა და სამკურნალო მომსახურება; მასაჟი; 
სამკურნალო მასაჟის მომსახურება; ქიროპრაქ-
ტიკის, ფიზიოთერაპიის, აკუპუნქტურის, ოს-
ტეოპათიის, სპორტული მედიცინის, მასაჟისა 
და პარამედიცინის მომსახურება; მასაჟთან და-
კავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა; 
სოლარიუმის მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
 

(260) AM 2021 109588 A 
(210) AM 109588 
(220) 2020 08 28 
(731) სააქციო საზოგადოება „კოტეხი- 

გურჯაანის ღვინის ქარხანა“ 
კ. ქოროღლიშვილის ქ. 38, 1500, გურჯაანი,   
საქართველო 

(740) დიმიტრი ძამუკაშვილი 
(540) 

აურა 
aura 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები, ლუდის გარდა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109589 A 
(210) AM 109589 
(220) 2020 08 28 
(731) სააქციო საზოგადოება „კოტეხი- 

გურჯაანის ღვინის ქარხანა“ 
კ. ქოროღლიშვილის ქ. 38, 1500, გურჯაანი,   
საქართველო 

(740) დიმიტრი ძამუკაშვილი 
(540)  

ჩონგური – Chonguri 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები, ლუდის გარდა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109590 A 
(210) AM 109590 
(220) 2020 08 28 
(731) სააქციო საზოგადოება „კოტეხი- 

გურჯაანის ღვინის ქარხანა“ 
კ. ქოროღლიშვილის ქ. 38, 1500, გურჯაანი,   
საქართველო 

(740) დიმიტრი ძამუკაშვილი 
(540)  

შატო კახისი 
Chateau Kakhisi 
Шато Кахиси 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები, ლუდის გარდა. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 109601 A 
(210) AM 109601 
(220) 2020 09 01 
(731) ფლამაგას, ს.ა. 

მეტალურხია სტრიტ 38-42, ბარსელონა,  
08038, ესპანეთი 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავი, ყვითელი 
(531) 26.04.02; 26.04.07; 26.04.22; 28.19; 29.01.12 
(511)  
34 – მწეველთა საკუთვნოები; სანთებლები; სან-
თებლის დასატენი აირიანი ბალონები; სიგარე-
ტის ფილტრები; სიგარეტის ჰილზები; პაპირო-
სის, სიგარეტის ქაღალდი; თამბაქოს ქაღალდის 
წიგნაკები; კაჟი სანთებლისათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109602 A 
(210) AM 109602 
(220) 2020 09 01 
(310) 90/099,775  
(320) 2020 08 07 
(330) US 
(731) სტრაიტენ მანუფაქტურინგ ლლკ 

13000 დიერფილდ პარკვეი, ბილდინგ 200,  
მილტონი, ჯორჯია, 30004, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

STRYTEN 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 – ბატარეები; ბატარეების ნაწილები; ბატარეე-
ბის დამტენები; აკუმულატორები; ელექტრო-
კვების ბლოკები; აკუმულატორული ბატარეე-
ბი; აპარატურა, მოწყობილობები და ინსტრუ-
მენტები ელექტროკვების ბლოკებისათვის; აპა-
რატურა, მოწყობილობები და ინსტრუმენტები 
მუდმივი დენის კვების ბლოკებისათვის; მოწ-
ყობილობები, აპარატურა და ინსტრუმენტები 
ელექტროკვებისთვის; აკუმულატორული ბატა-
რეების მოწყობილობები, აპარატურა და ინს-
ტრუმენტები; ელექტროენერგო სისტემები; 
აკუმულატორული ბატარეების სისტემები; აპა-
რატურა, მოწყობილობები და ინსტრუმენტები 

ელექტროენერგიის რეგულირების, მართვისა 
და განაწილებისათვის; აპარატურა, მოწყობი-
ლობები, სისტემები და ინსტრუმენტები მზის 
ენერგიის შეგროვების, რეგულირების, მართვი-
სა და განაწილებისათვის; ფოტოელექტრული 
სისტემები, აპარატურა, მოწყობილობები, სის-
ტემები და ინსტრუმენტები; ძალოვანი ელექ-
ტრონიკა ინვერტერების და მუხტის კონტრო-
ლერების სახით; ბატარეების წყობა ერთი სის-
ტემის სახით; საწვავის ელემენტები (ელექტრო 
– ქიმიური ელემენტები, რომელიც  ქიმიურ ენ-
ერგიას გარდაქმნის საწვავად); ელექტროგასა-
მართი სადგურები; ელექტროსადგურები; ელ-
ექტროკვების ბლოკების გენერატორები ბატა-
რეებზე.  
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109668 A 
(210) AM 109668 
(220) 2020 09 08 
(731) შპს  „იმპექსფარმი“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, 
ბაქტერიოფაგისაკენ ჩასასვლელი გზის  
მიმდებარედ, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

Sundespri 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109675 A 
(210) AM 109675 
(220) 2020 09 10 
(731) შპს „მიდამო“ 

დიდი ხეივნის ქ. 43, 0114, თბილისი,   
საქართველო 
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(540) 
 

 
 

(591) ნარინჯისფერი, თეთრი 
(531) 03.13.01; 03.13.24; 27.05.01; 27.05.24;  

29.01.12 
(511)  
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები და 
გაფორმება; სამრეწველო ანალიზი, სამრეწველო 
კვლევა და სამრეწველო დიზაინი; ხარისხის 
კონტროლისა და ავთენტურობის დადგენის სა-
მსახური; კომპიუტერებისა და კომპიუტერული 
პროგრამების შექმნა და დამუშავება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109677 A 
(210) AM 109677 
(220) 2020 09 10 
(731) ეშლი ფერნიჩე ინდასტრის ინკ. 

უან ეშლი ვეი, არკადია, ვისკონსინი  
54612, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

ASHLEY HOMESTORE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – ავეჯთან და სახლის საყოფაცხოვრებო ნივ-
თებთან დაკავშირებული საცალო მაღაზიების 
მომსახურება. 
___________________________________________ 
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(111) M 2021 33765 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 103484 A 
(220) 2020 02 12 
(732) კობა პასიკაშვილი 

სოფ. მანავი, საგარეჯო, საქართველო 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33766 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 106773 A 
(220) 2020 01 28 
(732) ელი ლილი ენდ კომპანი 

ლილი კორპორეიტ სენტერი,  
ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46285, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33767 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 106796 A 
(220) 2020 01 30 
(732) სპრეი მორეტ ლლკ 

1411 ბროდვეი, 8თ ფლორი, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10018, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33768 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 106797 A 
(220) 2020 01 30 
(732) სპრეი მორეტ ლლკ  

1411 ბროდვეი, 8თ ფლორი, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10018, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33769 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 106798 A 
(220) 2020 01 30 
(732) სპრეი მორეტ ლლკ 

1411 ბროდვეი, 8თ ფლორი, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10018, აშშ 

___________________________________________ 

 
 
 
 
(111) M 2021 33770 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 106932 A 
(220) 2020 02 04 
(732) ინტერკონტინენტალ გრეიტ ბრენდზ ლლკ 

100 დიფორისტ ავენიუ, ისტ ჰანოვერი,  
ნიუ-ჯერზი 07936, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33771 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 107050 A 
(220) 2020 02 10 
(732) შპს „სილამაზის აკადემია“ 

ვაზისუბანი II მკრ., კორპ. 11, ბ. 15,  
ისანი-სამგორის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33772 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 107057 A 
(220) 2020 02 11 
(732) სანუს ვიტა 

სააკაძის დაღმართი 6, კომერციული  
ფართი 11, 0160, თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33773 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 107290 A 
(220) 2020 02 25 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტსტვენ- 

ნოსტიუ „პროიზვოდსტვენნაია კომპანია  
სიაბრი“ 
247007, გომელსკაია ობლ., გომელსკიი  
რ-ნ, ულუკოვსკიი ს/ს, 54, ვბლიზი  
პ. იუბილეინიი, ბელარუსი 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33774 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 107295 A 

რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები 
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(220) 2020 02 26 
(732) ბასფ სე 

კარლ-ბოშ-შტრასე 38, ლუდვიგსჰაფენი  
რეინზე, გერმანია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33775 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 107296 A 
(220) 2020 02 26 
(732) ჯონსონ & ჯონსონ 

უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა, 
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33776 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 107299 A 
(220) 2020 02 26 
(732) სანუს ვიტა 

სააკაძის დაღმართი 6, კომერციული  
ფართი 11, 0160, თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33777 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 107300 A 
(220) 2020 02 26 
(732) სანუს ვიტა 

სააკაძის დაღმართი 6, კომერციული  
ფართი 11, 0160, თბილისი,  საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33778 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 107473 A 
(220) 2020 03 09 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,  
ჯორჯია 30313, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33779 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 107549 A 
(220) 2020 03 13 
 

(732) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 
ხოლერშტრასე 4, ცუგი 6300, შვეიცარია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33780 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 107578 A 
(220) 2020 03 17 
(732) სანუს ვიტა 

სააკაძის დაღმართი 6, კომერციული  
ფართი 11, 0160, თბილისი,  საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33781 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 107652 A 
(220) 2020 03 25 
(732) თელიანი ველი პოლსკა ს.ა. 

კობიერზიცკა 9A/14, 52-315 ვროსლავი,  
პოლონეთი 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33782 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 107812 A 
(220) 2020 04 08 
(732) შპს „კრინტი“ 

დ. კაზრეთი, მადნეულის ქ. 10, 1103,  
ბოლნისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33783 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 107843 A 
(220) 2020 04 10 
(732) შპს  „V T M“ 

ნუცუბიძის ფერდ. III მკრ., კორპ. 7, ბ. 10,  
0183, თბილისი,  საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33784 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 107887 A 
(220) 2020 04 10 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(მოვაჭრე, როგორც ტოიოტა მოტორ  
კორპორეიშენ) 
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1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში, აიჩი-კენ,  
იაპონია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33785 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 107913 A 
(220) 2020 04 13 
(732) ბრანდტ კონსოლიდეიტიდ, ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
2935 ს. კუკ მილ როუდ, სპრინგფილდი,  
შტატი ილინოისი 62711, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33786 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 107914 A 
(220) 2020 04 13 
(732) ბრანდტ კონსოლიდეიტიდ, ინკ. 

(დელავერის კორპორაცია) 
2935 ს. კუკ მილ როუდ, სპრინგფილდი,  
შტატი ილინოისი 62711, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33787 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(260) AM 2020 107917 A 
(220) 2020 04 14 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(მოვაჭრე, როგორც ტოიოტა მოტორ  
კორპორეიშენ) 
1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში,  აიჩი-კენ,  
იაპონია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33796 R  
(151) 2021 03 11 
(181) 2031 03 11 
(260) AM 2020 107029 A 
(220) 2020 02 07 
(732) შპს „ვიჯი“ 

ისააკიანის ქ. 1, თბილისი, საქართველო 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33797 R  
(151) 2021 03 11 
(181) 2031 03 11 
(260) AM 2020 107030 A 
(220) 2020 02 07 

(732) შპს „ვიჯი“ 
ისააკიანის ქ. 1, თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33798 R  
(151) 2021 03 11 
(181) 2031 03 11 
(260) AM 2020 107031 A 
(220) 2020 02 07 
(732) შპს „ვიჯი“ 

ისააკიანის ქ. 1, თბილისი, საქართველო 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33799 R  
(151) 2021 03 11 
(181) 2031 03 11 
(260) AM 2020 107035 A 
(220) 2020 02 07 
(732) შპს „ვიჯი“ 

ისააკიანის ქ. 1, თბილისი, საქართველო 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33800 R  
(151) 2021 03 11 
(181) 2031 03 11 
(260) AM 2020 107840 A 
(220) 2020 04 10 
(732) შპს „მაგთიკომი“ 

პოლიტკოვსკაიას ქ. 7, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33801 R  
(151) 2021 03 11 
(181) 2031 03 11 
(260) AM 2020 107841 A 
(220) 2020 04 10 
(732) შპს „მაგთიკომი“ 

პოლიტკოვსკაიას ქ. 7, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33802 R  
(151) 2021 03 11 
(181) 2031 03 11 
(260) AM 2020 107842 A 
(220) 2020 04 10 
(732) შპს „მაგთიკომი“ 

პოლიტკოვსკაიას ქ. 7, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________  
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(111) M 2021 33818 R  
(151) 2021 03 19 
(181) 2031 03 19 
(260) AM 2020 106056 A 
(220) 2020 05 22 
(732) შპს „ქართველი“ 

კახეთის გზატ. 110ა,  0151, ისანი- 
სამგორის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2021 33819 R  
(151) 2021 03 19 
(181) 2031 03 19 
(260) AM 2020 106057 A 
(220) 2020 05 22 
(732) შპს „ქართველი“ 

კახეთის გზატ. 110ა,  0151, ისანი- 
სამგორის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33820 R  
(151) 2021 03 19 
(181) 2031 03 19 
(260) AM 2020 106656 A 
(220) 2020 01 21 
(732) შპს „ფრეგრანს ვორლდ“ 

თევდორე მღვდლის ქ. 7ა, 0112, თბილისი,   
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33821 R  
(151) 2021 03 19 
(181) 2031 03 19 
(260) AM 2020 106962 A 
(220) 2020 02 06 
(732) აბლრ ს & ს კო., ლტდ. 

13F, 12, სეოჩო-დაერო 38-გილ, სეოჩო-გუ,  
სეული, 06655, კორეის რესპუბლიკა 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33822 R  
(151) 2021 03 19 
(181) 2031 03 19 
(260) AM 2020 106963 A 
(220) 2020 02 06 
(732) აბლრ ს & ს კო., ლტდ. 

13F, 12, სეოჩო-დაერო 38-გილ, სეოჩო-გუ,  
სეული, 06655, კორეის რესპუბლიკა 

___________________________________________ 
 

(111) M 2021 33823 R  
(151) 2021 03 19 
(181) 2031 03 19 
(260) AM 2020 107049 A 
(220) 2020 02 10 
(732) შპს „ენ დუო“ 

ო. თაქთაქიშვილის ქ. 14, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33824 R  
(151) 2021 03 19 
(181) 2031 03 19 
(260) AM 2020 107158 A 
(220) 2020 02 17 
(732) ნინო დოლიძე 

სიმონ ჩიქოვანის ქ. 21, ბ. 38, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33825 R  
(151) 2021 03 19 
(181) 2031 03 19 
(260) AM 2020 107313 A 
(220) 2020 02 27 
(732) შპს „მულტი“ 

ალ. ყაზბეგის გამზ. 24გ, ბ. 242, 0177,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33826 R  
(151) 2021 03 19 
(181) 2031 03 19 
(260) AM 2020 107553 A 
(220) 2020 03 13 
(732) იადრან - გალენსკი ლაბორატორიი დ.დ. 

სვილნო 20, 51000, რიიეკა, ხორვატია 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33827 R  
(151) 2021 03 19 
(181) 2031 03 19 
(260) AM 2020 107554 A 
(220) 2020 03 13 
(732) იადრან - გალენსკი ლაბორატორიი დ.დ. 

სვილნო 20, 51000, რიიეკა, ხორვატია 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33828 R  
(151) 2021 03 19 
(181) 2031 03 19 
(260) AM 2020 107816 A 
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(220) 2020 04 08 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(მოვაჭრე, როგორც ტოიოტა მოტორ  
კორპორეიშენ)  
1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში, აიჩი-კენ,  
იაპონია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33829 R  
(151) 2021 03 19 
(181) 2031 03 19 
(260) AM 2020 107823 A 
(220) 2020 04 09 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, ბერლინი, 12489,  
გერმანია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33830 R  
(151) 2021 03 19 
(181) 2031 03 19 
(260) AM 2020 107824 A 
(220) 2020 04 09 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, ბერლინი, 12489,  
გერმანია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33831 R  
(151) 2021 03 19 
(181) 2031 03 19 
(260) AM 2020 107981 A 
(220) 2020 04 21 
(732) რივიენ იპ ჰოლდინგზ ლლკ 

13250 ნ. ჰაგერტი როუდი, პლიმუტი,  
მიჩიგანი 48170, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33832 R  
(151) 2021 03 19 
(181) 2031 03 19 
(260) AM 2020 107982 A 
(220) 2020 04 21 
(732) რივიენ იპ ჰოლდინგზ ლლკ 

13250 ნ. ჰაგერტი როუდი, პლიმუტი,  
მიჩიგანი 48170, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33833 R  
(151) 2021 03 19 
(181) 2031 03 19 
(260) AM 2020 108068 A 

(220) 2020 04 29 
(732) კია მოტორს კორპორეიშენ 

12, ჰეოლლეუნგ-რო, სეიჩო-გუ, სეული,  
კორეის რესპუბლიკა 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33834 R  
(151) 2021 03 19 
(181) 2031 03 19 
(260) AM 2020 108117 A 
(220) 2020 05 04 
(732) რეიჯნ ბევერიჯ კომპანი ლლკ  

1547 ნ. კნოულზ ავენიუ, ლოს ანჯელესი,  
კალიფორნია, 90063, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33835 R  
(151) 2021 03 19 
(181) 2031 03 19 
(260) AM 2020 108127 A 
(220) 2020 05 06 
(732) მათე თანდილავა 

გორგილაძის ქ. 44 ბ. 27, ბათუმი,  
საქართველო; 
ბექა ცინაძე 
აბაშიძის ქ. 63 ბ. 44, ბათუმი, საქართველო 

___________________________________________ 
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(111) M 2021 33762 R  
(151) 2021 03 05 
(181) 2031 03 05 
(210) AM 111848 
(220) 2021 02 23 
(732) შპს „აპტოს“ 

ვ. ორბელიანის ქ. 20/4, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) ღია ყავისფერი, მუქი ლურჯი, თეთრი 
(531) 02.03.01; 26.01.14; 27.05.01; 29.01.13 
(526) KOLKHIDA 
(511)  
41  –  განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
 

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მო-
მსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეობი-
სა და მეტყევეობის სფეროში. 
___________________________________________  
 
(111) M 2021 33763 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(210) AM 111728 
(220) 2021 02 16 
(732) შპს „მატანატ“ 

საბურთალოს ქ. 38, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) კახაბერ ცერცვაძე 
(540) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________  
 
(111) M 2021 33764 R  
(151) 2021 03 10 
(181) 2031 03 10 
(210) AM 112063 
(220) 2021 03 09 
(732) დავით გოგიჩაიშვილი 

მ. კოსტავას ქ. 56/50, ბ. 53, 0179, თბილისი,   
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

ოღონდ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
41 – საგანმანათლებლო – აღმზრდელობითი 
მომსახურება; პერსონალური საგანმანათლებ-
ლო ფორუმების ორგანიზება და ჩატარება; კი-
ნოსცენარის წერა; სასწავლო ან გასართობი კონ-
კურსების ორგანიზება; მასტერკლასების ორგა-
ნიზება და ჩატარება; სემინარების ორგანიზება 
და ჩატარება; კოლოკვიუმების ორგანიზება და 
ჩატარება; კონფერენციების ორგანიზება და ჩა-
ტარება;  კულტურულ – საგანმანათლებლო გა-
მოფენების ორგანიზაცია; აღზრდასა და განათ-
ლებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია; გარ-
თობის მომსახურება; სატელევიზიო გასართო-
ბი გადაცემები; გასართობი რადიოგადაცემები; 
ტელე და რადიოპროგრამების მონტაჟი; ვიდეო-
ფილმების გადაღება; კონცერტების ორგანიზება 
და ჩატარება; მრავალფეროვანი სანახაობების 
წარმოდგენა; შოუ – პროგრამები; ჩამწერი სტუ-
დიები; კულტურულ – საგანმანათლებლო და 
გასართობი კლუბები; თეატრალიზებული წარ-
მოდგენები; ფოტორეპორტაჟი; ონ – ლაინ მუსი-
კით უზრუნველყოფა, არაჩატვირთვადი; ონ – 
ლაინ ვიდეოებით უზრუნველყოფა, არაჩატ-

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული 
სასაქონლო ნიშნები 

 

რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით საჩივრის შეტანა შესაძლებელია საქპატენტის 
სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში. 
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ვირთვადი; გართობასთან დაკავშირებული ინ-
ფორმაცია. 
___________________________________________  
 
(111) M 2021 33788 R  
(151) 2021 03 11 
(181) 2031 03 11 
(210) AM 112056 
(220) 2021 03 05 
(732) მალხაზ ჯარიაშვილი 

სტალინის ქ. 2, ბ. 6, დუშეთის რაიონი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, შავი, ნაცრისფერი, მეტალის- 

ფერი, ცისფერი, ვარდისფერი 
(531) 19.03.24; 25.01.19; 26.11.09; 29.01.13 
(511)  
29  –  ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტ-
ნეული და ხილი; ჟელეები, ხილფაფები, კომპო-
ტები; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იოგურტი 
და რძის სხვა პროდუქტები; საკვები ზეთები და 
საკვები ცხიმები. 
 

34 – თამბაქო და თამბაქოს ჩამნაცვლელები; სი-
გარეტები და სიგარები; ელექტრონული სიგა-
რეტები და პირის აეროზოლები მწეველთათ-
ვის; მწეველთა საკუთვნო; ასანთი. 
___________________________________________  
 
(111) M 2021 33789 R  
(151) 2021 03 11 
(181) 2031 03 11 
(210) AM 111884 
(220) 2021 02 26 
(732) შპს „ჯი თი“ 

სამგორის ქ. 10დ, 0120, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) 1C322E, 2BBAA0 ღია მწვანე, 121111 შავი,  

141D1A, 244C43 მწვანე, 1D3B34 მუქი  
ლურჯი, 172723,  ვერცხლისფერი 

(531) 08.07.01; 19.03.01; 19.07.01; 19.07.12;  
27.05.01; 27.05.22; 29.01.13 

(511)  
32 – არაალკოჰოლიანი ენერგეტიკული სასმე-
ლები. 
___________________________________________  
 
(111) M 2021 33790 R  
(151) 2021 03 11 
(181) 2031 03 11 
(210) AM 112068 
(220) 2021 03 09 
(732) შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“ 

ზურაბ ანჯაფარიძის ქ. 5ა, ვაკის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 
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(591) იასამნისფერი, თეთრი 
(531) 10.03.07; 29.01.12 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

38  –  სატელეკომუნიკაციო მომსახურება. 
 

41  –  განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
___________________________________________  
 
(111) M 2021 33791 R  
(151) 2021 03 11 
(181) 2031 03 11 
(210) AM 112070 
(220) 2021 03 09 
(732) შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“ 

ზურაბ ანჯაფარიძის ქ. 5ა, ვაკის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

პროფილი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

38  –  სატელეკომუნიკაციო მომსახურება. 
 

41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
___________________________________________  
 
(111) M 2021 33792 R  
(151) 2021 03 11 
(181) 2031 03 11 
(210) AM 112071 
(220) 2021 03 09 
(732) შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“ 

ზურაბ ანჯაფარიძის ქ. 5ა, ვაკის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

 
(540)  

ფარული კონვერტი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

38  –  სატელეკომუნიკაციო მომსახურება. 
 

41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
___________________________________________  
 
(111) M 2021 33793 R  
(151) 2021 03 11 
(181) 2031 03 11 
(210) AM 112073 
(220) 2021 03 09 
(732) შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“ 

ზურაბ ანჯაფარიძის ქ. 5ა, ვაკის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

სხვა შუადღე 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

38  –  სატელეკომუნიკაციო მომსახურება. 
 

41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
___________________________________________  
 
(111) M 2021 33794 R  
(151) 2021 03 11 
(181) 2031 03 11 
(210) AM 111611 
(220) 2021 02 11 
(732) შპს „ოროველა“ 

სოფ. ჩაბინაანი, ახმეტის რაიონი,  
საქართველო 

(540)  

ამპერი 
Amperi 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 – ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-
ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკო-
ჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამ-
ზადებლად. 
 

33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________  
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სასაქონლო ნიშნები 

(111) M 2021 33795 R  
(151) 2021 03 11 
(181) 2031 03 11 
(210) AM 111960 
(220) 2021 03 02 
(732) შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“ 

ზურაბ ანჯაფარიძის ქ. 5ა, ვაკის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

კურიერი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
38  –  სატელეკომუნიკაციო მომსახურება. 
 

41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
___________________________________________  
 
(111) M 2021 33803 R  
(151) 2021 03 11 
(181) 2031 03 11 
(210) AM 112051 
(220) 2021 03 05 
(732) შპს „ფარმაჰაბი“ 

აკაკი წერეთლის გამზ. 116, დიდუბის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(740) დავით ჩიხლაძე 
(540)  

ნეოლიზინი 
NEOLIZIN 

НЕОЛИЗИН 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________  
 
 

(111) M 2021 33804 R  
(151) 2021 03 11 
(181) 2031 03 11 
(210) AM 112053 
(220) 2021 03 05 
(732) შპს „ფარმაჰაბი“ 

აკაკი წერეთლის გამზ. 116, დიდუბის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(740) დავით ჩიხლაძე  
(540)  

კარნიმაქს 
CARNIMAX 

КАРНИМАКС 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________  
 
(111) M 2021 33805 R  
(151) 2021 03 11 
(181) 2031 03 11 
(210) AM 112080 
(220) 2021 03 10 
(732) შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“ 

ზურაბ ანჯაფარიძის ქ. 5ა, ვაკის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

დილა უქმეებზე 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

38  –  სატელეკომუნიკაციო მომსახურება. 
 

41  –  განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
___________________________________________  
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სასაქონლო ნიშნები 

(111) M 2021 33806 R  
(151) 2021 03 12 
(181) 2031 03 12 
(210) AM 112043 
(220) 2021 03 05 
(732) შპს „ფარმაჰაბი“ 

აკაკი წერეთლის გამზ. 116, დიდუბის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(740) დავით ჩიხლაძე 
(540) 

ნეიროპარი 
NEYROPAR 
НЕЙРОПАР 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________  
 
(111) M 2021 33807 R  
(151) 2021 03 15 
(181) 2031 03 15 
(210) AM 111862 
(220) 2021 02 24 
(732) შპს „გლობალ ბიერ ჯორჯია“ 

სოფ.  წილკანი, 3319,  მცხეთა,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) 2577A3 ლურჯი, FFFFFF თეთრი 
(531) 06.01.01; 06.01.02; 27.01.12; 29.01.12 

(511)  
32 – არაალკოჰოლური სასმელები, მათ შორის, 
ლიმონათი. მინერალური და გაზიანი წყლები; 
ხილის სასმელები და წვენები; სიროფები და 
სხვა არაალკოჰოლური შედგენილობები სასმე-
ლების დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33808 R  
(151) 2021 03 15 
(181) 2031 03 15 
(210) AM 111863 
(220) 2021 02 24 
(732) შპს „გლობალ ბიერ ჯორჯია“ 

სოფ.  წილკანი, 3319, მცხეთა, საქართველო 
(540) 

 
(591) 2577A3 ლურჯი, FFFFFF თეთრი 
(531) 06.01.01; 06.01.02; 28.19; 29.01.12 
(511)  
32 – არაალკოჰოლური სასმელები, მათ შორის, 
ლიმონათი. მინერალური და გაზიანი წყლები; 
ხილის სასმელები და წვენები; სიროფები და 
სხვა არაალკოჰოლური შედგენილობები სასმე-
ლების დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33809 R  
(151) 2021 03 15 
(181) 2031 03 15 
(210) AM 112069 
(220) 2021 03 09 
(732) შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“ 

ზურაბ ანჯაფარიძის ქ. 5ა, ვაკის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

ღამის კურიერი 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
38 – სატელეკომუნიკაციო მომსახურება. 
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სასაქონლო ნიშნები 

41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33810 R  
(151) 2021 03 15 
(181) 2031 03 15 
(210) AM 112084 
(220) 2021 03 10 
(732) შპს „ა.თ.ნ.დ თაფლი“ 

სოფ. დავათი, 1809, დუშეთის რაიონი,  
საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) ყავისფერი, ოქროსფერი, თეთრი 
(531) 03.13.04; 03.13.05; 19.08.07; 26.05.15;  

26.05.16; 29.01.13 
(511)  
30 – თაფლი. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33811 R  
(151) 2021 03 15 
(181) 2031 03 15 
(210) AM 112072 
(220) 2021 03 09 
(732) შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“ 

ზურაბ ანჯაფარიძის ქ. 5ა, ვაკის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო  

(540) 

 
(591) ნარინჯისფერი, ყვითელი, იასამნისფერი,   

თეთრი, ვარდისფერი, შავი 
(531) 03.07.16; 03.07.24; 26.03.01; 26.11.03;  

26.11.06; 28.19; 29.01.15 

(511) 
38 – სატელეკომუნიკაციო მომსახურება. 
 

41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33812 R  
(151) 2021 03 17 
(181) 2031 03 17 
(210) AM 112082 
(220) 2021 03 10 
(732) შპს „ნიუ ფარმ გრუპი“ 

იროდიონ ევდოშვილის ქ. 18, საოფისე  
ფართი 2, 0154, დიდუბის რაიონი, 
თბილისი, საქართველო 

(540)  

ნიუმეზოლი 
Newmezole 
Ньюмезол 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; სამედიცინო 
დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამე-
დიცინო დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური და-
ნამატები ადამიანებისათვის; კბილის დასაბჟე-
ნი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასა-
ლა. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33813 R  
(151) 2021 03 17 
(181) 2031 03 17 
(210) AM 112165 
(220) 2021 03 15 
(732) შპს „სხვა“ 

ა. ყაზბეგის გამ. 4ა, ბ. 17, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

სხვა 
skhva 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(111) M 2021 33814 R  
(151) 2021 03 17 
(181) 2031 03 17 
(210) AM 112159 
(220) 2021 03 12 
(732) შპს „ზარქუა ქომფანი“ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 33ბ, ბ. 10,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

ZARQUA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენა-
დნობები; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი და 
ნახევრადძვირფასი ქვები; საათები და ქრონო-
მეტრული ინსტრუმენტები. 
 

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაციები (შემცვლელე-
ბი); ცხოველთა ტყავები; საბარგო და სამგზავ-
რო ჩანთები; საწვიმარი და მზისგან დამცავი  
ქოლგები; ხელჯოხები; მათრახები, ღვედები და 
უნაგირები; საყელურები, საბელები და სამოსი 
ცხოველებისთვის. 
 

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33815 R  
(151) 2021 03 17 
(181) 2031 03 17 
(210) AM 112168 
(220) 2021 03 15 
(732) შპს „ეიმ რუსთავი“ 

ურეკის ჩიხი 3, ნაძალადევის რაოინი, 
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.18; 27.05.22 
(511)  
37 – სამშენებლო მომსახურება; სამონტაჟე და 
სარემონტო მომსახურება; სამთო მოპოვება, ნავ-
თობისა და გაზის ჭაბურღილები. 
___________________________________________ 

(111) M 2021 33816 R  
(151) 2021 03 17 
(181) 2031 03 17 
(210) AM 112175 
(220) 2021 03 16 
(732) მარიამ ლაშხი 

ბესიკის ქ. 23, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
(591) FFFFFF თეთრი; F4DD4F ყვითელი; 4F4F4F  

შავი 
(531) 25.05.02; 26.04.04; 26.04.22; 29.01.13 
(511)  
41 – ონლაინ კაზინოთი მომსახურების უზრუნ-
ველყოფა (აზარტული თამაშები). 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33817 R  
(151) 2021 03 18 
(181) 2031 03 18 
(210) AM 112170 
(220) 2021 03 15 
(732) შპს „ტოტალ შარმ“ 

ორბელიანის ქ. 18, კრწანისის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) 4A79BC ლურჯი, 90B0DC იისფერი,  

97D5CA ღია ფირუზისფერი, B4DDC0  
მწვანე 

(531) 26.01.05; 26.01.22; 29.01.12 
(511)  
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მო-
მსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეობი-
სა და მეტყევეობის სფეროში. 
___________________________________________ 
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(111) M 2021 33836 R  
(151) 2021 03 22 
(181) 2031 03 22 
(210) AM 111864 
(220) 2021 02 24 
(732) სს „რისკების მართვისა და სადაზღვევო 

კომპანია გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია“ 
ჭანტურიას ქ. 5, საცხოვრებელი ფართი 3,  
0108, მთაწმინდის რაიონი, თბილისი,   
საქართველო 

(540) 

 
(591) 111820 შავი, EA372C წითელი 
(531) 26.04.02; 26.04.09; 26.04.24; 26.11.03;  

26.11.06; 26.11.08; 29.01.12 
(511)  
36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფუ-
ლად-საკრედიტო საქმიანობა; უძრავ ქონებას-
თან დაკავშირებული საქმიანობა. მათ შორის, 
გადაზღვევა; დაზღვევა უბედური შემთხვევე-
ბისაგან; დაზღვევა ხანძრისაგან; დაზღვევასთან 
დაკავშირებული ინფორმაცია; დაზღვევასთან 
დაკავშირებული კონსულტაციები; დაზღვევას-
თან დაკავშირებული საშუამავლო საქმიანობა; 
ინფორმაცია (დაზღვევასთან დაკავშირებული); 
კონსულტაციები (დაზღვევასთან დაკავშირე-
ბული); საზღვაო შემთხვევებისაგან დაზღვევა; 
სიცოცხლის დაზღვევა; ფინანსური შეფასება 
[დაზღვევა, საბანკო ოპერაციები, უძრავი ქონე-
ბა]; შეფასება (ფინანსური) [დაზღვევა, საბანკო 
ოპერაციები, უძრავი ქონება]; ჯანმრთელობის 
დაზღვევა. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33837 R  
(151) 2021 03 22 
(181) 2031 03 22 
(210) AM 112074 
(220) 2021 03 09 
(732) შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“ 

ზურაბ ანჯაფარიძის ქ. 5ა, ვაკის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო  

(540)  

დილა მშვიდობისა 
საქართველო 

(591)  შავ-თეთრი 
(526) საქართველო 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

38 – სატელეკომუნიკაციო მომსახურება. 
 

41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 104599 A* 
(800) 1482880 
(151) 2019 04 24 
(891) 2019 04 24 
(731) Limited Liability Company "Torgovaya  

companiya Khadyzhi" 
b-r imeni Klari Luchko, 10, lit. A, RU-350089 
Krasnodar, Russian Federation 

(540)  

KHADYZHI 
(591) Black, white  
(511)  
29 – Peanut milk; almond milk; meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; oils and fats for food; 
ajvar [preserved peppers]; aloe vera prepared for hu-
man consumption; alginates for culinary purposes; pe-
anuts, prepared; albumen for culinary purposes; white 
of eggs; beans, preserved; soya beans, preserved, for 
food; bouillon; ginger jam; ham; fatty substances for 
the manufacture of edible fats; edible birds' nests; pe-
as, preserved; mushrooms, preserved; gelatine; meat 
jellies; jellies for food; fruit jellies; yolk of eggs; co-
conut fat; bone oil for food; lard; suet for food; fruit-
based snack food; charcuterie; raisins; caviar; fish roe, 
processed; yogurt; sauerkraut; kephir [milk beverage]; 
isinglass for food; clams, not live; milk shakes; black 
pudding; compotes; meat, tinned; vegetables, tinned; 
fish, tinned; fruits, tinned; bouillon concentrates; ghe-
rkins; shrimps, not live; prawns, not live; buttercream; 
croquettes; silkworm chrysalis for human consumpti-
on; kumys [milk beverage]; spiny lobsters, not live; 
lecithin for culinary purposes; onions, preserved; mar-
garine; marmalade; peanut butter; coconut butter; corn 
oil for food; sesame oil for food; olive oil for food; 
palm oil for food; palm kernel oil for food; sunflower 
oil for food; colza oil for food; butter; shellfish, not li-
ve; almonds, ground; animal marrow for food; mus-
sels, not live; condensed milk; albumin milk; soya 
milk [milk substitute]; fish meal for human consump-
tion; vegetable mousses; fish mousses; fruit pulp; me-
at, preserved; milk beverages, milk predominating; 
potato fritters; olives, preserved; lobsters, not live; co-
conut, desiccated; nuts, prepared; tomato purée; liver 
pâté; pectin for culinary purposes; liver; pickles; jams; 
powdered eggs; food products made from fish;  pros-
tokvasha [soured milk]; poultry,  not live;  pollen pre- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pared as foodstuff; cranberry compote; apple purée; 
crayfish, not live; crustaceans, not live; fish, preser-
ved; fish, not live; salted fish; ryazhenka [fermented 
baked milk]; vegetable salads; fruit salads; bacon; 
pork; seeds, prepared; sunflower seeds, prepared; cre-
am [dairy products]; whipped cream; fat-containing 
mixtures for bread slices; smetana [sour cream]; to-
mato juice for cooking; vegetable juices for cooking; 
salted meats; sausages; sausages in batter; preparati-
ons for making bouillon; preparations for making so-
up; tripe; soups; vegetable soup preparations; whey; 
cheese; tahini [sesame seed paste]; tofu; sea-cucum-
bers, not live; truffles, preserved; tuna fish; oysters, 
not live; milk ferments for culinary purposes; rennet; 
dates; crystallized fruits; frozen fruits; fruit preserved 
in alcohol; potato flakes; hummus [chickpea paste]; 
fruit peel; preserved garlic; lentils, preserved; potato 
chips; low-fat potato chips; fruit chips; non-alcoholic 
eggnog; seaweed extracts for food; snail eggs for con-
sumption; salmon, not live; fish fillets; sardines, not 
live; anchovy, not live; cocoa butter for food; her-
rings, not live; kimchi [fermented vegetable dish]; co-
conut oil for food; linseed oil for food. 
 

30 – Piccalilli; seaweed [condiment]; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces [condiments]; 
spices; aromatic preparations for food; flavorings, ot-
her than essential oils, for cakes; flavorings, other 
than essential oils, for beverages; coffee flavorings; 
star aniseed; cereal bars; high-protein cereal bars; 
pancakes; noodle-based prepared meals; buns; bread 
rolls; vanillin [vanilla substitute]; waffles; vermicelli 
[noodles]; natural sweeteners; sausage binding materi-
als; sea water for cooking; malt biscuits; cloves [spi-
ce]; cake frosting [icing]; glucose for culinary purpo-
ses; gluten additives for culinary purposes; thickening 
agents for cooking foodstuffs; leaven; rice-based 
snack food; cereal-based snack food; vegetal prepara-
tions for use as coffee substitutes; dressings for salad; 
fruit jellies [confectionery]; confectionery for decora-
ting Christmas trees; cakes; pastries; peanut confectio-
nery; almond confectionery; pasta; ginger [spice]; fro-
zen yogurt [confectionery ices]; capers; curry [spice]; 
ketchup [sauce]; quiches; gluten prepared as foods-
tuff; sweetmeats [candy]; liquorice [confectionery]; 
peppermint sweets; cinnamon [spice]; unroasted cof-
fee; starch for food; crackers; custard; hominy grits; 
semolina; oatmeal; crushed barley; groats for human 
food; corn, milled; corn, roasted; meat pies; couscous 

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია 
გადაწყვეტილება დაცვის მინიჭების შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამო-
ქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგიაში 1 თვის ვადაში (მის.: ქალაქი მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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[semolina]; noodles; ice, natural or artificial; edible 
ices; candy; rice cakes; mayonnaise; macaroons [pas-
try]; macaroni; maltose; hominy; marinades; marzi-
pan; royal jelly; bean meal; corn flour; flour; wheat 
flour; soya flour; barley meal; dessert mousses [co-
nfectionery]; chocolate mousses; muesli; mint for co-
nfectionery; cocoa beverages with milk; coffee beve-
rages with milk; coffee-based beverages; tea-based 
beverages; chocolate beverages with milk; chocolate-
based beverages; cocoa-based beverages; infusions, 
not medicinal; crushed oats; husked oats; nutmegs; 
stick liquorice [confectionery]; soya bean paste [con-
diment]; pastilles [confectionery]; molasses for food; 
pepper; allspice; peppers [seasonings]; pesto [sauce]; 
cookies; petit-beurre biscuits; pies; pizzas; meat gravi-
es; fondants [confectionery]; popcorn; mustard meal; 
pralines; meat tenderizers for household purposes; 
oat-based food; propolis; gingerbread; petits fours [ca-
kes]; puddings; cake powder; fruit coulis [sauces]; ra-
violi; chewing gum; relish [condiment]; wheat germ 
for human consumption; spring rolls; palm sugar; ani-
seed; golden syrup; confectionery; baking soda [bicar-
bonate of soda for cooking purposes]; malt for human 
consumption; salt for preserving foodstuffs; cooking 
salt; celery salt; sherbets [ices]; ham glaze; soya sau-
ce; tomato sauce; pasta sauce; sauces [condiments]; 
spaghetti; seasonings; preparations for stiffening whi-
pped cream; rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches; 
tabbouleh; tacos; cream of tartar for culinary purpo-
ses; tarts; dough; almond paste; tortillas; garden herbs, 
preserved [seasonings]; beer vinegar; ferments for pa-
stes; halvah; bread; unleavened bread; chips [cereal 
products]; corn flakes; oat flakes; chicory [coffee sub-
stitute]; iced tea; chutneys [condiments]; cheesebur-
gers [sandwiches]; chow-chow [condiment]; saffron 
[seasoning]; chocolate; malt extract for food; essences 
for foodstuffs, except etheric essences and essential 
oils; husked barley; coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; tapioca and sago; sugar, honey, treacle; cereal 
preparations; powders for making ice cream; bread, 
pastries and confectionery; ice cream; flour and 
preparations made from cereals; food flavorings, other 
than essential oils; vanilla flavorings for culinary pur-
poses; tapioca flour; cake dough; turmeric; potato flo-
ur; binding agents for ice cream; caramels [candy]. 
 

32 – Mineral and aerated waters; fruit beverages and 
fruit juices; aperitifs, non-alcoholic; lithia water; selt-
zer water; soda water; waters [beverages]; table wa-
ters; kvass [non-alcoholic beverage]; cocktails, non-
alcoholic; lemonades; isotonic beverages; non-alcoho-
lic honey-based beverages; aloe vera drinks, non-alco-
holic; whey beverages; non-alcoholic fruit juice beve-
rages; fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; ginger beer; 
malt beer; powders for effervescing beverages; sarsa-
parilla [non-alcoholic beverage]; syrups for lemonade; 
syrups for beverages; smoothies; tomato juice [beve-
rage]; cider, non-alcoholic; vegetable juices [bevera-
ges]; fruit juices; preparations for making aerated wa-

ter; malt extracts for making liquors; must; grape 
must, unfermented; beer wort; malt wort; pastilles for 
effervescing beverages; sherbets [beverages]; non-
alcoholic fruit extracts; extracts of hops for making 
beer; essences for making beverages; flavored beers; 
de-alcoholized beer; wheat beer; pale ale; low-alcohol 
beer; porter [beer]; black beers [roasted malt beers]. 
 

33 – Alcoholic beverages, except beer; aperitifs; ar-
rack [arak]; brandy; wine; piquette; whisky; vodka; 
anisette [liqueur]; kirsch; gin; digesters [liqueurs and 
spirits]; cocktails; curacao; anise [liqueur]; liqueurs; 
pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based; 
alcoholic beverages containing fruit; spirits [bevera-
ges]; distilled beverages; mead [hydromel]; pepper-
mint liqueurs; bitters; rum; sake; perry; cider; rice 
alcohol; alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; 
alcoholic essences; nira [sugarcane-based alcoholic 
beverage]. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 105690 A* 
(800) 1496184 
(151) 2019 07 17 
(891) 2019 07 17 
(731) CASINO RESHENIA OOD 

Sveti Kipryan Str., bl. 292, j.k. Mladost 2.,  
BG-1799 Sofia, Bulgaria 

(540)  

WINBET 
(591) Black, white  
(511)  
28 – Chips for gambling; gaming machines for gamb-
ling; bill-operated gaming equipment; chips and dice 
[gaming equipment]; gaming tables; playing cards; 
playing card shuffling device; electronic arcade games 
(coin or counter operated apparatus). 
 

41 – Gambling services; gaming machine entertain-
ment services; casino, gaming and gambling services; 
gambling services for entertainment purposes; betting 
services; leasing of casino games; organization of lot-
teries; on-line gaming services; entertainment services 
provided on-line from a computer database or the in-
ternet; electronic games services, including provision 
of computer games on-line or by means of a global 
computer network; providing online entertainment in 
the nature of game tournaments; organising of spor-
ting events, competitions and sporting tournaments; 
entertainment, sporting and cultural activities; produc-
tion of radio and television programmes; production 
of sound and video recordings; production of live per-
formances. 
 

42 – Design, development and testing of computer 
software and hardware, in particular for gambling, ca-
sino games and betting. 
___________________________________________ 
 

 
 #5  2021 03 25 

 
73 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 105712 A* 
(800) 1496576 
(151) 2019 09 18 
(891) 2019 09 18 
(731) Adalya Tobacco International GmbH 

Vogelsanger Weg 80, 40470 Düsseldorf,  
Germany 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 10.01.10; 10.01.12; 27.03.15; 27.05.12 
(511)  
34 – Tobacco and tobacco products (including substi-
tutes); matches; articles for use with tobacco; flavo-
rings, other than essential oils, for tobacco; tobacco 
free cigarettes, other than for medical purposes; ciga-
rettes containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; personal vaporisers for smoking purposes 
and electronic cigarettes, and flavourings and soluti-
ons therefor. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 105844 A* 
(800) 1499343 
(151) 2019 06 05 
(891) 2019 06 05 
(731) Limited Liability Company "Torgovaya  

companiya Khadyzhi" 
b-r imeni Klari Luchko, 10 A, of. 90,  
RU-350089 Krasnodar, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511) 
32 – Mineral and aerated waters and other non-alco-
holic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages; 
aperitifs, non-alcoholic; lithia water; seltzer water; so-
da water; waters [beverages]; table waters; kvass 
[non-alcoholic beverage]; cocktails, non-alcoholic; le-
monades; isotonic beverages; non-alcoholic honey-ba-
sed beverages; aloe vera drinks, non-alcoholic; whey 
beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; fruit 
nectars, non-alcoholic; orgeat; ginger beer; malt beer; 
powders for effervescing beverages; sarsaparilla [non-
alcoholic beverage]; syrups for lemonade; syrups for 
beverages; smoothies; tomato juice [beverage]; cider, 
non-alcoholic; vegetable juices [beverages]; fruit jui-
ces; preparations for making aerated water; must; gra-
pe must, unfermented; beer wort; malt wort; pastilles 

for effervescing beverages; sherbets [beverages]; non-
alcoholic fruit extracts; extracts of hops for making 
beer; essences for making beverages; flavored beers; 
de-alcoholized beer; wheat beer; pale ale; low-alcohol 
beer; porter [beer]; black beers [roasted malt beers]. 
 

33 – Alcoholic beverages, except beer; aperitifs; ar-
rack [arak]; brandy; wine; piquette; whisky; vodka; 
anisette [liqueur]; kirsch; gin; digesters [liqueurs and 
spirits]; cocktails; curacao; anise [liqueur]; liqueurs; 
pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based; 
alcoholic beverages containing fruit; spirits [bevera-
ges]; distilled beverages; mead [hydromel]; pepper-
mint liqueurs; bitters; rum; sake; perry; cider; rice al-
cohol; alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; al-
coholic essences; nira [sugarcane-based alcoholic be-
verage]. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 106012 A* 
(800) 1501508 
(151) 2019 06 18 
(891) 2019 06 18 
(731) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES  

LIMITED 
sun house, 201, b/1, western express highway,  
goregaon (east), mumbai 400063, India 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 01.15.23; 26.13.25 
(511)  
5 – Medicinal and pharmaceutical preparations and 
substances included in this class. 
 

35 – Marketing, sales services for the benefit of the 
distributors / stockists / wholesalers / retailers of the 
drugs and pharmaceutical products, surgical apparatus 
and instruments, scientific apparatus and instruments, 
medical apparatus and instruments. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108198 A 
(800) 1361461 
(151) 2017 03 22 
(891) 2020 03 05 
(731) HBI Europe GmbH 

Luxemburger Str. 19  41812 Erkelenz,  
Germany 

(540)  

RAW 
(591) Black, white  
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(511)  
34 – Absorbent paper for tobacco; absorbent paper for 
tobacco pipes; articles for use with tobacco; ashtrays; 
ashtrays for smokers; ashtrays for smokers made of 
non-precious metals; ashtrays of precious metal; bags 
for pipes; books of cigarette papers; cases, not of pre-
cious metal, for pipes; cases of precious metal for pi-
pes; cheroots; chewing tobacco; cigar boxes; cigar bo-
xes of precious metal; cigar cases; cigar cases, not of 
precious metal; cigar clippers; cigar cutters; cigar fil-
ters; cigar holders; cigar humidifiers; cigar lighters; 
cigar pouches; cigar tubes; cigarette ash receptacles; 
cigarette boxes; cigarette boxes of precious metal; 
cigarette cases; cigarette cases made of precious me-
tal; cigarette cases not of precious metal; cigarette 
filters; cigarette holders; cigarette holders (mouthpie-
ces for -); cigarette holders not of precious metal; ci-
garette holders of precious metal; cigarette lighters; 
cigarette lighters not for land vehicles; cigarette pac-
kets; cigarette paper; cigarette rolling papers; cigarette 
tips; cigarette tobacco; cigarette tubes; cigarette wrap-
pers; cigarettes; cigarettes containing tobacco substi-
tutes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes; cigarillos; cigars; containers for ci-
gars; electronic cigarettes; filter-tipped cigarettes; fi-
restones; firestones for lighters for smokers; gas con-
tainers for cigar and cigarette lighters; hand-rolling to-
bacco; herbs for smoking; hookahs; humidified cigar 
boxes; humidifiers for cigars; humidifiers for tobacco; 
humidors; humidors for cigars of precious metal; hu-
midors of precious metals; leaf tobacco; lighter flints; 
lighters for smokers; cigarette lighters of precious me-
tal; liquefied gas cylinders for cigarette lighters; 
match boxes; match boxes not of precious metal; 
match boxes of precious metal; match holders; match 
holders not of precious metal; match holders of pre-
cious metal; matches; mouth pieces for pipes; mouth-
pieces for cigarette holders; pipe cleaners; pipe clea-
ners for tobacco pipes; pipe filters; pipe holders; pipe 
knives; pipe pouches; pipe racks; pipe racks for toba-
cco pipes; pipe stands; pipe stems; pipe stoppers 
[smokers' requisites]; pipe tampers; pipe tobacco; pipe 
trays; pipes; pocket cigarette lighters not of precious 
metal; pocket machines for rolling cigarettes; racks 
for smokers' pipes; rappee; raw tobacco; rolling tobac-
co; safety matches; shag; smokers' articles; smoking 
pipe cleaners; smoking tobacco; snuff; snuff box hol-
ders; snuff boxes; snuff boxes of precious metal; snuff 
dispensers; spittoons for tobacco users; tips of yellow 
amber for cigar and cigarette holders; tobacco; tobac-
co products (including substitutes); tobacco boxes; 
tobacco cases; tobacco containers and humidors; toba-
cco filters; tobacco free cigarettes, other than for me-
dical purposes; tobacco jars; tobacco pipe cleaners; 
tobacco pipe scrapers; tobacco pipes; tobacco pouc-
hes; tobacco storage tins; tobacco substitutes; tobacco  
substitutes not for medical purposes; tobacco tins; 
vaporizers (electronic cigarette). 
___________________________________________ 

(260) AM 2021 108438 A 
(800) 1532360 
(151) 2019 12 16 
(891) 2019 12 16 
(731) UPL LTD. 

upl house, 610 b/2, bandra village, off western  
express highway, bandra (east), mumbai,  
maharashtra 400051, India 

(540) 

 
(591) Yellow, pink, orange 
(531) 26.01.06; 26.13.25; 29.01.13 
(511)  
1 – Fertilizer and chemical products for use in agricul-
ture, plant nutrient, additive chemical to fungicides, 
additive chemical to insecticides, flower preservati-
ves, chemicals for forestry, phosphorus, plant growth 
regulating preparations, carbolineum for the protecti-
on of plant. 
 

5 – Pesticides, insecticides, fungicides, herbicides, ve-
rmicides, rodenticides, weedicides, preparations for 
killing weeds and destroying vermin. 
 

31 – Seeds, seedlings, agricultural, horticultural and 
forestry products and grains not included in other 
classes, fresh fruits and vegetable seeds, natural plants 
and flowers. 
 

35 – Advertising, business management, business ad-
ministration, office functions, retail, online and who-
lesale trade all pertaining to the field of manufacturing 
and marketing agrochemicals, seeds and other agricul-
tural related products, industrial chemicals, chemical 
intermediates, and specialty chemicals and providing 
crop protection solutions. 
 

41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; vocational guidance. 
 

44 – Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; agricul-
ture, horticulture and forestry services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108439 A 
(800) 1532365 
(151) 2020 02 20 
(891) 2020 02 20 
(731) SOLEPHARM PHARMACEUTICALS, SIA 

Alkšņu iela 4, Jaunmārupe, LV-2166 Mārupes 
novads, Latvia 
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(540)  

OLÉ FAR DUO OIL SPRAY 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108440 A 
(800) 1532369 
(151) 2020 02 25 
(891) 2020 02 25 
(731) Yerevan Brandy Company, CJSC 

Admiral Isakov Avenue 2, 0082 Yerevan,  
Armenia 

(540) 

 
(591) Blue and gold 
(531) 06.01.02; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24;  

27.05.01; 29.01.12 
(511)  
33 – Armenian brandy; brandy; vodka; fruit vodka; 
wines; whiskey; alcoholic beverages; cider; bitters; 
anise [liqueur]; anisette [liqueur]; aperitifs; distilled 
beverages; cocktails; gin; rum; liqueurs; spirits [beve-
rages]; alcoholic essences; alcoholic extracts; alcoho-
lic beverages containing fruit; pre-mixed alcoholic be-
verages, other than beer-based. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108441 A 
(800) 1532375 
(151) 2020 03 11 
(891) 2020 03 11 
(731) Joint Stock Company "FABERLIC" 

4, Nikopol'skaya str., RU-117403 Moscow,  
Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – Abrasive cloth; sandcloth; abrasive paper; abrasi-
ves; adhesives for affixing false eyelashes; adhesives 
for affixing false hair; adhesives for cosmetic purpo-
ses; after-shave lotions; air fragrance reed diffusers; 
air fragrancing preparations; almond milk for cosme-
tic purposes; almond oil; almond soap; aloe vera pre-
parations for cosmetic purposes; alum stones [astrin-
gents]; amber [perfume]; ammonia [volatile alkali] 

[detergent]; volatile alkali [ammonia] [detergent]; an-
tiperspirant soap; antiperspirants [toiletries]; antistatic 
preparations for household purposes; aromatics [es-
sential oils]; astringents for cosmetic purposes; baby 
wipes impregnated with cleaning preparations; badian 
essence; balms, other than for medical purposes; bases 
for flower perfumes; basma [cosmetic dye]; bath pre-
parations, not for medical purposes; bath salts, not for 
medical purposes; beard dyes; beauty masks; berga-
mot oil; bleaching preparations [decolorants] for cos-
metic purposes; bleaching preparations [decolorants] 
for household purposes; bleaching salts; bleaching so-
da; breath freshening preparations for personal hygie-
ne; breath freshening sprays; breath freshening strips; 
cake flavorings [essential oils]; cake flavourings [es-
sential oils]; cakes of toilet soap; cakes of soap; can-
ned pressurized air for cleaning and dusting purposes; 
carbides of metal [abrasives]; chemical cleaning pre-
parations for household purposes; cleaning chalk; 
cleaning preparations; cleansers for intimate personal 
hygiene purposes, non medicated; cleansing milk for 
toilet purposes; cloths impregnated with a detergent 
for cleaning; cobblers' wax; collagen preparations for 
cosmetic purposes; colorants for toilet purposes; co-
lor-brightening chemicals for household purposes [la-
undry]; colour-brightening chemicals for household 
purposes [laundry]; color-removing preparations; co-
lour-removing preparations; corundum [abrasive]; co-
smetic creams; cosmetic dyes; cosmetic kits; cosmetic 
pencils; cosmetic preparations for baths; cosmetic pre-
parations for eyelashes; cosmetic preparations for skin 
care; cosmetic preparations for slimming purposes; 
cosmetics; cosmetics for animals; cosmetics for child-
ren; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton swabs 
for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic pur-
poses; creams for leather; waxes for leather; decorati-
ve transfers for cosmetic purposes; degreasers, other 
than for use in manufacturing processes; dental blea-
ching gels; dentifrices; denture polishes; deodorant 
soap; deodorants for human beings or for animals; 
deodorants for pets; depilatory preparations; depilato-
ries; depilatory wax; descaling preparations for house-
hold purposes; detergents, other than for use in manu-
facturing operations and for medical purposes; dia-
mantine [abrasive]; douching preparations for perso-
nal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; dry 
shampoos; dry-cleaning preparations; drying agents 
for dishwashing machines; eau de Cologne; emery; 
emery cloth; emery paper; essential oils; ethereal oils; 
essential oils of cedarwood; essential oils of citron; 
essential oils of lemon; ethereal essences; extracts of 
flowers [perfumes]; eyebrow cosmetics; eyebrow pen-
cils; eye-washes, not for medical purposes; fabric sof-
teners for laundry use; false eyelashes; false nails; fla-
vorings for beverages [essential oils]; flavourings for 
beverages [essential oils]; floor wax; floor wax remo-
vers [scouring preparations]; food flavourings [essen-
tial oils]; food flavorings [essential oils]; fumigation 
preparations [perfumes]; furbishing preparations; ga-
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ultheria oil; gel eye patches for cosmetic purposes; ge-
raniol; glass cloth [abrasive cloth]; greases for cosme-
tic purposes; grinding preparations; sharpening prepa-
rations; hair conditioners; hair dyes; hair colorants; 
hair lotions; hair spray; hair straightening preparati-
ons; hair waving preparations; waving preparations 
for the hair; heliotropine; henna [cosmetic dye]; her-
bal extracts for cosmetic purposes; hydrogen peroxide 
for cosmetic purposes; incense; ionone [perfumery]; 
jasmine oil; Javelle water; potassium hypochloride; 
joss sticks; lacquer-removing preparations; laundry 
bleach; laundry bleaching preparations; laundry blu-
eing; laundry glaze; laundry preparations; laundry so-
aking preparations; preparations for soaking laundry; 
laundry starch; starch for laundry purposes; lavender 
oil; lavender water; leather bleaching preparations; lip 
glosses; lipstick cases; lipsticks; lotions for cosmetic 
purposes; make-up; make-up powder; make-up prepa-
rations; make-up removing preparations; mascara; 
massage candles for cosmetic purposes; massage gels, 
other than for medical purposes; mint essence [essen-
tial oil]; mint for perfumery; mouthwashes, not for 
medical purposes; musk [perfumery]; mustache wax; 
moustache wax; nail art stickers; nail care preparati-
ons; nail glitter; nail polish; nail varnish; nail varnish 
removers; nail polish removers; neutralizers for per-
manent waving; non-slipping liquids for floors; non-
slipping wax for floors; oil of turpentine for deg-
reasing; oils for cleaning purposes; oils for cosmetic 
purposes; oils for perfumes and scents; oils for toilet 
purposes; paint stripping preparations; pastes for razor 
strops; perfumery; perfumes; petroleum jelly for cos-
metic purposes; phytocosmetic preparations; polish 
for furniture and flooring; polishing creams; polishing 
paper; polishing preparations; polishing rouge; jewe-
llers' rouge; polishing stones; polishing wax; pomades 
for cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; prepa-
rations for cleaning dentures; preparations for unb-
locking drain pipes; preparations to make the leaves 
of plants shiny; preservatives for leather [polishes]; 
leather preservatives [polishes]; pumice stone; quillaia 
bark for washing; rose oil; rust removing preparati-
ons; sachets for perfuming linen; safrol; sandpaper; 
glass paper; scented water; scented wood; scouring 
solutions; shampoos for animals [non-medicated gro-
oming preparations]; shampoos for pets [non-medica-
ted grooming preparations]; shampoos; shaving pre-
parations; shaving soap; shaving stones [astringents]; 
shining preparations [polish]; shoe cream; shoe po-
lish; shoe wax; shoemakers' wax; silicon carbide [ab-
rasive]; skin whitening creams; cream for whitening 
the skin; smoothing preparations [starching]; smoot-
hing stones; soap for brightening textile; soap for foot 
perspiration; soap; soda lye; stain removers; starch 
glaze for laundry purposes; sunscreen preparations; 
sun-tanning preparations [cosmetics]; tailors' wax; tal-
cum powder, for toilet use; teeth whitening strips; ter-
penes [essential oils]; tissues impregnated with cos-
metic lotions; tissues impregnated with make-up re-

moving preparations; toilet water; toiletry preparati-
ons; tripoli stone for polishing; turpentine for degrea-
sing; vaginal washes for personal sanitary or deodo-
rant purposes; varnish-removing preparations; volca-
nic ash for cleaning; wallpaper cleaning preparations; 
washing soda, for cleaning; wax for parquet floors; 
whiting; windshield cleaning liquids; windscreen cle-
aning liquids. 
 

5 – Absorbent cotton; absorbent wadding; acai pow-
der dietary supplements; acaricides; acetates for phar-
maceutical purposes; acids for pharmaceutical purpo-
ses; acne treatment preparations; aconitine; adhesive 
plasters; sticking plasters; adhesive tapes for medical 
purposes; adhesive bands for medical purposes; adhe-
sives for dentures; adjuvants for medical purposes; air 
deodorising preparations; air deodorizing preparati-
ons; air purifying preparations; albumin dietary supp-
lements; albuminous foodstuffs for medical purposes; 
albuminous preparations for medical purposes; alco-
hol for pharmaceutical purposes; aldehydes for phar-
maceutical purposes; algicides; alginate dietary supp-
lements; alginates for pharmaceutical purposes; alka-
line iodides for pharmaceutical purposes; alkaloids for 
medical purposes; alloys of precious metals for dental 
purposes; almond milk for pharmaceutical purposes; 
aloe vera preparations for pharmaceutical purposes; 
aluminium acetate for pharmaceutical purposes; ami-
no acids for medical purposes; amino acids for veteri-
nary purposes; anaesthetics; analgesics; angostura 
bark for medical purposes; animal washes [insectici-
des]; antibacterial handwashes; antibacterial soap; an-
tibiotics; anticryptogamic preparations; antioxidant 
pills; antiparasitic collars for animals; antiparasitic 
preparations; antiseptic cotton; antiseptics; anti-uric 
preparations; appetite suppressant pills; appetite supp-
ressants for medical purposes; aseptic cotton; asthma-
tic tea; astringents for medical purposes; babies' dia-
per-pants; babies' napkin-pants; babies' diapers; babi-
es' napkins; bacterial poisons; bacterial preparations 
for medical and veterinary use; bacteriological prepa-
rations for medical and veterinary use; balms for me-
dical purposes; balsamic preparations for medical pur-
poses; bandages for dressings; barks for pharmaceuti-
cal purposes; bath preparations for medical purposes; 
bath salts for medical purposes; bicarbonate of soda 
for pharmaceutical purposes; biocides; biological pre-
parations for medical purposes; biological preparati-
ons for veterinary purposes; biological tissue cultures 
for medical purposes; biological tissue cultures for ve-
terinary purposes; bismuth preparations for pharma-
ceutical purposes; bismuth subnitrate for pharmaceu-
tical purposes; blood for medical purposes; blood pla-
sma; bone cement for surgical and orthopaedic purpo-
ses; bone cement for surgical and orthopedic purpo-
ses; bracelets impregnated with insect repellent; bre-
ast-nursing pads; bromine for pharmaceutical purpo-
ses; bronchodilating preparations; bunion pads; by-
products of the processing of cereals for dietetic or 
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medical purposes; cachets for pharmaceutical purpo-
ses; cachou for pharmaceutical purposes; calomel [fu-
ngicide]; camphor for medical purposes; camphor oil 
for medical purposes; candy for medical purposes; 
candy, medicated; capsules for medicines; capsules 
made of dendrimer-based polymers, for pharmaceuti-
cals; carbolineum [parasiticide]; casein dietary supp-
lements; castor oil for medical purposes; cattle washes 
[insecticides]; caustic pencils; caustics for pharmaceu-
tical purposes; cedar wood for use as an insect repe-
llent; cellulose esters for pharmaceutical purposes; 
cellulose ethers for pharmaceutical purposes; cement 
for animal hooves; charcoal for pharmaceutical purpo-
ses; chemical conductors for electrocardiograph elect-
rodes; chemical contraceptives; chemical preparations 
for medical purposes; chemical preparations for phar-
maceutical purposes; chemical preparations for the 
diagnosis of pregnancy; chemical preparations for tre-
ating diseases affecting cereal plants; chemical pre-
parations for treating diseases affecting vine plants; 
chemical preparations for treating mildew; chemical 
preparations for treating phylloxera; chemical prepa-
rations for treating wheat blight; chemical preparati-
ons for treating wheat smut; chemical preparations for 
veterinary purposes; chemical reagents for medical or 
veterinary purposes; chemico-pharmaceutical prepara-
tions; chewing gum for medical purposes; chilblain 
preparations; chinoline for medical purposes; chloro-
form; cocaine; cod liver oil; collagen for medical pur-
poses; collodion for pharmaceutical purposes; collyri-
um; compresses; condurango bark for medical purpo-
ses; contact lens cleaning preparations; cooling sprays 
for medical purposes; corn remedies; corn rings for 
the feet; cotton for medical purposes; cotton sticks for 
medical purposes; cotton swabs for medical purposes; 
cream of tartar for pharmaceutical purposes; creosote 
for pharmaceutical purposes; croton bark; cultures of 
microorganisms for medical or veterinary use; curare; 
decoctions for pharmaceutical purposes; dental abrasi-
ves; dental amalgams; dental amalgams of gold; den-
tal cements; dental impression materials; dental lacqu-
er; dental mastics; deodorants for clothing and texti-
les; deodorants, other than for human beings or for 
animals; depuratives; detergents for medical purposes; 
diabetic bread adapted for medical use; diagnostic 
biomarker reagents for medical purposes; diagnostic 
preparations for medical purposes; diagnostic prepara-
tions for veterinary purposes; diapers for incontinen-
ce; diapers for pets; diastase for medical purposes; 
dietary fiber; dietary fibre; dietary supplements for 
animals; dietary supplements with a cosmetic effect; 
dietetic beverages adapted for medical purposes; die-
tetic foods adapted for medical purposes; dietetic sub-
stances adapted for medical use; digestives for phar-
maceutical purposes; digitalin; dill oil for medical 
purposes; disinfectant soap; disinfectants; disinfec-
tants for chemical toilets; disinfectants for hygiene 
purposes; dog washes [insecticides]; douching prepa-
rations for medical purposes; dressings, medical; 

drugs for medical purposes; elixirs [pharmaceutical 
preparations]; enzyme dietary supplements; enzyme 
preparations for medical purposes; enzyme preparati-
ons for veterinary purposes; enzymes for medical pur-
poses; enzymes for veterinary purposes; ergot for 
pharmaceutical purposes; esters for pharmaceutical 
purposes; ethers for pharmaceutical purposes; eucaly-
ptol for pharmaceutical purposes; eucalyptus for phar-
maceutical purposes; extracts of hops for pharmaceu-
tical purposes; eyepatches for medical purposes; feb-
rifuges; fennel for medical purposes; ferments for 
pharmaceutical purposes; first-aid boxes, filled; fish 
meal for pharmaceutical purposes; flour for pharma-
ceutical purposes; meal for pharmaceutical purposes; 
flowers of sulfur for pharmaceutical purposes; fly cat-
ching paper; fly destroying preparations; fly glue; fly 
catching adhesives; food for babies; formic aldehyde 
for pharmaceutical purposes; freeze-dried food adap-
ted for medical purposes; lyophilized food adapted for 
medical purposes; lyophilised food adapted for medi-
cal purposes; freeze-dried meat adapted for medical 
purposes; lyophilized meat adapted for medical pur-
poses; lyophilised meat adapted for medical purposes; 
frostbite salve for pharmaceutical purposes; fumiga-
ting sticks; fumigating pastilles; fumigation preparati-
ons for medical purposes; fungicides; gallic acid for 
pharmaceutical purposes; gamboge for medical pur-
poses; gases for medical purposes; gauze for dres-
sings; gelatine for medical purposes; gentian for phar-
maceutical purposes; germicides; glucose dietary sup-
plements; glucose for medical purposes; glycerine for 
medical purposes; glycerophosphates; greases for me-
dical purposes; greases for veterinary purposes; guaia-
col for pharmaceutical purposes; gum for medical 
purposes; gurjun balsam for medical purposes; hema-
togen; haematogen; hemoglobin; haemoglobin; hemo-
rrhoid preparations; haemorrhoid preparations; hemo-
static pencils; haemostatic pencils; herbal extracts for 
medical purposes; herbal teas for medicinal purposes; 
herbicides; weedkillers; preparations for destroying 
noxious plants; homogenized food adapted for medi-
cal purposes; homogenised food adapted for medical 
purposes; hormones for medical purposes; hydrastine; 
hydrastinine; hydrated chloral for pharmaceutical pur-
poses; hydrogen peroxide for medical purposes; im-
munostimulants; infant formula; injectable dermal fi-
llers; insect repellent incense; insect repellents; insec-
ticidal animal shampoos; insecticidal veterinary was-
hes; insecticides; iodides for pharmaceutical purposes; 
iodine for pharmaceutical purposes; iodoform; irish 
moss for medical purposes; isotopes for medical pur-
poses; jalap; jujube, medicated; lacteal flour for ba-
bies; lactose for pharmaceutical purposes; milk sugar 
for pharmaceutical purposes; larvae exterminating 
preparations; laxatives; lead water; goulard water; le-
cithin dietary supplements; lecithin for medical pur-
poses; leeches for medical purposes; lice treatment 
preparations [pediculicides]; lime-based pharmaceuti-
cal preparations; liniments; linseed dietary supple-
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ments; flaxseed dietary supplements; linseed for phar-
maceutical purposes; flaxseed for pharmaceutical pur-
poses; linseed meal for pharmaceutical purposes; flax-
seed meal for pharmaceutical purposes; linseed oil 
dietary supplements; flaxseed oil dietary supplements; 
lint for medical purposes; liquorice for pharmaceutical 
purposes; lotions for pharmaceutical purposes; lotions 
for veterinary purposes; lupulin for pharmaceutical 
purposes; magnesia for pharmaceutical purposes; malt 
for pharmaceutical purposes; malted milk beverages 
for medical purposes; mangrove bark for pharmaceu-
tical purposes; massage candles for therapeutic purpo-
ses; media for bacteriological cultures; bouillons for 
bacteriological cultures; bacteriological culture medi-
ums; medical preparations for slimming purposes; 
medicated after-shave lotions; medicated animal feed; 
medicated dentifrices; medicated dry shampoos; me-
dicated eye-washes; medicated hair lotions; medicated 
shampoos; medicated shampoos for pets; medicated 
soap; medicated toiletry preparations; medicinal alco-
hol; medicinal drinks; medicinal hair growth prepa-
rations; medicinal herbs; medicinal infusions; medici-
nal mud; medicinal sediment [mud]; medicinal oils; 
medicinal roots; medicinal tea; medicine cases, porta-
ble, filled; medicines for alleviating constipation; me-
dicines for dental purposes; medicines for human pur-
poses; medicines for veterinary purposes; melissa wa-
ter for pharmaceutical purposes; menthol; mercurial 
ointments; milk ferments for pharmaceutical purpo-
ses; milking grease; mineral food supplements; mine-
ral water salts; mineral waters for medical purposes; 
mint for pharmaceutical purposes; molding wax for 
dentists; moulding wax for dentists; moleskin for me-
dical purposes; mothproofing paper; mothproof paper; 
mothproofing preparations; mouthwashes for medical 
purposes; mud for baths; mustard for pharmaceutical 
purposes; mustard oil for medical purposes; mustard 
plasters; mustard poultices; myrobalan bark for phar-
maceutical purposes; narcotics; nervines; nicotine 
gum for use as an aid to stop smoking; nicotine pat-
ches for use as aids to stop smoking; nutraceutical 
preparations for therapeutic or medical purposes; nut-
ritional supplements; nutritive substances for microor-
ganisms; oil of turpentine for pharmaceutical purpo-
ses; ointments for pharmaceutical purposes; opiates; 
opium; opodeldoc; opotherapy preparations; organot-
herapy preparations; oxygen baths; oxygen for medi-
cal purposes; pants, absorbent, for incontinence; panty 
liners [sanitary]; paper for mustard plasters; paper for 
mustard poultices; parasiticides; pastilles for pharma-
ceutical purposes; lozenges for pharmaceutical purpo-
ses; pearl powder for medical purposes; pectin for 
pharmaceutical purposes; pediculicidal shampoos; 
pepsins for pharmaceutical purposes; peptones for 
pharmaceutical purposes; personal sexual lubricants; 
pesticides; petroleum jelly for medical purposes; phar-
maceutical preparations; pharmaceutical preparations 
for skin care; pharmaceutical preparations for treating 
dandruff; pharmaceutical preparations for treating 

sunburn; pharmaceuticals; phenol for pharmaceutical 
purposes; phosphates for pharmaceutical purposes; 
phytotherapy preparations for medical purposes; plant 
extracts for pharmaceutical purposes; poisons; pollen 
dietary supplements; pomades for medical purposes; 
porcelain for dental prostheses; potassium salts for 
medical purposes; poultices; powder of cantharides; 
powdered milk for babies; pre-filled syringes for me-
dical purposes; preparations for callouses; preparati-
ons for destroying dry rot fungus; preparations for 
destroying mice; preparations for destroying noxious 
animals; preparations for reducing sexual activity; 
preparations for the treatment of burns; preparations 
of microorganisms for medical or veterinary use; pre-
parations of trace elements for human and animal use; 
preparations to facilitate teething; propolis dietary su-
pplements; propolis for pharmaceutical purposes; pro-
tein dietary supplements; protein supplements for ani-
mals; purgatives; evacuants; pyrethrum powder; quas-
sia for medical purposes; quebracho for medical pur-
poses; quinine for medical purposes; quinquina for 
medical purposes; cinchona for medical purposes; ra-
dioactive substances for medical purposes; radiologi-
cal contrast substances for medical purposes; radium 
for medical purposes; rat poison; reagent paper for 
medical purposes; reagent paper for veterinary purpo-
ses; remedies for foot perspiration; remedies for pers-
piration; repellents for dogs; rhubarb roots for phar-
maceutical purposes; royal jelly dietary supplements; 
royal jelly for pharmaceutical purposes; rubber for 
dental purposes; salts for medical purposes; salts for 
mineral water baths; sanitary panties; menstruation 
knickers; sanitary knickers; sanitary pants; sanitary 
tampons; menstruation tampons; sanitary towels; sani-
tary napkins; sanitary pads; sarsaparilla for medical 
purposes; scapulars for surgical purposes; sea water 
for medicinal bathing; sedatives; tranquillizers; semen 
for artificial insemination; serotherapeutic medicines; 
serums; sexual stimulant gels; siccatives [drying ag-
ents] for medical purposes; slimming pills; slug exter-
minating preparations; smelling salts; smoking herbs 
for medical purposes; sodium salts for medical purpo-
ses; soil-sterilising preparations; soil-sterilizing prepa-
rations; solutions for contact lenses; solutions for use 
with contact lenses; solvents for removing adhesive 
plasters; soporifics; starch for dietetic or pharmaceuti-
cal purposes; stem cells for medical purposes; stem 
cells for veterinary purposes; sterilising preparations; 
sterilizing preparations; steroids; stick liquorice for 
pharmaceutical purposes; strychnine; styptic prepara-
tions; sugar for medical purposes; sulfonamides [me-
dicines]; sulfur sticks [disinfectants]; sunburn oint-
ments; suppositories; surgical dressings; surgical glu-
es; surgical implants comprised of living tissues; sy-
rups for pharmaceutical purposes; tanning pills; tartar 
for pharmaceutical purposes; teeth filling material; 
therapeutic preparations for the bath; thermal water; 
thymol for pharmaceutical purposes; tincture of iodi-
ne; tinctures for medical purposes; tissues impregna-
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ted with pharmaceutical lotions; tobacco extracts [in-
secticides]; tobacco-free cigarettes for medical purpo-
ses; tonics [medicines]; transplants [living tissues]; 
turpentine for pharmaceutical purposes; vaccines; va-
ginal washes for medical purposes; vermifuges; an-
thelmintics; vermin destroying preparations; vesi-
cants; veterinary preparations; vitamin preparations; 
vitamin supplement patches; vulnerary sponges; wad-
ding for medical purposes; wart pencils; wheat germ 
dietary supplements; yeast dietary supplements; yeast 
for pharmaceutical purposes. 
 

21 – Abrasive pads for kitchen purposes; abrasive 
sponges for scrubbing the skin; aerosol dispensers, 
not for medical purposes; animal bristles [brushware]; 
animal grooming gloves; apparatus for wax-polishing, 
non-electric; aquarium hoods; aromatic oil diffusers, 
other than reed diffusers; autoclaves, non-electric, for 
cooking; pressure cookers, non-electric; baby baths, 
portable; baking mats; basins [receptacles]; baskets 
for household purposes; basting brushes; basting spo-
ons [cooking utensils]; beaters, non-electric; beer 
mugs; bird baths; birdcages; blenders, non-electric, 
for household purposes; bobeches; candle drip rings; 
bootjacks; boot trees; bottle openers, electric and non-
electric; bottles; bowls [basins]; basins [bowls]; boxes 
for dispensing paper towels; boxes of glass; bread 
baskets for household purposes; bread bins; bread 
boards; broom handles; brooms; brushes for cleaning 
tanks and containers; brushes for footwear; brushes; 
buckets; pails; buckets made of woven fabrics; bulb 
basters; busts of porcelain, ceramic, earthenware, ter-
ra-cotta or glass; butter dishes; butter-dish covers; bu-
ttonhooks; cabarets [trays]; cages for household pets; 
cake decorating tips and tubes; cake moulds; cake 
molds; candelabra [candlesticks]; candlesticks; candle 
extinguishers; candle jars [holders]; candy boxes; bo-
xes for sweetmeats; car washing mitts; carpet beaters 
[hand instruments]; carpet sweepers; cauldrons; cera-
mics for household purposes; chamber pots; chamois 
leather for cleaning; buckskin for cleaning; skins of 
chamois for cleaning; cheese-dish covers; china orna-
ments; chopsticks; cinder sifters [household utensils]; 
cleaning instruments, hand-operated; cleaning tow; 
closures for pot lids; cloth for washing floors; clothes-
pegs; clothes-pins; clothing stretchers; stretchers for 
clothing; cloths for cleaning; rags for cleaning; coas-
ters, not of paper or textile; cocktail shakers; cocktail 
stirrers; coffee filters, non-electric; coffee grinders, 
hand-operated; coffee percolators, non-electric; coffee 
services [tableware]; coffeepots, non-electric; coin 
banks; cold packs for chilling food and beverages; 
comb cases; combs for animals; combs; confectioners' 
decorating bags [pastry bags]; containers for house-
hold or kitchen use; cookery moulds; cookery molds; 
cookie [biscuit] cutters; cookie jars; cooking mesh 
bags, other than for microwaves; cooking pot sets; 
cooking pots; cooking skewers of metal; cooking pins 
of metal; cooking utensils, non-electric; coolers [ice 

pails]; ice buckets; ice pails; corkscrews, electric and 
non-electric; cosmetic spatulas; cosmetic utensils; co-
tton waste for cleaning; couscous cooking pots, non-
electric; covers, not of paper, for flower pots; flower-
pot covers, not of paper; cruet sets for oil and vinegar; 
cruets; crumb trays; crushers for kitchen use, non-el-
ectric; crystal [glassware]; cups; cups of paper or plas-
tic; currycombs; cutting boards for the kitchen; decan-
ter tags; decanters; deep fryers, non-electric; demi-
johns; carboys; deodorising apparatus for personal 
use; deodorizing apparatus for personal use; dish co-
vers; covers for dishes; dishes; dishwashing brushes; 
disposable table plates; drinking bottles for sports; 
drinking glasses; drinking horns; drinking straws; 
straws for drinking; drinking troughs; drinking ves-
sels; dripping pans; droppers for cosmetic purposes; 
droppers for household purposes; drying racks for 
laundry; dustbins; garbage cans; refuse bins; trash 
cans; dusting apparatus, non-electric; dusting cloths 
[rags]; earthenware; crockery; earthenware saucepans; 
egg cups; egg poachers; egg separators, non-electric, 
for household purposes; egg yolk separators; electric 
brushes, except parts of machines; electric combs; 
electric devices for attracting and killing insects; ena-
melled glass, not for building; epergnes; eyebrow 
brushes; eyelash brushes; feather-dusters; feeding tro-
ughs; fiberglass thread, other than for textile use; fib-
reglass thread, other than for textile use; fiberglass, ot-
her than for insulation or textile use; fibreglass, other 
than for insulation or textile use; figurines of porcela-
in, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass; statue-
ttes of porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or 
glass; fitted picnic baskets, including dishes; flasks; 
flat-iron stands; floss for dental purposes; flower pots; 
fly swatters; fly traps; foam toe separators for use in 
pedicures; food steamers, non-electric; fruit cups; fruit 
presses, non-electric, for household purposes; frying 
pans; funnels; furniture dusters; fused silica [semi-
worked product], other than for building; gardening 
gloves; garlic presses [kitchen utensils]; glass bowls; 
glass bulbs [receptacles]; glass vials [receptacles]; 
glass flasks [containers]; glass for vehicle windows 
[semi-finished product]; glass incorporating fine elec-
trical conductors; glass jars [carboys]; glass stoppers; 
glass wool, other than for insulation; glass, unworked 
or semi-worked, except building glass; glasses [recep-
tacles]; glove stretchers; gloves for household purpo-
ses; glue-pots; graters for kitchen use; grill supports; 
gridiron supports; grills [cooking utensils]; griddles 
[cooking utensils]; hair for brushes; heads for electric 
toothbrushes; heaters for feeding bottles, non-electric; 
heat-insulated containers; heat-insulated containers 
for beverages; hip flasks; holders for flowers and 
plants [flower arranging]; horse brushes; horsehair for 
brush-making; hot pots, not electrically heated; ice 
cream scoops; ice cube molds; ice cube moulds; ice 
tongs; indoor aquaria; tanks [indoor aquaria]; indoor 
terrariums [plant cultivation]; indoor terrariums [viva-
riums]; inflatable bath tubs for babies; insect traps; in-
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sulating flasks; vacuum bottles; ironing board covers, 
shaped; ironing boards; isothermic bags; kettles, non-
electric; kitchen containers; kitchen grinders, non-el-
ectric; kitchen utensils; knife rests for the table; ladles 
for serving wine; lamp-glass brushes; large-toothed 
combs for the hair; lazy susans; lint removers, electric 
or non-electric; liqueur sets; litter boxes for pets; litter 
trays for pets; lunch boxes; majolica; make-up brus-
hes; make-up removing appliances; make-up sponges; 
mangers for animals; material for brush-making; me-
nu card holders; mess-tins; mills for household pur-
poses, hand-operated; mixing spoons [kitchen uten-
sils]; molds [kitchen utensils]; moulds [kitchen uten-
sils]; mop wringer buckets; mop wringers; mops; 
mortars for kitchen use; mosaics of glass, not for buil-
ding; mouse traps; mugs; nail brushes; napkin rings; 
nest eggs, artificial; noodle machines, hand-operated; 
nozzles for watering cans; roses for watering cans; 
nozzles for watering hose; nutcrackers; opal glass; 
opaline glass; oven mitts; kitchen mitts; barbecue 
mitts; painted glassware; paper plates; pasta makers, 
hand-operated; pastry cutters; pepper mills, hand-
operated; pepper pots; perfume burners; perfume va-
porizers; perfume sprayers; pestles for kitchen use; 
pie servers; tart scoops; pig bristles for brush-making; 
piggy banks; pitchers; jugs; place mats, not of paper 
or textile; plate glass [raw material]; plates for diffu-
sing aromatic oil; plates to prevent milk boiling over; 
plug-in diffusers for mosquito repellents; plungers for 
clearing blocked drains; polishing apparatus and ma-
chines, for household purposes, non-electric; polis-
hing cloths; polishing gloves; polishing leather; polis-
hing materials for making shiny, except preparations, 
paper and stone; porcelain ware; portable cool boxes, 
non-electric; portable coolers, non-electric; pot lids; 
potholders; pots; pottery; poultry rings; pouring spo-
uts; powder compacts; powder puffs; powdered glass 
for decoration; rat traps; refrigerating bottles; reusable 
ice cubes; reusable silicone food covers; rings for 
birds; rolling pins, domestic; rotary washing lines; sa-
lad bowls; salad tongs; salt cellars; salt shakers; sau-
cepan scourers of metal; saucers; scoops for house-
hold purposes; scouring pads; pads for cleaning; 
scrubbing brushes; services [dishes]; serving ladles; 
shaving brush stands; stands for shaving brushes; sha-
ving brushes; shoe horns; shoe trees; sieves [house-
hold utensils]; sifters [household utensils]; signboards 
of porcelain or glass; siphon bottles for aerated water; 
siphon bottles for carbonated water; ski wax brushes; 
smoke absorbers for household purposes; soap boxes; 
soap dispensers; soap holders; dishes for soap; soup 
bowls; spatulas for kitchen use; spice sets; sponge 
holders; sponges for household purposes; sprinklers; 
squeegees [cleaning instruments]; stands for portable 
baby baths; statues of porcelain, ceramic, earthenwa-
re, terra-cotta or glass; steel wool for cleaning; stew-
pans; strainers for household purposes; sugar bowls; 
sugar tongs; syringes for watering flowers and plants; 
sprinklers for watering flowers and plants; table nap-

kin holders; table plates; tablemats, not of paper or 
textile; tableware, other than knives, forks and spo-
ons; tagines, non-electric; tajines, non-electric; tan-
kards; tar-brushes, long handled; tea bag rests; tea ca-
ddies; tea cosies; tea infusers; tea balls; tea services 
[tableware]; tea strainers; teapots; thermally insulated 
containers for food; tie presses; toilet brushes; toilet 
cases; fitted vanity cases; toilet paper dispensers; toi-
let paper holders; toilet sponges; toilet utensils; tooth-
brushes; toothbrushes, electric; toothpick holders; to-
othpicks; tortilla presses, non-electric [kitchen uten-
sils]; towel rails and rings; rails and rings for towels; 
trays for household purposes; trays of paper, for hou-
sehold purposes; trivets [table utensils]; trouser pres-
ses; urns; utensils for household purposes; vases; ve-
getable dishes; vessels of metal for making ices and 
iced drinks; vitreous silica fibres, other than for textile 
use; vitreous silica fibers, other than for textile use; 
waffle irons, non-electric; washing boards; washtubs; 
waste paper baskets; water apparatus for cleaning te-
eth and gums; watering cans; watering devices; sprin-
kling devices; wax-polishing appliances, non-electric, 
for shoes; whisks, non-electric, for household purpo-
ses; window-boxes; wine aerators; wine-tasting pipe-
ttes; wine-tasting siphons; wool waste for cleaning; 
works of art of porcelain, ceramic, earthenware, terra-
cotta or glass. 
 

25 – Albs; ankle boots; aprons [clothing]; ascots; 
babies' pants [underwear]; bandanas [neckerchiefs]; 
bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing caps; 
bathing suits; swimsuits; bathing trunks; bathing dra-
wers; beach clothes; beach shoes; belts [clothing]; be-
rets; bibs, not of paper; bibs, sleeved, not of paper; 
boas [necklets]; bodices [lingerie]; boot uppers; boots 
for sports; boots; boxer shorts; braces for clothing [su-
spenders]; suspenders; brassieres; breeches for wear; 
camisoles; cap peaks; caps being headwear; chasub-
les; clothing containing slimming substances; clothing 
for gymnastics; clothing of imitations of leather; clot-
hing of leather; clothing; coats; collars [clothing]; co-
mbinations [clothing]; corselets; corsets [underclot-
hing]; cuffs; wristbands [clothing]; cyclists' clothing; 
detachable collars; dress shields; dresses; dressing 
gowns; ear muffs [clothing]; embroidered clothing; 
esparto shoes or sandals; fingerless gloves; fishing 
vests; fittings of metal for footwear; football shoes; 
football boots; footmuffs, not electrically heated; fo-
otwear uppers; footwear; fur stoles; furs [clothing]; 
gabardines [clothing]; gaiters; spats; galoshes; golos-
hes; garters; girdles; gloves [clothing]; gymnastic sho-
es; hairdressing capes; half-boots; hat frames [skele-
tons]; hats; headbands [clothing]; headwear; heel pro-
tectors for shoes; heelpieces for footwear; heelpieces 
for stockings; heels; hoods [clothing]; hosiery; inner 
soles; jackets [clothing]; jerseys [clothing]; judo uni-
forms; jumper dresses; pinafore dresses; karate uni-
forms; kimonos; knitwear [clothing]; lace boots; laye-
ttes [clothing]; leggings [leg warmers]; leg warmers; 
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leggings [trousers]; leotards; liveries; maniples; man-
tillas; masquerade costumes; miters [hats]; mitres 
[hats]; mittens; money belts [clothing]; motorists' clo-
thing; muffs [clothing]; neck scarves [mufflers]; neck 
scarfs [mufflers]; mufflers [neck scarves]; neckties; 
non-slipping devices for footwear; outerclothing; ove-
ralls; smocks; overcoats; topcoats; pajamas; pyjamas; 
panties; knickers; paper clothing; paper hats [clot-
hing]; parkas; pelerines; pelisses; petticoats; pocket 
squares; pockets for clothing; ponchos; ready-made 
clothing; ready-made linings [parts of clothing]; san-
dals; saris; sarongs; sashes for wear; scarfs; scarves; 
shawls; shirt fronts; shirt yokes; shirts; shoes; short-
sleeve shirts; shower caps; ski boots; ski gloves; 
skirts; skorts; skull caps; sleep masks; slippers; slips 
[underclothing]; sock suspenders; socks; soles for fo-
otwear; sports jerseys; sports shoes; sports singlets; 
stocking suspenders; stockings; studs for football 
boots; stuff jackets [clothing]; suits; sweat-absorbent 
socks; sweat-absorbent stockings; sweat-absorbent 
underwear; sweat-absorbent underclothing; sweaters; 
pullovers; jumpers [pullovers]; teddies [underclot-
hing]; bodies [underclothing]; tee-shirts; tights; tips 
for footwear; togas; top hats; trouser straps; gaiter 
straps; trousers; pants (am.); turbans; underpants; un-
derwear; underclothing; uniforms; valenki [felted bo-
ots]; veils [clothing]; vests; waistcoats; visors being 
headwear; waterproof clothing; welts for footwear; 
wet suits for water-skiing; wimples; wooden shoes. 
 

29 – Ajvar [preserved peppers]; albumen for culinary 
purposes; albumin milk; protein milk; alginates for 
culinary purposes; almond milk; almond milk for cu-
linary purposes; almond milk-based beverages; al-
monds, ground; aloe vera prepared for human con-
sumption; anchovy, not live; animal marrow for food; 
apple purée; arrangements of processed fruit; artic-
hokes, preserved; bacon; beans, preserved; berries, 
preserved; black pudding; blood sausage; bone oil for 
food; bouillon; broth; bouillon concentrates; broth 
concentrates; bulgogi [Korean beef dish]; butter; bu-
ttercream; candied nuts; caviar; charcuterie; cheese; 
clams, not live; cocoa butter for food; coconut butter; 
coconut fat; coconut milk; coconut milk for culinary 
purposes; coconut milk-based beverages; coconut oil 
for food; coconut, desiccated; colza oil for food; rape 
oil for food; compotes; condensed milk; corn dogs; 
corn oil for food; maize oil for food; cottage cheese 
fritters; cranberry compote; crayfish, not live; cream 
[dairy products]; croquettes; crustaceans, not live; 
crystallized fruits; frosted fruits; curd; dates; edible 
birds' nests; edible fats; edible insects, not live; egg-
plant paste; aubergine paste; eggs; escamoles [edible 
ant larvae, prepared]; extra virgin olive oil for food; 
falafel; fat-containing mixtures for bread slices; fatty 
substances for the manufacture of edible fats; fish 
fillets; fish meal for human consumption; fish mou-
sses; fish roe, prepared; fish, not live; fish, preserved; 
fish, tinned; fish, canned; fish-based foodstuffs; fla-

voured nuts; flavored nuts; freeze-dried meat; lyophi-
lized meat; lyophilised meat; freeze-dried vegetables; 
lyophilized vegetables; lyophilised vegetables; frozen 
fruits; fruit chips; fruit jellies; fruit peel; fruit preser-
ved in alcohol; fruit pulp; fruit salads; fruit, preserved; 
fruit, stewed; fruit-based snack food; fruits, tinned; 
fruits, canned; galbi [grilled meat dish]; game, not li-
ve; gelatine; gherkins; ginger jam; guacamole [mas-
hed avocado]; ham; hazelnuts, prepared; herrings, not 
live; hot dog sausages; hummus [chickpea paste]; 
isinglass for food; jams; jellies for food; kephir [milk 
beverage]; kefir [milk beverage]; kimchi [fermented 
vegetable dish]; klipfish [salted and dried cod]; kumys 
[milk beverage]; koumiss [milk beverage]; lard; laver, 
preserved; lecithin for culinary purposes; lemon juice 
for culinary purposes; lentils, preserved; linseed oil 
for food; flaxseed oil for food; liver; liver pâté; liver 
pastes; lobsters, not live; low-fat potato chips; low-fat 
potato crisps; margarine; marmalade; meat; meat ext-
racts; meat jellies; meat, preserved; meat, tinned; me-
at, canned; milk; milk beverages, milk predominating; 
milk ferments for culinary purposes; milk products; 
milk shakes; milk substitutes; mushrooms, preserved; 
mussels, not live; non-alcoholic eggnog; nut-based 
spreads; nuts, prepared; oat milk; oils for food; olive 
oil for food; olives, preserved; onion rings; onions, 
preserved; oysters, not live; palm kernel oil for food; 
palm oil for food; peanut butter; peanut milk; peanut 
milk for culinary purposes; peanut milk-based bevera-
ges; peanuts, prepared; peas, preserved; pectin for cu-
linary purposes; pickles; pollen prepared as foodstuff; 
pork; potato chips; potato crisps; potato flakes; potato 
fritters; potato-based dumplings; poultry, not live; 
powdered eggs; powdered milk; prawns, not live; pre-
parations for making bouillon; preparations for ma-
king soup; preserved garlic; pressed fruit paste; pros-
tokvasha [soured milk]; raisins; rennet; rice milk; rice 
milk for culinary purposes; ryazhenka [fermented ba-
ked milk]; salmon, not live; salted fish; salted meats; 
sardines, not live; sauerkraut; sausage casings, natural 
or artificial; sausages; sausages in batter; sea-cucum-
bers, not live; seaweed extracts for food; seeds, pre-
pared; sesame oil for food; shellfish, not live; shrimps, 
not live; silkworm chrysalis for human consumption; 
smetana [sour cream]; snail eggs for consumption; 
soups; soya bean oil for food; soya beans, preserved, 
for food; soya milk; soya patties; spiny lobsters, not 
live; suet for food; sunflower oil for food; sunflower 
seeds, prepared; sweet corn, processed; tagine [pre-
pared meat, fish or vegetable dish]; tajine [prepared 
meat, fish or vegetable dish]; tahini [sesame seed pas-
te]; tofu; tofu patties; tomato juice for cooking; toma-
to paste; tomato purée; tripe; truffles, preserved; tuna, 
not live; vegetable juices for cooking; vegetable mar-
row paste; vegetable mousses; vegetable salads; vege-
table soup preparations; vegetable-based cream; vege-
tables, cooked; vegetables, dried; vegetables, preser-
ved; vegetables, tinned; vegetables, canned; whey; 
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whipped cream; white of eggs; yakitori; yogurt; yog-
hurt; yolk of eggs; yuba [tofu skin]. 
 

30 – Agave syrup [natural sweetener]; allspice; al-
mond confectionery; almond paste; aniseed; apple sa-
uce [condiment]; aromatic preparations for food; arti-
ficial coffee; baking powder; baking soda [bicarbo-
nate of soda for cooking purposes]; bicarbonate of 
soda for cooking purposes [baking soda]; baozi [stu-
ffed buns]; barley meal; batter mixes for okonomiyaki 
[Japanese savoury pancakes]; batter mixes for okono-
miyaki [Japanese savory pancakes]; bean meal; beer 
vinegar; bibimbap [rice mixed with vegetables and 
beef]; binding agents for ice cream; bread rolls; bread; 
breadcrumbs; buckwheat flour; buckwheat, processed; 
bulgur; buns; burritos; cake dough; cake batter; cake 
frosting [icing]; cake powder; cakes; candy decorati-
ons for cakes; candies; capers; caramels [candy]; cele-
ry salt; cereal bars; cereal preparations; cereal-based 
snack food; chamomile-based beverages; cheesebur-
gers [sandwiches]; chewing gum for breath freshe-
ning; chewing gum; chicory [coffee substitute]; chips 
[cereal products]; chocolate; chocolate beverages with 
milk; chocolate decorations for cakes; chocolate mou-
sses; chocolate spreads containing nuts; chocolate-
based beverages; chocolate-based spreads; chocolate-
coated nuts; chow-chow [condiment]; chutneys [con-
diments]; cinnamon [spice]; cloves [spice]; cocoa; co-
coa beverages with milk; cocoa-based beverages; co-
ffee; coffee beverages with milk; coffee flavourings; 
coffee flavorings; coffee-based beverages; condi-
ments; confectionery; sugar confectionery; confectio-
nery for decorating Christmas trees; cookies; biscuits; 
cooking salt; corn flakes; maize flakes; corn flour; 
corn meal; maize flour; maize meal; corn, milled; 
maize, milled; corn, roasted; maize, roasted; couscous 
[semolina]; crackers; cranberry sauce [condiment]; 
cream of tartar for culinary purposes; croûtons; 
croutons; crushed barley; crushed oats; curry [spice]; 
custard; dessert mousses [confectionery]; dough; dre-
ssings for salad; dulce de leche; edible ices; edible pa-
per; edible rice paper; essences for foodstuffs, except 
etheric essences and essential oils; ferments for pas-
tes; flavorings [flavourings], other than essential oils, 
for cakes; flavorings, other than essential oils, for ca-
kes; flavourings, other than essential oils, for cakes; 
flavourings, other than essential oils, for beverages; 
flavorings, other than essential oils, for beverages; 
flour; meal; flour-based dumplings; flowers or leaves 
for use as tea substitutes; fondants [confectionery]; 
food flavorings, other than essential oils; food flavou-
rings, other than essential oils; freeze-dried dishes 
with the main ingredient being pasta; lyophilized dis-
hes with the main ingredient being pasta; lyophilised 
dishes with the main ingredient being pasta; freeze-
dried dishes with the main ingredient being rice; lyop-
hilized dishes with the main ingredient being rice; 
lyophilised dishes with the main ingredient being rice; 
frozen yogurt [confectionery ices]; frozen yoghurt 

[confectionery ices]; fruit coulis [sauces]; fruit jellies 
[confectionery]; garden herbs, preserved [seasonings]; 
gimbap [Korean rice dish]; ginger [spice]; gingerbre-
ad; glucose for culinary purposes; gluten additives for 
culinary purposes; gluten prepared as foodstuff; gol-
den syrup; groats for human food; halvah; ham glaze; 
high-protein cereal bars; hominy; hominy grits; ho-
ney; hot dog sandwiches; husked barley; husked oats; 
ice cream; ice cubes; ice for refreshment; ice, natural 
or artificial; iced tea; infusions, not medicinal; instant 
rice; jiaozi [stuffed dumplings]; ketchup [sauce]; kim-
chijeon [fermented vegetable pancakes]; leaven; linse-
ed for culinary purposes [seasoning]; flaxseed for cu-
linary purposes [seasoning]; liquorice [confectionery]; 
lomper [potato-based flatbread]; macaroni; macaroons 
[pastry]; malt biscuits; malt extract for food; malt for 
human consumption; maltose; marinades; marzipan; 
mayonnaise; meat gravies; meat pies; meat tenderizers 
for household purposes; minced garlic [condiment]; 
mint for confectionery; mints for breath freshening; 
mirror icing [mirror glaze]; miso [condiment]; soya 
bean paste [condiment]; molasses for food; muesli; 
mustard; mustard meal; natural sweeteners; noodle-
based prepared meals; noodles; ribbon vermicelli; nut 
flours; nutmegs; oat flakes; oat-based food; oatmeal; 
okonomiyaki [Japanese savoury pancakes]; okono-
miyaki [Japanese savory pancakes]; onigiri [rice 
balls]; palm sugar; pancakes; pasta; pasta sauce; pas-
tila [confectionery]; pastilles [confectionery]; lozen-
ges [confectionery]; pastries; pastry dough; pâtés en 
croûte; peanut confectionery; pelmeni [dumplings stu-
ffed with meat]; pepper; peppermint sweets; peppers 
[seasonings]; pesto [sauce]; petit-beurre biscuits; pe-
tits fours [cakes]; piccalilli; pies; pizzas; popcorn; po-
tato flour; powders for making ice cream; pralines; 
preparations for stiffening whipped cream; processed 
seeds for use as a seasoning; propolis; bee glue; pud-
dings; quiches; quinoa, processed; ramen [Japanese 
noodle-based dish]; ravioli; relish [condiment]; rice; 
rice cakes; rice pudding; rice pulp for culinary pur-
poses; rice-based snack food; royal jelly; rusks; saf-
fron [seasoning]; sago; salt for preserving foodstuffs; 
sandwiches; sauces [condiments]; sausage binding 
materials; sea water for cooking; seasonings; seaweed 
[condiment]; semolina; senbei [rice crackers]; sesame 
seeds [seasonings]; shaved ice with sweetened red 
beans; sherbets [ices]; sorbets [ices]; soba noodles; 
soya flour; soya sauce; spaghetti; spices; spring rolls; 
star aniseed; starch for food; stick liquorice [confec-
tionery]; sugar; sushi; sweetmeats [candy]; tabbouleh; 
tacos; tapioca; tapioca flour; tarts; tea; tea-based be-
verages; thickening agents for cooking foodstuffs; to-
mato sauce; tortillas; turmeric; udon noodles; unlea-
vened bread; unroasted coffee; vanilla flavourings for 
culinary purposes; vanilla flavorings for culinary pur-
poses; vanillin [vanilla substitute]; vareniki [stuffed 
dumplings]; vegetal preparations for use as coffee 
substitutes; vermicelli [noodles]; vinegar; waffles; 
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wheat flour; wheat germ for human consumption; 
yeast; zephyr [confectionery]; zefir [confectionery]. 
 

44 – Aerial and surface spreading of fertilizers and ot-
her agricultural chemicals; aerial and surface sprea-
ding of fertilisers and other agricultural chemicals; 
alternative medicine services; animal breeding; ani-
mal grooming; animal-assisted therapy; aquaculture 
services; aromatherapy services; artificial inseminati-
on services; beauty salon services; blood bank servi-
ces; body piercing; chiropractic; convalescent home 
services; dentistry services; depilatory waxing; far-
ming equipment rental; flower arranging; gardening; 
hair implantation; hairdressing; health care; health 
center services; health centres; health counselling; he-
alth counseling; health spa services; horticulture; hos-
pice services; hospital services; human tissue bank 
services; in vitro fertilization services; in vitro fertili-
sation services; landscape design; landscape garde-
ning; lawn care; manicuring; massage; medical advice 
for individuals with disabilities; medical analysis ser-
vices for diagnostic and treatment purposes provided 
by medical laboratories; medical assistance; medical 
clinic services; medical equipment rental; medical 
screening; midwife services; nursing home services; 
nursing, medical; opticians' services; orthodontic ser-
vices; palliative care; pest control services for agricul-
ture, aquaculture, horticulture and forestry; pet groo-
ming; pharmacy advice; physical therapy; physiothe-
rapy; plant nursery services; plastic surgery; prepa-
ration of prescriptions by pharmacists; public bath 
services for hygiene purposes; reforestation services; 
rehabilitation for substance abuse patients; rental of 
animals for gardening purposes; rental of beehives; 
rental of sanitary installations; rest home services; sa-
natorium services; sauna services; services of a psyc-
hologist; solarium services; speech therapy; tattooing; 
telemedicine services; therapy services; tree planting 
for carbon offsetting purposes; tree surgery; Turkish 
bath services; vermin exterminating for agriculture, 
aquaculture, horticulture and forestry; veterinary as-
sistance; visagists' services; weed killing; wreath ma-
king. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108442 A 
(800) 1532387 
(151) 2020 03 10 
(891) 2020 03 10 
(731) Sovmestnoe obchtchestvo s ogranitchennoy  

otvetstvennostiyu "Conte Spa" 
d. 30, Pobedy Street, 230026 Grodno, Belarus 

(540) 

 

(591) Dark-blue, blue, white and yellow 
(531) 26.03.01; 26.03.06; 26.03.07; 26.03.22; 

26.03.24; 26.04.02; 26.04.16; 26.05.02;  
26.13.25; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.14 

(511)  
25 – Wimples; underwear; sweat-absorbent underwe-
ar; berets; overalls; boas [necklets]; boxer shorts; an-
kle boots; ski boots; boots for sports; breeches for 
wear; trousers; football boots; brassieres; valenki [fel-
ted boots]; collars [clothing]; detachable collars; shirt 
yokes; veils [clothing]; gabardines [clothing]; galos-
hes; neckties; ascots; leggings [leg warmers]; gaiters; 
boot uppers; corselets; jerseys [clothing]; vests; sports 
jerseys; hosiery; heels; hoods [clothing]; hat frames 
[skeletons]; pockets for clothing; scarfs; kimonos; vi-
sors being headwear; tights; slips [underclothing]; wet 
suits for water-skiing; combinations [clothing]; bodi-
ces [lingerie]; corsets [underclothing]; suits; bathing 
suits; masquerade costumes; beach clothes; leotards; 
stuff jackets [clothing]; jackets [clothing]; fishing 
vests; leggings [trousers]; liveries; camisoles; sports 
singlets; cuffs; short-sleeve shirts; mantillas; coats; 
sleep masks; furs [clothing]; fingerless gloves; miters 
[hats]; footmuffs, not electrically heated; muffs [clot-
hing]; bibs, not of paper; bibs, sleeved, not of paper; 
fur stoles; ear muffs [clothing]; socks; sweat-absor-
bent socks; footwear; beach shoes; sports shoes; clot-
hing; paper clothing; outerclothing; ready-made clot-
hing; cyclists' clothing; clothing for gymnastics; clot-
hing of imitations of leather; clothing of leather; wa-
terproof clothing; uniforms; fittings of metal for foot-
wear; overcoats; panties; parkas; pelerines; ski gloves; 
gloves [clothing]; pajamas; bathing trunks; shirt 
fronts; neckerchiefs; pocket squares; dresses; sock 
suspenders; stocking suspenders; ready-made linings 
[parts of clothing]; dress shields; soles for footwear; 
braces for clothing [suspenders]; half-boots; lace bo-
ots; ponchos; girdles; money belts [clothing]; belts 
[clothing]; layettes [clothing]; non-slipping devices 
for footwear; heelpieces for stockings; welts for foot-
wear; chasubles; shirts; wooden shoes; sandals; bath 
sandals; boots; jumper dresses; saris; sarongs; swea-
ters; footwear uppers; inner soles; albs; bath slippers; 
togas; knitwear [clothing]; underpants; shoes; gym-
nastic shoes; slippers; skull caps; turbans; headwear; 
aprons [clothing]; judo uniforms; karate uniforms; 
tee-shirts; dressing gowns; bath robes; top hats; swe-
at-absorbent stockings; shawls; paper hats [clothing]; 
hats [clothing]; shower caps; bathing caps; neck gai-
ters; studs for football boots; hats; babies' pants [un-
derwear]; trouser straps; pelisses; esparto shoes or sa-
ndals; skirts; petticoats; skorts. 
 

35 – Import-export agency services; commercial in-
formation agency services; rental of advertising space; 
computerized file management; demonstration of go-
ods; opinion polling; market studies; providing busi-
ness information; providing commercial information 
and advice for consumers in the choice of products 
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and services; marketing research; marketing; targeted 
marketing; updating and maintenance of data in com-
puter databases; online retail services for downloadab-
le and pre-recorded music and movies; online retail 
services for downloadable ring tones; online retail 
services for downloadable digital music; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes; 
arranging and conducting of marketing events; arran-
ging and conducting of advertising events; organiza-
tion of fashion shows for promotional purposes; orga-
nization of trade fairs; business appraisals; business 
management assistance; commercial intermediation 
services; provision of an online marketplace for bu-
yers and sellers of goods and services; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
conducting on-line surveys; auctioneering; sales pro-
motion for others; promotion of goods and services 
through sponsorship of sports events; production of 
teleshopping programmes; office machines and equip-
ment rental; rental of vending machines; rental of 
sales stands; publication of publicity texts; radio ad-
vertising; direct mail advertising; online advertising 
on a computer network; advertising by mail order; ad-
vertising; television advertising; telemarketing servi-
ces; commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; business management of 
reimbursement programs for others; administration of 
consumer loyalty programs; administrative processing 
of purchase orders; modelling for advertising or sales 
promotion; procurement services for others [purcha-
sing goods and services for other businesses]; out-
sourcing services [business assistance]; retail services 
connected to the sale of clothing, footwear, headgear, 
including via online stores. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108468 A 
(800) 1533031 
(151) 2019 05 14 
(891) 2019 05 14 
(731) Japan Tobacco Inc. 

1-1, Toranomon, 4-chome, Minato-ku, Tokyo,  
Japan 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 01.03.02; 01.03.15; 01.15.09; 26.04.05;  

26.04.12; 26.04.13; 26.04.24; 26.11.12;  
26.11.13; 26.15.01 

 

(511)  
34 – Tobacco, raw or manufactured; smoking tobac-
co, pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, 
snus; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigari-
llos; snuff; smokers' articles included in class 34; ci-
garette paper, cigarette tubes and matches. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108469 A 
(800) 1533032 
(151) 2019 05 14 
(891) 2019 05 14 
(731) Japan Tobacco Inc. 

1-1, Toranomon, 4-chome, Minato-ku, Tokyo,  
Japan 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 01.03.02; 01.03.15; 01.15.09; 26.01.06;  

26.01.12; 26.04.05; 26.04.13; 26.04.24;  
26.11.12; 26.11.13; 26.15.01 

(511)  
34 – Tobacco, raw or manufactured; smoking tobac-
co, pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, 
snus; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigari-
llos; snuff; smokers' articles included in class 34; ci-
garette paper, cigarette tubes and matches. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108470 A 
(800) 1533038 
(151) 2020 04 16 
(891) 2020 04 16 
(731) BIOFARMA 

50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX,  
France 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary 
products for medical purposes; dietetic food and 
substances for medical or veterinary use, food for ba-
bies; food supplements for humans and animals; plas-
ters, materials for dressings, material for dental fi-
llings and dental impressions; disinfectants; products 
for destroying vermin, fungicides, herbicides; exclu-
ding, for all the aforesaid goods, pharmaceutical pre-
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parations and substances for the treatment of diseases 
and disorders of the central nervous system and for 
the treatment of Parkinson's disease. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108471 A 
(800) 1533062 
(151) 2020 02 26 
(891) 2020 02 26 
(731) VIENNA INSURANCE GROUP AG, Wiener  

Versicherung Gruppe 
Schottenring 30, A-1010 Wien, Austria 

(540)  

 
 

(591) Blue, red, black and white 
(531) 26.04.12; 26.07.20; 27.05.10; 29.01.13 
(511)  
36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs; re-
al estate affairs. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108472 A 
(800) 1533203 
(151) 2019 12 19 
(891) 2019 12 19 
(731) Laboratoire Naturel SA 

Y-Parc, Rue Galilée 7, Yverdon-les-Bains,  
CH-1400 Switzerland, Switzerland 

(540)  

Edelbloom 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Abrasives; amber [perfume]; descaling preparati-
ons for household purposes; antistatic preparations for 
household purposes; aromatics [essential oils]; air 
fragrancing preparations; cake flavorings [essential 
oils]; flavorings for beverages [essential oils]; food 
flavorings [essential oils]; breath freshening sprays; 
canned pressurized air for cleaning and dusting pur-
poses; balms, other than for medical purposes; basma 
[cosmetic dye]; lip glosses; nail glitter; polishing sto-
nes; abrasive paper; emery paper; polishing paper; 
petroleum jelly for cosmetic purposes; shoe polish; 
cobblers' wax; cotton wool for cosmetic purposes; 
sachets for perfuming linen; drying agents for dish-
washing machines; adhesives for cosmetic purposes; 
scented water; Javelle water; lavender water; toilet 
water; wax for parquet floors; floor wax; non-slipping 
wax for floors; depilatory wax; mustache wax; tailors' 
wax; creams for leather; polish for furniture and floo-
ring; shoemakers' wax; polishing wax; massage gels, 
other than for medical purposes; heliotropine; dental 
bleaching gels; geraniol; make-up; deodorants for 

pets; depilatory preparations; air fragrance reed diffu-
sers; scented wood; perfumes; non-slipping liquids for 
floors; windshield cleaning liquids; greases for cos-
metic purposes; volcanic ash for cleaning; perfumery; 
decorative transfers for cosmetic purposes; ionone 
[perfumery]; shaving stones [astringents]; smoothing 
stones; eyebrow pencils; cosmetic pencils; silicon car-
bide [abrasive]; carbides of metal [abrasives]; alum 
stones [astringents]; tripoli stone for polishing; adhe-
sives for affixing false eyelashes; adhesives for affi-
xing false hair; hair conditioners; quillaia bark for 
washing; corundum [abrasive]; beard dyes; colorants 
for toilet purposes; cosmetic dyes; laundry starch; la-
undry glaze; shoe cream; polishing creams; cosmetic 
creams; skin whitening creams; polishing rouge; in-
cense; hair spray; nail polish; hair lotions; lotions for 
cosmetic purposes; after-shave lotions; beauty masks; 
oils for perfumes and scents; oils for cosmetic purpo-
ses; oils for toilet purposes; essential oils; essential 
oils of cedarwood; essential oils of lemon; essential 
oils of citron; oils for cleaning purposes; bergamot oil; 
gaultheria oil; jasmine oil; lavender oil; almond oil; 
rose oil; oil of turpentine for degreasing; whiting; 
cleaning chalk; almond milk for cosmetic purposes; 
cleansing milk for toilet purposes; musk [perfumery]; 
soap; deodorant soap; shaving soap; soap for brighte-
ning textile; cakes of toilet soap; antiperspirant soap; 
soap for foot perspiration; almond soap; mint for 
perfumery; cosmetic kits; emery; nail art stickers; fal-
se nails; eau de Cologne; bases for flower perfumes; 
joss sticks; pastes for razor strops; dentifrices; pumice 
stone; lipstick cases; hydrogen peroxide for cosmetic 
purposes; breath freshening strips; teeth whitening 
strips; abrasive cloth; glass cloth [abrasive cloth]; lip-
sticks; pomades for cosmetic purposes; shaving pre-
parations; cosmetic preparations for baths; bath prepa-
rations, not for medical purposes; hair straightening 
preparations; hair waving preparations; laundry soa-
king preparations; grinding preparations; smoothing 
preparations [starching]; color-removing preparations; 
leather bleaching preparations; polishing preparations; 
denture polishes; mouthwashes, not for medical pur-
poses; cosmetic preparations for slimming purposes; 
starch glaze for laundry purposes; preparations to ma-
ke the leaves of plants shiny; furbishing preparations; 
eye-washes, not for medical purposes; fabric softeners 
for laundry use; laundry bleach; dry-cleaning prepara-
tions; paint stripping preparations; lacquer-removing 
preparations; make-up removing preparations; floor 
wax removers [scouring preparations]; varnish-remo-
ving preparations; rust removing preparations; nail 
care preparations; cleaning preparations; preparations 
for cleaning dentures; wallpaper cleaning preparati-
ons; preparations for unblocking drain pipes; chemical 
cleaning preparations for household purposes; colla-
gen preparations for cosmetic purposes; bleaching 
preparations [decolorants] for household purposes; la-
undry preparations; aloe vera preparations for cosme-
tic purposes; sunscreen preparations; color-brighte-
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ning chemicals for household purposes [laundry]; bre-
ath freshening preparations for personal hygiene; 
shining preparations [polish]; make-up powder; dia-
mantine [abrasive]; stain removers; nail varnish remo-
vers; vaginal washes for personal sanitary or deodo-
rant purposes; scouring solutions; false eyelashes; ba-
by wipes impregnated with cleaning preparations; ti-
ssues impregnated with cosmetic lotions; tissues im-
pregnated with make-up removing preparations; saf-
rol; massage candles for cosmetic purposes; laundry 
blueing; turpentine for degreasing; potpourris [frag-
rances]; bleaching soda; bath salts, not for medical 
purposes; bleaching salts; fumigation preparations 
[perfumes]; preservatives for leather [polishes]; am-
monia [volatile alkali] [detergent]; astringents for cos-
metic purposes; eyebrow cosmetics; make-up prepara-
tions; sun-tanning preparations [cosmetics]; hair dyes; 
neutralizers for permanent waving; cosmetic prepara-
tions for eyelashes; cosmetic preparations for skin ca-
re; cosmetics; cosmetics for children; cosmetics for 
animals; mascara; cleansers for intimate personal hy-
giene purposes, non medicated; douching preparations 
for personal sanitary or deodorant purposes [toilet-
ries]; detergents, other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes; degreasers, other 
than for use in manufacturing processes; bleaching 
preparations [decolorants] for cosmetic purposes; toi-
letry preparations; antiperspirants [toiletries]; phyto-
cosmetic preparations; talcum powder, for toilet use; 
cotton sticks for cosmetic purposes; terpenes [essen-
tial oils]; emery cloth; cloths impregnated with a de-
tergent for cleaning; henna [cosmetic dye]; shampoos; 
shampoos for animals [non-medicated grooming pre-
parations]; shampoos for pets [non-medicated groo-
ming preparations]; dry shampoos; sandpaper; soda 
lye; herbal extracts for cosmetic purposes; extracts of 
flowers [perfumes]; ethereal essences; badian essence; 
mint essence [essential oil]; pre-moistened cosmetic 
wipes; feminine hygiene cleansing towelettes; tissues 
impregnated with cosmetics; pre-moistened towelettes 
impregnated with a detergent for cleaning; pre-mois-
tened or impregnated cleansing pads, tissues or wipes; 
wipes impregnated with a skin cleanser; cleaning pads 
impregnated with cosmetics; cleaning pads impregna-
ted with toilet preparations; tissues impregnated with 
essential oils, for cosmetic use; disposable wipes im-
pregnated with cleansing chemicals or compounds for 
personal hygiene; cosmetic pads; all-purpose cotton 
sticks for personal use; non-medicated foot soaks. 
 

5 – Aconitine; alkaloids for medical purposes; algina-
tes for pharmaceutical purposes; algicides; aldehydes 
for pharmaceutical purposes; dental amalgams of 
gold; dental amalgams; amino acids for veterinary 
purposes; amino acids for medical purposes; analge-
sics; anaesthetics; antibiotics; antiseptics; medicine 
cases, portable, filled; first-aid boxes, filled; alumini-
um acetate for pharmaceutical purposes; acetates for 
pharmaceutical purposes; germicides; balms for medi-

cal purposes; bandages for dressings; diagnostic bio-
marker reagents for medical purposes; biocides; bra-
celets impregnated with insect repellent; bromine for 
pharmaceutical purposes; paper for mustard plasters; 
fly catching paper; reagent paper for veterinary purpo-
ses; reagent paper for medical purposes; mothproofing 
paper; petroleum jelly for medical purposes; vaccines; 
aseptic cotton; absorbent cotton; wadding for medical 
purposes; cotton for medical purposes; dietetic subs-
tances adapted for medical use; radiological contrast 
substances for medical purposes; nutritive substances 
for microorganisms; radioactive substances for me-
dical purposes; melissa water for pharmaceutical pur-
poses; sea water for medicinal bathing; mineral waters 
for medical purposes; thermal water; dietary fiber; 
molding wax for dentists; gases for medical purposes; 
guaiacol for pharmaceutical purposes; sexual stimu-
lant gels; hematogen; hemoglobin; hydrastine; hydras-
tinine; glycerine for medical purposes; glycerophos-
phates; glucose for medical purposes; gentian for 
pharmaceutical purposes; hormones for medical pur-
poses; mustard for pharmaceutical purposes; mustard 
plasters; mud for baths; medicinal mud; gamboge for 
medical purposes; gurjun balsam for medical purpo-
ses; air deodorising preparations; deodorants, other 
than for human beings or for animals; deodorants for 
clothing and textiles; diastase for medical purposes; 
digitalin; vitamin supplement patches; mineral food 
supplements; nutritional supplements; albumin dietary 
supplements; dietary supplements for animals; yeast 
dietary supplements; alginate dietary supplements; 
glucose dietary supplements; casein dietary supple-
ments; lecithin dietary supplements; linseed oil die-
tary supplements; propolis dietary supplements; prote-
in dietary supplements; protein supplements for ani-
mals; royal jelly dietary supplements; pollen dietary 
supplements; wheat germ dietary supplements; linse-
ed dietary supplements; acai powder dietary supple-
ments; dietary supplements with a cosmetic effect; en-
zyme dietary supplements; yeast for pharmaceutical 
purposes; gelatine for medical purposes; cod liver oil; 
isotopes for medical purposes; immunostimulants; in-
secticides; iodine for pharmaceutical purposes; iodi-
des for pharmaceutical purposes; alkaline iodides for 
pharmaceutical purposes; iodoform; calomel [fungici-
de]; tartar for pharmaceutical purposes; camphor for 
medical purposes; capsules for medicines; cachets for 
pharmaceutical purposes; capsules made of dendri-
mer-based polymers, for pharmaceuticals; hemostatic 
pencils; wart pencils; caustic pencils; carbolineum 
[parasiticide]; caustics for pharmaceutical purposes; 
cachou for pharmaceutical purposes; quassia for me-
dical purposes; quebracho for medical purposes; oxy-
gen for medical purposes; gallic acid for pharmaceu-
tical purposes; acids for pharmaceutical purposes; ad-
hesives for dentures; surgical glues; stem cells for ve-
terinary purposes; stem cells for medical purposes; 
cocaine; collagen for medical purposes; collodion for 
pharmaceutical purposes; corn rings for the feet; can-
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dy, medicated; barks for pharmaceutical purposes; ce-
dar wood for use as an insect repellent; croton bark; 
mangrove bark for pharmaceutical purposes; myroba-
lan bark for pharmaceutical purposes; quinquina for 
medical purposes; medicated animal feed; medicinal 
roots; rhubarb roots for pharmaceutical purposes; lint 
for medical purposes; starch for dietetic or pharma-
ceutical purposes; creosote for pharmaceutical purpo-
ses; blood for medical purposes; cultures of microor-
ganisms for medical or veterinary use; curare; dental 
lacquer; liquorice for pharmaceutical purposes; lacto-
se for pharmaceutical purposes; candy for medical 
purposes; adhesive plasters; medicines for alleviating 
constipation; lecithin for medical purposes; lotions for 
veterinary purposes; medicated hair lotions; lotions 
for pharmaceutical purposes; medicated after-shave 
lotions; personal sexual lubricants; lupulin for phar-
maceutical purposes; magnesia for pharmaceutical 
purposes; liniments; ointments for pharmaceutical 
purposes; sunburn ointments; mercurial ointments; 
frostbite salve for pharmaceutical purposes; gauze for 
dressings; medicinal oils; mustard oil for medical pur-
poses; camphor oil for medical purposes; castor oil for 
medical purposes; oil of turpentine for pharmaceutical 
purposes; dill oil for medical purposes; dental mas-
tics; dental abrasives; dental impression materials; 
teeth filling material; dressings, medical; surgical dre-
ssings; drugs for medical purposes; medicines for ve-
terinary purposes; serotherapeutic medicines; medici-
nes for human purposes; medicines for dental purpo-
ses; menthol; medicinal drinks; moleskin for medical 
purposes; almond milk for pharmaceutical purposes; 
powdered milk for babies; royal jelly for pharmaceuti-
cal purposes; milk ferments for pharmaceutical purpo-
ses; Irish moss for medical purposes; flour for phar-
maceutical purposes; linseed meal for pharmaceutical 
purposes; fish meal for pharmaceutical purposes; fly 
glue; antibacterial soap; disinfectant soap; medicated 
soap; freeze-dried meat adapted for medical purposes; 
mint for pharmaceutical purposes; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; malted milk beverages 
for medical purposes; narcotics; medicinal infusions; 
tincture of iodine; eucalyptol for pharmaceutical pur-
poses; tinctures for medical purposes; opium; opodel-
doc; decoctions for pharmaceutical purposes; antipa-
rasitic collars for animals; stick liquorice for pharma-
ceutical purposes; sulfur sticks [disinfectants]; pasti-
lles for pharmaceutical purposes; medicated dentifri-
ces; pectin for pharmaceutical purposes; pepsins for 
pharmaceutical purposes; peptones for pharmaceutical 
purposes; hydrogen peroxide for medical purposes; 
pesticides; food for babies; leeches for medical purpo-
ses; blood plasma; nicotine patches for use as aids to 
stop smoking; eyepatches for medical purposes; poul-
tices; compresses; scapulars for surgical purposes; 
diapers for pets; diapers for incontinence; bunion 
pads; breast-nursing pads; pomades for medical pur-
poses; powder of cantharides; pyrethrum powder; an-
ti-uric preparations; bacterial preparations for medical 

and veterinary use; bacteriological preparations for 
medical and veterinary use; balsamic preparations for 
medical purposes; albuminous preparations for medi-
cal purposes; biological preparations for veterinary 
purposes; biological preparations for medical purpo-
ses; veterinary preparations; bismuth preparations for 
pharmaceutical purposes; vitamin preparations; diag-
nostic preparations for medical purposes; bath prepa-
rations for medical purposes; therapeutic preparations 
for the bath; hemorrhoid preparations; preparations 
for callouses; lice treatment preparations [pediculici-
des]; acne treatment preparations; preparations to faci-
litate teething; preparations for the treatment of burns; 
fumigation preparations for medical purposes; opothe-
rapy preparations; air purifying preparations; bronc-
hodilating preparations; preparations for reducing 
sexual activity; sterilising preparations; soil-sterilising 
preparations; corn remedies; pharmaceutical prepara-
tions for treating dandruff; preparations for destroying 
noxious animals; herbicides; preparations for destro-
ying dry rot fungus; larvae exterminating preparati-
ons; fly destroying preparations; preparations for des-
troying mice; slug exterminating preparations; vermin 
destroying preparations; pharmaceutical preparations 
for skin care; contact lens cleaning preparations; pre-
parations of microorganisms for medical or veterinary 
use; lime-based pharmaceutical preparations; medica-
ted eye-washes; medicinal hair growth preparations; 
nutraceutical preparations for therapeutic or medical 
purposes; opiates; anticryptogamic preparations; aloe 
vera preparations for pharmaceutical purposes; prepa-
rations of trace elements for human and animal use; 
sulfonamides [medicines]; pharmaceutical preparati-
ons; pharmaceutical preparations for treating sunburn; 
enzyme preparations for veterinary purposes; enzyme 
preparations for medical purposes; phytotherapy pre-
parations for medical purposes; chemico-pharmaceu-
tical preparations; chemical preparations for veterina-
ry purposes; chemical preparations for the diagnosis 
of pregnancy; chemical preparations for medical pur-
poses; chemical preparations for treating diseases af-
fecting cereal plants; chemical preparations for trea-
ting wheat blight; chemical preparations for treating 
diseases affecting vine plants; chemical preparations 
for treating mildew; chemical preparations for treating 
phylloxera; chemical preparations for pharmaceutical 
purposes; chilblain preparations; mothproofing prepa-
rations; collyrium; lead water; chemical conductors 
for electrocardiograph electrodes; albuminous foods-
tuffs for medical purposes; dietetic foods adapted for 
medical purposes; homogenized food adapted for me-
dical purposes; freeze-dried food adapted for medical 
purposes; pharmaceuticals; sanitary towels; panty li-
ners [sanitary]; propolis for pharmaceutical purposes; 
pearl powder for medical purposes; radium for medi-
cal purposes; hydrated chloral for pharmaceutical pur-
poses; solvents for removing adhesive plasters; vagi-
nal washes for medical purposes; solutions for contact 
lenses; chemical reagents for medical or veterinary 
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purposes; gum for medical purposes; rubber for dental 
purposes; chewing gum for medical purposes; nicoti-
ne gum for use as an aid to stop smoking; insect repe-
llents; insect repellent incense; repellents for dogs; 
tissues impregnated with pharmaceutical lotions; sar-
saparilla for medical purposes; sugar for medical 
purposes; asthmatic tea; fumigating sticks; massage 
candles for therapeutic purposes; suppositories; linse-
ed for pharmaceutical purposes; tobacco-free cigare-
ttes for medical purposes; siccatives [drying agents] 
for medical purposes; syrups for pharmaceutical pur-
poses; turpentine for pharmaceutical purposes; grea-
ses for veterinary purposes; greases for medical pur-
poses; lacteal flour for babies; infant formula; sopori-
fics; bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes; 
bath salts for medical purposes; salts for mineral wa-
ter baths; salts for medical purposes; potassium salts 
for medical purposes; sodium salts for medical purpo-
ses; smelling salts; mineral water salts; malt for phar-
maceutical purposes; semen for artificial inseminati-
on; alcohol for pharmaceutical purposes; medicinal 
alcohol; alloys of precious metals for dental purposes; 
ergot for pharmaceutical purposes; cooling sprays for 
medical purposes; antibacterial handwashes; adju-
vants for medical purposes; astringents for medical 
purposes; vermifuges; disinfectants; disinfectants for 
hygiene purposes; disinfectants for chemical toilets; 
appetite suppressants for medical purposes; medical 
preparations for slimming purposes; parasiticides; 
mouthwashes for medical purposes; febrifuges; depu-
ratives; animal washes [insecticides]; detergents for 
medical purposes; cattle washes [insecticides]; dog 
washes [insecticides]; insecticidal veterinary washes; 
vesicants; purgatives; remedies for perspiration; reme-
dies for foot perspiration; chemical contraceptives; 
antiparasitic preparations; sedatives; laxatives; tonics 
[medicines]; medicated toiletry preparations; digesti-
ves for pharmaceutical purposes; nervines; media for 
bacteriological cultures; steroids; strychnine; serums; 
tanning pills; appetite suppressant pills; slimming 
pills; jujube, medicated; antioxidant pills; cotton 
sticks for medical purposes; sanitary tampons; vulne-
rary sponges; thymol for pharmaceutical purposes; 
biological tissue cultures for veterinary purposes; bio-
logical tissue cultures for medical purposes; smoking 
herbs for medical purposes; medicinal herbs; surgical 
implants comprised of living tissues; pants, absorbent, 
for incontinence; sanitary panties; charcoal for phar-
maceutical purposes; porcelain for dental prostheses; 
phenol for pharmaceutical purposes; enzymes for 
veterinary purposes; enzymes for medical purposes; 
ferments for pharmaceutical purposes; formic aldehy-
de for pharmaceutical purposes; phosphates for phar-
maceutical purposes; fungicides; quinine for medical 
purposes; chinoline for medical purposes; diabetic 
bread adapted for medical use; chloroform; flowers of  
sulfur for pharmaceutical purposes; cement for animal 
hooves; bone cement for surgical and orthopaedic 
purposes; dental cements; medicinal tea; herbal teas 

for medicinal purposes; insecticidal animal shampoos; 
medicated shampoos; medicated shampoos for pets; 
pediculicidal shampoos; medicated dry shampoos; 
pre-filled syringes for medical purposes; eucalyptus 
for pharmaceutical purposes; herbal extracts for me-
dical purposes; plant extracts for pharmaceutical pur-
poses; tobacco extracts [insecticides]; extracts of hops 
for pharmaceutical purposes; elixirs [pharmaceutical 
preparations]; ethers for pharmaceutical purposes; es-
ters for pharmaceutical purposes; cellulose esters for 
pharmaceutical purposes; rat poison; poisons; bacteri-
al poisons; jalap; sanitizing wipes; tissues impregna-
ted with insect repellents; pre-moistened medicated ti-
ssues; tissues and wipes impregnated with pharmaceu-
tical lotions and creams; tampons for medical purpo-
ses. 
 

16 – Albums; almanacs; document laminators for offi-
ce use; mimeograph apparatus and machines; atlases; 
banknotes; banners of paper; paper bows, other than 
haberdashery or hair decorations; name badges [office 
requisites]; table linen of paper; tickets; baggage cla-
im check tags of paper; forms, printed; announcement 
cards [stationery]; glitter for stationery purposes; note 
books; pads [stationery]; drawing pads; wristbands for 
the retention of writing instruments; pamphlets; book-
lets; paper; paper sheets [stationery]; waxed paper; 
paper for medical examination tables; paper for recor-
ding machines; paper for radiograms; papers for pain-
ting and calligraphy; electrocardiograph paper; wood 
pulp paper; carbon paper; copying paper [stationery]; 
parchment paper; writing paper; rice paper; luminous 
paper; toilet paper; wrapping paper; filter paper; blo-
tters; newsletters; rollers for typewriters; house pain-
ters' rollers; composing sticks; modelling wax, not for 
dental purposes; signboards of paper or cardboard; 
sewing patterns; bunting of paper; newspapers; elec-
trotypes; hectographs; modelling clay; polymer mode-
lling clay; terrestrial globes; drawing sets; engravings; 
slate pencils; pencil leads; document holders [statio-
nery]; pencil holders; chalk holders; holders for che-
que books; holders for stamps [seals]; page holders; 
name badge holders [office requisites]; diagrams; tab-
le runners of paper; engraving plates; writing slates; 
blackboards; galley racks [printing]; drawing boards; 
advertisement boards of paper or cardboard; duplica-
tors; punches [office requisites]; cream containers of 
paper; magazines [periodicals]; money clips; clips for 
name badge holders [office requisites]; tags for index 
cards; pen clips; bookmarkers; etching needles; tra-
cing needles for drawing purposes; periodicals; prin-
ted publications; paper shredders for office use; gra-
phic representations; credit card imprinters, non-elec-
tric; graining combs; drawing instruments; calendars; 
tracing paper; tracing cloth; tracing patterns; gums 
[adhesives] for stationery or household purposes; 
lithographic stones; ink stones [ink reservoirs]; pen-
cils; pencil lead holders; charcoal pencils; pictures; 
transfers [decalcomanias]; paintings [pictures], fra-
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med or unframed; cardboard; wood pulp board [statio-
nery]; hat boxes of cardboard; cards; index cards 
[stationery]; geographical maps; paper tapes and cards 
for the recordal of computer programmes; trading 
cards, other than for games; perforated cards for Jac-
quard looms; catalogues; spools for inking ribbons; 
covers of paper for flower pots; paintbrushes; painters' 
brushes; writing brushes; typewriter keys; glue for 
stationery or household purposes; isinglass for statio-
nery or household purposes; gluten [glue] for statio-
nery or household purposes; starch paste [adhesive] 
for stationery or household purposes; printing blocks; 
books; manifolds [stationery]; comic books; drawing 
pins; cigar bands; envelopes [stationery]; boxes of pa-
per or cardboard; cases for stamps [seals]; paint boxes 
for use in schools; correcting fluids [office requisites]; 
printed coupons; stencils [stationery]; French curves; 
paper ribbons, other than haberdashery or hair decora-
tions; typewriter ribbons; barcode ribbons; gummed 
tape [stationery]; adhesive bands for stationery or ho-
usehold purposes; correcting tapes [office requisites]; 
inking ribbons; adhesive tapes for stationery or hou-
sehold purposes; self-adhesive tapes for stationery or 
household purposes; square rulers for drawing; dra-
wing rulers; flyers; absorbent sheets of paper or plas-
tic for foodstuff packaging; humidity control sheets of 
paper or plastic for foodstuff packaging; viscose she-
ets for wrapping; sheets of reclaimed cellulose for 
wrapping; plastic bubble packs for wrapping or pac-
kaging; steel letters; type [numerals and letters]; litho-
graphs; paint trays; architects' models; postage 
stamps; plastics for modelling; graphic prints; mode-
lling materials; teaching materials [except apparatus]; 
sealing compounds for stationery purposes; adhesives 
[glues] for stationery or household purposes; stuffing 
of paper or cardboard; bookbinding material; packing 
[cushioning, stuffing] materials of paper or cardboard; 
filtering materials of paper; addressing machines; pen-
cil sharpening machines, electric or non-electric; bo-
okbinding apparatus and machines [office equip-
ment]; typewriters, electric or non-electric; paper cre-
asers [office requisites]; franking machines for office 
use; chalk for lithography; writing chalk; tailors' 
chalk; marking chalk; spray chalk; bags [envelopes, 
pouches] of paper or plastics, for packaging; garbage 
bags of paper or of plastics; plastic bags for pet waste 
disposal; painters' easels; hand-rests for painters; prin-
ting sets, portable [office requisites]; bibs of paper; 
bibs, sleeved, of paper; stickers [stationery]; finger-
stalls [office requisites]; writing cases [stationery]; 
cords for bookbinding; paper knives [letter openers]; 
printed sheet music; numbering apparatus; bottle en-
velopes of paper or cardboard; sealing wafers; covers 
[stationery]; passport holders; plastic cling film, ex-
tensible, for palletization; embroidery designs [pat-
terns]; handwriting specimens for copying; oleog-
raphs; musical greeting cards; greeting cards; post-
cards; etchings; conical paper bags; paper bags for use 
in the sterilization of medical instruments; bags for 

microwave cooking; palettes for painters; ink sticks; 
pantographs [drawing instruments]; loose-leaf bin-
ders; papier mâché; pastels [crayons]; modelling pas-
te; pen cases; pen wipers; office perforators; pens [of-
fice requisites]; nibs of gold; nibs; steel pens; drawing 
pens; song books; seals [stamps]; sealing stamps; clip-
boards; address plates for addressing machines; hand-
kerchiefs of paper; plastic film for wrapping; trays for 
sorting and counting money; coasters of paper; boo-
kends; stamp stands; mats for beer glasses; stands for 
pens and pencils; photograph stands; obliterating 
stamps; inking pads; stamp pads; binding strips [boo-
kbinding]; towels of paper; inking sheets for docu-
ment reproducing machines; inking sheets for duplica-
tors; bookbinding cloth; gummed cloth for stationery 
purposes; printers' blankets, not of textile; portraits; 
paperweights; writing cases [sets]; inkstands; office 
requisites, except furniture; writing materials; writing 
instruments; drawing materials; school supplies [sta-
tionery]; adhesive tape dispensers [office requisites]; 
hand labelling appliances; printed matter; lithographic 
works of art; prospectuses; printed timetables; ledgers 
[books]; printers' reglets; indexes; paper cutters [offi-
ce requisites]; rubber erasers; elastic bands for offices; 
T-squares for drawing; graphic reproductions; retrac-
table reels for name badge holders [office requisites]; 
marking pens [stationery]; tissues of paper for remo-
ving make-up; paper wipes for cleaning; dental tray 
covers of paper; face towels of paper; place mats of 
paper; tablemats of paper; tablecloths of paper; paper 
clasps; document files [stationery]; scrapers [erasers] 
for offices; paper-clips; staples for offices; erasing 
products; biological samples for use in microscopy 
[teaching materials]; histological sections for teaching 
purposes; steatite [tailor's chalk]; writing board era-
sers; composing frames [printing]; sealing wax; arith-
metical tables; placards of paper or cardboard; writing 
or drawing books; fabrics for bookbinding; stationery; 
pencil sharpeners, electric or non-electric; transparen-
cies [stationery]; stencil plates; stencils for decorating 
food and beverages; cardboard tubes; Indian inks; 
moisteners [office requisites]; moisteners for gummed 
surfaces [office requisites]; squares for drawing; chart 
pointers, non-electronic; bottle wrappers of paper or 
cardboard; envelope sealing machines for offices; sea-
ling machines for offices; vignetting apparatus; appa-
ratus for mounting photographs; stapling presses [of-
fice requisites]; manuals [handbooks]; paper coffee 
filters; flags of paper; silver paper; molds for mode-
lling clays [artists' materials]; photo-engravings; pho-
tographs [printed]; stencil cases; canvas for painting; 
chromolithographs [chromos]; animation cels; compa-
sses for drawing; numbers [type]; artists' watercolor 
saucers; ink; correcting ink [heliography]; inkwells; 
blueprints; stencils; erasing shields; balls for ball-po-
int pens; cabinets for stationery [office requisites]; 
printing type; address stamps; stamps [seals]; shields 
[paper seals]; prints [engravings]; labels of paper or 
cardboard; tissue paper; tissues of paper; tissues of pa-
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per for cosmetic use; coarse tissue for cosmetic purpo-
ses; disposable table napkins of paper. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108531 A 
(800) 1533524 
(151) 2020 04 27 
(891) 2020 04 27 
(731) LABORATORIO REIG JOFRE, S.A 

Gran Capitá, 10, E-08970 Sant Joan Despi,  
Spain 

(540)  

CAPSINA 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical products. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108532 A 
(800) 1533533 
(151) 2020 04 09 
(891) 2020 04 09 
(731) HONOR MACHINERY CO., PTE. LTD. 

10 Anson Road, # 44-12 International Plaza,  
Singapore 079903, Singapore 

(540)  

EMTOP 
(591) Black, white  
(511)  
12 – Rolling stock for railways; vehicles for locomoti-
on by land, air, water or rail; bicycles; pumps for bi-
cycle tires; electric vehicles; trolleys; tires for vehicle 
wheels; repair outfits for inner tubes; air vehicles; 
boats; vehicle chassis; air pumps [vehicle accessori-
es]; luggage carriers for vehicles; forklift trucks; ve-
hicle wheels; motorcycles; air pumps for automobiles. 
 

20 – Furniture; containers, not of metal [storage, tran-
sport]; work benches; photograph frames; bamboo 
woodworking art; cork craftwork; display boards; nes-
ting boxes for household pets; furniture fittings, not of 
metal; door fittings, not of metal; screws, not of me-
tal; pegs [pins], not of metal; locks, other than elec-
tric, not of metal; stools; chairs [seats]; chaise longu-
es; armchairs; trays, not of metal; vats, not of metal; 
transport pallets, not of metal; cushions; tool chests, 
not of metal, empty; tool boxes, not of metal, empty; 
boxes of wood or plastic; jerrycans, not of metal; 
ladders of wood or plastics; vice benches [furniture]; 
saw benches [furniture]; split rings, not of metal, for 
keys; plastic boxes. 
 

21 – Glass bowls; containers for household or kitchen 
use; ceramics for household purposes; works of art of 
porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass; 
toilet utensils; brushes; toothbrushes; drinking tro-
ughs; indoor aquaria; insect traps; drinking vessels; 
cosmetic utensils; thermally insulated containers for 
food; cleaning instruments, hand-operated; gardening 
gloves; glass, unworked or semi-worked, except buil-

ding glass; mops; mop wringer buckets; watering 
cans; dustbins; steel wool for cleaning; electric toot-
hbrushes; non-electric toothbrushes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108533 A 
(800) 1533540 
(151) 2019 12 18 
(891) 2019 12 18 
(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, CH-6300 Zug, Switzerland 
(540) 

  
(591) Blue, buff, gold and red 
(531) 06.01.04; 19.03.03; 19.03.25; 27.05.01;  

27.05.02; 27.05.03; 29.01.14 
(511) 
30 – Coffee; coffee extracts; coffee substitutes; cocoa; 
chocolate; cocoa beverages; chocolate beverages, cof-
fee beverages and preparations for such beverages; 
tea; pastries; sugar and natural sweeteners; pastry 
dough; biscuits, cookies; cookies; brownies; cheese 
cakes; cakes; waffles; wafers; confectionery, particu-
larly sugar confectionery and chocolate confectionery; 
chocolate spreads; chilled and iced confectionery; ice 
cream; carbohydrate-based desserts, particularly cho-
colate desserts, prepared chocolate-based desserts, 
prepared desserts [confectionery]; frozen desserts; de-
ep-frozen cakes; frozen yogurts; chilled desserts; do-
ugh-based products; cereal-based preparations; break-
fast cereals; roasted and popped corn [popcorn]; ice 
cream; sherbets [ices]; honey; puddings; snacks in the 
form of popcorn and corn chips; snacks based on 
corn, rice, barley, rye or pastry dough; cream pud-
dings; truffles; all the aforesaid goods are of Swiss 
origin. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108535 A 
(800) 1533582 
(151) 2019 12 03 
(891) 2019 12 03 
(731) MMC INTERNATIONAL HEALTH  

HOLDING, S.L. 
Cuestablanca, 21, E-28108 ALCOBENDAS –  
MADRID, Spain 

(540)  

ARSIDOS 
(591) Black, white  
(511) 
5 – Pharmaceutical products, preparations for medical 
and veterinary use; hygiene and sanitary products for 
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medical use; dietetic food and substances for medical 
or veterinary use, food for babies; food supplements 
for humans or animals; plasters, material for dres-
sings; material for filling teeth and dental impressi-
ons; disinfectants; products for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108536 A 
(800) 1533635 
(151) 2019 12 16 
(891) 2019 12 16 
(731) ORHAN GUNESER 

Am Ehlenberg nr. 24, 65428 Russelsheim,  
Germany 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.03.23; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;  

27.05.17 
(511)  
35 – Advertising; business administration; except ser-
vices for providing food and drink, temporary acco-
mmodation, and advertising in connection therewith. 
 

42 – Industrial analysis and research services; scien-
tific and technological services; technological rese-
arch; scientific services and design relating thereto; 
technological services and design relating thereto; 
scientific research; software design and development; 
design and development of computer hardware. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108537 A 
(800) 1533674 
(151) 2020 03 13 
(891) 2020 03 13 
(731) KIA MOTORS CORPORATION 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797,  
Republic of Korea 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.22; 27.05.23 
(511)  
40 – Processing of rubber; rental of air-conditioning 
apparatus; laminating; saddlery working; timber fe-
lling and processing; photographic processing; pro-
duction of energy; rental of energy generating equip-
ment; processing of fuel materials; duplication of ci-

nematographic films; framing of works of art; water 
treatment and purification; treatment of glass mate-
rials; printing; custom assembling of automobile bo-
dies and chassis for others; car scrapping service be-
ing destruction of waste; needlework and dressma-
king; processing of foodstuffs for use in manufacture; 
engraving; preparation and treatment of fabric. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108538 A 
(800) 1533678 
(151) 2020 03 06 
(891) 2020 03 06 
(731) CHONGQING LI YANG INDUSTRY CO., LTD. 

Huaxi Industry Park, Banan District,  
Chongqing, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 01.15.03; 27.05.08; 27.05.17 
(511)  
9 – Batteries, electric; battery jars; accumulators, elec-
tric; plates for batteries; lithium batteries; lithium ion 
batteries; fuel cells; solar batteries; nickel-cadmium 
storage batteries; chargers for electric batteries. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108539 A 
(800) 1533717 
(151) 2020 01 25 
(891) 2020 01 25 
(731) ACULIFE HEALTHCARE PRIVATE  

LIMITED 
Commerce House-V, Besides Vodafone House, 
Prahladnagar Corporate Road, Ahmedabad  
380051, Gujarat, India 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
5 – Medicinal and pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108552 A 
(800) 1534049 
(151) 2020 04 28 
(891) 2020 04 28 
(731) Selena Marketing International Sp. z o.o 

Strzegomska 2-4, PL-53-611 Wrocław, Poland 
(540)  
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(591) Red and white 
(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.02;  

27.05.24; 29.01.12 
(511 
1 – Polyurethane adhesives; contact cements; adhesi-
ves for paperhanging; adhesives for glazing; adhesi-
ves for use in industry; adhesives for wall tiles; adhe-
sives for the building industry; size for finishing and 
priming; adhesives for the building industry; chemical 
preparations for sealing; sealing compounds for use in 
building [chemical]; industrial adhesives for use in 
coating and sealing; silicones; polyfunctional acrylics; 
polymer dispersions. 
 

17 – Polyurethane sealants; polyurethane foam for in-
sulating purposes; polyurethane foam [semi-finished]; 
low-density polyurethane foam for packing; insulating 
adhesives; adhesive sealant compounds; waterproof 
packings; sealing compounds; gasket material; caul-
king compounds for sealing cracks; sealing membra-
nes (non-metallic -); sealing and insulating materials; 
chemical compositions for repairing leaks; weathers-
tripping compositions; acrylic resins, semi-processed; 
expansion joint fillers. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108553 A 
(800) 1534062 
(151) 2020 02 19 
(891) 2020 02 19 
(731) SOOFT ITALIA S.p.A. 

Contrada Molino, 17, I-63833  
MONTEGIORGIO (FM), Italy 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 24.17.02; 24.17.25; 27.05.01; 27.07.01 
(511)  
5 – Cotton for medical purposes; acids for pharmaceu-
tical purposes; adhesive bandages for medical purpo-
ses; adhesive plasters, medicinal alcohol; aldehydes 
for pharmaceutical purposes; alkaloids for medical 
purposes; amino acids for medical purposes; amino 
acids for veterinary purposes; antiseptic cotton; anti-
septics; aseptic cotton; bacterial poisons; bacteriologi-
cal preparations for medical and veterinary use; sani-
tary wear; biological preparations for medical use; 
capsules for medicines; cellulose esters for pharma-
ceutical purposes; cellulose ethers for pharmaceutical 
purposes; chemical preparations for medical purposes; 
medicines in the form of tablets; contact lenses soluti-
ons; cleaning preparations for contact lenses; diagnos-
tic preparations for medical purposes; dietetic bevera-
ges adapted for medical purposes; dietetic foods ada-
pted for medical purposes; dietetic substances adapted 
for medical purposes; drugs for medical purposes; en-
zyme preparations for medical purposes; enzymes for 

medical purposes; esters for pharmaceutical purposes; 
collyrium; medicinal herbs; hormones for medical 
purposes; medicinal infusions; medicinal oils; medici-
nal roots; medicines for human purposes; mineral 
food supplements; pastilles for medical purposes; 
pharmaceutical preparations; phenol for pharmaceuti-
cal purposes; plasters; salts for medical purposes; sur-
gical tissues; vitamin preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108556 A 
(800) 1534140 
(151) 2019 12 27 
(891) 2019 12 27 
(731) International Fruit Genetics, LLC 

8224 Espresso Drive, Suite 200, Bakersfield  
CA 93312, USA 

(540)  

CANDY CRUNCH 
(591) Black, white  
(511) 
31 – Fresh fruits and vegetables; grape vines, plants 
and plant propagating material. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108564 A 
(800) 732294 
(151) 1999 12 20 
(891) 2020 05 20 
(731) DAW SE 

Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober-Ramstadt,  
Germany 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 26.05.02; 27.05.01 
(511) 
2 – Colorants, lacquers, paints, varnishes, colouring 
agents, dyestuffs, pigments, colour pellets. 
 

17 – Caulking compounds, weatherstripping composi-
tions; façade insulating elements made of composite 
fibre material, especially for protection against damp, 
heat, cold, noise, radiations and secondary radiations, 
(all as semi-finished products). 
 

19 – Coating masses, mortar paste, with or without 
added plastic; all these products being used for buil-
ding purposes. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 108570 A 
(800) 1483975 
(151) 2019 05 20 
(891) 2020 05 15 
(731) Uppercut Deluxe Pty Ltd 

PO BOX 5331, DAISY HILL QLD 4127,  
Australia 

(540)  

UPPERCUT DELUXE 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Body creams (cosmetics); oils for cosmetic purpo-
ses; cleaning preparations; laundry detergents for hou-
sehold cleaning use; multi-purpose household clea-
ning preparations; bleaching preparations for the hair; 
hair conditioner; hair shampoo; paper face towels 
impregnated with a cosmetic preparation; pomades for 
cosmetic purposes; powders for cosmetic purposes; 
skin care products (cosmetic); cleansers for the face; 
sprays for use on the body (cosmetics); varnishes (co-
smetics); wipes (tissues) impregnated with cosmetic 
lotions; anti-aging creams; cosmetic acne cleansers; 
vanishing cream; personal deodorants; deodorants for 
the feet; shampoos for personal use; conditioners for 
use on the hair; chemical preparations for the hair; 
conditioning preparations for the hair; hair care pre-
parations; hair colorants; hair cream; cosmetic acne 
creams; hair dyes; hair gel; hair lacquer; hair mo-
isturisers; hair mousse; hair products; hair spray; hair 
styling preparations; hair styling waxes; lotions for 
the hair; cosmetic kits; tints for the hair; topical pre-
parations for promoting hair growth; wax treatments 
for the hair; balms other than for medical purposes; 
dermatological creams (other than medicated); body 
lotions (other than for medical purposes); body mo-
isturisers; gels for use on the body; sun block; soap; 
cosmetic masks; scouring preparations; pre-shave cre-
ams; pre-shave foams; pre-shave gels; pre-shave lo-
tions; pre-shave preparations; preparations for sha-
ving; aftershave balm; aftershave cologne; aftershave 
creams; cosmetics; aftershave gels; aftershave milk; 
aftershave moisturising preparations; aftershave pre-
parations; perfumes; fragrances; cream perfumes; co-
logne; cologne impregnated disposable wipes; eau de 
cologne; lotions for cosmetic purposes; essential oils; 
non-medicated moisturisers; shoe cream; shoe polish; 
abrasive substances (other than for dental purposes);  
air fresheners (fragrant preparations); bath concen-
trates, not medicated; bath crystals, not medicated; 
bath essences, not medicated; bath foams, not medica-
ted; moisturisers (cosmetics); bath gels, not medica-
ted; bath lotions, not medicated; bath oils, not medica-
ted; bath powders, not medicated; bath preparations, 
not medicated; after shower creams; foams for use in 
the shower; gels for use in the shower; non-medicated 
preparations for use in the shower; shower prepara-
tions; nourishing creams (cosmetics); beauty pro-
ducts; depilatories; mouth (breath) fresheners, not for 

medical use; mouth rinses, not for medical use; mouth 
sprays, not for medical use; mouth washes, not for 
medical purposes; nail varnish; pumice stones for use 
on the body; toothpaste; toiletry products. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108571 A 
(800) 1503892 
(151) 2019 10 01 
(891) 2020 05 18 
(731) Orion Corporation 

Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland 
(540)  

PROBICARE 
(591) Black, white  
(511) 
3 – Base creams. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108632 A 
(800) 1535110 
(151) 2019 12 10 
(891) 2019 12 10 
(731) Sander Plane Overseas Limited 

P.O. Box 3321, Drake Chambers,  
Road Town, Tortola, Virgin Islands  
(British) 

(540)  

Sodrusoy 65% Premium 
(591) Black, white  
(511)  
1 – Manures; chemical substances for preserving fo-
odstuffs; lecithin and fatty acids; lecithin for industrial 
purpose; lecithin for the food industry; corn gluten; 
gluten for industrial use; gluten for the food industry; 
amino-acids for industrial purposes; dl-methionine for 
industrial purposes; l-lysine for industrial purposes; l-
threonine for industrial purposes; glycerin for indus-
trial purposes; fertilizer; nitrate (fertilizer); phosphate 
(fertilizer); potash (fertilizer); wheat proteins [raw 
material]; by-products of the processing of cereals for 
industrial purposes; industrial chemicals; emulsifiers; 
chemical preparations for stabilizing soil; chemical 
stabilizers for preserving foodstuffs; surfactants for 
industrial purposes; fatty acids; chemicals for the ma-
nufacture of pigments; industrial phospholipids for 
wood, construction and metal industry; soy adhesives 
for plywood; catalysts for use in the manufacture of 
polymers; polyols; plasticizers; protein for industrial 
purposes; soy protein concentrate for industrial use; 
soy protein isolate for industrial use. 
 

4 – Fuels (including motor spirit) and illuminants; 
biofuel; biodiesel fuel; electrical energy; industrial 
fats and oils. 
 

5 – Dietary and nutritional supplements; lecithin for 
medical purposes; pet food additives in the form of 
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vitamins and minerals; fish oils for medical use; pro-
tein dietary supplement; dietary fiber; supplements, 
namely, soy protein concentrate for human and animal 
consumption; supplements, namely, soy protein isola-
te for human and animal consumption. 
 

29 – Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; soy bean; soy hull; lecithin for culinary 
purposes; edible oil; linseed oil for food; soybean oil; 
camelina oil; rapeseed oil; sunflower seeds, prepared; 
corn oil; edible oils derived from fish [other than cod 
liver oil]; prepared meals made from fish (including 
salmon meal and shrimp meal); prepared meals made 
from poultry (poultry predominating); edible seeds; 
edible sunflower seeds; edible rapeseed; peas (proces-
sed); whiteflake; linseed for human consumption; tex-
tured vegetable protein for use as a meat extender. 
 

30 – Flour and preparations made from cereals; meal 
for human consumption; linseed meal; camelina meal; 
rapeseed meal; sun flower meal; barley meal; mola-
sses; corn meal; corn gluten; dried wheat gluten; glu-
ten prepared as foodstuff; gluten additives for culinary 
purposes; soy flour; corn (processed); wheat (proces-
sed); rye flour; cereals for food for consumption by 
humans; raw sugar. 
 

31 – Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains; foodstuffs for animals; linseed for animal 
consumption; linseed meal for animal consumption; 
feather meal for animal consumption; soybean meal 
for animal consumption; rapeseed meal for animal co-
nsumption; sunflower meal for animal consumption; 
camelina meal for animal consumption; whiteflake for 
animal consumption; fishmeal for animal consumpti-
on; meal for animal; edible seeds for animal consum-
ption (unprocessed); cereal seeds (unprocessed); crop 
seeds; seeds, natural plants and flowers; cereals for 
animal consumption; corn (unprocessed); corn seeds; 
wheat (unprocessed); wheat seeds; barley (unproce-
ssed); beets (unprocessed); sugarcane; soy protein 
concentrate and soy protein isolate for animal con-
sumption; fresh peas; rye; rye seeds; soy bean meal. 
 

35 – Business management in the field of chemicals, 
fuel and energy; business management in the field of 
cereals and in the food industry; business manage-
ment in the field of oils for human consumption, me-
als and preparations made from cereals for human and 
animal consumption; business management in the fi-
eld of agricultural, horticultural and forestry products 
and grains; provision of business management servi-
ces in the field of transport by land, air or water; 
provision of business management services in the fi-
eld of transport of chemicals, fuel, cereals, food, crop, 
meals, oils and energy; import-export agency services 
of chemicals, fuel, cereals, food, crop, meals, oils and 
energy. 
 

37 – Building construction; construction of industrial 
factories; repair services of modern grain cars and 

heavy tonnage vessels; maintenance of equipment of 
modern grain cars and heavy tonnage vessels; techni-
cal maintenance and repair of vehicles (including 
railcars); consulting in the sphere of construction 
(terms considered linguistically incorrect by the Inter-
national Bureau – rule 13 (2) (b) of the Common Re-
gulations). 
 

39 – Transport; packaging and storage of goods; pac-
king of goods using sustainable or biodegradable pac-
kaging and shipping materials; freight forwarding ser-
vices, other than the customs clearance of goods for 
third parties; goods handling services; transport of go-
ods by ship; ship towing services (tow boats); distri-
bution of energy. 
 

40 – Treatment of toxic waste; treatment of chemi-
cals, fuel, cereals, food, crop, meals, oils; refining ser-
vices; transesterification services; refining and tran-
sesterification from oils; refining and transesterifica-
tion from fuel; production of energy; production of el-
ectricity; recycling of drainage; oleo- chemistry, na-
mely processing of oils; processing of chemicals, fuel, 
cereals, food, crop, meals, oil; production of energy; 
production of fertilizers, nitrate, phosphate, potash. 
 

42 – Architectural consultancy; biological research; 
chemical analysis; chemical research; chemistry servi-
ces; conducting technical project studies; construction 
drafting; consultancy in the field of energy-saving; 
energy auditing; engineering; geological prospecting; 
geological research; geological surveys; land surve-
ying; mechanical research; quality control; research 
and development of new products for others; scienti-
fic research; surveying; technical research; technolo-
gical consultancy. 
 

44 – Agriculture, horticulture and forestry services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108633 A 
(800) 1535157 
(151) 2019 12 23 
(891) 2019 12 23 
(731) Oriflame Cosmetics AG 

c/o Oriflame Global Management AG,  
Bleicheplatz 3, CH-8200 Schaffhausen,  
Switzerland 

(540) 

ORIFLAME 
(591) Black, white  
(511)  
8 – Eyelash curlers; eye lash curler pads fitted for 
eyelash curlers; electric eyelash curlers; razors, elec-
tric or non-electric; razor blades; hair clippers for per-
sonal use; scissors; cutters; nail clippers; hair straigh-
teners; hand tools; pedicure sets; manicure sets; twee-
zers; nail files; foot files; nail buffers; cuticle scissors; 
cuticle pushers. 
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9 – Eyewear; glasses and sunglasses; frames for gla-
sses and sunglasses; lenses for glasses and sunglasses; 
straps, cords and chains for glasses and sunglasses; 
boxes (cases) for glasses and sunglasses; laptop cases; 
laptop bags; laptop covers and sleeves; mobile phone 
covers and cases; chargers; power packs (batteries); 
downloadable software and applications; application 
software; software applications delivered online thro-
ugh a web-browser or as a downloadable application 
or application delivered to any computing device inc-
luding desktop, laptop and tablet computers as well as 
mobile devices; downloadable electronic publications; 
parts and fittings for all of the above goods. 
 

18 – Leather and imitations of leather; trunks and tra-
velling bags; travel cases; luggage; suitcases; holdalls; 
bags; handbags; shoulder bags; toiletry bags; carrying 
bags; rucksacks; backpacks; briefcases; satchels; bea-
uty cases; garment bags and carriers; tie cases; noteca-
ses; document cases and document holders (carrying 
cases); credit card cases and holders; wallets; purses; 
umbrellas; parasols; walking sticks; shoulder belts of 
leather; parts and fittings for all the above goods. 
 

21 – Cosmetic and toilet utensils; containers for cos-
metics; dispensers for cosmetics; cosmetic brushes; 
cosmetic applicators; cosmetic spatulas; exfoliating 
mitts; application mitts for skin care purposes com-
posed of fabric; combs; sponges; hair brushes; sha-
ving brushes; shaving dishes; shaving brush stands; 
nail brushes; brushes; make-up applicators; make-up 
removing appliances; waist belts adapted for make-up 
applicators; cosmetic powder compacts; fitted toiletry 
bags and vanity cases; wash bags (fitted); droppers 
sold empty for cosmetic purposes. 
 

26 – Hair ornaments; hair decorations; hair nets; hair 
bands; hairpieces; hair fastening articles; hair bows; 
hair scrunchies; hair pins; hair slides; hair grips; hair 
curlers; hair ribbons; braids, ribbons, lace and embroi-
dery; badges for wear, not of precious metal; electric 
hair curlers. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108635 A 
(800) 1535218 
(151) 2019 12 31 
(891) 2019 12 31 
(731) SABAH YATAK SANAYİ VE TİCARET  

ANONİM ŞİRKETİ 
Bağdat Cad. Cevizli Mah., Bağdat Plaza  
No:519 K:5, Maltepe Kadıköy, İstanbul,  
Turkey 

(540)  

 
(591) Black and white 
(531) 03.07.03; 03.07.24; 27.05.01 

(511)  
20 – Beds, spring mattresses, bedsteads, bunk beds, 
sofas made of iron, steel and all kinds of metals and 
wood; box springs, latex mattresses, cotton mattre-
sses, wool mattresses, mobile beds, folding beds, bed 
mattresses, spring mattresses, pillows, non-medical 
purposes air beds and pillows, water beds, camping 
beds, inflatable mattresses. 
 

24 – Bedspreads, sheets, bed covers, pillowcases, li-
nens, quilts, blankets. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108636 A 
(800) 1535221 
(151) 2019 11 12 
(891) 2019 11 12 
(731) Jiangsu Aijin Agrochemical Co., Ltd. 

No. 58 Shuangxiang Road, Hongshan  
Fine-Chemical Zone, Liuhe District, Nanjing,  
China; 
Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd. 
No. 58 Shuangxiang Road, Hongshan  
Fine-Chemical Zone, Liuhe District, Nanjing,  
China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 05.03.13; 05.03.15; 26.05.04; 26.05.15;  

26.05.24 
(511)  
5 – Herbicides; preparations for destroying noxious 
plants; preparations for destroying mice; biocides; fly 
destroying preparations; larvae exterminating prepara-
tions; vermin destroying preparations; parasiticides; 
insect repellents; acaricides. 
___________________________________________ 
 
 
(260) AM 2021 108637 A 
(800) 1535288 
(151) 2020 01 20 
(891) 2020 01 20 
(731) New Technologies, Ltd. 

ul. Zemlyanoi Val, 7, pom. III, kom. 3, et. 3,  
RU-105064 Moscow, Russian Federation 

(540)  

SKYROCKET 
(591) Black, white  
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(511)  
16 – Paper and cardboard; printed matter; bookbin-
ding material; photographs [printed]; stationery; ad-
hesives for stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; type-
writers and office requisites, except furniture; instruc-
tional and teaching material, except apparatus; plastic 
materials for packaging; printers' type; printing 
blocks; fountain pens; aquarelles; albums; almanacs; 
document laminators for office use; mimeograph ap-
paratus and machines; atlases; posters; paper bows, 
other than haberdashery or hair decorations; table li-
nen of paper; tickets; forms; announcement cards [sta-
tionery]; note books; pads [stationery]; drawing pads; 
loose-leaf binders; wristbands for the retention of wri-
ting instruments; pamphlets; booklets; paper sheets 
[stationery]; waxed paper; paper for recording machi-
nes; paper for radiograms; electrocardiograph paper; 
drawer liners of paper, perfumed or not; wood pulp 
paper; carbon paper; copying paper [stationery]; par-
chment paper; writing paper; luminous paper; Xuan 
paper for Chinese painting and calligraphy; toilet pa-
per; wrapping paper; filter paper; blotters; newsletters; 
rollers for typewriters; house painters' rollers; com-
posing sticks; modelling wax, not for dental purposes; 
signboards of paper or cardboard; patterns for making 
clothes; sewing patterns; newspapers; electrotypes; 
hectographs; modelling clay; terrestrial globes; dra-
wing sets; engravings; slate pencils; pencil leads; do-
cument holders [stationery]; pencil holders; chalk hol-
ders; holders for cheque books; holders for stamps 
[seals]; diagrams; engraving plates; writing slates; 
blackboards; galley racks [printing]; drawing boards; 
advertisement boards of paper or cardboard; duplica-
tors; punches [office requisites]; cream containers of 
paper; magazines [periodicals]; money clips; tags for 
index cards; pen clips; bookmarkers; etching needles; 
tracing needles for drawing purposes; printed publica-
tions; cardboard articles; paper shredders for office 
use; graphic representations; credit card imprinters, 
non-electric; graining combs; drawing instruments; 
calendars; tracing paper; tracing cloth; tracing pat-
terns; gums [adhesives] for stationery or household 
purposes; lithographic stones; ink stones [ink reser-
voirs]; pencils; pencil lead holders; charcoal pencils; 
pictures; transfers [decalcomanias]; paintings [pictu-
res], framed or unframed; wood pulp board [statione-
ry]; hat boxes of cardboard; files [office requisites]; 
cards; index cards [stationery]; geographical maps; 
paper tapes and cards for the recordal of computer 
programmes; trading cards, other than for games; per-
forated cards for Jacquard looms; catalogues; spools 
for inking ribbons; covers of paper for flower pots; 
painters' brushes; writing brushes; typewriter keys; 
glue for stationery or household purposes; isinglass 
for stationery or household purposes; gluten [glue] for 
stationery or household purposes; starch paste [adhe-
sive] for stationery or household purposes; books; ma-
nifolds [stationery]; comic books; drawing pins; cigar 

bands; envelopes [stationery]; cases for stamps [se-
als]; boxes of paper or cardboard; paint boxes for use 
in schools; correcting fluids [office requisites]; sten-
cils [stationery]; French curves; paper ribbons, other 
than haberdashery or hair decorations; typewriter rib-
bons; gummed tape [stationery]; adhesive bands for 
stationery or household purposes; correcting tapes [of-
fice requisites]; inking ribbons; inking ribbons for 
computer printers; adhesive tapes for stationery or 
household purposes; self-adhesive tapes for stationery 
or household purposes; drawing rulers; absorbent 
sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; hu-
midity control sheets of paper or plastic for foodstuff 
packaging; viscose sheets for wrapping; sheets of rec-
laimed cellulose for wrapping; plastic bubble packs 
for wrapping or packaging; steel letters; type [nu-
merals and letters]; lithographs; paint trays; architects' 
models; postage stamps; plastics for modelling; grap-
hic prints; modelling materials; teaching materials 
[except apparatus]; sealing compounds for stationery 
purposes; adhesives [glues] for stationery or hou-
sehold purposes; packaging material made of starches; 
filtering materials of paper; addressing machines; pen-
cil sharpening machines, electric or non-electric; bo-
okbinding apparatus and machines [office equip-
ment]; typewriters, electric or non-electric; paper cre-
asers [office requisites]; franking machines for office 
use; chalk for lithography; writing chalk; tailors' 
chalk; marking chalk; bags [envelopes, pouches] of 
paper or plastics, for packaging; garbage bags of pa-
per or of plastics; painters' easels; hand-rests for pain-
ters; writing cases [stationery]; printing sets, portable 
[office requisites]; bibs of paper; stickers [stationery]; 
finger-stalls [office requisites]; cords for bookbinding; 
paper knives [cutters] [office requisites]; numbering 
apparatus; bottle envelopes of paper or cardboard; 
sealing wafers; covers [stationery]; passport holders; 
plastic cling film, extensible, for palletization; embro-
idery designs [patterns]; handwriting specimens for 
copying; oleographs; musical greeting cards; greeting 
cards; postcards; etchings; conical paper bags; bags 
for microwave cooking; palettes for painters; ink 
sticks; pantographs [drawing instruments]; folders for 
papers; papier mâché; pastels [crayons]; modelling 
paste; pen cases; bookbinding cloth; pen wipers; offi-
ce perforators; pens [office requisites]; nibs of gold; 
nibs; steel pens; drawing pens; song books; seals 
[stamps]; sealing stamps; clipboards; address plates 
for addressing machines; handkerchiefs of paper; 
plastic film for wrapping; writing pads; letter trays; 
trays for sorting and counting money; coasters of pa-
per; bookends; stamp stands; mats for beer glasses; 
stands for pens and pencils; photograph stands; inking 
pads; stamp pads; binding strips; towels of paper; in-
king sheets for document reproducing machines; in-
king sheets for duplicators; gummed cloth for statio-
nery purposes; printers' blankets, not of textile; por-
traits; paperweights; writing cases [sets]; inkstands; 
writing materials; writing instruments; drawing mate-
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rials; school supplies [stationery]; adhesive tape dis-
pensers [office requisites]; hand labelling appliances; 
lithographic works of art; prospectuses; printed time-
tables; ledgers [books]; printers' reglets; indexes; rub-
ber erasers; elastic bands for offices; T-squares for 
drawing; graphic reproductions; penholders; marking 
pens [stationery]; tissues of paper for removing make-
up; face towels of paper; table napkins of paper; place 
mats of paper; tablecloths of paper; paper clasps; do-
cument files [stationery]; scrapers [erasers] for offi-
ces; paper-clips; staples for offices; erasing products; 
biological samples for use in microscopy [teaching 
materials]; histological sections for teaching purposes; 
steatite [tailor's chalk]; writing board erasers; compo-
sing frames [printing]; sealing wax; arithmetical tab-
les; placards of paper or cardboard; writing or dra-
wing books; fabrics for bookbinding; pencil shar-
peners, electric or non-electric; transparencies [statio-
nery]; stencil plates; cardboard tubes; Indian inks; 
moisteners [office requisites]; moisteners for gummed 
surfaces [office requisites]; squares for drawing; chart 
pointers, non-electronic; bottle wrappers of cardboard 
or paper; envelope sealing machines for offices; sea-
ling machines for offices; vignetting apparatus; appa-
ratus for mounting photographs; stapling presses [offi-
ce requisites]; manuals [handbooks]; figurines [statue-
ttes] of papier mâché; paper coffee filters; flags of 
paper; flyers; silver paper; molds for modelling clays 
[artists' materials]; photo-engravings; stencil cases; 
canvas for painting; chromolithographs; compasses 
for drawing; numbers [type]; watercolor [watercolour] 
saucers for artists; correcting ink [heliography]; ink; 
inkwells; blueprints; stencils; erasing shields; balls for 
ball-point pens; desktop cabinets for stationery [office 
requisites]; printing type; address stamps; stamps [se-
als]; shields [paper seals]; prints [engravings]; labels, 
not of textile. 
 

35 – Advertising; business management; business ad-
ministration; office functions; arranging subscriptions 
to telecommunication services for others; import-
export agency services; commercial information agen-
cy services; advertising agency services; cost price 
analysis; rental of advertising space; business audi-
ting; employment agency services; computerized file 
management; book-keeping; invoicing; business effi-
ciency expert services; demonstration of goods; trans-
cription of communications [office functions]; opini-
on polling; market studies; business information; 
commercial information and advice for consumers in 
the choice of products and services; business investi-
gations; business research; marketing research; perso-
nnel recruitment; business management and organiza-
tion consultancy; business organization consultancy; 
business management consultancy; personnel mana-
gement consultancy; professional business consultan-
cy; layout services for advertising purposes; marke-
ting; business management of performing artists; bu-
siness management of sports people; news clipping 

services; updating of advertising material; word pro-
cessing; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; arranging newspaper subscripti-
ons for others; organization of fashion shows for pro-
motional purposes; organization of trade fairs for co-
mmercial or advertising purposes; shop window dre-
ssing; business appraisals; payroll preparation; data 
search in computer files for others; sponsorship se-
arch; business management assistance; commercial or 
industrial management assistance; presentation of go-
ods on communication media, for retail purposes; eco-
nomic forecasting; auctioneering; sales promotion for 
others; production of advertising films; office machi-
nes and equipment rental; rental of advertising time 
on communication media; publicity material rental; 
rental of vending machines; rental of photocopying 
machines; publication of publicity texts; radio adver-
tising; bill-posting; outdoor advertising; distribution 
of samples; dissemination of advertising matter; direct 
mail advertising; writing of publicity texts; online ad-
vertising on a computer network; advertising by mail 
order; television advertising; document reproduction; 
compilation of statistics; compilation of information 
into computer databases; business inquiries; systemi-
zation of information into computer databases; advi-
sory services for business management; tax prepara-
tion; drawing up of statements of accounts; copywri-
ting; telemarketing services; psychological testing for 
the selection of personnel; business management of 
hotels; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; administrative pro-
cessing of purchase orders; retail and wholesale ser-
vices; retail and wholesale store services; retail and 
wholesale services via the Internet; public relations; 
modelling for advertising or sales promotion; typing; 
administrative services for the relocation of busines-
ses; price comparison services; secretarial services; 
procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; shorthand; outsour-
cing services [business assistance]; telephone answe-
ring for unavailable subscribers; photocopying servi-
ces. 
 

41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; modelling for artists; 
academies [education]; rental of sports grounds; rental 
of tennis courts; lending library services; booking of 
seats for shows; videotaping; physical education; dis-
cotheque services; animal training; dubbing; gambling 
services; publication of books; education information; 
recreation information; entertainment information; 
movie studio services; health club services [health and 
fitness training]; nightclub services [entertainment]; 
layout services, other than for advertising purposes; 
microfilming; videotape editing; production of radio 
and television programmes; presentation of variety 
shows; production of music; game services provided 
on-line from a computer network; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; religious 
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education; gymnastic instruction; correspondence co-
urses; practical training [demonstration]; organization 
of balls; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; providing recreation facilities; 
arranging and conducting of colloquiums; arranging 
and conducting of congresses; arranging and conduc-
ting of conferences; arranging and conducting of con-
certs; arranging and conducting of workshops [trai-
ning]; arranging and conducting of seminars; arran-
ging and conducting of symposiums; organization of 
competitions [education or entertainment]; arranging 
of beauty contests; organization of lotteries; organiza-
tion of fashion shows for entertainment purposes; or-
ganization of shows [impresario services]; organizati-
on of sports competitions; vocational guidance [edu-
cation or training advice]; amusement park services; 
sign language interpretation; television entertainment; 
mobile library services; vocational retraining; provi-
ding karaoke services; providing golf facilities; provi-
ding sports facilities; providing amusement arcade 
services; cinema presentations; presentation of live 
performances; theatre productions; conducting fitness 
classes; educational examination; timing of sports 
events; videotape film production, other than adverti-
sing films; film production, other than advertising 
films; rental of audio equipment; rental of video ca-
meras; rental of video cassette recorders; rental of vi-
deotapes; rental of show scenery; rental of sound re-
cordings; toy rental; rental of movie projectors and 
accessories; rental of motion pictures; games equip-
ment rental; rental of stadium facilities; rental of ligh-
ting apparatus for theatrical sets or television studios; 
rental of radio and television sets; rental of skin di-
ving equipment; rental of sports equipment, except 
vehicles; rental of stage scenery; electronic desktop 
publishing; online publication of electronic books and 
journals; publication of texts, other than publicity 
texts; radio entertainment; entertainer services; wri-
ting of texts, other than publicity texts; zoological gar-
den services; news reporters services; party planning 
[entertainment]; music composition services; subtit-
ling; holiday camp services [entertainment]; disc joc-
key services; personal trainer services [fitness trai-
ning]; providing casino facilities [gambling]; callig-
raphy services; club services [entertainment or edu-
cation]; providing museum facilities [presentation, ex-
hibitions]; teaching; orchestra services; translation; 
scriptwriting, other than for advertising purposes; tic-
ket agency services [entertainment]; coaching [trai-
ning]; sport camp services; recording studio services; 
language interpreter services; nursery schools; photo-
graphy; photographic reporting; presentation of circus 
performances; boarding school education; production 
of shows. 
 

42 – Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and industrial research services; design and develop-
ment of computer hardware and software; water ana-

lysis; computer system analysis; handwriting analysis 
[graphology]; chemical analysis; architecture; recove-
ry of computer data; industrial design; graphic arts 
design; computer virus protection services; conduc-
ting technical project studies; oil-field surveys; geolo-
gical surveys; engineering; installation of computer 
software; meteorological information; material tes-
ting; textile testing; bacteriological research; biologi-
cal research; geological research; research in the field 
of environmental protection; cosmetic research; mec-
hanical research; chemical research; research and de-
velopment of new products for others; analysis for oil-
field exploitation; underwater exploration; calibration 
[measuring]; consultancy in the design and develop-
ment of computer hardware; architectural consultan-
cy; computer software consultancy; oil-well testing; 
quality control; vehicle roadworthiness testing; land 
surveying; dress designing; updating of computer 
software; monitoring of computer systems by remote 
access; maintenance of computer software; authenti-
cating works of art; design of interior decor; quality 
evaluation of standing timber; quality evaluation of 
wool; digitization of documents [scanning]; conversi-
on of data or documents from physical to electronic 
media; urban planning; provision of scientific infor-
mation, advice and consultancy in relation to carbon 
offsetting; providing search engines for the Internet; 
conversion of computer programs and data, other than 
physical conversion; computer system design; rental 
of web servers; computer rental; rental of computer 
software; geological prospecting; oil prospecting; hos-
ting computer sites [web sites]; duplication of compu-
ter programs; construction drafting; computer softwa-
re design; cloud seeding; consultancy in the field of 
energy-saving; creating and maintaining web sites for 
others; computer programming; chemistry services; 
packaging design; scientific laboratory services; sty-
ling [industrial design]; research in the field of phy-
sics; surveying. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108638 A 
(800) 1535298 
(151) 2020 05 05 
(891) 2020 05 05 
(731) Kupko Evgeny Aleksandrovich 

pereulok Fakultetskiy, d. 6, kv. 19, RU-125080  
Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Yellow, white and scarlet 
(531) 05.07.13; 28.05; 29.01.12 
(511)  
29 – Preserved peppers; anchovy, not live; peanuts, 
prepared; albumen for culinary purposes; beans, pre-
served; soya beans, preserved, for food; bouillon; gin-
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ger jam; ham; peas, preserved; mushrooms, preserved; 
game, not live; gelatine; meat jellies; jellies for food; 
fruit jellies; yolk of eggs; fruit-based snack food; 
charcuterie; raisins; caviar; fish roe, prepared; yogurt; 
sauerkraut; kephir; clams, not live; milk shakes; black 
pudding; meat, tinned; vegetables, tinned; fish, tinned; 
fruits, tinned; bouillon concentrates; gherkins; 
shrimps, not live; prawns, not live; buttercream; cro-
quettes; kumys; spiny lobsters, not live; salmon, not 
live; onions, preserved; margarine; marmalade; oils 
for food; peanut butter; corn oil for food; sesame oil 
for food; linseed oil for food; olive oil for food; sunf-
lower oil for food; butter; shellfish, not live; almonds, 
ground; animal marrow for food; mussels, not live; 
milk; albumin milk; soya milk; fish meal for human 
consumption; vegetable mousses; fish mousses; fruit 
pulp; meat; meat, preserved; milk beverages, milk 
predominating; vegetables, preserved; vegetables, dri-
ed; vegetables, cooked; potato fritters; olives, preser-
ved; lobsters, not live; coconut, desiccated; nuts, pre-
pared; tomato purée; liver pâté; pectin for culinary 
purposes; liver; pickles; jams; milk products; kimchi; 
fish-based foodstuffs; curd; poultry, not live; cranbe-
rry compote; apple purée; crayfish, not live; crusta-
ceans, not live; fish, preserved; fish, not live; salted 
fish; vegetable salads; fruit salads; bacon; sardines, 
not live; pork; herrings, not live; seeds, prepared; sun-
flower seeds, prepared; cream [dairy products]; whip-
ped cream; fat-containing mixtures for bread slices; 
tomato juice for cooking; vegetable juices for coo-
king; sausages; sausages in batter; preparations for 
making bouillon; preparations for making soup; tripe; 
soups; vegetable soup preparations; whey; cheese; ta-
hini; tofu; truffles, preserved; tuna, not live; oysters, 
not live; milk ferments for culinary purposes; fish 
fillets; dates; crystallized fruits; frozen fruits; fruit, 
preserved; fruit preserved in alcohol; fruit, stewed; 
potato flakes; potato chips; low-fat potato chips; fruit 
chips. 
 

30 – Sponge cakes; pancakes; noodle-based prepared 
meals; buns; bread rolls; seaweed [condiment]; malt 
biscuits; cloves [spice]; cake frosting [icing]; mustard; 
yeast; thickening agents for cooking foodstuffs; lea-
ven; rice-based snack food; cereal-based snack food; 
dressings for salad; fruit jellies [confectionery]; pastri-
es; peanut confectionery; almond confectionery; pas-
ta; ground ginger; curry [spice]; ketchup [sauce]; qu-
iches; cinnamon [spice]; crackers; custard; corn, mi-
lled; corn, roasted; meat pies; turmeric; couscous; rice 
cakes; hominy; piccalilli; honey; dessert mousses [co-
nfectionery]; chocolate mousses; muesli; cocoa beve-
rages with milk; coffee beverages with milk; coffee-
based beverages; tea-based beverages; chocolate be-
verages with milk; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; nutmegs; miso; pepper; allspice; 
peppers [seasonings]; pesto; cookies; petit-beurre bis-
cuits; pies; pizzas; meat gravies; popcorn; pralines; 
condiments; gingerbread; spices; petits fours; pud-

dings; ravioli; relish [condiment]; rice; wheat germ 
for human consumption; spring rolls; cake dough; 
confectionery; soya sauce; tomato sauce; sauces [con-
diments]; spaghetti; seasonings; rusks; sushi; sand-
wiches; tabbouleh; tacos; tarts; almond paste; tortillas; 
bread; unleavened bread; chicory [coffee substitute]; 
tea; iced tea; chutneys [condiments]; cheeseburgers 
[sandwiches]; chow-chow [condiment]; saffron [sea-
soning]; chocolate. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108639 A 
(800) 1535320 
(151) 2020 05 18 
(891) 2020 05 18 
(731) TAIZHOU GRANDFAR INTERNATIONAL  

TRADING CO., LTD. 
Room 1333, Building B, Junyue Mansion,  
Taizhou, 318000 Zhejiang, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
7 – Agricultural machines; aerating pumps for aqua-
ria; disintegrators; milking machines; shearing machi-
nes for animals; woodworking machines; printing pre-
sses; machines for the textile industry; dyeing machi-
nes; food preparation machines, electromechanical; 
leather-working machines; sewing machines; engra-
ving machines; wrapping machines; kitchen machi-
nes, electric; washing machines [laundry]; mills [ma-
chines]; electromechanical machines for chemical in-
dustry; drilling machines; cutters [machines]; mixers 
[machines]; jacks [machines]; electric hammers; me-
talworking machines; steam engines; turbines, other 
than for land vehicles; cutting machines; hand-held 
tools, other than hand-operated; dynamos; motors, ot-
her than for land vehicles; pumps [machines]; valves 
[parts of machines]; compressed air machines; blo-
wing machines; belts for machines; bearings [parts of 
machines]; welding machines, electric; spray guns for 
paint; washing apparatus; control mechanisms for ma-
chines, engines or motors; compressed air pumps; 
pumps [parts of machines, engines or motors]. 
 

8 – Abrading instruments [hand instruments]; hand 
tools, hand-operated; agricultural implements, hand-
operated; garden tools, hand-operated; beard clippers; 
augers [hand tools]; lifting jacks, hand-operated; hand 
pumps; scissors; table cutlery [knives, forks and spo-
ons]. 
 

9 – Weighing machines; measures; fire pumps; sur-
veying apparatus and instruments; cables, electric; 
manostat; locks, electric; accumulators, electric; pro-
tection devices for personal use against accidents. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 108640 A 
(800) 1535361 
(151) 2020 03 30 
(891) 2020 03 30 
(731) Skliarova Olha Yuriivna 

vul. Anny Akhmatovoi, 45, kv. 74; Kyiv 02095, 
Ukraine; 
Skliarova Yuliia Yuriivna 
vul. Anny Akhmatovoi, 45, kv. 74, Kyiv 02095,  
Ukraine 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511) 
3 – Balms, other than for medical purposes; bergamot 
oil; whiting; lip glosses; badian essence; cotton wool 
for cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic pur-
poses; bleaching preparations [decolorants] for cos-
metic purposes; decorative transfers for cosmetic pur-
poses; make-up; lipsticks; scented water; ionone [per-
fumery]; adhesives for affixing false eyelashes; adhe-
sives for cosmetic purposes; collagen preparations for 
cosmetic purposes; cosmetics; eyebrow cosmetics; 
cosmetics for children; beauty masks; cosmetic prepa-
rations for baths; cosmetic preparations for eyelashes; 
cosmetic preparations for skin care; cosmetic prepa-
rations for slimming purposes; skin whitening creams; 
cosmetic creams; lavender water; lavender oil; nail 
polish; lotions for cosmetic purposes; cosmetic kits; 
nail art stickers; fumigation preparations [perfumes]; 
eau de Cologne; eyebrow pencils; cosmetic pencils; 
oils for toilet purposes; oils for perfumes and scents; 
oils for cosmetic purposes; mouthwashes, not for me-
dical purposes; bases for flower perfumes; perfumery; 
toiletry preparations; perfumes; pomades for cosmetic 
purposes; shaving preparations; depilatory preparati-
ons; nail care preparations; make-up removing prepa-
rations; make-up preparations; make-up powder; nail 
varnish removers; eye-washes, not for medical purpo-
ses; tissues impregnated with make-up removing pre-
parations; teeth whitening strips; breath freshening 
strips; bath salts, not for medical purposes; sunscreen 
preparations; talcum powder for toilet use; terpenes 
[essential oils]; rose oil; toilet water; mascara; cosme-
tic dyes; phytocosmetic preparations; lipstick cases; 
false eyelashes; false nails. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108641 A 
(800) 1535388 
(151) 2020 02 04 
(891) 2020 02 04 
(731) servFaces Holding GmbH & Co. KG 

Breitscheidstraße 78, 01237 Dresden, Germany 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.01.04; 26.01.22; 26.11.14; 27.05.10;  

27.05.11 
(511)  
1 – Anti-fogging agent [chemical product]; anti-fog-
ging agent for glass [chemical products]; chemicals 
for coating of fabrics, furs, leather, fleece and textiles; 
chemicals for the impregnation of fabrics, furs, leat-
her, fleece and textiles; chemicals used for leather tre-
atments; chemical products as additives for concrete; 
chemical products for the treatment of metals; chemi-
cal products for the treatment of metal surfaces; che-
mical products for floor treatment; chemical products 
for the electrical industry; chemical products for the 
production of flame retardant coatings; chemical pro-
ducts for agriculture; chemical products for commer-
cial and scientific purposes; chemical products for 
commercial purposes for the production of varnish; 
chemical products for the production of colorants; 
chemical products for processing leather; chemical 
products for the production of protective coatings; 
chemical impregnation products for leather; chemical 
products and preparations for processing leather; che-
mical products for sealing surfaces; chemical com-
pounds for sealing purposes in the building industry; 
chemical sealing products; chemical sealing products 
for closing leaks in oil tanks; chemical sealing pro-
ducts for use in the building industry; chemical sea-
ling products for use in the construction industry; sea-
ling [chemical products] for bricks; waterproof pro-
tective coatings for surfaces [chemical, paints exclu-
ded]. 
 

2 – Floor sealing compounds [paints and oils]; coa-
tings for the finishing of concrete; surface coating 
compositions [paints]; protective coatings with sea-
ling qualities for use on concrete [paints]; paint sea-
lers; sealing lacquer for paints; sealants [paints]; water 
resistant decorative surface coatings. 
 

3 – Vehicle cleaning preparations; leather preservati-
ves [polishes]; leather polishes; preservative creams 
for leather. 
 

35 – Procurement services for others [purchasing go-
ods and services for other businesses]; export-import 
agency services; import agency services. 
 

37 – Automobile reconditioning services; surface con-
ditioning of boats. 
 

40 – Glass resurfacing; surfacing of textiles. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 108643 A 
(800) 1535461 
(151) 2019 11 13 
(891) 2019 11 13 
(731) Acer Incorporated 

75-F, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist.  
105, Tapei City, Taiwan, China 

(540)  

Concept D 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Toiletries; oral hygiene preparations; perfumery 
and fragrances; body cleaning and beauty care pre-
parations; make-up preparations; soaps and gels; bath 
preparations; deodorants and antiperspirants; skin, eye 
and nail care preparations; hair preparations and treat-
ments; hair removal and shaving preparations; animal 
grooming preparations; essential oils and aromatic ex-
tracts; grinding preparations; cleaning and fragrancing 
preparations; household fragrances; vehicle cleaning 
preparations; laundry preparations; leather and shoe 
cleaning and polishing preparations; tailor's and cobb-
lers' wax; bleaching preparations; furbishing prepara-
tions; polishing preparations; grease-removing prepa-
rations; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; 
lotions for hair; dentifrices; hair lotions for cosmetic 
purposes; skincare cosmetics; adhesives for cosmetic 
purposes; after-shave preparations; antiperspirants [to-
iletries]; antistatic preparations for household purpo-
ses; aromatic essential oils; quillaia bark for washing; 
bath salts, not for medical purposes; baths (cosmetic 
preparations for -); cosmetic masks; bleaching salts; 
bleaching soda; laundry blue; color- [colour-] brighte-
ning chemicals for household purposes [laundry]; co-
lor-removing preparations; cosmetic kits; cosmetic 
preparations for slimming purposes; cosmetics for 
animals; cosmetic creams; skin whitening creams; de-
nture polishes; dentures (preparations for cleaning -); 
breath freshening sprays; deodorants for human 
beings and for animals; detergents other than for use 
in manufacturing operations and for medical use; dyes 
(cosmetic -); cologne; toilet water; hair cream; gel for 
hair; shampoo; hair conditioners and hair moisturising 
preparations (cosmetic); perfume; lipstick; face cre-
ams and lotions; false nails; cosmetic nail polishes 
and nail varnish; bleaching preparations [decolorants] 
for cosmetic purposes; cake flavorings [essential oils]; 
ethereal essences; cleansing milk for toilet purposes; 
eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; fabric softener 
for laundry; eyelashes (false -); floor wax; hair dye; 
beard dyes; moustache wax; hair spray; hair-waving 
preparations; laundry bleaches; laundry soaking pre-
parations; starch for laundry purposes; lotions for cos-
metic purposes; make-up powder; make-up removing 
preparations; mascara; mouth washes, not for medical 
purposes; nail care preparations; cosmetic pencils; po-
lish for furniture and flooring; pomades for cosmetic 
purposes; potpourris [fragrances]; pumice stone; abra-

sive cloth; sandpaper; scented wood; pet shampoos; 
boot cream; shoe polish; shoe wax; smoothing prepa-
rations [starching]; soap for brightening textile; starch 
glaze for laundry purposes; cosmetic preparations ad-
apted for sun-tanning; tissues impregnated with cos-
metic lotions; varnish-removing preparations; wax 
(depilatory -); laundry wax; polishing wax; creams for 
leather; depilatory preparations; jelly (petroleum) for 
cosmetic purposes; transfers (decorative -) for cosme-
tic purposes; incense sticks (joss sticks); joss sticks; 
fragrances; bath preparations, non-medicated; deter-
gents for dishwashers; perfumed lotions [toilet prepa-
rations]; cosmetic sunscreen and tanning preparations; 
preparations for after-sun skin care; cleaning cloths 
impregnated with a cleaning preparation; cotton wool 
for cosmetic purposes, especially cotton wool, cotton 
buds, cotton pads; unblocking drain pipes (preparati-
ons for -); scouring solutions; preparations to make 
shiny the leaves of plants; extracts of flowers [perfu-
mes]; flower perfumes (bases for -); canned pressuri-
zed air for cleaning and dusting purposes; paint remo-
ving compositions; descaling preparations for house-
hold purposes; colorants for laundry and for toilet pur-
poses; greases for cosmetic purposes; stain removal 
eraser; non-slipping liquids for floors; non-slipping 
wax for floors; dental bleaching gels; laundry glaze; 
glass cloths; sun-tanning preparations (cosmetics); al-
mond milk for cosmetic purposes; dry-cleaning prepa-
rations; shaving preparations; shaving soap; shaving 
stones [astringents]; windshield cleaning liquids; oils 
for cleaning purposes; wallpaper cleaning preparati-
ons; sun protecting creams [cosmetics]; all the afore-
said goods included in this class; plants (preparations 
to make shiny the leaves of -); sachets for perfuming 
linen; colorants for toilet purposes; stain removing 
preparations; cobblers' wax; cloths impregnated with 
a detergent for cleaning; rust removers; tailors' wax; 
shoemakers' wax; shampoos for pets [non-medicated 
grooming preparations]; cotton wool for cosmetic 
purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; air fra-
grancing preparations; blotting paper for oily skin; 
blotting paper for oily face. 
 

7 – Equipment consisting of mechanical devices for 
construction purposes; pumps, compressors and fans; 
industrial robots; current generators; moving and han-
dling equipment; opening and closing mechanisms; li-
fting and hoisting equipment, elevators and escalators; 
conveyors and conveyors belts; packing machines; 
machines and machine tools for treatment of materials 
and for manufacturing; cutting, drilling, abrading, 
sharpening and surface treatment machines and appa-
ratus; power drills and bores; power saws; mills and 
crushing machines; shaping and moulding machines; 
machines and machine tools for fastening and joining; 
welding and soldering equipment; filtering machines, 
separators and centrifuges; coating machines; waste 
management and recycling machines; printing and bo-
okbinding machines; electric clothes washing machi-
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nes; automatic dishwashers; electric vacuum cleaners; 
electric clothes management machines for deodori-
zing, ironing and sterilizing clothes for household pur-
pose; hoses for electric vacuum cleaners; bags for el-
ectric vacuum cleaners; stick type vacuum cleaners; 
robots (machines); electric rotary blowers; compres-
sed air pumps; electric rotary compressors; compres-
sors for refrigerators; spin driers (not heated); electric 
mixers for household purposes; robotic vacuum clea-
ners; electric food processors; steam cleaners for hou-
sehold purposes; hand-held vacuum cleaners; electric 
vacuum cleaners for bedding; motors for electric was-
hing machines; textile and leather sewing equipment 
consisting of mechanical devices; material production 
and processing machines; metal production machines; 
textile production machines; papermaking machines; 
food and beverage processing and preparation machi-
nes and apparatus; motors and engines (except for 
land vehicles); drive units, other than for land vehic-
les; system control instruments (mechanical -); system 
control instruments (pneumatic -); hydraulic controls 
for machines; hydraulic controls for motors; wheels 
and tracks for machines; dispensing machines; ven-
ding machines; spraying machines; sweeping, clea-
ning, washing and laundering machines; ironing ma-
chines and laundry presses; exterior clearing and clea-
ning equipment consisting of mechanical devices; 
parts and accessories for all the aforesaid goods, inc-
luded in this class; machines for processing metal, 
wood and plastic; machines for the chemical industry, 
agriculture, mining, textile machines, machines for 
the beverage industry, construction machines, packa-
ging machines, machine tools; machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; in-
cubators for eggs; automatic vending machines; elec-
tric household or kitchen utensils, namely cleaning 
appliances utilising steam, electric food processors, 
electric blenders for household purposes, electric kni-
ves, electric kitchen machines for chopping, milling, 
pressing or opening, electric tin openers, electric fruit 
presses for household purposes, coffee grinders, other 
than hand-operated, kitchen tools (electric utensils), 
electric cleaning apparatus for household use, electric 
vacuum food sealers for household purposes; mills for 
household purposes, other than hand-operated; knea-
ding machines; electric welding apparatus; whisks, el-
ectric, for household purposes; cutters [machines]; 
machines for making pasta; bread cutting machines; 
meat mincing machines (meat grinders); beaters, elec-
tric; peeling machines; grating machines for vegeta-
bles; labellers [machines]; aerated beveragemaking 
machines; wax-polishing (machines and apparatus for 
-), electric; rotary steam presses for fabrics; wringing 
machines for laundry; dishwashers, vacuum cleaners, 
vacuumcleaner accessories, in particular vacuum clea-
ner bags; washing apparatus; centrifugal dryers; polis-
hing machines and apparatus; ironing machines; se-
wing machines; pedal drives for sewing machines; 

high pressure washers; lawn mowers; saws; garbage 
[waste] disposals; machines and apparatus for carpet 
and upholstery shampooing; gas-powered soldering 
irons; electric machine tools, in particular drilling 
machines, cordless drill, cordless screwdriver; parts of 
machines for processing metal, wood and plastics; 
glue guns, electric; adhesive tape dispensers [machi-
nes]; stitching machines; dynamos; paint spray guns; 
blowing engines; lifting apparatus; electrical polishing 
machines, other than for household purposes; shoe po-
lishers, electric; electric shears; electric presses (ma-
chines); trueing machines; industrial cutting machi-
nes; punching machines; electric welding machines; 
crushing machines; horticultural implements [machi-
nes]; aerating pumps for aquaria; elevator operating 
apparatus; implements [machines] for spraying; all the 
aforesaid goods included in this class; adhesive bands 
for pulleys; alternators; anti-friction pads for machi-
nes; anti-pollution devices for motors and engines; ax-
les for machines; ball rings for bearings; ballbearings; 
bearing brackets for machines; belts for conveyors; 
bicycle dynamos; blade holders [parts of machines]; 
blades [parts of machines]; scale collectors for machi-
ne boilers; tubes (boiler -) [parts of machines]; mat-
rices (boxes for -) [printing]; brake linings, other than 
for vehicles; brake pads, other than for vehicles; brake 
segments, other than for vehicles; brake shoes, other 
than for vehicles; brushes [parts of machines]; carbon 
brushes [electricity]; carburetter feeders; carburettors; 
card clothing [parts of carding machines]; carriage ap-
rons; cartridges for filtering machines; catalytic con-
verters; chaff cutter blades; chisels for machines; 
chucks [parts of machines]; valves (clack -) [parts of 
machines]; steam condensers [parts of machines]; co-
ntrol cables for machines, engines or motors; control 
mechanisms for machines, engines or motors; controls 
(hydraulic -) for machines, motors and engines; con-
trols (pneumatic -) for machines, motors and engines; 
cylinder heads for engines; cylinders for machines; 
cylinders for motors and engines; door closers, elec-
tric; door openers, electric; drain cocks; drill chucks 
[parts of machines]; drilling bits [parts of machines]; 
drilling heads [parts of machines]; drums [parts of 
machines]; dynamo belts; dynamo brushes; electrodes 
for welding machines; exhausts for motors and engi-
nes; expansion tanks [parts of machines]; fan belts for 
motors and engines; fans for motors and engines; 
feeders [parts of machines]; feeding apparatus for en-
gine boilers; filters [parts of machines or engines]; fil-
ters for cleaning cooling air, for engines; fittings for 
engine boilers; flues for engine boilers; freewheels, 
other than for land vehicles; fuel conversion apparatus 
for internal combustion engines; fuel economisers for 
motors and engines; glaziers' diamonds [parts of ma-
chines]; glow plugs for diesel engines; grease boxes 
[parts of machines]; rings (grease -) [parts of machi-
nes]; sharpening wheels [parts of machines]; guides 
for machines; hammers [parts of machines]; hangers 
[parts of machines]; heat exchangers [parts of machi-
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nes]; holding devices for machine tools; hoods [parts 
of machines]; housings [parts of machines]; hydraulic 
door openers and closers [parts of machines]; igniting 
devices for internal combustion engines; igniting ma-
gnetos; injectors; inking apparatus for printing machi-
nes; sealing joints [parts of engines]; kick starters for 
motorcycles; knives [parts of machines]; knives for 
mowing machines; loom shafts; lubricators [parts of 
machines]; machine fly-wheels; machine wheels; ma-
chine wheelwork; manifold (exhaust -) for engines; 
matrices for use in printing; millstones; moulds [parts 
of machines]; mufflers for motors and engines; piston 
rings; pistons [parts of machines or engines]; pistons 
for cylinders; pistons for engines; plunger pistons; 
pneumatic door openers and closers [parts of machi-
nes]; reducers (pressure -) [parts of machines]; pressu-
re regulators [parts of machines]; pressure valves 
[parts of machines]; printing cylinders; printing pla-
tes; printing rollers for machines; pump diaphragms; 
pumps [parts of machines, engines or motors]; pun-
ches for punching machines; rack and pinion jacks; 
radiators [cooling] for motors and engines; rakes for 
raking machines; reels [parts of machines]; bobbins 
for weaving looms; reels, mechanical, for flexible ho-
ses; regulators [parts of machines]; bearings; roller 
bridges; rolling mill cylinders; saw benches [parts of 
machines]; saw blades [parts of machines]; self-oiling 
bearings; lasts for shoes [parts of machines]; shuttles 
[parts of machines]; sieves [machines or parts of 
machines]; slide rests [parts of machines]; carriages 
for knitting machines; sparking plugs for internal 
combustion engines; speed governors for machines, 
engines and motors; springs [parts of machines]; 
stands for machines; starters for motors and engines; 
stators [parts of machines]; stuffing boxes [parts of 
machines]; superchargers; tables for machines; tam-
bours for embroidery machines; taps [parts of machi-
nes, engines or motors]; suction cups for milking 
machines; tools [parts of machines]; turbocompres-
sors; tympans [parts of printing presses]; vacuum cle-
aner attachments for disseminating perfumes and di-
sinfectants; vacuum cleaner bags; vacuum cleaner ho-
ses; valves [parts of machines]; water heaters [parts of 
machines]; electric arc cutting apparatus; electric arc 
welders; welding apparatus; electric soldering irons; 
sealing plastics (electrical apparatus for -) [packa-
ging]; agricultural, earthmoving, construction, oil and 
gas extraction and mining equipment; agricultural, 
gardening and forestry machines and apparatus; crank 
shafts; atomisers; fuel economisers for motors and 
engines. 
 

8 – Hygienic and beauty implements for humans and 
animals; hair styling appliances; body art tools; 
manicure and pedicure tools; hair cutting and removal 
implements; razors; animal shearing implements; ed-
ged and blunt weapons; food preparation implements, 
kitchen knives and cutting implements, cutlery for ea-
ting; hand-operated tools and implements for treat-

ment of materials, and for construction, repair and 
maintenance; animal slaughtering and butchering im-
plements; agricultural, gardening and landscaping to-
ols; fire irons, fire tongs; hand tools for construction, 
repair and maintenance; hammers, mallets and sled-
gehammers; fastening and joining tools; cutting, dri-
lling, grinding, sharpening and surface treatment hand 
tools; lifting tools; hand tools and implements (hand-
operated); parts and accessories for all the aforesaid 
goods, included in this class; hand tools; hand ope-
rated equipment used in agriculture, horticulture and 
forestry, for the construction of machines, apparatus 
and vehicles, and for structural engineering; cutlery; 
forks and spoons; side arms; table cutlery; silver plate 
[knives, forks and spoons]; electric and non-electric 
epilators and depilation appliances; manicure sets (el-
ectric and non-electric); files [tools]; fingernail polis-
hers [electric and non-electric]; hair clippers for per-
sonal use, electric and non-electric; non-electric hand 
implements for hair curling; manicure sets; cases for 
manicure instruments; glazing irons; nail files (elec-
tric and non-electric); nail scissors (electric and non-
electric); nail nippers; pedicure sets; pedicure imple-
ments, included in this class; nippers; eyelash curlers; 
razors and shavers (electrical and non-electrical); ra-
zor cases; shaving cases; razor blades; hand-operated 
utensils for chopping, pressing or opening; hand tools 
used in agriculture, horticulture and forestry, for the 
construction of machines, apparatus and vehicles, and 
for structural engineering; pruning knives; pruning 
scissors; garden tools, hand-operated; lawn clippers 
[hand instruments]; ditchers [hand tools]; hammers 
[hand tools]; gimlets [hand tools]; pliers; saws [hand 
tools]; frames for handsaws; levers; shears; cutters; 
cutting tools [hand tools]; screwdrivers; hand-opera-
ted grinding stones or discs (hand instruments); de-
canting liquids (implements for -) [hand tools]; oyster 
openers; hatchets; picks [hand tools]; fireplace be-
llows [hand tools]; beard clippers; tree pruners; pru-
ning shears; drill bits; bits [hand tools]; broadaxes; 
flat irons; daggers; can and tin openers; drills; pin 
punches; ice picks; palette knives; scaling knives; me-
at choppers [hand tools]; vegetable slicers; cleavers; 
curling tongs; insecticide sprayers [hand tools]; syrin-
ges for insecticides; hunting knives; hoes [hand tools]; 
tickets (instruments for punching -); cheese slicers 
(non-electric); ladles [hand tools]; scraping tools 
[hand tools]; hand-operated jigsaws; perforating tools 
[hand tools]; machetes; trowels; hainault scythes; 
mortars for pounding [hand tools]; cuticle tweezers; 
nail extractors; fruit-pickers; trowels [gardening]; 
plant parasite killing apparatus; guns, hand-operated, 
for the extrusion of mastics; pizza cutters [non-elec-
tric]; braiders [hand tools]; razor strops; rasps [hand 
tools]; tube cutting instruments; saw holders; grinding 
and sawing instruments; shovels [hand tools]; hand 
tools, namely, manually operated grinding wheels; 
spanners; emery files; vices; clamps for carpenters or 
coopers; fire irons; scythes; whetstones; sickles; spa-
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des; centre punches [hand tools]; rammers [hand to-
ols]; thistle extirpators [hand tools]; sharpening steels; 
whetstone holders; choppers [knives]; electric irons; 
tape cutters, other than for stationery purposes; all the 
aforesaid goods included in this class; bits [parts of 
hand tools]; extension pieces for braces for screwtaps; 
glaziers' diamonds [parts of hand tools]; tool belts 
[holders]; hollowing bits [parts of hand tools]; blades 
for planes; reamer sockets; money scoops; sword sca-
bbards; saw blades [parts of hand tools]; shear blades; 
knuckle dusters; scythe rings; scythe handles; scrapers 
for skis; electrically heated hair curlers [hand imple-
ments]; handles for hand-operated hand tools; dough 
choppers. 
 

9 – Recorded content; solid state drive; sound cards; 
loudspeakers; computer databases; media content; 
software; games software; firmware; computer opera-
ting systems; information technology and audio-visu-
al, multimedia and photographic devices; communica-
tions equipment; computer networking and data com-
munications equipment; point-to-point communicati-
ons equipment; broadcasting equipment; antennas and 
aerials as communications apparatus; data storage de-
vices; photocopying apparatus; photocopiers; image 
scanners; printers; data processing equipment and 
accessories (electrical and mechanical); calculators; 
ticket dispensers; payment terminals, money dispen-
sing and sorting devices; coin-operated mechanisms; 
peripherals adapted for use with computers; compu-
ters and computer hardware; computer components 
and parts; audio/visual and photographic devices; au-
dio devices and radio receivers; display devices, tele-
vision receivers and film and video devices; image 
capturing and developing devices; signal cables for 
IT, AV and telecommunication; magnets, magnetizers 
and demagnetizers; scientific and laboratory devices 
for treatment using electricity; apparatus, instruments 
and cables for electricity; apparatus and instruments 
for accumulating and storing electricity; apparatus and 
instruments for controlling electricity; photovoltaic 
apparatus for generating electricity; electric and elec-
tronic components; cables and wires; electrical circu-
its and circuit boards; antennas and aerials as compo-
nents; optical devices, enhancers and correctors; opti-
cal enhancers; lasers; glasses, sunglasses and contact 
lenses; corrective eyewear; sunglasses; safety, securi-
ty, protection and signalling devices; alarms and war-
ning equipment; electronic access control systems for 
interlocking doors; signalling apparatus; protective 
and safety equipment; head protection; eye protection; 
diving equipment; navigation, guidance, tracking, tar-
geting and map making devices; measuring, detecting 
and monitoring instruments, indicators and contro-
llers; monitoring instruments; sensors and detectors; 
testing and quality control devices; measuring, coun-
ting, alignment and calibrating instruments; data log-
gers and recorders; time measuring instruments (not 
including clocks and watches); weight measuring ins-

truments; distance and dimension measuring instru-
ments; speed measuring instruments; temperature me-
asuring instruments; electricity measuring instru-
ments; controllers (regulators); scientific research and 
laboratory apparatus, educational apparatus and simu-
lators; parts and accessories for all the aforesaid go-
ods, included in this class; scientific, nautical, surve-
ying, photographic, cinematographic, optical, weig-
hing, measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data me-
dia; phonograph records; compact discs; DVDs; digi-
tal recording media; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers; data processing equipment; 
computers; computer software; fire-extinguishing ap-
paratus; abacuses; audiovisual teaching apparatus; ba-
tteries; battery boxes; battery chargers; binoculars; ca-
meras; cinematographic cameras, and parts and com-
ponents therefor; photographic lenses; animated carto-
ons; cassette players; pince-nez chains; cinematogra-
phic film (exposed); compact disc players; CD com-
pact discs (audio-video); compact discs (read-only 
memory); computer operating programs, recorded; co-
mputer programs; recorded computer software; prin-
ters for use computers; notebook computers and ac-
cessories therefor, in particular chargers, batteries and 
bags designed for notebook computers; computer soft-
ware (downloadable from the internet); personal digi-
tal assistants (PDAs); hand personal computers; com-
puter peripheral devices and accessories therefor, in 
particular keyboards, computer mouses, trackballs, 
dongles, joysticks, computer steering wheels, electro-
nic apparatus for generating music for use with com-
puters, plug-in boards, store cards, graphics cards, te-
levision cards for computers, sound cards, webcams, 
CD burners, DVD burners, burners for optical data 
media; modems; jack cables; plug-in connectors; USB 
cables; computer speakers; hard discs; disk drivers; 
USB (universal serial bus) memory drives; network 
boards; card readers; contact lenses; contact lenses 
(containers for -); data processing apparatus; dressma-
kers' measures; electric door bells; electronic pocket 
translators; fire extinguishers; films, exposed; fire 
alarms; frames for photographic transparencies; heat 
regulating apparatus; juke boxes, musical; optical len-
ses; letter scales; life buoys; life-saving rafts; electro-
nic locks; magnetic data memories; encoded magnetic 
cards; magnetic encoding equipment; magnets; mag-
nifying glasses; measuring apparatus; microphones; 
microscopes; neon signs; notebooks; electronic pens; 
pocket calculators; projection apparatus; projection 
screens; radios; record players; remote control and re-
mote operating apparatus; rulers (measuring instru-
ments); scales; smart cards; smart rings; smartwat-
ches; smoke alarms; sockets, plugs and other contacts 
(electric connections); sound recording apparatus; so-
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und reproduction apparatus; sound transmitting appa-
ratus; spectacle cases; spectacle frames; spectacle len-
ses; spectacles [optics]; switches, electric; tape recor-
ders; telephones apparatus, receivers, transmitters, wi-
res; telescopes; TVs; television apparatus; temperatu-
re indicating apparatus; theft prevention installations, 
electric; thermometers; temperature controlling appa-
ratus; video cassettes; video game cartridges; video-
discs; videotapes; video screens; video recorders; 
word processing apparatus; video compact discs; 
DVD (video) discs; players and recorders for compact 
discs, DVDs and other optical data media; audio and 
visual apparatus with sing along devices; holders, car-
rying devices and sleeves designed for audio and vi-
deo cassettes, compact discs, laser discs, video discs 
and DVDs (video); mouse pads; telephones, wireless 
telephones, mobile telephones, and parts and fittings 
therefor; mobile phone cases or casings; pagers, and 
parts and fittings therefor; pager cases or casings; sle-
eves, containers, carrying devices and holders for mo-
bile telephones and radio pagers; headphones; earpho-
nes and microphones/speaker-phones for use with mo-
bile telephones; call indicators for telephones, mobile 
telephones and pagers; solderers' helmets; electronic 
agendas; alarm bells, electric; alarm installations; bar 
code readers; barometers; buzzers; electronic buzzers; 
central processing units; integrated circuit chips; chro-
nographs [time recording apparatus]; computer key-
boards; computer storage; couplers (acoustic); coup-
lers [data processing equipment]; optical data media; 
discs (optical -); disks, magnetic; divers' apparatus, 
namely, diving gloves, ear plugs and nose clips for di-
vers; divers' masks; diving suits; electronic notice bo-
ards; eyeglass lanyards; eyepieces; protective visors; 
facsimile machines; camera filters; floppy discs; head 
cleaning tapes [recording]; hygrometers; integrated 
circuits; intercoms; interfaces for computers; invoi-
cing machines; lens hoods; magnetic tape units for 
computers; magnetic tapes; measuring spoons; micro-
processors; money counting and sorting machines; 
monitors [computer hardware]; monitors [computer 
programs]; mouse [computer peripheral]; optical fi-
bers [fibres] [light conducting filaments]; optical 
glass; opticians' goods; parking meters; protractors 
[measuring instruments]; radiotelegraphy sets; radio-
telephony sets; scanners [data processing equipment]; 
semiconductors; slides [photography]; sound recor-
ding strips; demagnetizing apparatus for magnetic 
tapes; telegraph wires; telegraphs [apparatus]; telety-
pewriters; teleprompters; transmitters [telecommuni-
cation]; transmitting sets [telecommunication]; vacu-
um gauges; video telephones; whistle alarms; ear 
plugs for divers; sports glasses; protective helmets for 
sports; navigation apparatus and accessories therefor, 
in particular aerials, chargers, batteries, adapted mo-
unts and bags; electronic publications, downloadable; 
computer programs (downloadable software); perso-
nal stereo devices; satellites for scientific purposes; 
wrist rests for use with computers; straps for portable 

telephone; holders adapted for mobile phones; anten-
na caps for portable phone; electronic circuits and 
CD-ROMS which enable the recording of automatic 
playing programme for the use of electronic musical 
instruments; teeth protectors; egg timers; caution 
signs; all of the aforesaid goods being included in this 
class; electric installations for the remote control of 
industrial operations; asbestos clothing for protection 
against fire; asbestos gloves for protection against ac-
cidents; asbestos screens for firemen; breathing appa-
ratus, except for artificial respiration; respiratory 
masks, other than for artificial respiration; filters for 
respiratory masks; respirators for filtering air; road 
signs, luminous or mechanical; anti-glare glasses; spe-
aker enclosures; discs (compact -) [audio-video]; re-
corded computer programs; memories for data pro-
cessing equipment; printers for computers; electrified 
fences; cases for contact lenses; pouches for photo-
graphic apparatus; fire boats; fire blankets; fire engi-
nes; fire hose nozzles; fire beaters; clothing for pro-
tection against fire; fire pumps; hands free kits for 
phones; spark-guards; masts for wireless aerials; wor-
kmen's protective face-shields; gloves for protection 
against X-rays for industrial purposes; gloves for pro-
tection against accidents; riding helmets; dog whis-
tles; encoded identification bracelets, magnetic; iden-
tity cards, magnetic; nose clips for divers and swi-
mmers; push buttons for bells; knee-pads for workers; 
jackets [bullet proof]; furniture especially made for la-
boratories; clothing especially made for laboratories; 
laser pointers (luminous pointers); luminous signs; 
decorative magnets; micrometer screws for optical 
instruments; cell phones; safety nets; juke boxes for 
computers; plotters; cases fitted with dissecting ins-
truments [microscopy]; reflecting discs for wear, for 
the prevention of traffic accidents; safety tarpaulins; 
hemline markers; oxygen transvasing apparatus; pro-
tective suits for aviators; protective clothing for the 
prevention of injury; protective masks; electrodes; sa-
fety restraints, other than for vehicle seats and sports 
equipment; railway traffic safety appliances; smart 
cards [integrated circuit cards]; sprinkler systems for 
fire protection; holders for electric coils; camera tri-
pods; covers for electric outlets; steering apparatus, 
automatic, for vehicles; breathing apparatus for under-
water swimming; gloves for divers; shoes for protec-
tion against accidents, irradiation and fire; nets for 
protection against accidents; watchbands that commu-
nicate data to personal digital assistants, smart pho-
nes, and personal computers through internet websites 
and other computer and electronic communication 
networks; bracelets that communicate data to personal 
digital assistants, smart phones, and personal compu-
ters through internet websites and other computer and 
electronic communication networks; smart watches 
comprised primarily of a wristwatch also featuring a 
telephone, software and display screens for viewing, 
sending and receiving texts, emails, data and informa-
tion; wearable digital electronic devices comprised 
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primarily of a wristwatch and also featuring a telepho-
ne, software and display screens for viewing, sending 
and receiving texts, emails, data and information from 
smart phones, tablet computers and portable compu-
ters; electronic controls for motors; watches that co-
mmunicate data to personal digital assistants, smart-
phones, and personal computers through internet web-
sites and other computer and electronic communica-
tion networks. 
 

10 – Physical therapy equipment; massage apparatus; 
physiotherapy and rehabilitation equipment; hearing 
protection devices; feeding aids and pacifiers; sex 
aids; medical and veterinary apparatus and instru-
ments; comedone extractor being medical devices; 
contraceptive devices; diagnostic, examination, and 
monitoring equipment for medical purposes; medical 
imaging apparatus; surgical and wound treating equip-
ment; suture and wound closing materials and pro-
ducts; dental equipment; masks and equipment for ar-
tificial respiration; medical furniture and bedding, 
equipment for moving patients; medical clothing; pro-
sthetics and artificial implants; artificial organs and 
implants; hearing aids; dental prostheses; orthopedic 
and mobility aids; parts and accessories for all the 
aforesaid goods, included in this class; surgical, medi-
cal, dental and veterinary apparatus and instruments; 
artificial limbs; artificial eyes and teeth; orthopedic 
articles; suture materials; sphygmomanometers; fee-
ding bottle receptacles; dummies for babies; banda-
ges; blankets, electric, for medical purposes; con-
doms; non-chemical contraceptives; ear picks; esthe-
tic massage apparatus; feeding bottle teats; feeding 
bottle valves; feeding bottles; supports for flat feet; 
orthotic footwear; forceps; gloves for massage; gloves 
for medical purposes; hot air therapeutic apparatus; 
ice bags for medical purposes; incubators for babies; 
maternity belts; childbirth mattresses; abdominal 
pads; pads (heating -), electric, for medical purposes; 
soporific pillows for insomnia; sponges (surgical -); 
spoons for administering medicine; stethoscopes; am-
bulance stretchers; thermal packs for first aid purpo-
ses; tongue scrapers; grips for dental floss (dental 
instruments); thermometers for medical purposes; wa-
ter bags for medical purposes; bed pans; rings (teet-
hing -); heatretaining cushions for medical purposes; 
inhalers; acupuncture needles; rehabilitation apparatus 
(body -) for medical purposes; basins for medical pur-
poses; beds specially made for medical purposes; arch 
supports for footwear; filters for ultraviolet rays, for 
medical purposes; finger guards for medical purposes; 
hair prostheses; corn knives; douche bags; stockings 
for varices; crutches; lamps for medical purposes; bre-
ast pumps; cupping glasses; resuscitation apparatus; 
ear plugs [ear protection devices]; all the aforesaid 
goods included in this class; artificial skin for surgical 
purposes; cases fitted for medical instruments; cases 
fitted for use by surgeons and doctors; tips for crut-
ches; surgical implants comprised of artificial materi-

als; teething rings; wrist braces for medical use; robo-
tic exoskeletal suits for medical purposes; medical ro-
bots used in laparoscopic surgery; cupping robots; 
surgical robots; medical apparatus and instruments for 
use in surgery; medical apparatus and instruments; 
robots for walking aids for medical purposes; medical 
apparatus; robotic apparatus for medical rehabilitative 
purposes; medical apparatus and instruments in the 
fields of clinical diagnosis; robots for medical diag-
nostic purposes (medical apparatus and instruments); 
robots for orthopedic and mobility aids; robots for 
spine protection aids for medical purposes; robots for 
orthopedic posture correction aids. 
 

11 – Flues and installations for conveying exhaust ga-
ses; sun tanning appliances; sanitary installations, wa-
ter supply and sanitation equipment; water purificati-
on, desalination and conditioning installations; sterili-
zation, disinfection and decontamination equipment; 
sanitary and bathroom installations and plumbing 
fixtures; decorative fountains, sprinkler and irrigation 
systems; steam baths, saunas and spas; burners, boi-
lers and heaters; lighting and lighting reflectors; ve-
hicle lighting and lighting reflectors; food and bevera-
ge cooking, heating, cooling and treatment equipment; 
fireplaces, domestic; filters for industrial and house-
hold use; wastewater treatment tanks for industrial 
purposes; gas scrubbing and purification apparatus; 
industrial ovens and furnaces (not for food or beve-
rages); heat exchangers for chemical processing; in-
dustrial installations for the filtration of liquids; ins-
tallations for the collection of gases; installations for 
the collection of liquids; installations for the separati-
on of impurities from molten metals; bioreactors for 
clarifying industrial waste water; apparatus for drai-
ning food waste; personal heating and drying imple-
ments; drying installations; refrigerating and freezing 
equipment; regulating and safety accessories for water 
and gas installations; nuclear installations; heating, 
ventilating, and air conditioning and purification equ-
ipment (ambient); air treatment equipment; HVAC 
systems (heating, ventilation and air conditioning); 
vehicle HVAC systems (heating, ventilation and air 
conditioning); igniters; parts and accessories for all 
the aforesaid goods, included in this class; apparatus 
for lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating, water supply and sani-
tary purposes; air conditioning apparatus; air deodo-
rising apparatus; driers (air -); air purifying apparatus 
and machines; anti-splash tap nozzles; aquarium fil-
tration apparatus; aquarium heaters; lamps for aqu-
aria; barbecues; bath fittings and installations; heaters 
for baths; bed warmers; beverage cooling apparatus; 
bicycle lights; electrically heated pads, cushions and 
blankets, not for medical purposes; boilers, namely 
heating boilers and kettles; toasters; electrically hea-
ted carpets; ceiling lights; chandeliers; lights, electric, 
for Christmas trees; aquarium lights; lamps; electric 
coffee filters; electric coffee brewers; coffee percola-
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tors; coffee roasters; refrigerating containers; cookers; 
cooking apparatus and installations; cooking utensils, 
electric; cooling installations for liquids and water; 
cooling installations for tobacco; heating cushions 
[pads], electric, not for medical purposes; dampers 
(heating); electric deep fryers; disinfectant apparatus; 
disinfectant distributors for toilets; distillation appara-
tus; hair driers [dryers]; filters for drinking water; 
drying apparatus for fodder; electric lamps; Chinese 
lanterns; air conditioning fans; electrically powered 
fans for ventilation purposes; heaters, electric, for fee-
ding bottles; flushing apparatus; decorative water 
fountains; freezers; fruit roasters; gas lighters; gridd-
les; grills; hand drying apparatus for washrooms; hot 
air bath fittings; hot air ovens; heating plates; hot wa-
ter bottles; luminous house numbers; humidifiers; ice 
boxes; ice machines and apparatus; electric kettles; 
lamp casings; lamp chimneys; lamp glasses; lamp glo-
bes; lamp reflectors; lamp shades; lighting lamps; 
lampshade holders; lanterns for lighting; laundry dry-
ers, electric; electric bulbs; luminaires; microwave 
ovens; milk cooling installations; mixer taps for water 
pipes; plate warmers; electric torches; penlights; poc-
ket warmers; electric pressure cooking saucepans; 
pressure water tanks; electric heaters; refrigerating ca-
binets; cold storage rooms; refrigerating apparatus; 
roasters; roasting devices; roasting jacks; roasting 
spits; rotisseries; lava rocks for use in barbecue grills; 
safety lamps; shower stalls; showers; sink units; soc-
kets for electric lights; solar thermal collectors [hea-
ting]; bathroom sinks; seats (toilet -); toilets, portable; 
urinals [sanitary fixtures]; waffle irons, electric; war-
ming pans; wash-hand basins [parts of sanitary insta-
llations]; hot water apparatus; water purifying appara-
tus and machines; water sterilizers; electric air purifi-
ers; anti-glare devices for automobiles [lamp fittings]; 
anti-glare devices for vehicles [lamp fittings]; arc 
lamps; autoclaves [electric pressure cookers]; bath-
tubs; protective devices designed for lights; light di-
ffusers; friction lighters for igniting gas; automobile 
lights; lights for vehicles; stoves; stoves [heating ap-
paratus]; rice cookers; exhaust hoods for kitchens; 
bath linings; bath plumbing fixtures; tanning appara-
tus [sun beds]; bread-making machines; blankets, el-
ectric, not for medical purposes; apparatus for dehy-
drating food waste; defrosters; heating installations; 
air conditioning installations; heating apparatus for 
defrosting vehicle windows; reflectors for vehicles; 
vehicle headlamps; filters [parts of household or in-
dustrial installations]; footwarmers, electric or non-el-
ectric; gas burners; gas boilers; gas lamps; apparatus 
for the purification of gases; steam facial apparatus 
[saunas]; light bulbs; water heaters; heating elements; 
radiator caps; radiators [heating]; electric yoghurt ma-
kers; humidifiers for central heating radiators; fans 
(electric -) for personal use; sauna bath installations; 
diving lights; immersion heaters; water softening ins-
tallations and apparatus; whirlpool-jet apparatus; elec-
tric griddles; deodorising apparatus for dispensing 

scents in vehicles; all the aforesaid goods included in 
this class; socks, electrically heated; air valves for ste-
am heating installations; sewage purification installa-
tions; brackets for gas burners; ash pits for furnaces; 
ash conveyor installations, automatic; expansion tanks 
for central heating installations; bath fittings; frame-
work of metal for ovens; carbon for arc lamps; foun-
tains; swimming pool chlorinating apparatus; chroma-
tography apparatus for industrial purposes; steam ac-
cumulators; deodorising apparatus, not for personal 
use; refining towers for distillation; distillation co-
lumns; desalination plants; filters for air conditioning; 
air filtering installations; water filtering apparatus; 
kiln furniture [supports]; gas condensers, other than 
parts of machines; gas scrubbers [parts of gas ins-
tallations]; filaments for electric lamps; taps [faucets]; 
feeding apparatus for heating boilers; flues for heating 
boilers; boiler pipes [tubes] for heating installations; 
ionization apparatus for the treatment of air or water; 
electric coffee percolators; processing installations for 
nuclear fuel and nuclear moderating material; nuclear 
reactors; ultraviolet ray lamps, not for medical purpo-
ses; water-pipes for sanitary installations; baths (spa -) 
[vessels]; air sterilisers; level controlling valves in 
tanks; oven fittings made of fireclay; fire bars; oil-
scrubbing apparatus; polymerisation installations; fu-
migation apparatus, not for medical purposes; regula-
ting and safety accessories for gas apparatus; regula-
ting and safety accessories for gas pipes; regulating 
and safety accessories for water apparatus; regulating 
accessories for water or gas apparatus and pipes; wa-
ter purifying installations; taps [cocks, spigots] [fau-
cets (Am.)] for pipes; coils [parts of distilling, heating 
or cooling installations]; chimney blowers; safety ac-
cessories for water or gas apparatus and pipes; steri-
lisers; valves (thermostatic -) [parts of heating insta-
llations]; drip irrigation emitters [irrigation fittings]; 
washers for water taps; mechanisms for controlling 
fluid level in tanks [valves]; heat accumulators; water 
softening apparatus and installations. 
 

14 – Gemstones, pearls and precious metals, and imi-
tations thereof; jewels; time instruments; statues and 
figurines, made of or coated with precious or semi-
precious metals or stones, or imitations thereof; orna-
ments, made of or coated with precious or semi-pre-
cious metals or stones, or imitations thereof; coins; 
key rings [split rings with trinket or decorative fob]; 
identity plates made of precious metals or coated 
therewith; ceramic discs for use as tokens of value; 
works of art of precious metal; key rings and key cha-
ins, and charms therefor; jewellery boxes and watch 
boxes; parts and accessories for all the aforesaid go-
ods, included in this class; precious metals and their 
alloys; ingots of precious metals; misbaha [prayer be-
ads]; wire of precious metal; busts of precious metal; 
hat jewellery; boxes of precious metal; jewellery ca-
ses and jewellery boxes of precious metal; shoe jewe-
llery; spun silver [silver wire]; ornaments [jewellery, 
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jewelry (Am.)]; precious stones; clocks; imitation je-
wellery and ornaments; brooches; buckles for watch 
straps; chains; pendants; badges of precious metal; 
cuff links; earrings; gold thread; ornamental contai-
ners (of precious metal); imitation gold; jewelry bo-
xes; jewel cases; necklaces [jewellery]; pins being je-
welry; lapel pins; rings (jewellery); statues and statu-
ettes of precious metal; tie bars; watches and parts and 
fittings for watches; bracelets for watches; watch-
straps; chains for watches; cases for pocket watches; 
stopwatches; ornamental pins; tie pins; medals; key 
containers of precious metal and precious stones; bra-
celets [jewellery, jewelry (Am.)]; cases for watches 
[presentation]; clock cases; faces for clocks; clocks 
and watches, electric; sundials; diamonds; gold rings, 
gold necklaces, gold bracelets, silver rings, silver nec-
klaces, silver bracelets; paste jewellery [costume je-
welry (Am.)]; semi-precious stones; cases for clock 
and watchmaking and boxes of precious metal; alarm 
clocks; chenille cuff links; figurines [statuettes] of 
precious metal; timing clocks; key chains of precious 
stones; all the aforesaid goods included in this class; 
anchors [clock- and watchmaking]; housings for 
clocks and watches; barrels [clockand watchmaking]; 
watch springs; watch crystals; watch chains; copper 
tokens; wristwatches; clockworks; watch cases; pen-
dulums [clock- and watchmaking]; movements for 
clocks and watches; clock and watch hands; dials for 
clock and watch making; rosaries; key rings; key 
chains of precious metal; key rings and key chains, 
not of metal; electronic clocks and watches; straps for 
wristwatches. 
 

16 – Paper and cardboard; user manuals; works of art 
and figurines of paper and cardboard, and architects' 
models; decoration and art materials and media; arts 
and crafts paint kits, modelling materials; filtering 
materials of paper; bags and articles for packaging, 
wrapping and storage of paper, cardboard or plastics; 
stationery and educational supplies; writing and stam-
ping implements; correcting and erasing implements; 
office machines; portable printing sets and bookbin-
ding apparatus [office equipment]; educational mate-
rials for teaching purposes [except apparatus]; photo 
albums and collectors' albums; adhesives for statione-
ry or household purposes; printed matter; books; mo-
ney holders;drawing materials; refuse bags of paper; 
tissues of paper for removing make-up; parchment pa-
per; shelf paper; flags of paper; humidity control she-
ets of paper or plastic for foodstuff packaging; face 
cloths made of paper; filters (paper coffee -); till rolls; 
hygienic paper; bags for microwave cooking; kitchen 
rolls [paper]; bibs of paper; paper wipes; paper hand-
towels; table napkins of paper; handkerchiefs of pa-
per; paper towels; place mats of paper; absorbent she-
ets of paper or plastic for foodstuff packaging; tab-
lecloths of paper; table linen of paper; paper toilet seat 
covers; paper tissues for cosmetic use; napkins of ce-
llulose for cosmetic purposes; disposable absorbent 

underpads for pets; cellulose wipes; parts and acces-
sories for all the aforesaid goods, included in this 
class; paper, cardboard; document files [stationery]; 
announcement cards stationery]; mats for beer gla-
sses; booklets; writing paper; humidity control sheets 
of paper for foodstuff packaging; figurines [statuettes] 
of papier mâché; filter paper; bottle envelopes of 
paper or cardboard; bottle wrappers of paper or card-
board; greeting cards; wood pulp paper; hat boxes of 
cardboard; cardboard tubes; face towels of paper; pa-
pier mâché; covers of paper for flower pots; paper 
bows; kitchen roll; paper bags; tracing paper; packing 
[cushioning, stuffing] materials of paper or cardboard; 
passport covers; cream containers of paper; trading 
cards, other than for games; absorbent sheets of paper 
for foodstuff packaging; paper for cupboards and dra-
wers (perfumed or non-perfumed); desk pads; wrap-
ping paper; sketch pads; bookbinding material; photo-
graphs; stationery; artists' materials; paint brushes; ty-
pewriters; office requisites; teaching materials [except 
apparatus]; plastic materials for packaging (not inclu-
ded in other classes); printers' type; printing blocks; 
calendars; catalogues; postcards; and posters; periodi-
cals; printed publications; newspapers and magazines; 
holiday cards; writing instruments; rubber stamps; 
stamps and seals; ink pads; paint pads; photographic 
albums; mats for framing paintings, pictures or photo-
graphs; easels; stickers [stationery]; paper identificati-
on tags; pictures; pens; pads [stationery]; warranty 
booklets; paperweights; letter trays; appointment bo-
oks; brochures; office requisites, except furniture; do-
cument holders [stationery]; labels of paper or cardbo-
ard; flyers; photographs [printed]; manuals [handbo-
oks]; envelopes [stationery]; covers for notebooks; ad-
hesive tapes for stationery or household purposes; 
clipboards; bookmarkers; posters; prospectuses; che-
ckbook covers; signboards of paper or cardboard; 
pencil boxes; inkstands; writing materials; writing or 
drawing books; writing cases [stationery]; sealing 
stamps; printed tickets; tickets; blackboards; drawing 
pads; drawing sets; newspapers; plastic film for wra-
pping; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; stu-
ffing of paper or cardboard; paper cartons for delive-
ring goods; bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging; protective covers for travel 
documents; photograph stands; ink; place mats and 
coasters of paper or cardboard; packing paper, wrap-
ping paper and cardboard articles; graphic reproducti-
ons; portraits; lithographs; ink pens; pencils; fountain 
pens; ball pens; nibs; penholders; pencil holders; re-
fills for pens and writing instruments; pencil leads; 
crayons; color pencils; pen and pencil boxes; pencil 
sharpeners; pencil sharpeners, electric or non-electric; 
paperclips; paper pins; drawing pins; pastel crayons; 
paste and other adhesives for stationery or household 
purposes; letter trays and racks; desk trays; letter-
openers; adhesive tapes and adhesive tape dispensers; 
drawing materials, boards, pens and instruments; 
stamp and coin albums; paper envelopes and pockets; 
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ink blotters; bookends; canvas for painting; notebo-
oks; diaries; files [office requisites]; writing tablets; 
note-pads; paper for writing; drawing paper; writing 
cases; chalk; wall panels for posters; passport cases; 
stencils; erasing products; rubber erasers; erasing flu-
id; electric letter openers; sheet music in printed form; 
dry erase writing boards; paper decorations (orna-
ments); tissue paper; paper or plastic lunch bags; pic-
ture books; report files; binder paper; pocket note-
books; felt marking pens; book band; black lead pen-
cil sets; colour pencil sets; rulers; autograph books; 
staples for offices; shredders (office requisites); elec-
tric sealing machines for offices, for applying protec-
tive covers to documents and photographs; card sle-
eves and card cases in the nature of office requisites; 
decorations of paper for lunch boxes or foodstuffs; 
scrapbooks; loose-leaf binders; boxes of cardboard or 
paper; cards; holders and cases for stamps and seals; 
comic books; compasses for drawing; paper tapes and 
cards for the recordal of computer programmes; co-
pying paper (stationery); correcting fluids [office re-
quisites]; finger-stalls [office requisites]; gummed ta-
pe; file cards; ink ribbons; folders for papers; maps; 
musical greeting cards; newsletters; paint boxes [artic-
les for use in school]; pamphlets; paper shredders for 
office use; pencil lead holders; stamps; push pins; ty-
pewriter ribbons; typewriters [electric or non-elec-
tric]; bindings; writing brushes; wrappers [stationery]; 
microwave cooking (bags for); embroidery designs 
[patterns]; paper knives [office requisites]; tags for 
index cards; stickers for portable telephone; all the 
aforesaid goods included in this class; addressing ma-
chines; franking machines (stamping machines); dup-
licators; office perforators; office binders; artists' ma-
terials, namely goods for drawing, painting and mode-
lling; instructional and teaching material (except ap-
paratus) in the form of printed matter, geological mo-
dels, globes, drawing implements for wall boards; ty-
pewriters and office requisites (except furniture), na-
mely non-electric office machines; packaging material 
made of plastics, namely covers, bags and foils; spine 
labels for labelling purposes; archive boxes; binding 
strips; subject dividers; indexes; leaflet sleeves; bin-
ders and office binders; desk files and bring forward 
files; elastic bands (stationery); correction rollers; 
form books; pen stands; document laminating appara-
tus; record cards; table-top card indexes; files for ther-
mal binding; boxes of metal for business cards [office 
requisites]; drawer boxes (office requisites); rotating 
card indexes (office requisites); office equipment (ex-
cept furniture); goods of paper, being substitutes for 
textiles, namely handkerchiefs, napkins, cosmetics re-
moving tissues, facial cloths, hand towels, table 
cloths, kitchen towel and kitchen roll; paintings (pic-
tures) framed or unframed; garbage bags of paper or 
of plastics; aquarelles; stamp ink; wallpaper stencils; 
letter racks; all of the aforesaid goods included in this 
class; credit card imprinters, non-electric; address pla-
tes for addressing machines; architectural models; 

wristbands for the retention of writing instruments; 
rub down transfers; blueprints; chromos; inking sheets 
for document reproducing machines; inking sheets for 
duplicators; printers' blankets, not of textile; office la-
beling machines; inking ribbons for computer prin-
ters; spools for inking ribbons; color prints; mounting 
photographs (apparatus for -); photo-engravings; trays 
for sorting and counting money; engraving plates; en-
gravings; tailors' chalk; balls for ball-point pens; litho-
graphic works of art; house painters' rollers; marking 
chalk; sealing wafers; oleographs; seals [stamps]; pa-
tterns for dressmaking; patterns for making clothes; 
typewriter keys; rollers for typewriters; selfadhesive 
tapes for stationery or household purposes; sealing 
wax; stamps [seals]; packaging material made of 
starches; steatite [tailor's chalk]; prints [engravings]; 
vignetting apparatus; viscose sheets for wrapping; 
composing sticks; disposable pouches for packaging 
sterilized instruments. 
 

18 – Umbrellas and parasols; walking sticks; fur; ani-
mal skins; faux fur; reins for guiding children; straps 
for skates; saddlery, whips and apparel for animals; 
leads for animals; covers for animals; animal skins, 
hides; umbrellas; parasols; whips; toiletry bags; co-
llars for animals or pets; muzzles; umbrella covers; 
umbrella handles; straps for luggage; beach bags; al-
penstocks; music cases; sling bags for carrying in-
fants; pouch baby carriers and sling bags for carrying 
infants; clothing for pets; walking stick seats; all the 
aforesaid goods included in this class; slings for ca-
rrying infants; boxes of vulcanised fibre; feed bags; 
collars for animals; dog collars; umbrella or parasol 
ribs; frames for umbrellas or parasols; umbrella rings; 
umbrella sticks; cane handles; footlockers. 
 

20 – Chairs, beds, computers desks, computer chairs, 
carts for computers; mooring buoys, non-metallic; 
locks and keys, non-metallic; door, gate and window 
fittings, non-metallic; valves, non-metallic; fasteners, 
non-metallic; cable fasteners, connectors and holders, 
non-metallic; pipe fasteners, connectors and holders, 
non-metallic; goods, not of metal, namely spindles, 
clamps, connectors and connections, fans, valves [ot-
her than parts of machines], handles and rails, hooks 
and hangers, identification bracelets, pennant holders, 
dowels, protectors and support devices; goods, not of 
metal, namely spools, stiffening materials, rings, rods, 
saw benches, mats for sinks, spacer rings, intermedia-
te layers for bathtubs, staircase fittings, spiral springs, 
stackable adapters, staves, suction cups, curtain rails, 
tent pegs; trays, not of metal; statues, figurines, works 
of art and ornaments and decorations, made of mate-
rials such as wood, wax, plaster or plastic, included in 
the class; furniture and non-metallic furniture fittings; 
beds, bedding, mattresses, pillows and cushions; fra-
mes; mirrors (silvered glass); indoor blinds, and fi-
ttings for curtains and indoor blinds; clothes hangers, 
clothes stands [furniture] and clothes hooks; animal 
housing and beds; unprocessed and semi-processed 
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materials, included in this class and not adapted for 
any specific use, namely yellow amber, parts of ani-
mals, meerschaum, parts of plants; containers, and 
closures and holders therefor, non-metallic; baskets, 
non-metallic; barrels and casks, non-metallic; coffins 
and funerary urns; letter boxes, non-metallic; closures 
for containers, non-metallic; crates and pallets, non-
metallic; ladders and movable steps, non-metallic; di-
splay stands, signboards of wood or plastics; manne-
quins and tailors' dummies; parts and accessories for 
all the aforesaid goods, included in this class; furnitu-
re; picture frames; goods (not included in other cla-
sses) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, me-
erschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics, namely brush mountings, decorations of plas-
tic for foodstuffs, freestanding partitions (furniture), 
identification bracelets, not of metal, nameplates, not 
of metal, knobs, not of metal; goods (not included in 
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pe-
arl, meerschaum and substitutes for all these mate-
rials, or of plastics, namely works of art, of wood, 
wax, plaster or plastic, furniture partitions of wood, 
doors for furniture, mobiles (decoration), shells; go-
ods (not included in other classes) of wood, cork, re-
ed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes 
for all these materials, or of plastics, namely screens 
(furniture), placards of wood or plastics, picture rods 
(frames), signboards of wood or plastics; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics, namely jewellery orga-
niser displays, stakes for plants or trees, trays, not of 
metal, door handles, not of metal, door knockers, not 
of metal, wind chimes (decoration); inflatable pillows; 
labels of plastic; locks, other than electric, not of me-
tal; containers, not of metal, for storage or transport; 
containers made wholly or principally of plastic mate-
rials; plastic boxes; containers made wholly or prin-
cipally of plastic for cosmetics sold empty; plastic ca-
ses and containers for cosmetics sold empty; plastic 
based containers for commercial packaging in the na-
ture of bottles, squeeze tubes, jars, spray pumps, lip 
balm and lipstick tubes, compacts, eyeliner contai-
ners, lip gloss containers, mascara containers; plastic 
cases and containers for cosmetic kits, nail kits, dental 
kits, hair kits, slimming kits, contact lens and eye care 
kits, first aid and medical kits and manicure and pe-
dicure sets all sold empty; plastic cases and containers 
to store disposable gloves for surgical or cosmetic 
use; lids for receptacles for cosmetics; plastic caps; 
travel pillows; air mattresses; bead curtains for deco-
ration; bed fittings, not of metal; bedding, except li-
nen; beds for pets; boxes of wood or plastic; bottle 
closures; bottle racks; bottles (corks for -); plastic key 
cards; wind chimes (decoration); coathooks; clothes 

hangers and clothes hooks; hooks for clothes rails; 
coatstands; containers, not of metal [storage, trans-
port]; curtain holders; curtain hooks; support rails for 
curtains; curtain rings; poles for curtains; curtain ro-
llers; curtain tie-backs; cushions; towel dispensers; 
kennels for household pets; bed, furniture, door fi-
ttings; embroidery frames; statues of wood, wax, plas-
ter or plastic; screens for fireplaces [furniture]; flo-
wer-pot pedestals; flower stands; hat stands; high 
chairs for babies; house numbers, not of metal, non-
luminous; nesting boxes for household pets; non-me-
tal dog tags; index cabinets; inflatable publicity ob-
jects; letter boxes, not of metal or masonry; newspa-
per display stands; mattresses; plastic bins [other than 
dustbins]; pillows; cup racks; registration plates; sign 
boards; racks being furniture made of non-metallic 
materials; wickerwork; decorative edging strips of 
plastic and wood for use with window fittings; or-
naments and decorations for windows or doors made 
of or from plastics, wax, wood, cork, reed, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mot-
her-of-pearl, meerschaum and substitutes for these 
materials; sealing clips for bags; plastic containers for 
aromatics and fragrances; inflatable headrests; decora-
tions of plastics for foodstuffs or lunch boxes; split 
rings, not of metal, for keys; door stoppers; armchairs; 
baskets, not of metal; beds; benches [furniture]; boxes 
of wood or plastic; cabinet work; cupboards; carts for 
computers [furniture]; bins of wood or plastic; seats; 
corks; chests for toys; covers (garment -) [storage]; 
bassinets; bamboo curtains; easy chairs; desks; dinner 
wagons; head-rests [furniture]; keyboards for hanging 
keys; library shelves; lockers; locks, other than elec-
tric, not of metal; racks; saw horses; school furniture; 
sofas; tables; tea carts; umbrella stands; cots for ba-
bies; vitrines; display boards; traps of plastic (drain-) 
[valves]; dressing tables; stools and foot stools; ham-
pers [baskets] for the transport of items; ladders of 
wood or plastics; medicine cabinets; mats, removable, 
for sinks; non-metallic number plates; pegs and pins 
(not of metal); playpens; scratching posts for cats; 
shelves; window blinds [indoor]; works of art (deco-
rative articles); figurines and statuettes, and small trin-
kets or ornamental objects (decorative articles) of wo-
od, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, wha-
lebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of wax, pla-
ster or plastic; medicine cabinets, made of wood or 
plastics; bottle caps; stuffed animals; funerary urns; 
hand-held mirrors, in particular make-up and toilet 
mirrors; infant walkers; tent pegs not of metal; cabi-
nets [furniture] for stationery; bottle closures of ce-
ramic; bottle closures of china, crystal, glass, earthen-
ware, terracotta and porcelain; sales counters; clothes 
stands; all the aforesaid goods included in this class; 
ambroid plates; ambroid bars; identification bracelets, 
not of metal; mats for infant playpens; clips, not of 
metal, for cables and pipes; reservoirs, not of metal 
nor of masonry; packaging containers of plastic; bee-
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hives; comb foundations for beehives; sections of wo-
od for beehives; straw edgings; vats, not of metal; 
containers, not of metal, for liquid fuel; letter boxes, 
not of metal or masonry; brush mountings; floating 
containers, not of metal; decorations of plastic for fo-
odstuffs; pegs [pins], not of metal; fixing plugs, not of 
metal; fans for personal use (non-electric); number-
plates, not of metal; locks, not of metal, for vehicles; 
non-metal bottle caps; corks for bottles; handling pa-
llets, not of metal; fodder racks; hooks, not of metal, 
for clothes rails; non-mechanical reels, not of metal, 
for flexible hoses; winding spools, not of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; pet cushions; honey-
combs; non-metal cable clamps; sealing caps, not of 
metal; plastic key cards, not encoded and not magne-
tic; chests, not of metal; air cushions, not for medical 
purposes; drains [valves] made of plastic; water-pipe 
valves of plastic; air pillows, not for medical purpo-
ses; bolsters; loading pallets, not of metal; troughs, 
not of metal, for mixing mortar; nuts, not of metal; ri-
vets, not of metal; transport pallets, not of metal; co-
ffin fittings, not of metal; coffins; hinges, not of me-
tal; costume stands; screws, not of metal; covers for 
clothing [wardrobe]; stakes, not of metal, for plants or 
trees; plugs, not of metal; gun racks; poles, not of 
metal; steps [ladders], not of metal; corozo; animal 
hooves; claws (animal -); casks, not of metal, shoulder 
poles (yokes); birds (stuffed -); casks of wood for de-
canting wine; latches, not of metal; identification tags, 
not of metal; indoor blinds of textile; identification 
tags of cloth. 
 

21 – Statues, figurines, plaques and works of art, ma-
de of materials such as porcelain, terra-cotta or glass, 
included in the class; unworked and semi-worked 
glass, not specified for use; containers for flowers; re-
potting containers for plants; sprinkling devices; spri-
nklers for watering flowers and plants; holders for flo-
wers; window-boxes; flower baskets; flower bowls; 
flower syringes; flower pots; flower pot holders; wa-
tering can sprinklers; nozzles for watering hose; nozz-
les for hosepipes; flower and plant cultivation trays; 
gardening gloves; garden syringes; watering cans; 
compost containers for household use; plastic lids for 
plant pots; covers, not of paper, for flower pots; plant 
syringes; plant baskets; lawn brushes; sprinklers; seed 
trays; bowls for floral decorations; bowls for plants; 
greenhouse syringes; plastic spray nozzles; pot plant 
support sticks; planters of glass, ceramic, plastic, por-
celain, earthenware or clay; saucers for flower pots; 
vases; terrariums (indoor -) [plant cultivation]; brus-
hes and other articles for cleaning, brush-making ma-
terials; air fragrancing apparatus; dustbins; tableware, 
cookware and containers; glasses, drinking vessels 
and barware; coin banks (piggy banks); cosmetic and 
toilet utensils and bathroom articles; dental cleaning 
articles; aquaria and vivaria; devices for pest and ver-
min control, namely plug-in diffusers for mosquito re-
pellents; bird baths; feed and drinking articles; gold-

fish bowls; scoops for the disposal of pet waste for 
household purposes; household articles for clothing 
and footwear, namely boot jacks  and shoe horns; 
buttonhooks; clothes drying racks; stretchers for clo-
thing; wax-polishing appliances, non-electric, for sho-
es; shoe trees and stretchers; parts and accessories for 
all the aforesaid goods, included in this class; hou-
sehold or kitchen utensils and containers; combs; spo-
nges; brushes; brush-making materials; articles for 
cleaning purposes; steelwool; glass, unworked or se-
mi-worked, except building glass; glassware, porcela-
in and earthenware not included in other classes; baby 
baths, portable; baskets for household purposes; 
mugs; birdcages; blenders; ironing boards; boot jacks; 
bottle openers, electric and non-electric; bottles; dis-
hes; soap boxes; bread boards; buckets; cabarets [tra-
ys]; cages for household pets; cake moulds; waffle 
moulds; candle extinguishers; candle rings; candles-
ticks; candy jars; comb cases; decorative china; china 
[porcelain] goods; chopsticks (cooking utensils); clea-
ning rags; coasters for bottles and glasses, not of pa-
per or plastic; cocktail stirrers; coffee filters not of pa-
per; coffee grinders; coffee percolators; coffee sets; 
coffee pots; comb (electric); combs for animals; 
dough mixing and kneading bags of silicone; pots; 
pins of metal (cooking -); ice buckets; kitchen grin-
ders, non-electric; portable nonelectric refrigerating 
containers; corkscrews, electric and nonelectric; co-
vers for dishes; covers for flower pots; crockery; cups; 
jugs; cutting boards for the kitchen; decanters; deep 
fryers, non-electric; soap dishes; soap dispensers; hip 
flasks; jars; feeding troughs; containers for household 
or kitchen use; egg cups; gloves for household purpo-
ses; goblets; graters; insulating jars; heaters for fee-
ding bottles, nonelectric; holders for flowers and 
plants; hot pots; ice cube molds; ironing board covers, 
shaped; pitchers; cauldrons; knife rests; lazy susans; 
liqueur sets; lunch boxes; menu card holders; cooking 
pot sets; mixing spoons [kitchen utensils]; mops; table 
napkin holders; napkin rings; pads for cleaning; ski-
llets; paper plates; pepper mills, hand-operated; perfu-
me vaporizers; fitted picnic baskets; piggy banks; pot 
lids; pressure cookers; salt shakers; pepper pots; sau-
cepans; saucers; tart scoops; shaving brushes; shirt 
stretchers; boot brushes; shoe horns; shoe trees; strai-
ners; smoke absorbers for household purposes; soup 
bowls; spice sets; sponge holders; sponges for house-
hold purposes; stands for shaving brushes; statues of 
glass, porcelain or earthenware; figurines (statuettes) 
of porcelain, terra-cotta or glass; tableware; tankard; 
tea balls; tea caddies; tea infusers; tea services [tab-
leware]; teapots; toilet brushes; toilet roll holders; toi-
let sponges; toilet cases; toothbrushes; toothbrushes, 
electric; toothpick holders, not of precious metal; toot-
hpicks; litter boxes for pets; trays for household pur-
poses; pan-mats; trouser presses; trouser stretchers; 
vacuum bottles and insulating flasks; waffle and pan-
cake irons, non-electric; cookery and baking irons, 
nonelectric; washing boards; washtubs; non-electric 
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polishing apparatus for household purposes; works of 
art, of porcelain, terra-cotta or glass; decorative orna-
ments for window or doors made of/from ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta or porce-
lain; lunch or food boxes or containers (other than of 
precious metal); mouse traps; floss for dental purpo-
ses; household or kitchen containers of glass, porcela-
in and earthenware for aromas and fragrances; refri-
gerating bottles; boxes of glass; brooms; brushes, ex-
cept paint brushes; butter dishes; butter-dish covers; 
cleaning instruments (handoperated); clothes-pegs; 
portable coldboxes, non-electric; cookie jars; non-el-
ectrical cooking utensils; eyebrow brushes; frying 
pans; funnels; glass flasks [containers]; powder puffs; 
tea strainers, not of precious metal; swizzle sticks; 
whisks, non-electric; vessels of metal for making ices 
and iced drinks; biscuit cutters; cruet stands for hou-
sehold purposes; oil cruets; dusting cloths; cocktail 
shakers; powder compacts; pill or tablet boxes; tissue 
paper box covers of wood, or plastic; toothbrush hol-
ders; grips for dental floss (in the form of goods de-
signed for dental floss); indoor aquaria; aquarium ho-
ods; closures for pot lids; deodorising apparatus for 
personal use; disposable table plates; grills and grill 
supports; straws for drinking; cooking utensils, non-
electric; electric water apparatus for cleaning teeth 
and gums; cups of paper and plastic; rails and rings 
for towels; tea cosies; terrariums (indoor -) [vivari-
ums]; laundry drying racks; metal coin banks; attrac-
ting and killing insects (electric devices for -); appli-
ances for removing makeup, electric; household con-
tainers of precious metal; coffee services of precious 
metal; coffee-pots, non-electric, of precious metal; 
kitchen containers of precious metal; napkin holders 
and rings of precious metal; powder compacts of pre-
cious metal; services (dishes) of precious metal; brus-
hes of wood, plaster or plastic; non-electric mills; 
stands for dishes; all the aforesaid goods included in 
this class; broom handles, not of metal; appliances for 
removing make-up (non-electric); aerosol dispensers, 
not for medical purposes; nest eggs, artificial; polis-
hing gloves; glove stretchers; abrasive sponges for 
scrubbing the skin; cosmetic utensils; water apparatus 
for cleaning teeth and gums; cages for pets; urns; 
rings for birds; nutcrackers; perfume burners; bottles 
and jars with screw on caps for cosmetics. 
 

24 – Textile material; textile goods, and substitutes 
for textile goods; coverings for furniture; curtains; 
chair covers; bath gloves; labels of textile; wall han-
gings; linens; kitchen and table linens; bed linen; bath 
linen; filtering materials of textile; textiles and textile 
goods, not included in other classes; bed covers; quilt 
covers; table covers; pocket handkerchiefs; tablec-
loths; banners; bath towels; blankets; cloth; furniture 
coverings of textile; furniture coverings of plastic; co-
vers for cushions; door curtains; fabric of imitation 
animal skins; towels of textile; bath mitts; cloths for 
removing make up; place mats; mattress covers; mos-

quito nets; pillowcases; plastic material [substitute for 
fabrics]; quilts; travelling rugs [lap robes]; bed sheets; 
silk; silk cloth; table linen; table napkins; upholstery 
material; textile wall hangings; linen for the bed; tex-
tile covers for napkin or tissue holders; door knob 
covers of textile; toilet seat covers of textile; toilet lid 
covers of textile; curtain holders of textile material; 
textile coasters; cotton fabrics; bed comforters; fabrics 
for textile use; face towels [made of textile materials]; 
felt; frieze [cloth]; hemp fabric; tablecloths, not of pa-
per; velvet; woollen fabric; napkins, of cloth, for re-
moving make-up; tissue paper box covers of textile; 
covers of fabric for door knobs; covers of fabric for 
pet bottles; oilcloth for use as tablecloths; billiard 
cloth; shower curtains of textile or plastic; cheese 
cloth; handkerchiefs of textile; all the aforesaid goods 
included in this class; sleeping bags; sleeping bags for 
babies; toilet seat covers (textile). 
 

28 – Sporting articles and equipment; hunting and fis-
hing equipment; swimming equipment, namely swim-
ming jackets; Christmas tree decorations and artificial 
Christmas trees; fairground and playground apparatus; 
toys, games, playthings and novelties; toy figures; toy 
cars; video game apparatus; parts and accessories for 
all the aforesaid goods; games; toys; gymnastic arti-
cles not included in other classes; sporting articles not 
included in other classes; decorations for Christmas 
trees; balls and balloons; toys vehicles; electric ve-
hicles (toys); sailboards; snowboards; roller blades; 
ice skates; skateboards; protective paddings or guards 
for sports and games; air pistols [toys]; backgammon 
games; bells for Christmas trees; billiard balls; billiard 
tables; explosive bonbons [Christmas crackers]; ska-
ting boots with skates attached; bowling apparatus 
and machinery; candle holders for Christmas trees; 
checkerboards; checkers [games]; chess sets; chessbo-
ards; Christmas trees of synthetic material; conjuring 
apparatus; cups for dice; darts; dominoes; bar-bells; 
elbow guards [sports articles]; chest expanders [exer-
cisers]; fairground ride apparatus; dolls' feeding bott-
les; fish hooks; fishing equipment; flippers for swi-
mming; floats for fishing; flying discs [toys]; automa-
tic games; rackets; hardware for electronic games, 
other than being solely intended for use with televi-
sion sets; hand-held consoles for playing electronic 
games, other than being solely intended for use with 
television sets; golf club bags; golf clubs; golf gloves; 
gloves for games and sports; practical jokes [novel-
ties]; kite reels; kites; knee guards [sports articles]; 
mah-jong; marbles; puppets; theatrical masks; masks 
being toys; mobiles [toys]; scale model vehicles; party 
novelties; paddings (protective -) [parts of sports su-
its]; parlour games; percussion caps [toys]; toy pis-
tols; playing balls; rattles [playthings]; ring games; 
rocking horses; roller skates; skis; sleds [sports artic-
les]; slides [playthings]; soap bubbles [toys]; spring 
boards (sports articles); stationary exercise bicycles; 
pools (swimming -) [play articles]; swings; tables for 

 
 #5  2021 03 25 

 
113 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

table tennis; waterskis; beach balls; automatic and co-
in operated amusement machines; bags especially de-
signed for skis and surfboards; bingo cards; butterfly 
nets; card games; confetti; in-line roller skates; puzz-
les; kaleidoscopes; masts for sailboards; landing nets 
for anglers; vehicles (radio-controlled toy-); roulette 
wheels; snow globes; snowshoes; Japanese playing 
cards; rods for fishing; reels for fishing; lines for fis-
hing; building games; building blocks [toys]; billiard 
cues; body building apparatus; boxing gloves; indoor 
football tables; toys for domestic pets; apparatus for 
games adapted for use with television receivers only; 
swimming jackets; water wings; arcade video games; 
amusement machines, automatic and coin-operated; 
all the aforesaid goods included in this class; billiard 
table cushions; sole coverings for skis; billiard cue 
chalk; billiard cue tips; ski bindings; bite sensors [fis-
hing tackle]; Christmas tree stands; strings for rackets; 
divot repair tools [golf accessories]; scent lures for 
hunting or fishing; costume masks; seal skins [cove-
rings for skis]; bait [artificial]; golf bags, with or wit-
hout wheels; rosin used by athletes; bladders of balls 
for games; paintballs [ammunition for paintball guns] 
[sports apparatus]; creels [fishing traps]; surfboard le-
ashes; rollers for stationary exercise bicycles; cricket 
bags; edges of skis; pistols (caps for -) [toys]; swim-
ming belts; gamepads. 
 

29 – Gut for making sausages. 
 

31 – Live animals, live animals for breeding; agricul-
tural and aquacultural crops, horticulture and forestry 
products; algae, unprocessed, for human or animal 
consumption; plants; fresh fruits, nuts, vegetables and 
herbs; malts and unprocessed cereals; natural turf; 
flowers; seeds, bulbs and seedlings for plant breeding; 
trees and forestry products; plant residues (raw mate-
rials); fungi; foodstuffs and fodder for animals; bed-
ding and litter for animals; beverages for pets; grains 
and agricultural, horticultural and forestry products 
not included in other classes; live animals; fresh 
fruits; fresh vegetables; seeds; natural plants; food-
stuffs for animals; malt; nuts [fruits]; plants, dried, for 
decoration; bedding for animals; live fish; live 
shrimps; shellfish, live; crustaceans, live; seaweed for 
human and animal consumption; pets (aromatic sand 
for -) [litter]; flower bulbs; Christmas trees; sanded 
paper [litter] for pets; salt for cattle; cuttle bone for 
birds; all the aforesaid goods included in this class; 
eggs for hatching, fertilized; flowers, dried, for deco-
ration; peanuts, unprocessed; fish spawn; hazelnuts; 
edible chews for animals; germ (seed -) for botanical 
purposes; egg laying poultry (preparations for -); al-
monds (fruits); mushrooms, fresh; mushroom spawn 
for propagation; litter peat; draff; truffles, fresh; roots 
for animal consumption. 
 

32 – Beer and brewery products; non-alcoholic beve-
rages; nut and soy based beverages; flavoured carbo-
nated beverages; juices; waters; preparations for ma-

king beverages; beers; mineral water [beverages]; ae-
rated water; fruit drinks; syrups for making beverages; 
vegetable drinks and vegetable juices; isotonic drinks; 
sport drinks; fruit nectars, non-alcoholic; pastilles for 
effervescing beverages; powders for effervescing be-
verages; soda water; table waters; waters [beverages]; 
whey beverages; cocktails, non-alcoholic; aperitifs, 
non-alcoholic; de-alcoholised beer; dietetic beer; sha-
ndy; smoothies; beer wort; non-alcoholic fruit ext-
racts; preparations for making aerated water; essences 
for making non-alcoholic beverages, not in the nature 
of essential oils; all of the aforesaid goods included in 
this class. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108648 A 
(800) 1535752 
(151) 2019 07 17 
(891) 2019 07 17 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

APPLE TV + 
(591) Black, white  
(526) TV + 
(511)  
41 – Arranging, organizing, conducting, and presen-
ting entertainment special events; production, distri-
bution, and presentation of television programs, moti-
on pictures; providing ongoing television programs, 
webcast programs; providing entertainment, sports, 
music, informational, news, and current events prog-
ramming by means of telecommunications networks; 
providing non-downloadable entertainment, sports, 
music, informational, news, and current events prog-
ramming; providing information featuring entertain-
ment, sports, music, informational, news, current 
events, and arts and culture programming via websites 
and computer applications; providing information in 
the field of entertainment, music, sports, news, and 
arts and culture via websites and computer appli-
cations; providing information, schedules, reviews 
and personalized recommendations of entertainment; 
publication and presentation of reviews, surveys, and 
ratings relating to entertainment; providing a website 
for the uploading, storing, sharing, viewing and pos-
ting of images, audio, videos, online journals, blogs, 
podcasts, and multimedia content for entertainment 
purposes (Terms too vague in the opinion of the 
International Bureau – Rule 13 (2) (b) of the Common 
Regulations). 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 108652 A 
(800) 1056363 
(151) 2010 03 23 
(891) 2020 04 27 
(731) Grupa LOTOS S.A.  

ul. Elbląska 135, PL-80-817 Gdańsk, Poland 
(540)  

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
4 – Motor oils for agricultural machinery, hydraulic 
gear oils for power transmission and heavy duty hyd-
raulic systems, oils for lubrication of cutting system 
and shears in sawing machines, lithium greases for 
lubrication of anti-friction bearings, slide bearings and 
other friction pairs, motor oils for two stroke engines, 
motor-hydraulic-gear oils, oils appropriated for trac-
tors, agricultural machines and other heavy duty ma-
chines, remaining oils and lubricants contained in this 
class. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108654 A 
(800) 1454675 
(151) 2018 11 23 
(891) 2020 05 18 
(731) KPO MARKETING COMPANY LIMITED 

Egypt Street, 12, CY-1097 Nicosia, Cyprus 
(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
33 – Alcoholic beverages containing fruit; alcoholic 
beverages, except beer; alcoholic essences; alcoholic 
extracts; anise [liqueur]; anisette [liqueur]; aperitifs; 
arrack [arak]; arak [arrack]; baijiu [chinese distilled 
alcoholic beverage]; bitters; brandy; cider; cocktails; 
curacao; digesters [liqueurs and spirits]; distilled be-
verages; fruit extracts, alcoholic; gin; kirsch; liqueurs; 
mead [hydromel]; hydromel [mead]; nira [sugarcane-
based alcoholic beverage]; peppermint liqueurs; per-
ry; piquette; pre-mixed alcoholic beverages, other 
than beer-based; rice alcohol; rum; sake; spirits [beve-
rages]; vodka; whisky; wine. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108656 A 
(800) 1491682 
(151) 2019 08 06 
(891) 2020 05 18 
(731) KPO MARKETING COMPANY LIMITED 

Egypt Street, 12, CY-1097 Nicosia, Cyprus 
(540)  

SIBERIAN EXPRESS 

(591) Black, white  
(511)  
33 – Aperitifs; arrack [arak]; baijiu [chinese distilled 
alcoholic beverage]; brandy; wine; piquette; whisky; 
vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; digesters [liqu-
eurs and spirits]; cocktails; curacao; anise [liqueur]; 
liqueurs; pre-mixed alcoholic beverages, other than 
beer-based; alcoholic beverages, except beer; alcoho-
lic beverages containing fruit; spirits [beverages]; dis-
tilled beverages; mead [hydromel]; peppermint liqu-
eurs; bitters; nira [sugarcane-based alcoholic bevera-
ge]; rum; sake; perry; cider; rice alcohol; alcoholic ex-
tracts; fruit extracts, alcoholic; alcoholic essences. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108700 A 
(800) 1535899 
(151) 2020 05 06 
(891) 2020 05 06 
(731) Shenzhen PISEN Industry Co.,Ltd 

Room 1805, building 14, No.7 Huangyuyuan  
Futian south road, Futian port community,  
Futian street, Futian district, Shenzhen, 518000  
Guangdong, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
21 – Fitted vanity cases; insulating flasks; cleaning in-
struments, hand-operated; crystal [glassware]; combs; 
toothpick holders; cosmetic utensils; electric combs. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108722 A 
(800) 1536476 
(151) 2020 05 04 
(891) 2020 05 04 
(731) Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o. 

ul. Łódzka 3, PL-42-240 Rudniki, Poland 
(540)  

 
(591) Red and white 
(531) 18.01.07; 18.01.09; 18.01.23; 27.05.11;  

29.01.12 
(526) The verbal element AutoCare appearing in the 
mark is disclaimed. 
(511)  
1 – Chemicals used in industry; silicons; raw mate-
rials for use in the manufacture; size for finishing and 
priming; vehicle body putty. 
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2 – Dyes; enamels; paints; color pigments for painting 
machines and devices; anticorrosive and preservative 
preparations against rust; lacquers; pigments; colorant 
for mortars. 
 

3 – Rust removing preparations; polishing preparati-
ons; windscreen cleaning preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108725 A 
(800) 1536621 
(151) 2020 04 02 
(891) 2020 04 02 
(731) Yiwu Dearbody Cosmetics Co., Ltd. 

No. 86, Xiangyi Road, Yiting Town, Yiwu  
City, 322000 Zhejiang Province, China 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511) 
5 – Mouth washes for medical purposes; breath fres-
hening sprays for medical purposes; vaginal washes 
for medical purposes; personal sexual lubricants; anti-
bacterial handwashes; sexual stimulant gels; bacterial 
poisons; sterilising preparations; medicinal alcohol; 
bath preparations for medical purposes; disinfectants 
for hygiene purposes; disinfectants; air purifying pre-
parations; sanitary pants; babies' nappies; dental abra-
sives; dietetic substances adapted for medical use; di-
sinfecting wipes; cotton sticks for medical purposes; 
food for babies; dental lacquer; pesticides. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108730 A 
(800) 1536794 
(151) 2020 05 05 
(891) 2020 05 05 
(731) Opti-Flor B.V. 

Orberlaan 9, NL-2681 PH Monster, Netherlands 
(540)  

Opti-Flor 
(591) Black, white  
(511)  
31 – Agricultural and horticultural products and gra-
ins, seeds for sowing, living plants and flowers and 
parts of living plants. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108798 A 
(800) 1537090 
(151) 2020 04 17 
(891) 2020 04 17 
(731) SHANDONG HUASHENG RUBBER  

CO.，LTD. 
Daozhuang Town, Guangrao County, 257300  
Dongying City, Shandong Province, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
12 – Automobile tires; inner tubes of automobile tires; 
tires for motorcycles; airplane tires; tires, solid, for 
vehicle wheels; inner tubes for bicycle tyres; pneu-
matic tires; treads for retreading tires; spikes for tyres; 
casings for pneumatic tires [tyres]. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108843 A 
(800) 1456179 
(151) 2018 10 11 
(891) 2020 05 25 
(731) POSITEC Germany GmbH 

Grüner Weg 10, 50825 Köln, Germany 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.11.01; 26.11.06; 26.11.25; 27.05.01;  

27.05.11; 27.05.17 
(511)  
7 – Machine tools; machine coupling and transmis-
sion components (except for land vehicles); agricultu-
ral, earthmoving, operated tools, wrenches (machi-
nes), electric hammers, drilling machines, impact 
drills, hammer drills, drill press, screwdrivers, drill 
bits, sharpeners, saws (machines), jigsaws (machines), 
circular saws, grinders (machines), sanders, polishers, 
shoe polishers, buffer; cutting machines, routers, elec-
trically operated planers, hot glue guns, engraving 
machines, nailers, tackers, stapler, air compressors, el-
ectric welding machines, lathes; power-generating and 
gasoline engines, other than for land vehicles; power-
operated garden tools, tree pruners (machines); blo-
wers, shears, grass shears; grass trimmers, hedge tri-
mmers, chain saws, lawn mowers, electric water 
pumps for use in garden, garden shredders, high pre-
ssure washers, vacuum cleaners, road sweepers, snow 
throwers, swimming pool cleaning machines; pneu-
matic tools, pneumatic welding apparatus, pneumatic 
nail guns, pneumatic impact wrenches, pneumatic 
screwdrivers, pneumatic drillings, pneumatic spray 
guns, pneumatic scissors, pneumatic shovels, pneuma-
tic crop lifter (machines); lawn edger, electric; grin-
ding machines, nailing guns; motors and engines not 
for land vehicles, gasoline engines not for land ve-
hicles; spray guns for paint; jacks (machines); mixers 
(machines); robots (machines); robotic lawn mowers; 
automatic snowblowers; robotic grass trimmers; robo-
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tic edge trimmers; robotic cleaners, namely, robotic 
vacuum cleaners, robotic floor cleaning machines, ro-
botic road sweeping machines; robotic jigsaw machi-
nes, robotic motor hand saws, robotic electric hand 
drills, robotic mechanisms used in agriculture, robotic 
painting machines; robotic machines for cleaning swi-
mming pools; compressing fans, fans for motors and 
engines, fans being parts of machines, agriculture ma-
chines; woodworking machines; planing machines; 
engraving machines; electric kitchen appliances, na-
mely, mixers, electric food blenders, electric food 
grinders for commercial, industrial or domestic uses, 
electric food slicers, electric food choppers, electric 
egg beaters, electric can openers, electric fruit peelers, 
electric juice extractors, electric juicers, electric knife 
sharpeners, electric pasta makers for domestic use, el-
ectric vegetable peelers, electric food processors; el-
ectric disintegrators; hydraulic door openers and clo-
sers (parts of machines); elevating apparatus; appara-
tus for dressing; metalworking machines; electric ma-
chines and apparatus for polishing; portable power 
tools; hand-held tools, other than hand-operated; elec-
tric spray guns; electric plastics welders; electric 
sand-blasting apparatus; sand paper grinding machi-
nes, high pressure cleaners; demolition hammers [po-
wer tools]; starters for motors and engines; 3d prin-
ters; power operated brushing machines; electric clea-
ning machines and devices; brushes [parts of machi-
nes]; brushes for vacuum cleaners; brushes, electrica-
lly operated parts, fittings and accessories in this class 
for the aforesaid goods.  
 

9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conduc-
ting, switching, transforming, accumulating, regula-
ting or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; de-
tection apparatus, electronic stud finders, non-electric 
wall stud finders; magnetic data carriers, recording 
discs; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers excluding bicycle 
counters; fire-extinguishing apparatus, calculators, 
printers, smart watches; electrical inverters, chargers, 
battery jump starters, electronic surveillance appara-
tus, security surveillance robots, humanoid robots 
with artificial intelligence, robotic electrical control 
apparatus, speakers, radios, internal fans for compu-
ters; computer software, computer software applicati-
ons; application software; software; downloadable 
software; downloadable mobile applications; applica-
tion software for smart phones; application software 
for mobile phones, tablets, laptops and computers; 
downloadable mobile and computer software for po-
wer tools and gardening tools, especially as control 
system; remote controls; remote control apparatus; 
software for remote controls; remote control apparatus 
for garden tools and power tools; GPS tracking and 

location devices, measuring instruments and apparatus 
excluding bicycle counters, levels (instruments for de-
termining the horizontal), laser measuring instru-
ments; battery chargers, battery packs, batteries, elec-
trical power supplies, electric power converters; knee 
pads for workers, goggles excluding bicycle goggles, 
protective goggles excluding bicycle goggles, clothing 
for protective or safety purpose; gloves for protective 
or safety purpose; electrically heated clothing for pro-
tective or safety purposes, electrically heated gloves 
for protective or safety purposes; parts, fittings and 
accessories in this class for the aforesaid goods. 
 

11 – Apparatus for lighting excluding bicycle lighting, 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, dry-
ing, ventilating, water supply and sanitary purposes 
and parts, agricultural irrigation units, air purifiers; 
cool boxes; electrically heated clothing; apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes; electric fans, ventilating fans, tanning appa-
ratus; filters for industrial and household use; heat 
guns; parts, fittings and accessories in this class for 
the aforesaid goods; hot air guns; automatic watering 
installations for garden use. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108897 A 
(800) 1538186 
(151) 2019 06 26 
(891) 2019 06 26 
(731) ALVARO CETTO GAROLLO 

Periferico Sur 7750, Colonia Santa María Tequ- 
epexpan, 45601 Tlaquepaque, Jalisco, Mexico 

(540)  

 
(591) Black, white  
(511)  
33 – Tequila and mescal. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108898 A 
(800) 1538202 
(151) 2019 06 26 
(891) 2019 06 26 
(731) ALVARO CETTO GAROLLO 

Periferico Sur 7750, Colonia Santa María Tequ- 
epexpan, Tlaquepaque, Jalisco, 45601 México 

(540)  
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(591) Black, white  
(511)  
33 – Tequila and mescal. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108971 A 
(800) 1539330 
(151) 2020 06 01 
(891) 2020 06 01 
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,  
Republic of Korea 

(540)  

 
(591) Black, white  
(511)  
12 – Automobiles; vans [vehicles]; trucks; electric ve-
hicles; hybrid vehicles. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108972 A 
(800) 1539338 
(151) 2020 05 29 
(891) 2020 05 29 
(731) Open-Type Joint Stock Company  

"ROT FRONT" 
2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15,  
RU-115184 Moscow, Russian Federation 

(540) 
 

 
 

(591) Dark red, red, orange, white, green, light green,  
yellow and pink 

(531) 05.07.21; 05.07.22; 19.03.24; 25.07.01;  
26.03.01; 26.03.03; 26.03.04; 26.03.06;  
26.03.07; 26.03.22; 28.05; 29.01.13 

(526) The word in Cyrillic transliterated into "kara-
mel' ". 
(511)  
30 – Caramels. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108973 A 
(800) 1539342 
(151) 2019 12 26 
(891) 2019 12 26 
(731) D ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA  

PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Dikilitaş Mahallesi, Üzengi Sokak, No:8,  
Beşiktaş – Istanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 02.01.01; 02.01.16; 02.01.23; 08.07.25;  

24.17.25; 27.05.02 
(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game; processed meat 
products; meat jellies; meat juices; dried pulses; 
soups, bouillon; processed olives, olive paste; pickles; 
milk and milk products, butter; edible oils; margarine; 
dried, preserved, frozen, cooked, smoked or salted 
fruits and vegetables; processed fruits and vegetables; 
tomato paste; tomato puree; prepared nuts and dried 
fruits as snacks; hazelnut spreads and peanut butter; 
tahini (sesame seed paste); eggs and powdered eggs; 
potato chips. 
 

43 – Services for providing of food and drink; restau-
rants, self-service restaurants, cafeterias; cafés, cante-
en services, cocktail lounges, snack bars, catering, 
pubs; rental of food service equipment used in servi-
ces providing food and drink; temporary accommo-
dation; reservation of temporary accommodation, 
rental of banquet and social function facilities for spe-
cial occasions, namely, wedding receptions, conferen-
ces and meetings; day-nurseries (crèches); boarding 
for animals. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108982 A 
(800) 1539539 
(151) 2020 05 27 
(891) 2020 05 27 
(731) FARMOR 

ZI de Bellevue, F-22200 Saint-Agathon, France 
(540) 

 
(591) Blue, red, white  
(531) 03.07.03; 03.07.24; 25.03.01; 25.07.21;  

26.11.06; 26.11.07; 27.05.24; 29.01.13 
(511)  
29 – Preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
jellies; jams; compotes; eggs; milk; dairy products; 
cheeses. 
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30 – Coffee; tea; cocoa; sugar; confectionery; edible 
ices; honey; agave syrup (natural sweetener); sugar 
confectionery; chocolate; cocoa-based beverages; co-
ffee-based beverages; tea-based beverages; ice for ref-
reshment. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108984 A 
(800) 1539701 
(151) 2020 03 26 
(891) 2020 03 26 
(731) FARMACEUTICI DAMOR S.P.A. 

Via E. Scaglione, 27, I-80145 Napoli, Italy 
(540)  

FITOSTIMOLINE 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Creams (cosmetic -); barrier creams; non-medica-
ted dermatological creams; skin care preparations, not 
for medical purposes; cream for stretch marks and ce-
llulite blemishes; skin firming creams and slimming 
creams; anti-aging creams; anti-aging creams; creams 
for skin blemishes, not for medical purposes; exfo-
liating and moisturising creams for the face and body; 
massage creams and oils; cosmetic masks; soaps and 
gels for the face and body; creams; soaps and intimate 
hygiene preparations, not for medical purposes; cos-
metic preparations for tanning the skin and sunscreen 
preparations; nail care preparations, not for medical 
purposes; nail polish; body cleaning preparations; 
deodorants and antiperspirants; make-up preparations 
and make-up removal preparations; make-up founda-
tion and face make-up products; hair preparations and 
treatments and bath preparations and treatments, not 
for medical purposes; hair removal and shaving pre-
parations; toiletries; perfumary; perfumery; essential 
oils and bath oil; oral hygiene preparations. 
 

5 – Pharmaceuticals and natural remedies; pharma-
ceutical products for gynecological use; dermatologi-
cal preparations for medical purposes; pharmaceutical 
creams; medicated creams; protective creams for me-
dical purposes; topical analgesic creams; skin care 
creams for medical use; medicated creams and medi-
cal preparations for treating scars; medical prepara-
tions for skin blemishes; dermatitis and psoriasis; me-
dicinal creams and medicated preparations for inti-
mate hygiene; dressings, medical; sterilized dressing; 
disinfectants and antiseptics; bandages and plasters; 
cotton for medical purposes; sanitary preparations for 
medical purposes; mud (medicinal -); bath preparati-
ons for medical purposes; dietary and dietetic supple-
ments for human use. 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 109073 A 
(800) 1540972 
(151) 2020 02 19 
(891) 2020 02 19 
(731) DKH Retail Limited 

Unit 60, The Runnings, Cheltenham,  
Gloucestershire GL51 9NW, United Kingdom 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.24; 28.03 
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumes; perfumery; body 
mist; body wash; body spray; body lotions; bubble 
bath; shower gel; lip gloss; lip balm; essential oils; 
make-up; cosmetics; products for the hair, body and 
skin; toiletries; hair lotions; hair colouring products; 
shampoos; hair conditioners; products for personal 
hygiene and beauty care; dentifrices; deodorants for 
personal use; antiperspirant deodorant; cologne; after-
shave preparations; aftershaves; air perfuming prepa-
rations; nail polish; nail varnish; nail care products; 
preparations for use in tanning and sun protection; 
shaving preparations; depilatory products; body loti-
ons, gels, creams and mousses; hair gels, creams and 
mousses; body fragrances and fragrance preparations; 
skincare preparations; false nails; nail overlays/wraps; 
false eyelashes; leather cleaning and polishing prepa-
rations; reed diffusers; scented room sprays; gel eye 
masks. 
 

4 – Industrial oils and greases, wax; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
and illuminants; candles and wicks for lighting. 
 

9 – Optical apparatus and instruments; sunglasses; 
sports goggles; spectacles; ski goggles; cases, cords 
and chains for sunglasses, spectacles, ski goggles and 
sports goggles; containers for contact lenses; laptop 
bags; bags and cases for personal digital assistants, 
electronic organisers, tablet computers and e-book de-
vices; computer hardware; mats for use with a compu-
ter mouse; computer game programs; computer soft-
ware; apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; photographic apparatus 
and instruments; telecommunications apparatus and 
instruments; telephones; mobile telephones; smart 
phones; MP3 and other digital format audio and video 
players; fascias, cases, covers, carry bags and holders 
for telephones, smart phones, mobile telephones, sate-
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llite navigational devices, MP3 and other digital for-
mat audio and video players, cameras and video ca-
meras; parts and accessories for telephones, smart 
phones, mobile telephones, satellite navigational devi-
ces, MP3 and other digital format audio and video 
players, cameras and video cameras; hands free kits 
for telephones; wireless headsets; headphones; loud-
speakers; microphones; radios; chargers; apparatus for 
connecting and charging portable and handheld digital 
electronic devices; magnetic data carriers, recording 
discs; CDs, DVDs; memory cards; encoded cards, 
magnetic; life jackets; diving suits; diving equipment 
and apparatus; protective helmets for use in sports; 
helmets; swimming goggles; downloadable musical 
sound recordings; motion pictures and video recor-
dings featuring music, adventure and/or animation; 
project screens; pocket calculators; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; wearable activity trackers; 
pedometers; altimeters; personal digital assistants; pe-
rsonal electronic devices used to track fitness goals 
and statistics; portable digital electronic devices for 
recording, organizing, transmitting, manipulating, re-
viewing, and receiving text, data, audio, image, video 
and digital files; wearable electronic devices, namely, 
watches, bracelets, and wristbands that are comprised 
of software that communicates data to personal digital 
assistants, smartphones, and personal computers thro-
ugh Internet websites and other computer and electro-
nic communication networks; wearable digital elec-
tronic devices comprised primarily of software for 
alerts, messages, emails, and reminders, and for recor-
ding, organizing, transmitting, manipulating, revie-
wing, and receiving text, data, audio, image, video 
and digital files and display screens; cables, namely 
charging cables; computer software for alerts, messa-
ges, emails, and reminders, and for recording, organi-
zing, transmitting, manipulating, reviewing, and recei-
ving text, data, audio, image, video and digital files; 
computer operating system programs for wearable el-
ectronic devices; computer game software; computer 
software and downloadable software in relation to 
customer incentive and loyalty-award programs in the 
fields of health, nutrition, athletics, sportswear and at-
hletic footwear; music headphones; wireless headpho-
nes; protective helmets for sportswear. 
 

14 – Jewellery; imitation jewellery; precious stones; 
horological and chronometric instruments; watches; 
watch bands; watch straps; watch cases; clocks; parts 
and accessories for all the aforesaid goods. 
 

16 – Paper and cardboard; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery and office re-
quisites, except furniture; adhesives for stationery or 
household purposes; drawing materials and materials 
for artists; paintbrushes; instructional and teaching 
materials; plastic sheets, films and bags for wrapping 
and packaging; printers' type, printing blocks; travel 
guides. 

18 – Bags; handbags; shoulder bags; toiletry bags; 
make-up bags; kit bags; rucksacks; sports bags; gym 
bags; beach bags; swing bags; hip bags; cross body 
bags; travel bags; luggage; wallets; purses; key cases 
(leather ware); umbrellas; parasols; leather and imita-
tions of leather; leather and imitation leather bags; le-
ather and imitation leather wallets; leather and imita-
tion leather purses; leather and imitation leather laces; 
leather and imitation leather cords, twists and straps; 
leather and imitation leather cases; leather and imitati-
on leather pouches; leather and imitation leather hand-
bags; leather and imitation leather credit card wallets; 
leather and imitation leather belts; leather and imitati-
on leather credit card cases; leather and imitation leat-
her luggage tags; leather and imitation leather card 
holders; leather and imitation leather belts; leather and 
imitation leather garment bags; leather and imitation 
leather make up bags; leather and imitation leather 
travelling sets; suit bags; brief cases and attaché cases; 
beauty cases; vanity cases; golf umbrellas; diaper 
bags; nappy bags; baby carriers; backpacks for carry-
ing babies. 
 

20 – Furniture, mirrors, picture frames. 
 

24 – Textiles and substitutes for textiles; household 
linen; curtains of textile or plastic. 
 

25 – Clothing; casual clothing; formal clothing; sport-
swear; leisurewear; activewear; hooded sweatshirts; 
sweatshirts; printed t-shirts; t-shirts; polo shirts; short 
sleeved and long sleeved shirts; shirts; blouses; shorts; 
baggy shorts; long sleeved T-shirts; rugby tops; prin-
ted and embroidered sweatshirts; cardigans; sweaters; 
zip tops; joggers; trousers; jeans; knitwear; jumpers; 
fleece pullovers; dresses; skirts; tops; lined and unli-
ned jackets; jackets; coats; trench coats; leather and 
imitation leather clothing; leather jackets; flatiron jac-
kets; wax jackets; military blazers; mackintoshes; gi-
lets; hunting jackets; flax jackets; stormbreaker jac-
kets; army jackets; bomber jackets; cagoules; suits; 
waistcoats; ties; leggings; socks; scarves; gloves; swi-
mwear; wetsuits; belts; underwear; camisoles; bras; 
knickers; boxer shorts; underpants; slips [undergar-
ments]; nightwear; pyjamas; bathrobes; dressing 
gowns; footwear; sandals; beach shoes; flip flops; ca-
nvas shoes; boots; shoes; leather shoes; trainers; run-
ning shoes; plimsoles; sports shoes; slippers; headge-
ar; hats; caps; peaked caps; baseball caps; sports hats; 
sports caps; bandanas; beanies; berets; running tights; 
leggings; sports bras; gym clothing; yoga clothing; 
running shoes; bags for ski boots; ski gloves; belts 
made of leather or artificial leather. 
 

35 – Advertising and promotion services provided on-
line from a computer database or the Internet; retail 
services in connection with the sale of paints, varnis-
hes, lacquers, preservatives against rust and against 
deterioration of wood, colorants, dyes, inks for prin-
ting, marking and engraving, raw natural resins, me-
tals in foil and powder form for use in painting, deco-
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rating, printing and art, non-medicated cosmetics and 
toiletry preparations, non-medicated dentifrices, per-
fumery, essential oils, bleaching preparations and ot-
her substances for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, industrial oils and 
greases, wax, lubricants, dust absorbing, wetting and 
binding compositions, fuels and illuminants, candles 
and wicks for lighting, scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, audiovisu-
al, optical, weighing, measuring, signalling, detecting, 
testing, inspecting, life-saving and teaching apparatus 
and instruments, apparatus and instruments for co-
nducting, switching, transforming, accumulating, re-
gulating or controlling the distribution or use of elec-
tricity, apparatus and instruments for recording, trans-
mitting, reproducing or processing sound, images or 
data, recorded and downloadable media, computer 
software, blank digital or analogue recording and sto-
rage media, mechanisms for coin-operated apparatus, 
cash registers, calculating devices, computers and 
computer peripheral devices, diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers and 
swimmers, gloves for divers, breathing apparatus for 
underwater swimming, fire-extinguishing apparatus, 
apparatus and installations for lighting, heating, coo-
ling, steam generating, cooking, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes, precious metals 
and their alloys, jewellery, precious and semi-precious 
stones, horological and chronometric instruments, pa-
per and cardboard, printed matter, bookbinding mate-
rial, photographs, stationery and office requisites, ex-
cept furniture, adhesives for stationery or household 
purposes, drawing materials and materials for artists, 
paintbrushes, instructional and teaching materials, 
plastic sheets, films and bags for wrapping and pac-
kaging, printers' type, printing blocks, leather and imi-
tations of leather, animal skins and hides, luggage and 
carrying bags, umbrellas and parasols, walking sticks, 
whips, harness and saddlery, collars, leashes and clot-
hing for animals, furniture, mirrors, picture frames, 
containers, not of metal, for storage or transport, un-
worked or semi-worked bone, horn, whalebone or 
mother-of-pearl, shells, meerschaum, yellow amber, 
textiles and substitutes for textiles, household linen, 
curtains of textile or plastic, clothing, footwear, head-
wear, coffee, tea, cocoa and artificial coffee, rice, pas-
ta and noodles, tapioca and sago, flour and preparati-
ons made from cereals, bread, pastries and confec-
tionery, chocolate, ice cream, sorbets and other edible 
ices, sugar, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, 
seasonings, spices, preserved herbs, vinegar, sauces 
and other condiments, ice [frozen water], enabling 
customers to conveniently view and purchase these 
goods from retail stores, general merchandise catalo-
gues by mail order, telephone, or other means of tele-
communication, or from a general merchandise web-
site; wholesale services in connection with the sale of 
paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust 
and against deterioration of wood, colorants, dyes, 

inks for printing, marking and engraving, raw natural 
resins, metals in foil and powder form for use in pain-
ting, decorating, printing and art, non-medicated cos-
metics and toiletry preparations, non-medicated denti-
frices, perfumery, essential oils, bleaching preparati-
ons and other substances for laundry use, cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, indus-
trial oils and greases, wax, lubricants, dust absorbing, 
wetting and binding compositions, fuels and illumi-
nants, candles and wicks for lighting, scientific, rese-
arch, navigation, surveying, photographic, cinematog-
raphic, audiovisual, optical, weighing, measuring, sig-
nalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and 
teaching apparatus and instruments, apparatus and in-
struments for conducting, switching, transforming, ac-
cumulating, regulating or controlling the distribution 
or use of electricity, apparatus and instruments for 
recording, transmitting, reproducing or processing so-
und, images or data, recorded and downloadable me-
dia, computer software, blank digital or analogue re-
cording and storage media, mechanisms for coin-ope-
rated apparatus, cash registers, calculating devices, 
computers and computer peripheral devices, diving 
suits, divers' masks, ear plugs for divers, nose clips 
for divers and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming, fire-extinguis-
hing apparatus, apparatus and installations for ligh-
ting, heating, cooling, steam generating, cooking, dry-
ing, ventilating, water supply and sanitary purposes, 
precious metals and their alloys, jewellery, precious 
and semi-precious stones, horological and chronomet-
ric instruments, paper and cardboard, printed matter, 
bookbinding material, photographs, stationery and of-
fice requisites, except furniture, adhesives for statio-
nery or household purposes, drawing materials and 
materials for artists, paintbrushes, instructional and 
teaching materials, plastic sheets, films and bags for 
wrapping and packaging, printers' type, printing 
blocks, leather and imitations of leather, animal skins 
and hides, luggage and carrying bags, umbrellas and 
parasols, walking sticks, whips, harness and saddlery, 
collars, leashes and clothing for animals, furniture, 
mirrors, picture frames, containers, not of metal, for 
storage or transport, unworked or semi-worked bone, 
horn, whalebone or mother-of-pearl, shells, meerscha-
um, yellow amber, textiles and substitutes for textiles, 
household linen, curtains of textile or plastic, clothing, 
footwear, headwear, coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee, rice, pasta and noodles, tapioca and sago, flour 
and preparations made from cereals, bread, pastries 
and confectionery, chocolate, ice cream, sorbets and 
other edible ices, sugar, honey, treacle, yeast, baking-
powder, salt, seasonings, spices, preserved herbs, vi-
negar, sauces and other condiments, ice [frozen wa-
ter]; the provision of advice and information to custo-
mers and potential customers in the selection of pa-
ints, varnishes, lacquers, preservatives against rust 
and against deterioration of wood, colorants, dyes, 
inks for printing, marking and engraving, raw natural 
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resins, metals in foil and powder form for use in pain-
ting, decorating, printing and art, non-medicated cos-
metics and toiletry preparations, non-medicated den-
tifrices, perfumery, essential oils, bleaching preparati-
ons and other substances for laundry use, cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, indus-
trial oils and greases, wax, lubricants, dust absorbing, 
wetting and binding compositions, fuels and illumi-
nants, candles and wicks for lighting, scientific, rese-
arch, navigation, surveying, photographic, cinematog-
raphic, audiovisual, optical, weighing, measuring, sig-
nalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and 
teaching apparatus and instruments, apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling the distributi-
on or use of electricity, apparatus and instruments for 
recording, transmitting, reproducing or processing so-
und, images or data, recorded and downloadable me-
dia, computer software, blank digital or analogue re-
cording and storage media, mechanisms for coin-
operated apparatus, cash registers, calculating devices, 
computers and computer peripheral devices, diving 
suits, divers' masks, ear plugs for divers, nose clips 
for divers and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming, fire-extinguis-
hing apparatus, apparatus and installations for ligh-
ting, heating, cooling, steam generating, cooking, dry-
ing, ventilating, water supply and sanitary purposes, 
precious metals and their alloys, jewellery, precious 
and semi-precious stones, horological and chronome-
tric instruments, paper and cardboard, printed matter, 
bookbinding material, photographs, stationery and 
office requisites, except furniture, adhesives for statio-
nery or household purposes, drawing materials and 
materials for artists, paintbrushes, instructional and 
teaching materials, plastic sheets, films and bags for 
wrapping and packaging, printers' type, printing 
blocks, leather and imitations of leather, animal skins 
and hides, luggage and carrying bags, umbrellas and 
parasols, walking sticks, whips, harness and saddlery, 
collars, leashes and clothing for animals, furniture, 
mirrors, picture frames, containers, not of metal, for 
storage or transport, unworked or semi-worked bone, 
horn, whalebone or mother-of-pearl, shells, meerscha-
um, yellow amber, textiles and substitutes for textiles, 
household linen, curtains of textile or plastic, clothing, 
footwear, headwear, coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee, rice, pasta and noodles, tapioca and sago, flour 
and preparations made from cereals, bread, pastries 
and confectionery, chocolate, ice cream, sorbets and 
other edible ices, sugar, honey, treacle, yeast, baking-
powder, salt, seasonings, spices, preserved herbs, vi-
negar, sauces and other condiments, ice [frozen wa-
ter]; organisation, operation and supervision of loyalty 
card, incentive and promotional schemes, loyalty, in-
centive and bonus program services; fashion shows 
for promotional and commercial purposes. 
___________________________________________ 
 

(260) AM 2021 109074 A 
(800) 1541006 
(151) 2020 05 14 
(891) 2020 05 14 
(731) AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 133/151, PL-95-200 Pabianice,  
Poland 

(540)  

DAFURAG 
(591) Black, white  
(511) 
5 – Pharmaceutical products, sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic substances for medical pur-
poses; dietary supplements; special nutrition intended 
for health purposes; baby food; medicinal herbs, her-
bal extracts for medicinal purposes; pharmaceutical 
preparations for medicinal purposes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109075 A 
(800) 1541026 
(151) 2020 06 04 
(891) 2020 06 04 
(731) Metabowerke GmbH 

Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Germany 
(540)  

Metabox 
(591) Black, white  
(511)  
6 – Transport containers, transport boxes, suitcases 
and tool chests of metal. 
 

7 – Tool equipment, in particular electric hand tool 
equipment, and parts therefor, tools, included in this 
class, and accessories; drilling machines, hammer 
drills, bench drilling machines; drill chucks, electro-
pneumatic drill hammers and chisel hammers; scre-
wdrivers; groove-milling cutters; grinding, cutting and 
roughing equipment such as superfinish devices, an-
gle grinders, triangular grinders, eccentric grinders, 
belt grinders, vibrating grinders, angle polishers, stra-
ight grinders; curve shears; plate shears; nibbling de-
vices; glue guns; hot-air guns; tackers; circular saw 
benches and hand-held circular saws, piercing saws; 
descending circular saws; lopping saws and mitre-box 
saws; curved saws; band saw machines; surface pla-
ning machines; planing machines; milling machines, 
in particular surface milling cutters and table milling 
machines; bench belt sanding machines; suction appa-
ratus and dust removal apparatus for the aforesaid 
goods; universal suction equipment; the aforesaid go-
ods also being battery-powered hand-held tool equip-
ment; horticultural and agricultural implements and 
implements for use in stables, namely hedge clippers, 
chain saws, garden suction equipment, lawn trimmers, 
electric scythes, the aforesaid goods in particular be-
ing battery-powered; transport containers for the afo-
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resaid goods and their accessories, in particular of me-
tal and of plastic; transport cases. 
 

20 – Transport containers, transport boxes, suitcases 
and tool chests not of metal. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109076 A 
(800) 1541071 
(151) 2020 02 06 
(891) 2020 02 06 
(731) SCALE AVIATION MANAGEMENT  

DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 
25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1,  
D01 H104, Ireland 

(540)  

 
(591) The color(s) dark blue is/are claimed as a  

feature of the mark 
(531) 18.05.01; 27.03.01; 29.01.04 
(511)  
36 – Aircraft financing services; investment in air-
craft; investment consultation in the field of aviation 
and aircraft ownership; financial services; financial 
and investment services, namely, aircraft asset and in-
vestment acquisition, consultation, advisory and deve-
lopment (term considered too vague by the Internatio-
nal Bureau – Rule 13 (2) (b) of the Regulations). 
 

39 – Leasing of aircraft. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109170 A 
(800) 1541860 
(151) 2020 04 27 
(891) 2020 04 27 
(731) SF (IP) LIMITED 

12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught 
Road Central, Hong Kong, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 26.01.18; 27.05.10; 28.03 
(511)  
9 – Computer programmes [programs], recorded; co-
mputer software applications, downloadable; downlo-
adable mobile applications; computer program (down-
loadable software); data processing apparatus; compu-
ter software, recorded; computer operating programs, 
recorded; electronic publications, downloadable; net-
work communication equipment; remote control ap-
paratus. 

16 – Paper; printed matter; paper gift wrap; paper 
box; stationery; bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics for packaging; stuffing of paper or cardboard; 
plastic film for wrapping; glue for stationery or house-
hold purposes; writing or drawing books; stamps [se-
als]; writing materials; cardboard for packaging; prin-
ted publications; lithographic works of art; teaching 
materials [except apparatus]. 
 

35 – Presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; advertising; commercial manage-
ment consulting in the field of transportation and de-
livery; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; business manage-
ment assistance; market studies; providing business 
information via a web site; import-export agency ser-
vices; provision of an on-line marketplace for buyers 
and sellers of goods and services; marketing; procure-
ment services for others [purchasing goods and servi-
ces for other businesses]; sales promotion for others; 
commercial consultant in the field of transportation 
and delivery; personnel recruitment; administrative 
services for the relocation of businesses; systemizati-
on of information into computer databases; web inde-
xing for commercial or advertising purposes; accoun-
ting; rental of vending machines; retail services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies; sponsorship search; outsourcing 
services [business assistance]. 
 

36 – Insurance underwriting; insurance claims proces-
sing; financing and loan services; clearing, financial; 
organization of monetary collections; financial mana-
gement; mortgage banking; debt management servi-
ces; processing of electronic credit card transactions; 
financial management by the internet; electronic funds 
transfer; art appraisal; real estate rental service; finan-
cial customs brokerage services; financial guarantees 
[surety services]; charitable fund raising; fiduciary; 
lending against security. 
 

39 – Freighting; transportation logistics; unloading 
cargo; traffic information; wrapping of goods; pilo-
ting; vehicle breakdown towing services; marine tran-
sport; car transport; railway transport; air transport; 
car parking; storage of goods; rental of warehouses; 
parcel delivery; delivery of goods; courier services 
[messages or merchandise]; message delivery; delive-
ry of goods by mail order; car sharing services; rental 
of storage containers. 
 

42 – Research and development of new products for 
others; computer software design; design and develo-
pment of application software for mobile phones; sof-
tware development for secure network operations; 
maintenance of computer software; monitoring of 
computer systems by remote access; development of 
computer platforms; electronic storage service for el-
ectronic data archiving; research in the field of tele-
communications technology; developing data proces-
sing programs based on third party orders; off-site da-
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ta backup; software as a service [SaaS]; cloud com-
puting; server hosting; data encryption services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109172 A 
(800) 1541899 
(151) 2020 06 02 
(891) 2020 06 02 
(731) Zhangzhou Huawei Power Supply Technology 

Co., Ltd. 
Industrial Concentration District, Lieyu Town,  
Yunxiao County, Zhangzhou City, Fujian  
Province, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 25.07.20; 26.01.01; 26.01.06; 27.05.01 
(511)  
9 – Electric accumulators for vehicles; plates for ba-
tteries; ignition batteries, chargers for electric batteri-
es; batteries for pocket lamps; electric batteries; solar 
batteries; batteries; anode batteries. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109173 A 
(800) 1541981 
(151) 2020 01 24 
(891) 2020 01 24 
(731) TİTİZ PLASTİK DIŞ TİCARET VE SANAYİ 

LİMİTED ŞİRKETİ 
Mahmutbey mahallesi 2435. sok no:2-4-6-8, 
Mahmutbey/Bağcılar, İSTANBUL, Turkey 

(540) 

 
(591) Blue and white. 
(531) 25.03.01; 26.04.06; 29.01.12 
(511)  
21 – Hand-operated non-electric cleaning instruments, 
brushes, other than paintbrushes, steel wool for clea-
ning, sponges for cleaning, steel wool for cleaning, 
cloths of textile for cleaning, gloves for dishwashing, 
non-electric polishing machines for household purpo-
ses, brooms for carpets, mops, electric brushes, except 
parts of machines, toothbrushes, electric toothbrushes, 
dental floss, shaving brushes, hair brushes, combs, 

non-electric household or kitchen utensils, included in 
this class, clothes-pegs, pots and pans, ironing boards  
and shaped covers therefor, drying racks for washing, 
clothes drying hangers, cages for household pets, in-
door aquariums, terrariums and vivariums for animal 
and plant cultivation, ornaments and decorative goods 
of glass, porcelain, earthenware or clay, included in 
this class, vases, mouse traps, insect traps, fly cat-
chers, fly swatter, fly whisks, plastic taps for toilet ho-
les for use against rats and insects, not parts of sani-
tary installations, electric devices for attracting and 
killing flies and insects, perfume burners, perfume 
sprayers, perfume vaporizers, electric or non-electric, 
nozzles for watering cans, watering devices, garden 
watering cans, unworked or semi-worked glass, ex-
cept building glass, mosaics of glass and powdered 
glass for decoration, except for building, glass wool 
other than for insulation or textile use, coupes as re-
wards for sports events. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109174 A 
(800) 1542012 
(151) 2020 06 03 
(891) 2020 06 03 
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,  
of Korea 

(540)  
 

 
(591) Black, white  
(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.02 
(511)  
7 – Exhaust manifold for engines; gasoline engines, 
other than for land vehicles; gasoline engines, other 
than for vehicles; rotary slide actuators for engines, 
other than for land vehicles; knock controllers for en-
gines, other than for land vehicles; idle speed con-
trollers for engines, other than for land vehicles; high-
pressure pumps for fuel injections; fuel pumps; com-
pressors [machines]; control mechanisms for machi-
nes, engines or motors; control cables for machines, 
engines or motors; electronic brake system, other than 
for land vehicles; valves [parts of machines]; electro-
nic carburettors, other than for land vehicles; air fil-
ters for automobile engines; fuel transfer pipe modu-
les for engines, other than for land vehicles; fuel pul-
sation dampers for engines, other than for land vehic-
les; fuel injectors devices for internal combustion en-
gines; actuators [parts of machines]. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 109175 A 
(800) 1542051 
(151) 2020 03 02 
(891) 2020 03 02 
(731) N.V. Organon 

Kloosterstraat 6, NL-5349 AB OSS,  
Netherlands 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 05.03.11; 05.03.16; 05.05.20; 05.05.21;  

24.17.02; 26.01.01 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations and over the counter 
pharmaceutical preparations and products. 
 

9 – Downloadable software in the form of mobile 
applications for provision of information regarding 
pharmaceutical products, medicines, medical appara-
tus, medical healthcare and medical well-being. 
 

10 – Surgical and medical apparatus, devices and ins-
truments. 
 

42 – Making available non-downloadable software 
online for provision and management of information 
relating to medical health and medical healthcare; sci-
entific research for medical purposes. 
 

44 – Provision of information in the field of pharma-
ceutical products, medicines, medical apparatus, me-
dical health care and medical well-being. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109255 A 
(800) 1543051 
(151) 2019 12 13 
(891) 2019 12 13 
(731) GastroBox Gesellschaft für, Gastro-Bedarf und  

lmmobilien mbH 
Wingertsweg 2, 63500 Seligenstadt, Germany 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.04.07; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.10;  

27.05.24 

(511)  
3 – Non-medical cosmetics, cosmetics and toilet pre-
parations; non-medical dental cleaning preparations; 
perfumery, essential oils; washing, bleaching, polis-
hing, scouring and abrasive preparations. 
 

8 – Hand-operated hand tools and appliances; cutlery, 
cutlery, cutlery, razors and razors. 
 

16 – Paper and paperboard [cardboard]; printed mat-
ter; bookbinding materials; photographs; stationery 
and writing materials, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing materials 
and artists' materials; paintbrushes; teaching mate-
rials; plastic sheeting and pouches for packing; prin-
ters' type, printing blocks. 
 

21 – Utensils and containers for household and kit-
chen, in particular kitchen utensils not made of pre-
cious metal; non-electric apparatus for household use; 
non-electric fruit presses for household use; ironing 
boards; kitchen utensils made of precious metal; coo-
kware and tableware, excluding knives, spoons and 
forks; combs and sponges; brushes, other than for pa-
inting; brush-making materials; cleaning materials; 
raw or partially-worked glass, other than building 
glass; glassware, porcelain and earthenware. 
 

29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, frozen, dried and cooked fruit and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter, 
yoghurt and other dairy products; edible oils and fats. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa and coffee substitutes; rice, 
pasta and noodles; tapioca and sago; flour and pre-
parations made from cereals; bread, pastry, cakes and 
confectionery; chocolate; ice cream, sorbets and other 
types of ice cream; sugar, honey, molasses syrup; 
yeast, baking powder; salt, seasonings, spices, preser-
ved herbs; vinegar, sauces and other seasonings; ice 
[frozen water]. 
 

32 – Beers; soft drinks, mineral and aerated waters; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and other non-
alcoholic preparations for making beverages. 
 

33 – Alcoholic beverages, except beers; alcoholic pre-
parations for the preparation of beverages. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109256 A 
(800) 1543128 
(151) 2020 06 01 
(891) 2020 06 01 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshestvo  

"PARTNER-M" 
per. Kalinina, 11, r-n Maloyaroslavetsky,  
RU-249091 g. Maloyaroslavets, Russian  
Federation 
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(540)  

 
(591) Black and green 
(531) 05.07.06; 05.09.19; 27.05.01; 27.05.07;  

29.01.12 
(511)  
29 – Albumen for culinary purposes; seaweed extracts 
for food; gelatine; edible fats; anchovy, not live; pea-
nut butter; butter; cocoa butter for food; coconut bu-
tter; buttercream; white of eggs; black pudding; boui-
llon; preparations for making bouillon; caviar; fruit, 
preserved; charcuterie; potato chips; sauerkraut; coco-
nut, desiccated; colza oil for food; bouillon concentra-
tes; jams; frozen fruits; soups; raisins; gherkins; vege-
tables, preserved; vegetables, cooked; vegetables, dri-
ed; oils for food; cream [dairy products]; cheese; crys-
tallized fruits; croquettes; crustaceans, not live; dates; 
milk; crayfish, not live; fish fillets; rennet; fruit, ste-
wed; fruit jellies; fruit pulp; meat; fish, not live; jellies 
for food; meat jellies; game, not live; ginger jam; soya 
beans, preserved, for food; fatty substances for the 
manufacture of edible fats; fat-containing mixtures for 
bread slices; herrings, not live; lobsters, not live; corn 
oil for food; palm kernel oil for food; sesame oil for 
food; oysters, not live; isinglass for food; ham; yolk 
of eggs; yogurt; vegetable soup preparations; vege-
table juices for cooking; meat extracts; kephir [milk 
beverage]; kumys [milk beverage]; milk beverages, 
milk predominating; whey; milk products; spiny lobs-
ters, not live; bacon; lentils, preserved; margarine; 
marmalade; animal marrow for food; shellfish, not li-
ve; mussels, not live; palm oil for food; nuts, prepa-
red; eggs; powdered eggs; liver pâté; onions, preser-
ved; olives, preserved; olive oil for food; bone oil for 
food; pectin for culinary purposes; pickles; peas, pre-
served; sausages; salted meats; preparations for ma-
king soup; tomato purée; vegetable salads; lard; fruit 
salads; sardines, not live; salmon, not live; suet for 
food; tuna, not live; tomato juice for cooking; sunf-
lower oil for food; tripe; truffles, preserved; poultry, 
not live; fruit peel; alginates for culinary purposes; al-
monds, ground; peanuts, prepared; mushrooms, pre-
served; coconut fat; coconut oil for food; beans, pre-
served; liver; fish-based foodstuffs; fruit chips; clams, 
not live; fruit preserved in alcohol; pollen prepared as 
foodstuff; prawns, not live; fish, preserved; meat, pre-
served; shrimps, not live; snail eggs for consumption; 
tofu; whipped cream; pork; edible birds' nests; fish, 
tinned; fish meal for human consumption; fruits, tin-
ned; meat, tinned; potato fritters; salted fish; sea-cu-
cumbers, not live; silkworm chrysalis for human con-
sumption; vegetables, tinned; sausages in batter; pota-
to flakes; apple purée; cranberry compote; tahini [se-
same seed paste]; hummus [chickpea paste]; laver, 

preserved; fruit-based snack food; curd; kimchi [fer-
mented vegetable dish]; soya milk; milk shakes; ajvar 
[preserved peppers]; sunflower seeds, prepared; fish 
mousses; non-alcoholic eggnog; vegetable mousses; 
fish roe, prepared; seeds, prepared; aloe vera prepared 
for human consumption; preserved garlic; albumin 
milk; linseed oil for food; low-fat potato chips; lecit-
hin for culinary purposes; milk ferments for culinary 
purposes; compotes; condensed milk; smetana [sour 
cream]; ryazhenka [fermented baked milk]; prostok-
vasha [soured milk]; tomato paste; vegetable marrow 
paste; eggplant paste; peanut milk for culinary purpo-
ses; almond milk for culinary purposes; rice milk; ar-
tichokes, preserved; arrangements of processed fruit; 
powdered milk; yakitori; bulgogi [korean beef dish]; 
candied nuts; flavoured nuts; hazelnuts, prepared; ber-
ries, preserved; guacamole [mashed avocado]; onion 
rings; falafel; lemon juice for culinary purposes; free-
ze-dried meat; oat milk; vegetable-based cream; free-
ze-dried vegetables; extra virgin olive oil for food; 
galbi [grilled meat dish]; escamoles [edible ant larvae, 
prepared]; edible insects, not live; sweet corn, proces-
sed; nut-based spreads; potato-based dumplings; hot 
dog sausages; corn dogs; soya bean oil for food; milk 
substitutes; almond milk; peanut milk; coconut milk; 
coconut milk for culinary purposes; coconut milk-ba-
sed beverages; rice milk for culinary purposes; al-
mond milk-based beverages; peanut milk-based beve-
rages; sausage casings, natural or artificial. 
 

30 – Seaweed [condiment]; pasta; almond paste; ani-
seed; star aniseed; confectionery for decorating Chris-
tmas trees; infusions, not medicinal; coffee flavou-
rings; aromatic preparations for food; seasonings; un-
leavened bread; salt for preserving foodstuffs; rusks; 
cookies; malt biscuits; peppermint sweets; sweetmeats 
[candy]; waffles; buns; cocoa; coffee; unroasted cof-
fee; vegetal preparations for use as coffee substitutes; 
cakes; cinnamon [spice]; capers; caramels [candy]; 
curry [spice]; cereal preparations; chewing gum; chi-
cory [coffee substitute]; tea; chocolate; marzipan; clo-
ves [spice]; condiments; confectionery; corn flakes; 
popcorn; preparations for stiffening whipped cream; 
ice cream; pancakes; essences for foodstuffs, except 
etheric essences and essential oils; cooking salt; thic-
kening agents for cooking foodstuffs; turmeric; natu-
ral sweeteners; spices; gingerbread; allspice; meal; be-
an meal; corn meal; mustard meal; barley meal; soya 
flour; wheat flour; starch for food; ferments for pas-
tes; fondants [confectionery]; petits fours [cakes]; su-
gar; flavorings [flavourings], other than essential oils, 
for cakes; cake powder; cake dough; ginger [spice]; 
binding agents for ice cream; ice, natural or artificial; 
ice for refreshment; glucose for culinary purposes; 
gluten prepared as foodstuff; groats for human food; 
vinegar; ketchup [sauce]; cocoa beverages with milk; 
coffee beverages with milk; chocolate beverages with 
milk; leaven; yeast; sausage binding materials; maca-
roons [pastry]; macaroni; corn, milled; corn, roasted; 
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bread; maltose; molasses for food; golden syrup; mint 
for confectionery; honey; husked barley; mustard; nu-
tmegs; noodles; pies; crushed barley; sandwiches; pa-
stilles [confectionery]; pastries; petit-beurre biscuits; 
bread rolls; peppers [seasonings]; pizzas; pepper; po-
tato flour; puddings; pralines; ravioli; liquorice [con-
fectionery]; rice; saffron [seasoning]; sago; sauces 
[condiments]; celery salt; semolina; sherbets [ices]; 
spaghetti; tapioca; tapioca flour; tarts; vanilla flavou-
rings for culinary purposes; vanillin [vanilla substitu-
te]; vermicelli [noodles]; meat pies; pâtés en croûte; 
meat tenderizers for household purposes; edible ices; 
powders for making ice cream; almond confectionery; 
peanut confectionery; food flavorings, other than es-
sential oils; flavourings, other than essential oils, for 
beverages; crushed oats; husked oats; oat-based food; 
oat flakes; oatmeal; stick liquorice [confectionery]; 
beer vinegar; coffee-based beverages; cocoa-based 
beverages; chocolate-based beverages; artificial cof-
fee; candies; chips [cereal products]; chow-chow [co-
ndiment]; couscous [semolina]; malt extract for food; 
malt for human consumption; propolis; relish [condi-
ment]; royal jelly; sea water for cooking; sushi; toma-
to sauce; mayonnaise; crackers; custard; fruit jellies 
[confectionery]; muesli; rice cakes; soya sauce; frozen 
yogurt [confectionery ices]; chutneys [condiments]; 
spring rolls; tacos; tortillas; iced tea; tea-based beve-
rages; dressings for salad; breadcrumbs; tabbouleh; 
halvah; quiches; meat gravies; miso; cereal-based 
snack food; rice-based snack food; hominy; hominy 
grits; baking powder; baking soda [bicarbonate of 
soda for cooking purposes]; garden herbs, preserved 
[seasonings]; noodle-based prepared meals; cake fros-
ting [icing]; chocolate mousses; dessert mousses [con-
fectionery]; fruit coulis [sauces]; marinades; cheese-
burgers [sandwiches]; pesto [sauce]; ham glaze; linse-
ed for culinary purposes [seasoning]; wheat germ for 
human consumption; high-protein cereal bars; cream 
of tartar for culinary purposes; gluten additives for cu-
linary purposes; pasta sauce; cereal bars; palm sugar; 
dough; flowers or leaves for use as tea substitutes; 
pastry dough; vareniki [stuffed dumplings]; pelmeni 
[dumplings stuffed with meat]; chocolate decorations 
for cakes; candy decorations for cakes; chocolate-coa-
ted nuts; rice pudding; nut flours; minced garlic [con-
diment]; baozi [stuffed buns]; rice pulp for culinary 
purposes; jiaozi [stuffed dumplings]; ramen [japanese 
noodle-based dish]; okonomiyaki [japanese savoury 
pancakes]; batter mixes for okonomiyaki [japanese sa-
voury pancakes]; burritos; gimbap [korean rice dish]; 
edible paper; edible rice paper; chocolate-based spre-
ads; chocolate spreads containing nuts; flour-based 
dumplings; agave syrup [natural sweetener]; mirror 
icing [mirror glaze]; freeze-dried dishes with the main 
ingredient being rice; freeze-dried dishes with the ma-
in ingredient being pasta; chamomile-based bevera-
ges; dulce de leche; bibimbap [rice mixed with vege-
tables and beef]; onigiri [rice balls]; instant rice; hot 

dog sandwiches; ice cubes; processed seeds for use as 
a seasoning; sesame seeds [seasonings]; piccalilli. 
 

31 – Citrus fruit, fresh; algae, unprocessed, for human 
or animal consumption; nuts [fruits]; menagerie ani-
mals; live animals; animal foodstuffs; trees; Christmas 
trees; trunks of trees; shrubs; oats; berries, fresh; salt 
for cattle; beet, fresh; bran; unsawn timber; wood 
chips for the manufacture of wood pulp; undressed 
timber; cocoa beans, raw; sugarcane; locust beans, 
raw; cereal seeds, unprocessed; mushrooms, fresh; 
mushroom spawn for propagation; oil cake; chestnuts, 
fresh; lime for animal forage; chicory roots; chicory, 
fresh; dog biscuits; lemons, fresh; coconut shell; coco-
nuts; bird food; rape cake for cattle; cucumbers, fresh; 
hop cones; bran mash for animal consumption; copra; 
shellfish, live; vegetables, fresh; squashes, fresh; wre-
aths of natural flowers; eggs for hatching, fertilized; 
straw mulch; distillery waste for animal consumption; 
draff; bred stock; animal fattening preparations; rice 
meal for forage; beans, fresh; flowers, natural; flo-
wers, dried, for decoration; pollen [raw material]; hay; 
strengthening animal forage; fodder; wheat; fruit, 
fresh; turf, natural; juniper berries; seed germ for bo-
tanical purposes; grains [cereals]; grains for animal 
consumption; seeds for planting; groats for poultry; 
garden herbs, fresh; plants; seedlings; hops; kola nuts; 
lettuce, fresh; lentils, fresh; yeast for animal consum-
ption; rough cork; flax meal [fodder]; litter for ani-
mals; litter peat; maize; maize cake for cattle; malt for 
brewing and distilling; fruit residue [marc]; hazelnuts, 
fresh; meal for animals; fish spawn; silkworm eggs; 
flower bulbs; onions, fresh; olives, fresh; oranges, 
fresh; barley; nettles; cuttle bone for birds; straw li-
tter; straw [forage]; palms [leaves of the palm tree]; 
palm trees; mash for fattening livestock; fish, live; 
vine plants; pine cones; peppers [plants]; plants, dried, 
for decoration; leeks, fresh; peas, fresh; potatoes, 
fresh; preparations for egg laying poultry; stall food 
for animals; roots for animal consumption; grapes, 
fresh; rhubarb, fresh; rose bushes; rye; silkworms; 
edible sesame, unprocessed; truffles, fresh; residue in 
a still after distillation; poultry, live; algarovilla for 
animal consumption; almonds [fruits]; peanuts, fresh; 
peanut meal for animals; peanut cake for animals; by-
products of the processing of cereals, for animal con-
sumption; bagasses of cane [raw material]; fishing 
bait, live; crayfish, live; crustaceans, live; lobsters, 
live; mussels, live; oysters, live; pet food; raw barks; 
spiny lobsters, live; edible chews for animals; be-
verages for pets; fish meal for animal consumption; 
rice, unprocessed; sea-cucumbers, live; sanded paper 
[litter] for pets; aromatic sand [litter] for pets; aloe 
vera plants; spinach, fresh; linseed for animal con-
sumption; linseed meal for animal consumption; whe-
at germ for animal consumption; artichokes, fresh; 
herrings, live; salmon, live; sardines, live; tuna, live; 
garlic, fresh; vegetable marrows, fresh; edible linseed, 
unprocessed; arrangements of fresh fruit; anchovy, 
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live; edible insects, live; unprocessed sweet corn ears 
[husked or unhusked]. 
 

32 – Non-alcoholic fruit extracts; beer; ginger beer; 
malt beer; beer wort; non-alcoholic fruit juice beve-
rages; whey beverages; non-alcoholic preparations for 
making beverages; essences for making beverages; 
fruit juices; syrups for beverages; waters [beverages]; 
preparations for making aerated water; lithia water; 
mineral water [beverages]; seltzer water; table waters; 
must; lemonades; extracts of hops for making beer; 
vegetable juices [beverages]; syrups for lemonade; 
malt wort; grape must, unfermented; orgeat; soda wa-
ter; sherbets [beverages]; tomato juice [beverage]; 
non-alcoholic beverages; pastilles for effervescing 
beverages; powders for effervescing beverages; aera-
ted water; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; ape-
ritifs, non-alcoholic; cocktails, non-alcoholic; fruit 
nectars, non-alcoholic; isotonic beverages; cider, non-
alcoholic; kvass [non-alcoholic beverage]; non-alco-
holic honey-based beverages; smoothies; aloe vera 
drinks, non-alcoholic; beer-based cocktails; soya-ba-
sed beverages, other than milk substitutes; protein-
enriched sports beverages; rice-based beverages, other 
than milk substitutes; non-alcoholic beverages flavou-
red with coffee; non-alcoholic beverages flavoured 
with tea; soft drinks. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109257 A 
(800) 1543130 
(151) 2019 11 19 
(891) 2019 11 19 
(731) NASEL TEKSTİL GIDA VE İNŞAAT 

TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ 
Merkez Mah. Necıp Fazıl Cad., Ecdad  
Sok. No:4/A Arnavutköy, İstanbul, Turkey 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.11.03; 26.11.09; 27.05.01 
(511)  
25 – Clothing, including underwear and outer clot-
hing, other than special purpose protective clothing; 
socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, 
belts [clothing]; footwear, shoes, slippers, sandals; he-
adgear, hats, caps with visors, berets, caps [headwe-
ar], skull caps. 
 

35 – Advertising, marketing and public relations; or-
ganization of exhibitions and trade fairs for commer-
cial or advertising purposes; design for advertising; 
provision of an online marketplace for buyers and se-
llers of goods and services; office functions; secreta-

rial services; arranging newspaper subscriptions for 
others; compilation of statistics; rental of office mach-
ines; systemization of information into computer data-
bases; telephone answering for unavailable subscri-
bers; business management, business administration 
and business consultancy; accounting; commercial co-
nsultancy services; personnel recruitment, personnel 
placement, employment agencies, import-export agen-
cies; temporary personnel placement services; auctio-
neering; the bringing together, for the benefit of ot-
hers, of a variety of goods, namely, clothing, inclu-
ding underwear and outer clothing, other than special 
purpose protective clothing, socks, mufflers [clot-
hing], shawls, bandanas, scarves, belts [clothing], foo-
twear, shoes, slippers, sandals, headgear, hats, caps 
with visors, berets, caps [headwear], skull caps, ena-
bling customers to conveniently view and purchase 
those goods, such services may be provided by retail 
stores, wholesale outlets, by means of electronic me-
dia or through mail order catalogues. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109258 A 
(800) 1543147 
(151) 2020 06 19 
(891) 2020 06 19 
(731) Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(540) 

YUCOURI 
(591) Black, white  
(511) 
5 – Human pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109259 A 
(800) 1543155 
(151) 2020 06 02 
(891) 2020 06 02 
(731) Qiu Dehui 

2403, Unit 2, Building 2, Zone 2, Phase 15,  
Chunshui’an, No.1 Xiangshan Middle Street,  
Nanshan District, Shenzhen, 518000  
Guangdong, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.23 
(511)  
3 – Deodorant soap; aromatics [essential oils]; soap 
for foot perspiration; cosmetics; cosmetic preparations 
for slimming purposes; depilatories; perfumes; laven-
der oil; shoe cream; sandcloth; essential oils; tooth-
paste*; incense; cosmetics for animals; air fragrancing 
preparations. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 104007 A 
(800) 1476181 
(151) 2019 02 01 
(181) 2029 02 01 
(891) 2019 02 01 
(511) 29 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 104016 A 
(800) 1476367 
(151) 2018 11 30 
(181) 2028 11 30 
(891) 2018 11 30 
(511) 09, 12, 36, 37, 39 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 104392 A 
(800) 1480733 
(151) 2018 10 15 
(181) 2028 10 15 
(891) 2018 10 15 
(511) 09, 09, 10, 10, 11, 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 105945 A 
(800) 1500691 
(151) 2019 10 07 
(181) 2029 10 07 
(891) 2019 10 07 
(511) 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 106357 A 
(800) 1505725 
(151) 2019 10 30 
(181) 2029 10 30 
(891) 2019 10 30 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 106696 A 
(800) 1509631 
(151) 2019 08 26 
(181) 2029 08 26 
(891) 2019 08 26 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 106859 A 
(800) 1510768 
(151) 2019 10 31 
(181) 2029 10 31 
(891) 2019 10 31 
(511) 02 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
(260) AM 2021 106886 A 
(800) 1511257 
(151) 2019 08 12 
(181) 2029 08 12 
(891) 2019 08 12 
(511) 05, 25, 27, 28, 35, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107001 A 
(800) 1512928 
(151) 2019 12 04 
(181) 2029 12 04 
(891) 2019 12 04 
(511) 12, 16, 28, 37 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107085 A 
(800) 1513891 
(151) 2019 12 16 
(181) 2029 12 16 
(891) 2019 12 16 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107086 A 
(800) 1513925 
(151) 2019 12 12 
(181) 2029 12 12 
(891) 2019 12 12 
(511) 09, 16, 18 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107087 A 
(800) 1513980 
(151) 2019 12 18 
(181) 2029 12 18 
(891) 2019 12 18 
(511) 10, 28, 44, 45 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107091 A 
(800) 1514044 
(151) 2019 11 27 
(181) 2029 11 27 
(891) 2019 11 27 
(511) 07, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107092 A 
(800) 1514048 
(151) 2019 12 17 
(181) 2029 12 17 
(891) 2019 12 17 
(511) 03, 05, 10, 32 
___________________________________________ 

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები,  
რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში 
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(260) AM 2021 107094 A 
(800) 1514055 
(151) 2019 12 10 
(181) 2029 12 10 
(891) 2019 12 10 
(511) 16, 38, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107095 A 
(800) 1514057 
(151) 2019 10 09 
(181) 2029 10 09 
(891) 2019 10 09 
(511) 29, 30, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107096 A 
(800) 1514065 
(151) 2019 12 12 
(181) 2029 12 12 
(891) 2019 12 12 
(511) 03, 05, 10, 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107097 A 
(800) 1514093 
(151) 2019 12 03 
(181) 2029 12 03 
(891) 2019 12 03 
(511) 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107098 A 
(800) 1514110 
(151) 2019 08 28 
(181) 2029 08 28 
(891) 2019 08 28 
(511) 03, 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107099 A 
(800) 1514133 
(151) 2019 12 12 
(181) 2029 12 12 
(891) 2019 12 12 
(511) 09, 16, 18 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107101 A 
(800) 1514169 
(151) 2019 10 18 
(181) 2029 10 18 
(891) 2019 10 18 
(511) 29, 30, 32 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 107102 A 
(800) 1514182 
(151) 2019 10 23 
(181) 2029 10 23 
(891) 2019 10 23 
(511) 04 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107104 A 
(800) 1514188 
(151) 2019 12 05 
(181) 2029 12 05 
(891) 2019 12 05 
(511) 29, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107105 A 
(800) 1514201 
(151) 2019 08 06 
(181) 2029 08 06 
(891) 2019 08 06 
(511) 35, 36, 37, 38, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107117 A 
(800) 1514464 
(151) 2019 10 16 
(181) 2029 10 16 
(891) 2019 10 16 
(511) 29 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107118 A 
(800) 1514494 
(151) 2019 08 28 
(181) 2029 08 28 
(891) 2019 08 28 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107119 A 
(800) 1514541 
(151) 2020 01 08 
(181) 2030 01 08 
(891) 2020 01 08 
(511) 35, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107120 A 
(800) 1514551 
(151) 2019 11 27 
(181) 2029 11 27 
(891) 2019 11 27 
(511) 09, 11, 42 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 107121 A 
(800) 1514566 
(151) 2019 12 17 
(181) 2029 12 17 
(891) 2019 12 17 
(511) 29 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107122 A 
(800) 1514599 
(151) 2019 10 25 
(181) 2029 10 25 
(891) 2019 10 25 
(511) 03, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107123 A 
(800) 1514650 
(151) 2019 12 05 
(181) 2029 12 05 
(891) 2019 12 05 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107124 A 
(800) 1514662 
(151) 2019 07 15 
(181) 2029 07 15 
(891) 2019 07 15 
(511) 36, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107125 A 
(800) 1514744 
(151) 2019 12 06 
(181) 2029 12 06 
(891) 2019 12 06 
(511) 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107126 A 
(800) 1514749 
(151) 2019 07 16 
(181) 2029 07 16 
(891) 2019 07 16 
(511) 03, 28 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107127 A 
(800) 1514751 
(151) 2019 09 18 
(181) 2029 09 18 
(891) 2019 09 18 
(511) 09, 42, 45 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 107128 A 
(800) 1514808 
(151) 2019 10 22 
(181) 2029 10 22 
(891) 2019 10 22 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107129 A 
(800) 599836 
(151) 1993 04 22 
(181) 2023 04 22 
(891) 2020 01 09 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107130 A 
(800) 643152 
(151) 1995 08 07 
(181) 2025 08 07 
(891) 2020 01 09 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107131 A 
(800) 937076 
(151) 2007 07 24 
(181) 2027 07 24 
(891) 2020 01 24 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107132 A 
(800) 968479 
(151) 2008 06 05 
(181) 2028 06 05 
(891) 2020 01 22 
(511) 14 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107133 A 
(800) 969294 
(151) 2008 06 13 
(181) 2028 06 13 
(891) 2020 01 22 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107134 A 
(800) 1003211 
(151) 2009 03 19 
(181) 2029 03 19 
(891) 2020 01 15 
(511) 43 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 107135 A 
(800) 1162814 
(151) 2012 11 29 
(181) 2022 11 29 
(891) 2019 12 23 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107187 A 
(800) 1514819 
(151) 2019 12 16 
(181) 2029 12 16 
(891) 2019 12 16 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107196 A 
(800) 1514993 
(151) 2019 12 27 
(181) 2029 12 27 
(891) 2019 12 27 
(511) 31 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107197 A 
(800) 1514994 
(151) 2019 12 26 
(181) 2029 12 26 
(891) 2019 12 26 
(511) 39 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107198 A 
(800) 1515022 
(151) 2019 12 27 
(181) 2029 12 27 
(891) 2019 12 27 
(511) 30, 31, 32, 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107216 A 
(800) 1515204 
(151) 2019 09 13 
(181) 2029 09 13 
(891) 2019 09 13 
(511) 40 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107217 A 
(800) 1515221 
(151) 2019 08 05 
(181) 2029 08 05 
(891) 2019 08 05 
(511) 05 
(551) კოლექტიური 
___________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2021 107218 A 
(800) 1515227 
(151) 2019 12 27 
(181) 2029 12 27 
(891) 2019 12 27 
(511) 29, 30, 31, 32, 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107219 A 
(800) 1515229 
(151) 2019 12 04 
(181) 2029 12 04 
(891) 2019 12 04 
(511) 29, 30, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107220 A 
(800) 1515233 
(151) 2019 11 05 
(181) 2029 11 05 
(891) 2019 11 05 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107223 A 
(800) 1515303 
(151) 2019 12 27 
(181) 2029 12 27 
(891) 2019 12 27 
(511) 29, 30, 31, 32, 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107224 A 
(800) 1515357 
(151) 2019 12 26 
(181) 2029 12 26 
(891) 2019 12 26 
(511) 01, 13, 35, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107225 A 
(800) 1515381 
(151) 2019 12 04 
(181) 2029 12 04 
(891) 2019 12 04 
(511) 35, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107226 A 
(800) 1515405 
(151) 2019 10 31 
(181) 2029 10 31 
(891) 2019 10 31 
(511) 05 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 107230 A 
(800) 1515604 
(151) 2019 12 05 
(181) 2029 12 05 
(891) 2019 12 05 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107231 A 
(800) 1515625 
(151) 2019 08 14 
(181) 2029 08 14 
(891) 2019 08 14 
(511) 16, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107233 A 
(800) 1515632 
(151) 2020 01 10 
(181) 2030 01 10 
(891) 2020 01 10 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107238 A 
(800) 1515739 
(151) 2019 08 28 
(181) 2029 08 28 
(891) 2019 08 28 
(511) 36, 37, 39, 40, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107239 A 
(800) 1515743 
(151) 2019 11 22 
(181) 2029 11 22 
(891) 2019 11 22 
(511) 35, 37, 39 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107240 A 
(800) 1515748 
(151) 2019 11 19 
(181) 2029 11 19 
(891) 2019 11 19 
(511) 20 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107241 A 
(800) 1515806 
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(891) 2020 01 14 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 107247 A 
(800) 1515918 
(151) 2019 11 25 
(181) 2029 11 25 
(891) 2019 11 25 
(511) 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107248 A 
(800) 1515933 
(151) 2019 05 19 
(181) 2029 05 19 
(891) 2019 05 19 
(511) 01, 02, 03, 04, 07, 11, 12, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107250 A 
(800) 1515987 
(151) 2019 12 26 
(181) 2029 12 26 
(891) 2019 12 26 
(511) 01 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107251 A 
(800) 1516037 
(151) 2019 11 20 
(181) 2029 11 20 
(891) 2019 11 20 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107252 A 
(800) 1516146 
(151) 2019 10 17 
(181) 2029 10 17 
(891) 2019 10 17 
(511) 09, 36 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107254 A 
(800) 1516163 
(151) 2019 10 17 
(181) 2029 10 17 
(891) 2019 10 17 
(511) 08, 24 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107255 A 
(800) 1516181 
(151) 2020 01 20 
(181) 2030 01 20 
(891) 2020 01 20 
(511) 09 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 107344 A 
(800) 1516866 
(151) 2020 01 22 
(181) 2030 01 22 
(891) 2020 01 22 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107345 A 
(800) 1516887 
(151) 2019 12 26 
(181) 2029 12 26 
(891) 2019 12 26 
(511) 31 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107346 A 
(800) 1516891 
(151) 2019 12 26 
(181) 2029 12 26 
(891) 2019 12 26 
(511) 31 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107347 A 
(800) 1516893 
(151) 2019 12 30 
(181) 2029 12 30 
(891) 2019 12 30 
(511) 09, 36, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107348 A 
(800) 1516900 
(151) 2019 12 26 
(181) 2029 12 26 
(891) 2019 12 26 
(511) 31 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107349 A 
(800) 1516940 
(151) 2019 11 25 
(181) 2029 11 25 
(891) 2019 11 25 
(511) 12, 24, 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107351 A 
(800) 1516960 
(151) 2019 12 13 
(181) 2029 12 13 
(891) 2019 12 13 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 107353 A 
(800) 1516985 
(151) 2019 11 07 
(181) 2029 11 07 
(891) 2019 11 07 
(511) 09, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107354 A 
(800) 1517091 
(151) 2019 09 27 
(181) 2029 09 27 
(891) 2019 09 27 
(511) 02, 17 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107355 A 
(800) 1517135 
(151) 2019 12 13 
(181) 2029 12 13 
(891) 2019 12 13 
(511) 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107356 A 
(800) 1517163 
(151) 2020 02 03 
(181) 2030 02 03 
(891) 2020 02 03 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107357 A 
(800) 1517167 
(151) 2020 01 09 
(181) 2030 01 09 
(891) 2020 01 09 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107358 A 
(800) 1517176 
(151) 2019 11 07 
(181) 2029 11 07 
(891) 2019 11 07 
(511) 09, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107359 A 
(800) 1517205 
(151) 2019 12 19 
(181) 2029 12 19 
(891) 2019 12 19 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
 
 
 

 
 #5  2021 03 25 

 
134 



                           
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 107360 A 
(800) 1517221 
(151) 2020 01 20 
(181) 2030 01 20 
(891) 2020 01 20 
(511) 06 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107361 A 
(800) 1517233 
(151) 2019 11 22 
(181) 2029 11 22 
(891) 2019 11 22 
(511) 35, 37, 39 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107362 A 
(800) 1517238 
(151) 2019 12 19 
(181) 2029 12 19 
(891) 2019 12 19 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107363 A 
(800) 1517293 
(151) 2019 12 19 
(181) 2029 12 19 
(891) 2019 12 19 
(511) 03, 05, 10, 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107516 A 
(800) 1519336 
(151) 2019 11 07 
(181) 2029 11 07 
(891) 2019 11 07 
(511) 05, 10, 35, 37 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107594 A 
(800) 1520136 
(151) 2020 02 13 
(181) 2030 02 13 
(891) 2020 02 13 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107595 A 
(800) 1520231 
(151) 2020 01 17 
(181) 2030 01 17 
(891) 2020 01 17 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 107596 A 
(800) 1520251 
(151) 2020 01 31 
(181) 2030 01 31 
(891) 2020 01 31 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107598 A 
(800) 1520293 
(151) 2020 01 21 
(181) 2030 01 21 
(891) 2020 01 21 
(511) 29 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107599 A 
(800) 1520295 
(151) 2019 12 25 
(181) 2029 12 25 
(891) 2019 12 25 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107600 A 
(800) 1520300 
(151) 2020 02 17 
(181) 2030 02 17 
(891) 2020 02 17 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107602 A 
(800) 1520442 
(151) 2020 02 05 
(181) 2030 02 05 
(891) 2020 02 05 
(511) 30, 31, 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107604 A 
(800) 1520463 
(151) 2019 09 06 
(181) 2029 09 06 
(891) 2019 09 06 
(511) 30, 32, 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107607 A 
(800) 1520502 
(151) 2020 01 08 
(181) 2030 01 08 
(891) 2020 01 08 
(511) 03 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 107608 A 
(800) 1520528 
(151) 2020 01 21 
(181) 2030 01 21 
(891) 2020 01 21 
(511) 28 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107609 A 
(800) 1520538 
(151) 2020 01 23 
(181) 2030 01 23 
(891) 2020 01 23 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107610 A 
(800) 1520542 
(151) 2020 02 18 
(181) 2030 02 18 
(891) 2020 02 18 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107615 A 
(800) 1520700 
(151) 2019 11 15 
(181) 2029 11 15 
(891) 2019 11 15 
(511) 05, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 45 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107616 A 
(800) 1520791 
(151) 2020 01 13 
(181) 2030 01 13 
(891) 2020 01 13 
(511) 04, 07, 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107617 A 
(800) 1520831 
(151) 2019 09 25 
(181) 2029 09 25 
(891) 2019 09 25 
(511) 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107618 A 
(800) 1520849 
(151) 2019 10 17 
(181) 2029 10 17 
(891) 2019 10 17 
(511) 06 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 107619 A 
(800) 1520857 
(151) 2020 02 07 
(181) 2030 02 07 
(891) 2020 02 07 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107620 A 
(800) 1520872 
(151) 2019 10 22 
(181) 2029 10 22 
(891) 2019 10 22 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107696 A 
(800) 1521600 
(151) 2019 11 18 
(181) 2029 11 18 
(891) 2019 11 18 
(511) 24, 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107697 A 
(800) 1521628 
(151) 2020 01 13 
(181) 2030 01 13 
(891) 2020 01 13 
(511) 29, 30, 32, 33, 35, 39 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107698 A 
(800) 1521698 
(151) 2020 01 23 
(181) 2030 01 23 
(891) 2020 01 23 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107699 A 
(800) 1521704 
(151) 2020 01 30 
(181) 2030 01 30 
(891) 2020 01 30 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107701 A 
(800) 1521876 
(151) 2020 01 31 
(181) 2030 01 31 
(891) 2020 01 31 
(511) 05, 09, 10, 42, 44 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 107702 A 
(800) 1521888 
(151) 2019 11 18 
(181) 2029 11 18 
(891) 2019 11 18 
(511) 01 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107860 A 
(800) 1524399 
(151) 2020 03 09 
(181) 2030 03 09 
(891) 2020 03 09 
(511) 07, 08 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107863 A 
(800) 1524502 
(151) 2020 03 12 
(181) 2030 03 12 
(891) 2020 03 12 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107865 A 
(800) 1524517 
(151) 2020 03 10 
(181) 2030 03 10 
(891) 2020 03 10 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107875 A 
(800) 1524966 
(151) 2019 11 27 
(181) 2029 11 27 
(891) 2019 11 27 
(511) 01, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107876 A 
(800) 1524993 
(151) 2020 01 27 
(181) 2030 01 27 
(891) 2020 01 27 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107948 A 
(800) 1525419 
(151) 2020 02 14 
(181) 2030 02 14 
(891) 2020 02 14 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 107949 A 
(800) 1525427 
(151) 2020 02 04 
(181) 2030 02 04 
(891) 2020 02 04 
(511) 30, 35, 41, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107950 A 
(800) 1525444 
(151) 2019 11 26 
(181) 2029 11 26 
(891) 2019 11 26 
(511) 01, 02 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107951 A 
(800) 1525446 
(151) 2020 03 02 
(181) 2030 03 02 
(891) 2020 03 02 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107952 A 
(800) 1525453 
(151) 2019 12 17 
(181) 2029 12 17 
(891) 2019 12 17 
(511) 01, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107953 A 
(800) 1525513 
(151) 2019 10 23 
(181) 2029 10 23 
(891) 2019 10 23 
(511) 09, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 37,  

39, 40, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107954 A 
(800) 1525515 
(151) 2019 11 27 
(181) 2029 11 27 
(891) 2019 11 27 
(511) 01, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107955 A 
(800) 1525556 
(151) 2020 02 06 
(181) 2030 02 06 
(891) 2020 02 06 
(511) 16, 35, 41 
___________________________________________ 
 
 
 

 
 #5  2021 03 25 

 
137 



                           
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 107956 A 
(800) 1525581 
(151) 2019 10 02 
(181) 2029 10 02 
(891) 2019 10 02 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107957 A 
(800) 1525591 
(151) 2020 03 11 
(181) 2030 03 11 
(891) 2020 03 11 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107998 A 
(800) 1526337 
(151) 2019 12 16 
(181) 2029 12 16 
(891) 2019 12 16 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107999 A 
(800) 1526338 
(151) 2019 12 16 
(181) 2029 12 16 
(891) 2019 12 16 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108018 A 
(800) 1526744 
(151) 2020 03 27 
(181) 2030 03 27 
(891) 2020 03 27 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108019 A 
(800) 1526761 
(151) 2020 03 04 
(181) 2030 03 04 
(891) 2020 03 04 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108021 A 
(800) 1526792 
(151) 2020 03 20 
(181) 2030 03 20 
(891) 2020 03 20 
(511) 09, 42 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 108022 A 
(800) 1526798 
(151) 2020 02 28 
(181) 2030 02 28 
(891) 2020 02 28 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108023 A 
(800) 1526808 
(151) 2020 02 11 
(181) 2030 02 11 
(891) 2020 02 11 
(511) 03, 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108024 A 
(800) 1526829 
(151) 2020 03 13 
(181) 2030 03 13 
(891) 2020 03 13 
(511) 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108025 A 
(800) 1526839 
(151) 2020 03 13 
(181) 2030 03 13 
(891) 2020 03 13 
(511) 37 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108027 A 
(800) 1526885 
(151) 2020 03 13 
(181) 2030 03 13 
(891) 2020 03 13 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108041 A 
(800) 1527258 
(151) 2019 10 29 
(181) 2029 10 29 
(891) 2019 10 29 
(511) 03, 05, 16, 24, 25, 28, 29, 30, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108042 A 
(800) 1527304 
(151) 2020 02 28 
(181) 2030 02 28 
(891) 2020 02 28 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
 
 
 

 
 #5  2021 03 25 

 
138 



                           
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 108053 A 
(800) 1514974 
(151) 2019 12 23 
(181) 2029 12 23 
(891) 2020 04 07 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108054 A 
(800) 1515762 
(151) 2019 12 18 
(181) 2029 12 18 
(891) 2020 04 01 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108055 A 
(800) 1518153 
(151) 2019 07 24 
(181) 2029 07 24 
(891) 2020 03 02 
(511) 32, 33, 35 
___________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 
 

გამოგონებები 
 

პატენტის მოქმედების აღდგენა 
 

(21) AP 2010 12660 
(11) P 2016 6528 B  
(73) ოფისინ მაკაფერი ს.პ.ა. 
(54) დაწნულმავთულებიანი დამცავი ლითონის ბადე და დანადგარი და ხერხი მის  

დასამზადებლად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 09 10 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2021 03 25 

__________________________________________ 
 

პატენტების გაუქმება აღდგენის უფლებით 
 
(21) AP 2007 10928 
(11) P 2013 5796 B  
(73) გეეტა შროფი 
(54) ადამიანის ემბრიონის ღეროვანი უჯრედების და მათი წარმოებულების შემცველი  

კომპოზიციები, მათი მიღების ხერხები და გამოყენება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 03 06 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 03 06 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2010 11695 
(11) P 2011 5360 B  
(73) ვაჟა ხოსიტაშვილი 
(54) ანტიოქსიდანტური, რადიოპროტექტორული და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების  

სამკურნალო მცენარეული ნაკრები და სამკურნალო საშუალება მის საფუძველზე 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 02 23 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 02 23 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2010 11696 
(11) P 2011 5361 B  
(73) ვაჟა ხოსიტაშვილი;  

ლევან ხოსიტაშვილი;  
ბაბრი ორენი 

(54) ანტიოქსიდანტური, რადიოპროტექტორული, ლიპიდური ცვლის მარეგულირებელი  
და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების სამკურნალო პრეპარატი 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 02 23 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 02 23 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2010 12388 
(11) P 2015 6221 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე 
 
                                                    

 
#5  2021 03 25 

 
140 



                                                    
 
 

ოფიციალური შეტყობინებები 

(54) აგომელატინის ჰიდროჰალიდის კომპლექსი და მისი მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 02 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 02 26 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2010 12398 
(11) P 2013 5832 B  
(73) პიერ ფაბრ მედიკამენტ 
(54) ბენზოთიაზინების წარმოებულები, მათი დამზადება და გამოყენება წამლის სახით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 03 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 03 02 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2012 12608 
(11) P 2013 5865 B  
(73)  გიორგი თოფაძე;  

ირაკლი თოფაძე;  
ზურაბ  კოსტავა;  
გიორგი თოფაძე;  
გიორგი თედორაძე 

(54) ნატურალური არომატიზატორის მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 03 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 03 01 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2012 12613 
(11) P 2014 6017 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე;  

ეგიშ დიოდისერდიარ ნირტ 
(54) ახალი დიჰიდრო-ოქსაზოლობენზოდიაზეპინონის ნაერთები, მათი მიღების ხერხი  

და მათი შემცველი ფარმაცევტული კომპოზიციები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 03 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 03 05 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2013 13583 
(11) P 2017 6773 B  
(73) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ გმბჰ 
(54) CX3CR1 - შემაკავშირებელი პოლიპეპტიდები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 02 25 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 02 25 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2013 13601 
(11) P 2016 6547 B  
(73) ოფიჩინე მაკაფერი ს.პ.ა. 
(54) გაბიონი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 03 07 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 03 07 

__________________________________________ 
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პატენტების მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა 
 
(21) AP 2009 11948 
(11) P 2013 5898 B  
(73) სალიქს ფარმასიუტიკალზ  ლტდ 
(54) რიფაქსიმინის ფორმები და მათი გამოყენება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 02 25 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 02 25 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2009 11952 
(11) P 2012 5664 B  
(73) ტაკედა ფარმასეუტიკალ კომპანი ლიმიტიდ 
(54) შეუღლებული ჰეტეროციკლური წარმოებულები და მისი გამოყენება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 02 25 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 02 25 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2011 12127 
(11) P 2014 6143 B  
(73) იუზა ნაჭყებია  
(54) როტორული თბური ძრავა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 03 07 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 03 07 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2012 12607 
(11) P 2015 6240 B  
(73) ბესარიონ ფარცვანია;  

გია  პეტრიაშვილი 
(54) მოწყობილობა ბიოლოგიური ქსოვილის არაერთგვაროვნობის დასადგენად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 03 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 03 01 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2014 13399 
(11) P 2016 6578 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე 
(54) (7S)-3,4- დიმეთოქსიბიციკლო[4.2.0]ოქტა-1,3,5-ტრიენ - 7 - კარბოქსილმჟავას  

ფერმენტული სინთეზის ხერხი და გამოყენება  ივაბრიდინის და მისი მარილების სინთეზში  
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 02 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 02 26 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2013 13836 
(11) P 2017 6646 B  
(73) არიფ მირჯალალ ოღლი ფაშაევი;  

აბდოლბარი რეზა ოღლი გოზალი;  
ტელმან ინაიატ ოღლი ნიზამოვი;  
აკიფ ასკერ ოღლი ასკეროვი;  
ენვერ ისა ოღლი ისაევი;  
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აკპერ ალინაზარ ოღლი ალიევი;  
ანარ ტელმან ოღლი ნიზამოვი 

(54) ჩაის ფერმენტაციის ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 03 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 03 01 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2016 14073 
(11) P 2017 6664 B  
(73) ირინე ბერძენიშვილი 
(54) ფრიტა უგრუნტო მინანქრისთვის 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 02 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 02 28 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2015 14268 
(11) P 2018 6864 B  
(73) პფაიზერ ინკ. 
(54) დიაცილგრიცეროლ აცილტრანსფერაზა 2 ინჰიბიტორების გამოყენება მეტაბოლური  

და მათთან დაკავშირებული დარღვევების სამკურნალოდ 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 03 03 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 03 03 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2015 14292 
(11) P 2019 6977 B  
(73) სანოველ ილაჯ სანაიი ვე თიჯარეთ  ა.შ. 
(54) ფარმაცევტული შემადგენლობები ვილდაგლიპტინის საფუძველზე 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 03 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 03 05 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2016 14568 
(11) P 2019 6981 B  
(73) სუჯოუ შენიუონ რობოტ კო., ელტედე 
(54) რობოტი, შესრულებული პარალელოგრამის პრინციპის გამოყენებით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 03 07 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 03 07 

__________________________________________ 
 

 
პატენტის მოქმედების ვადის ამოწურვა 

 
(21) AP 2011 12134 
(73) ვილი პაჭკორია 
(11) P 2012 1727 B  
(54) უნიტაზის დასაჯდომის ერთჯერადი ჰიგიენური საფენი  
პატენტის მოქმედების ვადის ამოწურვის თარიღი:  10-03-2021 

__________________________________________ 
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სასარგებლო მოდელები 
პატენტის გაუქმება აღდგენის უფლებით 

 
(21) AU 2012 12605 
(11) U 2013 1782 Y  
(73) ეთერ ქემერტელიძე;  

მარიამ ბენიძე;  
ალექსანდრე სხირტლაძე 

(54) ათეროსკლეროზის სამკურნალო მცენარეული პრეპარატის მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 02 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 02 28 

__________________________________________ 

 
დიზაინები 

დიზაინების რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 
 
(11) D 2016 678 S 
(73) დავით ამაშუკელი (GE)  

სამგორის დას., კორპ. 31, ბ. 52, 0190, თბილისი,საქართველო (GE) 
(54) გერბი 
(28) 1 
(24) 2016 03 23 
(18) 2026 03 23 
(58) 2021 03 15 

__________________________________________ 

 
დიზაინების რეგისტრაციის გაუქმება 

 
(11) D 2016 679 S 
(73) ევგენია რიბალკა (UA)  

49000, დნეპროპეტროვსი, ვულ. კომსომოლსკა, ბუდ. 74-ა, კვ. 5, უკრაინა (UA) 
(54) სამკუთხედი ორცხობილა 
(18) 2020 08 27 
(58) 2021 03 09 

__________________________________________ 
 
(11) D 2016 681 S 
(73) შპს „ეპიკ ალკო“ (GE)  

მაზნიაშვილის ქ. 4, კომერციული ფართი 2, სართ. 1, 0102, თბილისი,  საქართველო (GE) 
(54) ეტიკეტი 
(18) 2020 08 27 
(58) 2021 03 09 

__________________________________________ 
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(11) D 2015 648 S 
(73) გიორგი ზაუტაშვილი (GE)  

მ. ქანთარიას ქ.10, ბ.2, თბილისი, 0186, საქართველო (GE) 
(54) ბოთლის ეტიკეტი 
(18) 2020 09 09 
(58) 2021 03 17 

__________________________________________ 
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(111) M 2001 13682 R2 
(156) 2001 01 22 
(186) 2031 01 22 
(732) ბაკარდი & კომპანი ლიმიტიდ 

ოილეშტრასე 5, 9490 ვადუცი,  
ლიხტენშტაინი, ლიხტენშტაინი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2001 13776 R2 
(156) 2001 02 22 
(186) 2031 02 22 
(732) ინტერნეშენელ ფუდსტაფზ კო. 

ალ-ვაჰდა სტრიტი, ინდასტრიალ ერია  
N1, P.O. Box 4115, შარჯა, არაბთა  
გაერთიანებული საამიროები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2001 13800 R2 
(156) 2001 03 02 
(186) 2031 03 02 
(732) კაო კაბუშიკი კაიშა (მოვაჭრე, როგორც  

კაო კორპორეიშენ) 
14-10 ნიჰონბაში კაიაბა-ჩო 1-ჩომე,  
ჩუო-კუ, ტოკიო, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2001 13892 R2 
(156) 2001 05 29 
(186) 2031 05 29 
(732) ინტერნეშენელ ფუდსტაფზ კო. 

ალ-ვაჰდა სტრიტი, ინდასტრიალ ერია  
N1, P.O. Box 4115, შარჯა, არაბთა  
გაერთიანებული საამიროები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2001 13988 R2 
(156) 2001 09 11 
(186) 2031 09 11 
(732) ფილიპ მორის ბრენდს სარლ 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(111) M 2011 21267 R1 
(156) 2011 03 15 
(186) 2031 03 15 
(732) სვის ფარმა ინტერნაციონალ აგ 

ლინდენშტრასე 22, 8008 ციურიხი,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21330 R1 
(156) 2011 04 06 
(186) 2031 04 06 
(732) შპს „კომპანია ორბიტა“ 

აკაკი წერეთლის გამზ. 126, 0119,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 21032 R1 
(156) 2010 12 29 
(186) 2030 12 29 
(732) ტელეფონიკა ს.ა. 

გრან ვია, 28, 28013 მადრიდი, ესპანეთი 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21282 R1 
(156) 2011 03 15 
(186) 2031 03 15 
(732) ნეურიმ ფარმასეუტიკალზ (1991) ლტდ 

8 ჰანეჩოშეტ სტ., 69710 თელ-ავივი,  
ისრაელი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21255 R1 
(156) 2011 03 14 
(186) 2031 03 14 
(732) ზე ნორთ ფეის აპპარელ კორპ. 

3411 სილვერსაიდ როუდი, ჰენბი 200,  
უილმინგტონი, DE 19810, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21256 R1 
(156) 2011 03 14 
(186) 2031 03 14 
(732) ზე ნორთ ფეის აპპარელ კორპ. 

3411 სილვერსაიდ როუდი, ჰენბი 200,  
უილმინგტონი, DE 19810, აშშ 

__________________________________________ 
 

სასაქონლი ნიშნები 
რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 
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(111) M 2011 21257 R1 
(156) 2011 03 14 
(186) 2031 03 14 
(732) ზე ნორთ ფეის აპპარელ კორპ. 

3411 სილვერსაიდ როუდი, ჰენბი 200,  
უილმინგტონი, DE 19810, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21258 R1 
(156) 2011 03 14 
(186) 2031 03 14 
(732) ზე ნორთ ფეის აპპარელ კორპ. 

3411 სილვერსაიდ როუდი, ჰენბი 200,  
უილმინგტონი, DE 19810, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21365 R1 
(156) 2011 04 13 
(186) 2031 04 13 
(732) ჟიული 

152 ავენიუ ალფრედ მოტ 59100, რუბე,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21321 R1 
(156) 2011 03 24 
(186) 2031 03 24 
(732) საადვოკატო ბიურო მიგრიაული და  

პარტნიორები 
ყაზბეგის გამზ. 24, 0177,თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21322 R1 
(156) 2011 03 24 
(186) 2031 03 24 
(732) საადვოკატო ბიურო მიგრიაული და  

პარტნიორები 
ყაზბეგის გამზ. 24, 0177, თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21546 R1 
(156) 2011 06 14 
(186) 2031 06 14 
(732) ებოტ ლაბორატორის 

ებოტ პარკი, ილინოისი 60064, აშშ 
__________________________________________ 
 
 
 
 

(111) M 2011 21724 R1 
(156) 2011 08 23 
(186) 2031 08 23 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(აგრეთვე მოვაჭრე როგორც ტოიოტა  
მოტორ კორპორეიშენ) 
1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში, აიჩი-კენი,  
იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22127 R1 
(156) 2011 12 29 
(186) 2031 12 29 
(732) შპს „BTM TEXTILE“ 

მელიქიშვილის ქ. 25, ბ. 3, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21557 R1 
(156) 2011 06 14 
(186) 2031 06 14 
(732) მონსტერ ენერჯი კომპანი, დელავერის  

შტატის კორპორაცია 
1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის  
შტატი 92879, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21357 R2 
(156) 2011 04 11 
(186) 2041 04 11 
(732) მონსტერ ენერჯი კომპანი, დელავერის  

შტატის კორპორაცია 
1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის  
შტატი 92879, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21357 R2 
(156) 2011 04 11 
(186) 2041 04 11 
(732) მონსტერ ენერჯი კომპანი, დელავერის  

შტატის კორპორაცია 
1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის  
შტატი 92879, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22000 R1 
(156) 2011 11 30 
(186) 2031 11 30 
(732) შპს  „ჯი-ემ-პი“ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2011 21771 R1 
(156) 2011 09 16 
(186) 2031 09 16 
(732) მონსტერ ენერჯი კომპანი, დელავერის  

შტატის კორპორაცია 
1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის  
შტატი 92879, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21772 R1 
(156) 2011 09 16 
(186) 2031 09 16 
(732) მონსტერ ენერჯი კომპანი, დელავერის  

შტატის კორპორაცია 
1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის  
შტატი 92879, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22071 R1 
(156) 2011 12 14 
(186) 2031 12 14 
(732) უპსა სას 

3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500  
რიუეი-მალმეზონი, საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22026 R1 
(156) 2011 11 30 
(186) 2031 11 30 
(732) მონსტერ ენერჯი კომპანი, დელავერის  

შტატის კორპორაცია 
1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის  
შტატი 92879, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22027 R1 
(156) 2011 11 30 
(186) 2031 11 30 
(732) მონსტერ ენერჯი კომპანი, დელავერის 

შტატის კორპორაცია 
1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის  
შტატი 92879, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22355 R1 
(156) 2012 02 24 
(186) 2032 02 24 
(732) სს „თიბისი ბანკი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 7, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 

(111) M 2011 21831 R1 
(156) 2011 10 11 
(186) 2031 10 11 
(732) სვის კრონო ტექს გმბჰ & კო.კგ 

ვიტშტოკერ შოსე 1, 16909  
ჰაილიგენგრაბე, გერმანია 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

 
 
(111) M 2004 15798 R  
(732) კლოსტერფრაუ ცურიხ აგ 

ზეეშტრასე 127, 8002 ცურიხი, შვეიცარია 
(770) დივაფარმა კურ აგ. 

ვისენტალშტრასე 126, 7000 კური,  
შვეიცარია 

(580) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2007 17767 R  
(732) კლოსტერფრაუ ცურიხ აგ 

ზეეშტრასე 127, 8002 ცურიხი, შვეიცარია 
(770) დივაფარმა კურ აგ.  

ვისენტალშტრასე 126, 7000 კური,  
შვეიცარია 

(580) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 25146 R  
(732) სუპერ მაგნიფიშენთ კოფი კომპანი  

ირლენდ ლიმიტიდ 
რივერსაიდ უან, სერ ჯონ რეჯერსან’ს 
ქუეი, დუბლინი 2, D02 X576, ირლანდია 

(770) ინტერნეშენელ კოფი & თი, ლლკ 
5700 უილშაიარ ბულვარი, სვიტი 120,  
ლოს-ანჯელესი, კალიფორნია 90036, აშშ 

(580) 2021 03 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 25147 R  
(732) სუპერ მაგნიფიშენთ კოფი კომპანი  

აირლენდ ლიმიტიდ 
რივერსაიდ უან, სერ ჯონ რეჯერსან’ს  
ქუეი, დუბლინი 2, D02 X576, ირლანდია 

(770) ინტერნეშენელ კოფი & თი, ლლკ 
5700 უილშაიარ ბულვარი, სვიტი 120,  
ლოს-ანჯელესი, კალიფორნია 90036, აშშ 

(580) 2021 03 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 25200 R  
(732) სუპერ მაგნიფიშენთ კოფი კომპანი  

აირლენდ ლიმიტიდ 
რივერსაიდ უან, სერ ჯონ რეჯერსან’ს  
ქუეი, დუბლინი 2, D02 X576, ირლანდია 

(770) ინტერნეშენელ კოფი & თი, ლლკ 
5700 უილშაიარ ბულვარი, სვიტი 120,  
ლოს-ანჯელესი, კალიფორნია 90036, აშშ 

(580) 2021 03 10 
__________________________________________ 

 
 
(111) M 2015 26038 R  
(732) ევოქეა გლობალს 

გრანდ ბე, კერ დე ვილ, 4 ფლორ,  
ლა სალეტ როუდ, მავრიკი 

(770) ეი ეიჩ აი (ავაქეა ინტერნეშენელ) 
გრანდ ბაი კურ დე ვილ, 4თ ფლოორ,  
ლა სალეტ როუდ, გრანდ ბაი, მავრიკი 

(580) 2021 03 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13253 R  
(732) ტაიმ უსა, ლლკ 

3 ბრაიანტ პარკი, 6-ე ფლოორ ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10036, აშშ 

(770) ტაიმ ინკ. 
ავენიუ ოფ ზე ამერიკა 1271, ნიუ-იორკი,  
10020, აშშ 

(580) 2021 02 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 27123 R  
(732) სს „ექსპრეს ქსელი“ (ს/კ 400211864) 

ვაზისუბნის დასახ. კორპ. 26,  
კომერციული ფართი, (სარდაფის  
სართული), ისნის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(770) სს „ექსპრეს ქსელი“ (ს/კ 405142796) 
გურამ ფანჯიკიძის ქ. I შეს.  1, სად. 1,  
სართ. 7, ბ. 24, თბილისი, საქართველო 

(580) 2021 03 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29268 R  
(732) შპს „IDF Holding“ 

არქ. მაკარიოს III, 3-7, ნიკოლეიდ სი ვიუ  
სიტი, 10 ფლორ, ფლეტ/ოფისი 1003,  
ბიშოპ, 60l6, ლარნაკა, კვიპროსი 

(770) შპს „სოლვა“ 
ც. დადიანის ქ. 7, სავაჭრო ცენტრი  
ქარვასლა, ოფისი A106, გლდანი- 
ნაძალადევის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2021 03 16 
__________________________________________ 
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(111) M 2018 29361 R  
(732) სს „Hualing International Special Economic  

Zone“ 
ჯუმბერ ლეჟავას ქ.  22, 0162, ისანი- 
სამგორის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(770) სს „ევროპის საერთაშორისო გასართობი  
კომპანია“ 
ჯუმბერ ლეჟავას ქ.  22, 0162, ისანი- 
სამგორის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2021 03 11 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

 
 
 
(111) M 2020 33441 R  
(732) ეშლი ფერნიჩე ინდასტრის ლლკ 

უან ეშლი ვეი, არკადია, ვისკონსინი  
54612, აშშ 

(770) ეშლი ფერნიჩე ინდასტრის ინკ. 
უან ეშლი ვეი, არკადია, ვისკონსინი  
54612, აშშ 

(580) 2021 03 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 7888 R  
(732) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი  

ელელსი,  დელავერის კორპორაცია  
(„HCC“) 
1209 ორანჯ სტრიტ, უილმინგტონი  
19801, დელავერი; 19 ისტ ჩოკოლით  
ავენიუ, ჰერში, PA 17033, აშშ 

(770) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი  
კორპორეიშენ 
4860 რობ სტრიტი, სუიტი 204, უაიტ- 
რიჯი, კოლორადო, 80033, აშშ 

(580) 2021 03 05 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 7889 R  
(732) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი  

ელელსი,  დელავერის კორპორაცია  
(„HCC“)  
1209 ორანჯ სტრიტ, უილმინგტონი  
19801, დელავერი; 19 ისტ ჩოკოლით  
ავენიუ, ჰერში, PA 17033, აშშ 

(770) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი  
კორპორეიშენ 
4860 რობ სტრიტი, სუიტი 204, უაიტ- 
რიჯი, კოლორადო, 80033, აშშ 

(580) 2021 03 05 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 7891 R  
(732) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი 

ელელსი,  დელავერის კორპორაცია  
(„HCC“) 
1209 ორანჯ სტრიტ, უილმინგტონი  
19801,დელავერი; 19 ისტ ჩოკოლით  
ავენიუ, ჰერში, PA 17033, აშშ 

(770) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი 
კორპორეიშენ 
 
 

 
 
 
4860 რობ სტრიტი, სუიტი 204, უაიტ- 
რიჯი, კოლორადო, 80033, აშშ 

(580) 2021 03 05 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8869 R  
(732) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი  

ელელსი,  დელავერის კორპორაცია  
(„HCC“)  
1209 ორანჯ სტრიტ, უილმინგტონი  
19801, დელავერი; 19 ისტ ჩოკოლით  
ავენიუ, ჰერში, PA 17033, აშშ 

(770) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი  
კორპორეიშენ 
4860 რობ სტრიტი, სუიტი 204, უაიტ- 
რიჯი, კოლორადო, 80033, აშშ 

(580) 2021 03 05 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 7892 R  
(732) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი  

ელელსი,  დელავერის კორპორაცია 
(„HCC”)  

1209 ორანჯ სტრიტ, უილმინგტონი  
19801, დელავერი; 19 ისტ ჩოკოლით  
ავენიუ, ჰერში, PA 17033, აშშ 

(770) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი  
კორპორეიშენ 
4860 რობ სტრიტი, სუიტი 204, უაიტ- 
რიჯი, კოლორადო, 80033, აშშ 

(580) 2021 03 05 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 7893 R  
(732) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი  

ელელსი,  დელავერის კორპორაცია  
(„HCC“)  
1209 ორანჯ სტრიტ, უილმინგტონი  
19801, დელავერი; 19 ისტ ჩოკოლით  
ავენიუ, ჰერში, PA 17033, აშშ 

(770) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი  
კორპორეიშენ 
4860 რობ სტრიტი, სუიტი 204, უაიტ- 
რიჯი, კოლორადო, 80033, აშშ 

(580) 2021 03 05 
__________________________________________ 
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(111) M 1995 908 R  
(732) ებოტ გმბჰ 

მაქს-პლანკ-რინგ 2, 65205 ვისბადენი,  
გერმანია 

(770) ებოტ გმბჰ & კო. კგ 
მაქს-პლანკ-რინგ 2, 65205 ვისბადენი,  
გერმანია 

(580) 2021 02 22 
__________________________________________ 
 
(111) M 1994 154 R  
(732) ებოტ გმბჰ 

მაქს-პლანკ-რინგ 2, 65205 ვისბადენი,  
გერმანია 

(770) ებოტ გმბჰ & კო. კგ 
მაქს-პლანკ-რინგ 2, 65205 ვისბადენი,  
გერმანია 

(580) 2021 02 22 
__________________________________________ 
 
(111) M 1994 147 R  
(732) ებოტ გმბჰ 

მაქს-პლანკ-რინგ 2, 65205 ვისბადენი,  
გერმანია 

(770) ებოტ გმბჰ & კო. კგ 
მაქს-პლანკ-რინგ 2, 65205 ვისბადენი,  
გერმანია 

(580) 2021 02 22 
__________________________________________ 
 
(111) M 1995 1302 R  
(732) ებოტ გმბჰ 

მაქს-პლანკ-რინგ 2, 65205 ვისბადენი,  
გერმანია 

(770) ებოტ გმბჰ & კო. კგ 
მაქს-პლანკ-რინგ 2, 65205 ვისბადენი,  
გერმანია 

(580) 2021 02 22 
__________________________________________ 
 
(111) M 1995 1286 R  
(732) ებოტ გმბჰ 

მაქს-პლანკ-რინგ 2, 65205 ვისბადენი,  
გერმანია 

(770) ებოტ გმბჰ & კო. კგ 
მაქს-პლანკ-რინგ 2, 65205 ვისბადენი,  
გერმანია 

(580) 2021 02 22 
__________________________________________ 
 
 
 

(111) M 1995 1298 R  
(732) ებოტ გმბჰ 

მაქს-პლანკ-რინგ 2, 65205 ვისბადენი,  
გერმანია 

(770) ებოტ გმბჰ & კო. კგ 
მაქს-პლანკ-რინგ 2, 65205 ვისბადენი,  
გერმანია 

(580) 2021 02 22 
__________________________________________ 
 
(111) M 2007 18101 R  
(732) იზოქამ თიჯარეთ ვე სანაი ანონიმ  

შირქეთი 
ალთაიჩეშმე მაჰ. ჩამლი სოქ. ესას  
ოფისფარქ No:21 ქათ: 4-5 მალთეფე -  
სტამბოლი, თურქეთი 

(770) იზოქამ თიჯარეთ ვე სანაი ანონიმ  
შირქეთი 
დილოვასი მევქი, გებზე-ქოქაელი,  
თურქეთი 

(580) 2021 03 05 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21267 R  
(732) სვის ფარმა ინტერნაციონალ აგ 

ლინდენშტრასე 22, 8008 ციურიხი,  
შვეიცარია 

(770) სვის ფარმა ინტერნაციონალ აგ 
ვალდმანშტრასე  8, 8001 ციურიხი,  
შვეიცარია 

(580) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22000 R  
(732) შპს  „ჯი-ემ-პი“ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს  „ჯი-ემ-პი“ 
ზემო ვეძისის ქ. 103, 0160, თბილისი   
საქართველო 

(580) 2021 03 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23178 R  
(732) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი  

ლელსი,  დელავერის კორპორაცია  
(„HCC“)  
1209 ორანჯ სტრიტ, უილმინგტონი  
19801, დელავერი; 19 ისტ ჩოკოლით  
ავენიუ, ჰერში, PA 17033, აშშ 

(770) ჰერში ჩოკოლეით & კონფეკშენერი  
კორპორეიშენ 
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4860, რობ სტრიტი, სუიტი 204, ვიტ  
რიდჯი, კოლორადო 80033, აშშ 

(580) 2021 03 05 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23375 R  
(732) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი  

ელელსი,  დელავერის კორპორაცია  
(„HCC“)  
1209 ორანჯ სტრიტ, უილმინგტონი  
19801, დელავერი; 19 ისტ ჩოკოლით  
ავენიუ, ჰერში, PA 17033, აშშ 

(770) ჰერში ჩოკოლეით & კონფეკშენერი  
კორპორეიშენ 
4860, რობ სტრიტი, სუიტი 204, ვიტ  
რიდჯი, კოლორადო 80033, აშშ 

(580) 2021 03 05 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23376 R  
(732) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი  

ელელსი,  დელავერის კორპორაცია  
(„HCC“)  

1209 ორანჯ სტრიტ, უილმინგტონი  
19801, დელავერი; 19 ისტ ჩოკოლით  
ავენიუ, ჰერში, PA 17033, აშშ 

(770) ჰერში ჩოკოლეით & კონფეკშენერი  
კორპორეიშენ 
4860, რობ სტრიტი, სუიტი 204, ვიტ  
რიდჯი, კოლორადო 80033, აშშ 

(580) 2021 03 05 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 24400 R  
(732) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი  

ელელსი,  დელავერის კორპორაცია  
(„HCC“)  
1209 ორანჯ სტრიტ, უილმინგტონი  
19801, დელავერი; 19 ისტ ჩოკოლით  
ავენიუ, ჰერში, PA 17033, აშშ 

(770) ჰერში ჩოკოლეით & კონფეკშენერი  
კორპორეიშენ 
4860, რობ სტრიტი, სუიტ 204, ვიტ  
რიდჯი, კოლორადო 80033, აშშ 

(580) 2021 03 05 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

(111) M 2014 24611 R  
(732) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი  

ელელსი,  დელავერის კორპორაცია  
(„HCC“)  
1209 ორანჯ სტრიტ, უილმინგტონი  
19801, დელავერი; 19 ისტ ჩოკოლით  
ავენიუ, ჰერში, PA 17033, აშშ 

(770) ჰერში ჩოკოლეით & კონფეკშენერი  
კორპორეიშენ 
4860, რობ სტრიტი, სუიტი 204, ვიტ  
რიდჯი, კოლორადო 80033, აშშ 

(580) 2021 03 05 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24731 R  
(732) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი  

ელელსი,  დელავერის კორპორაცია  
(„HCC“)  
1209 ორანჯ სტრიტ, უილმინგტონი  
19801, დელავერი; 19 ისტ ჩოკოლით 
ავენიუ, ჰერში, PA 17033, აშშ 

(770) ჰერში ჩოკოლეით & კონფეკშენერი  
კორპორეიშენ 
4860, რობ სტრიტი, სუიტი 204, ვიტ  
კოლორადო 80033, აშშ 

(580) 2021 03 05 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 25146 R  
(732) ინტერნეშენელ კოფი & თი, ლლკ 

5700 უილშაიარ ბულვარი, სვიტი 120,  
ლოს-ანჯელესი, კალიფორნია 90036,  
აშშ 

(770) ინტერნეშენელ კოფი & თი, ლლკ 
1945 საუთ ლა სიენეგა ბულვარი,  
ლოს-ანჯელესი, კალიფორნია 90034,  
აშშ 

(580) 2021 03 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 25200 R  
(732) ინტერნეშენელ კოფი & თი, ლლკ 

5700 უილშაიარ ბულვარი, სვიტი 120,  
ლოს-ანჯელესი, კალიფორნია 90036,  
აშშ 

(770) ინტერნეშენელ კოფი & თი, ლლკ 
1945 საუთ ლა სიენეგა ბულვარი,  
ლოს-ანჯელესი, კალიფორნია 90034, აშშ 

(580) 2021 03 10 
__________________________________________ 
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(111) M 2018 29851 R  
(732) ვოლტ ენტერპრაიზიზ ოი 

არკადიანკატუ 6, 00100 ჰელსინკი,  
ფინეთი 

(770) ვოლტ ენტერპრაიზიზ ოი 
კოიდენპუნოჯანკატუ №2ა „დ“,  
00180 ჰელსინკი, ფინეთი 

(580) 2021 03 05 
__________________________________________ 
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(111) M 2010 20683 R  
(151) 2010 08 20 
(732) თენგიზ აფხაიძე 

ფანასკერტელის ქ. 16, ბ. 32, 0194,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2021 03 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20684 R  
(151) 2010 08 20 
(732) შპს „ზმპ კომპანი“ 

ალ. ყაზბეგის გამზ. 26, ბ. 15, 0177,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2021 03 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20691 R  
(151) 2010 08 26 
(732) შპს „სახალხო აფთიაქი“  

დ. ბაქრაძის ქ. 6, 0119, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20692 R  
(151) 2010 08 26 
(732) ვულფ ოილ კორპორეიშენ, ნაამლოზ  

ვენნოოტშაპ 
ჯორჯის ჯილიოტსტრაატ 52, 2620  
ჰემიკსემი, ბელგია 

(141) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20693 R  
(151) 2010 08 26 
(732) მიხეილ მათიაშვილი  

სოხუმის ქ. 3, ბ. 5, 0154, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20694 R  
(151) 2010 08 26 
(732) შპს „მარილისი“ 

ბორჯომის ქ. 8, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
 

 
 
 
(111) M 2010 20695 R  
(151) 2010 08 26 
(732) მიხეილ მათიაშვილი  

სოხუმის ქ. 3, ბ. 5, 0154, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20696 R  
(151) 2010 08 26 
(732) პოლიხემ ს.ა. 

50, ვალ ფლერი, L-1526 ლუქსემბურგი,  
ლუქსემბურგი 

(141) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20697 R  
(151) 2010 08 26 
(732) აკიტა ინკ. დელავერის კორპორაცია 

2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 400,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

(141) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20698 R  
(151) 2010 08 26 
(732) აკიტა ინკ. დელავერის კორპორაცია 

2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 400,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

(141) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20701 R  
(151) 2010 08 26 
(732) ვაიეტ ლლკ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ 

(141) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20702 R  
(151) 2010 08 26 
(732) ვაიეტ ლლკ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ 

(141) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
 

სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის გაუქმება 
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(111) M 2010 20703 R  
(151) 2010 08 26 
(732) ვაიეტ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ 

(141) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20704 R  
(151) 2010 08 26 
(732) ვაიეტ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ 

(141) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20705 R  
(151) 2010 08 26 
(732) ვაიეტ ლლკ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ 

(141) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20710 R  
(151) 2010 08 26 
(732) ვაიეტ ლლკ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ 

(141) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20712 R  
(151) 2010 08 26 
(732) ფილიპ მორის ბრენდს სარლ 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

(141) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20713 R  
(151) 2010 08 26 
(732) ჯენერალ მედია კომუნიკეიშენზ, ინკ. 

6800 ბროუკენ საუნდ პკვი, სუიტ 100,  
ბოკა-რატონი, ფლორიდა 33487, აშშ 

(141) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

(111) M 2010 20714 R  
(151) 2010 08 26 
(732) ჯენერალ მედია კომუნიკეიშენზ, ინკ. 

6800 ბროუკენ საუნდ პკვი, სუიტ 100,  
ბოკა-რატონი, ფლორიდა 33487, აშშ 

(141) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20690 R  
(151) 2010 08 26 
(732) შპს  „ჯორჯიან ჰაზელნათ იმპექსი“  

ომონოსოვის ქ. 3, 2100, ზუგდიდი,   
საქართველო 

(141) 2021 03 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20686 R  
(151) 2010 08 20 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(141) 2021 03 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20687 R  
(151) 2010 08 20 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(141) 2021 03 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20689 R  
(151) 2010 08 24 
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. 

ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო  
ბილდინგი, 3 ფლორი, პანამა,  
პანამის რესპუბლიკა 

(141) 2021 03 12 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20715 R  
(151) 2010 09 01 
(732) ნანა ჟორჟოლიანი 

ჭავჭავაძის I ჩიხ. კორპ. 35 ა, ბ. 13, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2021 03 17 
__________________________________________ 
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(111) M 2018 30057 R  
(732) სს „ნიკორა“ 

მ. ქავთარაძის ქ. 11, 0180, თბილისი,  
საქართველო 

(791) შპს „ნიკორა“ 
მ. ქავთარაძის ქ. 11, 0180, თბილისი,  
საქართველო 

(793) №1629 
მოქმედების ვადა: 01 12 2020-დან ნიშნის  
მოქმედების ვადით 
ლიცენზიის სახე: მარტივი 

29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტ-
ნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და სა-
კვები ცხიმები. 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სალიცენზიო ხელშეკრულების რეგისტრაცია 
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(111) M 2018 30183 R  
(732) მასტერკარდ ინტერნეშენელ  

ინკორპორეიტიდ. 
2000 პერჩეიზ სტრიტ, პერჩეიზ.   
ნიუ-იორკი, 10577, აშშ 

(511)  
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ამწონი, 
გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმე-
ბის), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, 
განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგუ-
ლირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინს-
ტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, 
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩა-
მწერი დისკები; კომპაქტდისკები, დივიდი და 
სხვა ციფრული ჩამწერი საშუალებები; მექა-
ნიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახ-
დით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქა-
ნები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურ-
ვილობა, კომპიუტერები;  კომპიუტერის პრო-
გრამული უზრუნველყოფა და კომპიუტერუ-
ლი პროგრამები (კომპიუტერის ჩატვირთვად-
ი/ჩაწერილი პროგრამული უზრუნველყოფა); 
კოპმპიუტერის ოპერაციული  პროგრამები, ჩა-
წერილი; კომპიუტერის აპარატურული საშუა-
ლებები და კომპიუტერული პროგრამები (ჩა-
წერილი და/ან ჩატვირთვადი) გადახდების, სა-
ბანკო ოპერაციების, საკრედიტო ბარათების, 
სადებეტო ბარათების, გადახდის ბარათების,  
ბანკომატების, შენახული თანხების, ფულადი 
სახსრების ელექტრონული გადაგზავნის სის-
ტემების, ანგარიშების გადახდაზე მონაცემების 
ელექტრონული დამუშავების და გადაგზავნის 
ფულადი სახსრების გადახდის (ფინანსური ხა-
რჯების), ტრანზაქციების იდენტიფიკაციის, 
მარშრუტიზაციის, ელექტრონული გადახდე-
ბის, ავტორიზაციასთან და გადახდასთან და-
კავშირებული მომსახურების, თაღლითობის 
გამოვლენის და კონტროლის, ავარიულ სიტუ-
აციებში აღდგენის და დაშიფვრის/გაშიფვრის 
გამარტივებისთვის და მართვისთვის; სამეც-
ნიერო ხელსაწყოები, აპარატები და იარაღები; 
ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის 
ჩამწერი დისკები, ჩამწერი დისკები; მექანიზ-
მები  წინასწარი   გადახდის   აპარატებისთვის;  

 
 
 
 
 
სალაროს აპარატები; ინფორმაციის დამუშავე-
ბისთვის განკუთვნილი მოწყობილობა; კომ-
პიუტერები, კომპიუტერის აპარატურული სა-
შუალებები, კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა პროგრამები კომპიუტერებისთ-
ვის;  ტელესაკომუნიკაციო  და ელექტროაპა-
რატები, ხელსაწყოები და იარაღები, კერძოდ, 
აპარატურა, ხელსაწყოები მონაცმების, რეგის-
ტრაციისთვის, გადაცემისთვის და აღწარმოე-
ბისთვის მათ შორის, ხმის და გამოსახულების; 
საბუღალტრო მანქანები; აპარატურა საფინან-
სო ანგარიშების თვალის მიდევნებისთვის, მა-
რთვისთვის და ანალიზისათვის  გლობალური 
კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით;  კომპიუ-
ტერის აპარატურული საშუალებები და კომპი-
უტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, კერ-
ძოდ,  ლოკალური კომპიუტერული ქსელების 
და გლობალური კომპიუტერული ქსელების, 
შემუშავებისთვის, ტექნიკური მომსახურების-
თვის და  გამოყენებისთვის; სისტემები მეხსიე-
რების ბარათებიდან ინფორმაციის წაკითხვის-
თვის  და სისტემები დამხსომებელი მოწყობი-
ლობებიდან ინფორმაციის წაკითხვისთვის, 
კერძოდ, ინტეგრალურ სქემებზე მეხსირები-
დან და  საკრედიტო, საბანკო ბარათების მეხ-
სიერებიდან; ჩატვირთვადი ელექტრონული 
პუბლიკაციები; საბეჭდი აპარატურა, მათ შო-
რის, საბეჭდი აპარატურა, ინფორმაციის დამუ-
შავების სისტემებისთვის და საფინანსო ტრან-
ზაქციების სისტემებისთვის; მაკოდირებელი 
მოწყობილობები და მადეკოდირებელი მოწ-
ყობილობები; მოდემები;  კომპიუტერის აპარა-
ტურული საშუალებები და კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა გადახდის ოპე-
რაციების გამარტივებისთვის ელექტრონული 
საშუალებების დახმარებით  უკაბელო ქსელში, 
გლობალურ კომპიუტერულ ქსელში და/ან მო-
ბილური ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობე-
ბის დახმარებით; კომპიუტერის აპარატურუ-
ლი საშუალებები და პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა  დაშიფვრისთვის, შიფრის გასაღები, 
ციფრული სერტიფიკატები, ციფრული ხელ-
მოწერები, პროგრამული უზრუნვლეყოფა მო-
ნაცემთა უსაფრთხო შენახვისათვის და კლიენ-
ტების კონფიდენციალური ინფორმაციის მო-
ძიებისთვის და გადაცემისთვის, რომელსაც 
იყენებენ კერძო პირები, საბანკო დაწესებულე-

sasaqonlo niSnebis saqonlisa da/an momsaxurebis 
 

CamonaTvalis cvlileba 
 

                                                      
 

 #5  2021 03 25 
 

158 



                                                    
 
 

ოფიციალური შეტყობინებები 

ბები და საფინანსო-საკრედიტო დაწესებულე-
ბები; კომპიუტერის აპარატული მოწყობილო-
ბები და პროგრამული უზრუნველყოფა, რომე-
ლიც აადვილებს მახლობელი ველის კომუნი-
კაციების (NFC) მოწყობილობების  და რადიო-
სიხშირული იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყო-
ბილობების იდენტიფიკაციას და ავთენტიფი-
კაცაის; კომპიუტერის აპარატული მოწყობი-
ლობები და პროგრამული უზრუნველყოფა,  
რომელიც შეიცავს ელექტრონულ საფულეს, 
რომელიც ინახავს ინფორმაციას მომხმარებ-
ლის ანგარიშზე კუპონების ვაუჩერების, ვაუჩე-
რების კოდების  და ფასდაკლებების მიღები-
სთვის საცალო ვაჭრობისას და ერთგულების-
თვის ფულადი ანაზღაურების მიღებისთვის, 
რომელიც შეიძლება ჩაირიცხოს მათ ანგარი-
შებზე; ჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგ-
რამები და გამოყენებითი პროგრამული უზ-
რუნველყოფა მობილური ტელეფონებისთვის 
და სხვა ციფრული მოწყობილობებისთვის, 
რომლებიც შეიცავს ელექტრონულ საფულეს, 
რომელიც  მომხმარებლებს აძლევს ფასების შე-
დარებაზე ინფორმაციის, პროდუქციის (საქონ-
ლის) მიმოხილვის, სხვა საცალო მოვაჭრეების, 
და ფასდაკლებებზე ინფორმაციის წვდომის 
შესაძლებლობას; პროგრამული დანართები 
უკონტაქტო გადახდის ტერმინალებთან გამო-
ყენებისთვის, რაც სავაჭრო ობიეტებს აძლევს 
უკონტაქტო მობილური სავაჭრო ოპერაციების 
მიღების, უკონტაქტო ლოიალურობის პროგ-
რამების, კუპონების, ფასდაკლებების, ვაუჩე-
რების და სპეციალური შეთავაზებების მიღე-
ბის შესაძლებლობას; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, რომელიც სავაჭრო ობიექტებს აძ-
ლევს კუპონების, ფასდაკლებების, ვაუჩერების 
და სპეციალური შეთავაზებების გადაცემის შე-
საძლებლობას პირდაპირ მომხმარებლების   
მობილურ სატელეკომუნიკაციო მოწყობილო-
ბებზე, რომლებიც დაკავშირებულია რადიო-
სიხშირული იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყო-
ბილობებით ან მახლობელი ველის კომუნიკა-
ციებით (NFC); პროგრამული უზრუნველყოფა, 
რომელიც სავაჭრო ობიექტებს აძლევს შესაძ-
ლებლობას განათავსონ სმარტ პლაკატები (გან-
ცხადებები) საცალო და საბითუმო ვაჭრობის 
მაღაზიებში, რომლებშიც მომხმარებლებს შე-
უძლიათ შესვლა თავიანთი მობილური კავ-
შირგაბმულობის მოწყობილობებით  კუპონე-
ბის, ფასდაკლებების, ვაუჩერების, და სპეცია-
ლური შეთავაზებების  მისაღებად, რომლებიც 
მოწოდებულია უკოპნტაქტო რადიოსიხშირუ-
ლი იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყობილობე-

ბით ან   მახლობელი ველის კომუნიკაციებით  
(NFC); ინტეგრალური მიკროსქემები მობი-
ლურ ტელეფონებში და  რადიოსიხშირული 
იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყობილობებში ან 
მახლობელი ველის კომუნიკაციების (NFC) მო-
წყობილობებში გამოყენებისთვის; ბარათები 
მაგნიტური კოდით და ბარათები, რომლებიც 
შეიცავენ ინტეგრალურ სქემებიან ჩიპებს 
(სმარტ-ბარათები); უსაფრთხოების კოდირე-
ბული ბარათები (კოდირებული ბარათები-
საშვები); ნამდვილობის დამადასტურებელი 
კოდირებული ბარათები დაცვის ელემენტე-
ბით; საიდენტიფიკაციო კოდირებული ბარა-
თები დაცვის ელემენტებით; ჰოლოგრამების 
შემცველი ბარათები (კოდირებული); გადახ-
დის ბარათები, საბანკო ბარათები,  საკრედიტო 
ბარათები, სადებეტო ბარათები, სმარტ ბარა-
თები, ბარათები შენახული თანხით სახსრების 
ჩადებული ლიმიტით, ელექტრონული მონა-
ცემების მატარებელი ბარათები, გადახდის ბა-
რათები და კოდირებული გადახდის ბარა-
თები; საბანკო ბარათები, კერძოდ, საბანკო ბა-
რათები მაგნიტური კოდით,  და საბანკო ბარა-
თები, რომლებიც იყენებენ მაგნიტურ დამხსო-
მებელ მოწყობილობას და მეხსიერებას ინტეგ-
რალურ სქემებზე; გადახდის ბარათებიდან 
წამკითხავი მოწყობილობები; მაგნიტური კო-
დირებული ბარათებიდან წამკითხავი  მოწყო-
ბილობები, მაგნიტური წამკითხავი მოწყობი-
ლობები კოდირებული ბარათებისთვის, ელექ-
ტრონული მონაცემების მატარებელი ბარათე-
ბიდან წამკითხავი მოწყობილობები; დაშიფ-
ვრის ელექტრონული ბლოკები, კომპიუტერის 
აპარატურული საშუალებები, კომპიუტერის 
ტერმინალები, კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომლებიც განკუთვნილია 
საფინანსო მომსახურების სფეროში, საბანკო 
საქმიანობაში და  ტელესაკომუნიკაციო დარგ-
ში  გამოყენებისთვის;  კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, რომელიც შემუშავე-
ბულია სმარტ-ბარათების ტერმინალებთან და 
წამკითხავ მოწყობილობებთან ურთიერთქმე-
დების უზრუნველსაყოფად; ტელეფონებში და 
კავშირის სხვა საშუალებებში  ჩაშენებული კო-
მპიუტერის მიკროსქემები, ჩიპები; ტელესაკო-
მუნიკაციო მოწყობილობები; ნავაჭრის საფა-
სურის გადახდის ტერმინალები და კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა გარიგე-
ბებზე ინფორმაციის, საიდენტიფიკაციო ინ-
ფორმაციის და ფინანსური ინფორმაციის გა-
დაცემისთვის, ასახვისთვის და შენახვისთვის 
საფინანსო სამსახურებში, საბანკო საქმიანობა-

                                                      
 

 #5  2021 03 25 
 

159 



                                                    
 
 

ოფიციალური შეტყობინებები 

ში და ტელესაკომუნიკაციო დარგში გამოყენე-
ბისთვის; რადიოსიხშირული იდენტიფიკაცი-
ის მოწყობილობები (ტრანსპონდერები); ელექ-
ტრონული საკონტროლო მოწყობილობები გა-
დახდის პლასტიკური ბარათების, საბანკო ბა-
რათების, საკრედიტო ბარათების, სადებეტო 
ბარათების და გადახდის ბარათების ნამდვი-
ლობის შემოწმებისათვის; მანქანები, ავტომა-
ტები ნაღდი ფულის გაცემისათვის; კომპიუ-
ტერების პერიფერიული მოწყობილობები და 
ელექტრონული საქონელი, კერძოდ, კალკუ-
ლატორები, ჯიბის ელექტრონული ორგანაი-
ზერები, ელექტრონული ბლოკნოტები, ჯიბის 
დამგეგმავები, მობილური ტელეფონები, პლა-
ნშეტური კომპიუტერები, ციფრული ამომკით-
ხავები და პერსონალური ციფრული დამხმა-
რეები (PDAs), ავარიული სასიგნალო მოწყობი-
ლობები; მაუსის ქვესადებები; ხანძარსაწინააღ-
მდეგო აპარატურა; ნაწილები  და მაერთებელი 
ელემენტები ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა სა-
ქონლისთვის.  
 

35 – რეკლამა, ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე საქმიანობა; კონსულ-
ტაციები ბიზნესის სფეროში; ბიზნესის კვლევა; 
კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები; სა-
ქონლის პრეზენტაცია ტელესაკომუნიკაციო 
საშუალებებზე საცალო ვაჭრობის მიზნებისთ-
ვის; ფასების შედარების მომსახურება; გამოფე-
ნების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო 
მიზენბისთვის; კონსულტაციები მარკეტინგის 
სფეროში; ბაზრის შესწავლა; ბარათების 
მფლობელების მყიდველობითი ქცევის თვა-
ლის მიდევნება, ანალიზი, პროგნოზირება და 
მასზე ინფორმაციის შემოთავაზება; მესამე პი-
რების  საქონლის და მომსახურების რეალიზა-
ციის სტიმულირება, ხელშეწყობა წახალისების 
და შეღავათების საშუალებების შეთავაზების 
მეშვეობით, რომელთა ფორმირებაც ხდება საკ-
რედიტო, სადებეტო და გადახდის ბარათების 
გამოყენებისას; ლოიალურობის პროგრამების 
და ბონუსების პროგრამების ადმინისტრირება; 
დახმარება კომერციული ან სამრეწველო სა-
წარმოების მართვაში და დახმარება ბიზნესის 
მართვაში; კომერციული საქმიანობის შეფასე-
ბა; კონსულტაციები ბიზნესის მართვის საკით-
ხებთან დაკავშირებით; კვლევები მარკეტინგის 
სფეროში; სტატისტიკური ინფორმაცია (საქმი-
ანი); ანგარიშების ამონაწერების მომზადება; 
საბუღალტრო წიგნების წარმოება (საბუღალ-
ტრო აღრიცხვა); კვლევები ბიზნესის სფეროში; 
მომსახურება საზოგადოებრივი ურთიერთო-

ბების სფეროში; სარეკლამო ტექსტების გამო-
ქვეყნება; სარეკლამო ფურცლების, ბროშურე-
ბის გამოშვება, გამოცემა; საცალო ვაჭრობის 
მომსახურება, შემოთაავაზებული ტელეკომუ-
ნიკაციების მობილური საშუალებების მეშვეო-
ბით საკრედიტო ბარათების და სადებეტო 
ბარათების შეთავაზებასთან დაკავშირებით; 
საცალო ვაჭრობის მომსახურება, შემოთავაზე-
ბული ონლაინურ რეჟიმში ქსელების ან სხვა 
ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით 
ელექტრონულ-გაციფრული ინფორმაციის გა-
მოყენებით საკრედიტო ბარათების და სადე-
ბეტო ბარათების შეთავაზებასთან დაკავშირე-
ბით; კომპიუტერის მონაცემთა ბაზების მართ-
ვა; მესამე პირების კონცერეტების და კულტუ-
რული ღონისძიებების რეკლამირება/წინ წაწე-
ვა, გამოფენების/ექსპოზიციების ორგანიზება 
კომერციული ან სარეკლამო მიზნებით; ტრან-
სპორტირების, მოგზაურობის, სასტუმროების, 
დროებითი საცხოვრებელი ბინების, კვების 
პროდუქტების და მზა კერძების, სპორტის, 
გართობების და ღირშესანიშნაობების დათვა-
ლიერების, ტურისტული სააგენტოების და ტა-
რიფების, განრიგთან, გადაზიდვის ხერხებთან, 
მოგზაურობის ორგანიზებასთან დაკავშირე-
ბული ინფორმაციის რეკლამა; ინფორმაციის 
შეთავაზება, რომელიც დაკავშირებულია სა-
ქონლის და მომსახურების  შეძენასთან ონლა-
ინურ რეჟიმში  ინტერნეტის და სხვა  კომპიუ-
ტერული ქსელების  მეშვეობით; საფინანსო ან-
გარიშგების მართვა;  ზემოთ ჩამოთვლილ ყვე-
ლა მომსახურებასთან დაკავშირებით ინფორ-
მაციის და კონსულტაციების შეთავაზება. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა; ფი-
ნანსური კონსულტაციები; ფინანსური ინფორ-
მაცია; საფინანსო მომსახურება, კერძოდ, სა-
ბანკო მომსახურება, საკრედიტო ბარათების 
მომსახურება, სადებეტო ბარათების მომსახუ-
რება, გადახდის/ანგარიშსწორების ბარათების 
მომსახურება, ლიმიტირებული სახსრების 
მქონე წინასწარი გადახდის ბარათების მომ-
სახურება, ელექტრონული საკრედიტო და სა-
დებეტო ტრანზაქციები, გადახდებთან და გა-
დახდაზე ანგარიშების წარდგენასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება,  ფულადი სახსრების 
გაცემა, ჩეკების ნამდვილობის დადგენა, ჩეკე-
ბის განაღდება, დეპოზიტებთან წვდომის შე-
თავაზება და ბანკომატების მომსახურება, 
ტრანზაქციების ავტორიზაციის და ანგარიშ-
სწორების მომსახურება, ტრანზაქციების შეჯე-
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რება, ფულადი სახსრების მართვა, კონსოლი-
დირებული ფონდების საანგარიშსწორებო მო-
მსახურება, კონსოლიდირებული სადავო სა-
კითხების დამუშავება, საინფორმაციო მომსა-
ხურება მონაცემთა საცავებთან/ბანკებთან,  
კლიენტების პრიფაილებთან და მათთან შეერ-
თებასთან, წვდომასთან, დავების ლიკვიდაცი-
ასთან/მოგვარებასთან დაკავშირებით და მომ-
სახურება კაპიტალის გადაადგილებაზე გადახ-
დის ბარათების სფეროში; ელექტრონული გა-
დახდების დამუშავებასთან დაკავშირებული 
მომსახურება, საგადასახადო ტრანზაქციების 
ნამდვილობის შემოწმებასთან და კონტროლ-
თან დაკავშირებული მომსახურება,  ფულადი 
სახსრების გადაადგილების მომსახურება, კერ-
ძოდ, უსაფრთხო ელექტრონული ტრანზაქციე-
ბი/ოპერაციები ფულადი სახსრებით და ფუ-
ლადი სახსრების ელექტრონული გადაგზავნა 
საზოგადოებრივი კომპიუტერული  ქსელების 
მეშვეობით ელექტრონული ვაჭრობის, ფულა-
დი სახსრების ელექტრონული გადაადგილე-
ბის გამარტივებისთვის; ფინანსური ინფორმა-
ციის შეთავაზება, კერძოდ, საკრედიტო და სა-
დებეტო ბარათებზე მონაცემების და ანგარი-
შების, ფულადი სახსრების ელექტრონული გა-
დარიცხვა და ვალუტის გადაცვლის მომსახუ-
რება, მესამე პირებისთვის რისკების ფინასური 
შეფასების და მართვის მომსახურება სამომხმა-
რებლო კრედიტების სფეროში; ფინანსური ინ-
ფორმაციის გავრცელება გლობალური კომპიუ-
ტერული ქსელის მეშვეობით, კომპიუტერით 
შემოთავაზებული ფინანსური ინფორმაცია 
უსაფრთხო საინფორმაციო კომპიუტერული 
ქსელის  მეშვეობით და ზემოთ მითითებულ 
ყველა მომსახურებასთან დაკავშირებული კო-
ნსულტაციები; ფინანსური მომსახურება საცა-
ლო ვაჭრობის მომსახურების მხარდაჭერისათ-
ვის, რომელიც შემოთავაზებულია კავშირის 
მობილური საშუალებების მეშვეობით, კერ-
ძოდ, გადახდა უსადენო მოწყობილობების მე-
შვეობით; საცალო ვაჭრობის მომსახურების 
მხარდაჭერისათვის ფინანსური მომსახურების 
შეთავაზება ონლაინურ რეჟიმში ელექტრონუ-
ლი ქსელების მეშვეობით; ფინანსური ანალი-
ზი და კონსულტაციები; საბანკო და საკრედი-
ტო მომსახურება; საკრედიტო ბარათების, სა-
დებეტო ბარათების, ანგარიშსწორების ბარა-
თების და ლიმიტირებული სახსრების მქონე 
წინასწარი გადახდის ბარათების მომსახურება; 
ჩეკების ნამდვილობის შემოწმება; ფინანსური 
ტრანზაქციების დამუშავება, გაფორმება, რო-
გორც ონლაინურ რეჟიმში მონაცემთა კომპიუ-

ტერული ბაზების ან ტელესაკომუნიკაციური 
საშუალებების მეშვეობით, ისე  გაყიდვის ად-
გილებზე; ტექნოლოგიური სამსახურები (დო-
კუმენტების  დამუშავება/გაფორმება) ფინანსუ-
რი ტრანზაქციებისათვის, რომლებსაც ახორ-
ციელებენ ბარათების მფლობელები  ბანკომა-
ტების მეშვეობით; ბარათების მფლობელისა-
თვის  ბალანსზე, ფულის  შეტანა-გამოტანაზე 
დაწვრილებითი ინფორმაციის შეთავაზება ბა-
ნკომატების მეშვეობით;  ფინანსური ანგარიშ-
სწორების და ფინანსური ავტორიზაციის მომ-
სახურება  ფინანსური გადახდების ოპერაციებ-
თან, ტრანზაქციებთან დაკავშირებით; დაზ-
ღვევა მოგზაურობის, მგზავრობის დროს; სამ-
გზავრო ჩეკების და ვაუჩერების გაცემა და გა-
ნაღდება; გადამხდელების ავთენტიფიკაცია; 
ფინანსური ინფორმაციის შემოწმება; ფინანსუ-
რი ჩანაწერების ტექნიკური მხარდაჭერა; შო-
რეული (დისტანციური) გადახდების მომსა-
ხურება; ფულადი სახსრების ჩადებული ლი-
მიტით შენახული სახსრების მქონე ელექტრო-
ნული გადახდის სისტემების (საფულეების)  
მომსახურება, ელექტრონული გადახდების 
მომსახურება და ტრანზაქციების ავტორიზა-
ციის და დაფარვის მომსახურება; სადებეტო 
და საკრედიტო მომსახურების შეთავაზება რა-
დიოსიხშირული საიდენტიფიკაციო მოწყობი-
ლობების (ტრანსპონდერების) დახმარებით; 
სადებეტო და საკრედიტო მომსახურების შე-
თავაზება კავშირგაბმულობის და ტელესაკო-
მუნიკაციო მოწყობილობების დახმარებით; 
საცალო ვაჭრობის მომსახურების მხარდაჭე-
რისთვის ფინანსური მომსახურების შეთავაზე-
ბა მობილური  ტელესაკომუნიკაციო საშუალე-
ბების  მათ შორის, უსადენო  მოწყობილობების 
მეშვეობით; სადებეტო და საკრედიტო ტრან-
ზაქციების  დამუშავება ტელეფონით და ტე-
ლესაკომუნიკაციო მოწყობილობების მეშვეო-
ბით; საცალო ვაჭრობის მომსახურების მხარ-
დაჭერისათვის ფინანსური მომსახურების შე-
თავაზება ონლაინურ რეჟიმში ქსელების ან 
სხვა ელექტონული საშუალებების მეშვეობით, 
რომლებიც იყენებენ ინფორმაციას ელექტრო-
ნულ-გაციფრულ ფორმაში; ვალუტის გადაც-
ვლის მომსახურება, კერძოდ, ვალუტის, მათ 
შორის, ელექტრონული ფულადი სახსრების 
უსაფრთხო გადაცვალა კომპიუტერული ქსე-
ლების საშუალებით, რომლებიც ხელმისაწ-
ვდომია სმარტ ბარათებით; ვებ-საიტის მეშ-
ვეობით ანგარიშების გადახდის მომსახურების 
შეთავაზება; ელექტრონული საბანკო მომსახუ-
რება გლობალური კომპიუტერული ქსელის 

                                                      
 

 #5  2021 03 25 
 

161 



                                                    
 
 

ოფიციალური შეტყობინებები 

მეშვეობით, ელექტრონული მობილური საბან-
კო მომსახურება, ელექტრონული გადახდის 
მომსახურება, რომელიც მოიცავს ანგარიშის 
გადახდის მონაცემების დამუშავებას და გადა-
ცემას; საინფორმაციო ცენტრის ფინანსური სე-
რვისები; ბანკთშორისი გადაცემის მომსახურე-
ბა, კერძოდ, ბანკიდან ბანკში ფულის პირდა-
პირი ელექტრონული ტრანსფერები და საბან-
კო ანგარიშზე ინფორმაციის შეთავაზება ტე-
ლეფონით; დისტანციური საბანკო მომსახუ-
რება; ფინანსური მომსახურების  შეთავაზება 
ტელეფონით ან გლობალური კომპიუტერული 
ქსელის ან ინტერნეტის მეშვეობით; ფინანსუ-
რი მომსახურება, კერძოდ, უკონტაქტო მობი-
ლური გადახდების უზრუნველყოფა საცალო 
ვაჭრობის, ონლაინ ვაჭრობის და საბითუმო 
ვაჭრობის ადგილებზე; ფინანსური მომსახუ-
რება, კერძოდ, ღრუბლოვანი ელექტრონული 
საფულის უზრუნველყოფა, რომელიც ინახავს 
ინფორმაციას კლიენტის ანგარიშზე, საცალო 
ვაჭრობის მაღაზიებში კუპონების, ვაუჩერების, 
ვაუჩერების კოდების და ფასდაკლების  წვდო-
მისათვის და ერთგულების ბარათების ან ფუ-
ლად-საკრედიტო ანაზრაურების მისაღებად, 
რომელიც შეიძლება ჩარიცხულ იქნეს  მათ ან-
გარიშებზე ნაღდი ფულის დაბრუნების სის-
ტემის მეშვეობით; მომსახურება უძრავი ქონე-
ბის სფეროში; უძრავი ქონების შეფასება; უძრავ 
ქონებაში ინვესტიციების მართვა; უძრავ ქონე-
ბაში ინვესტირების სფეროში მომსახურება; 
უძრავი ქონების დაზღვევა; დაზღვევა ქონე-
ბის/საკუთრების მფლობელებისათვის; ქონე-
ბის და საკუთრების დაზღვევასთან დაკავში-
რებული მომსახურება; ფინანსირება უძრავი 
ქონების სფეროში; უძრავ ქონებასთან დაკავში-
რებული  ოპერაციებისას საბროკერო მომსახუ-
რება/შუამავლობა; უძრავი ქონების შეფასება; 
უძრავი ქონების სააგენტოების მომსახურება; 
უძრავი ქონების ღირებულების განსაზღვრა; 
უძრავი ქონების მართვა; უძრავ ქონებასთან 
დაკავშირებული ფინანსური ოპერაციების მა-
რთვა; იპოთეკური კრედიტების, და უძრავი 
ქონების დაგირავებით სესხების შეთავაზება; 
უძრავი ქონების მშენებლობასთან დაკავშირე-
ბული ფინანსური მომსახურება; ფინანსური 
საბროკერო მომსახურება უძრავი ქონების სფე-
როში; ფინანსური მომსახურება, რომელიც და-
კავშირებულია უძრავ ქონებასთან, შენობებთან 
და ნაგებობებთან; უძრავი ქონების შეძენისას 
შეთავაზებული ფინანსური მომსახურება;  უძ-
რავი ქონების დაგირავების საფუძველზე საკ-
რედიტო ხელშეკრულებების და სესხებთან 

დაკავშირებული შეთანხმებების  მომზადება, 
შედგენა; უძრავი ქონების ერთობლივი მფლო-
ბელობის მომზადება, შედგენა; უძრავი ქონე-
ბის შესყიდვისთვის ფინანსური უზრუნველ-
ყოფის ორგანიზება; დახმარება უძრავი ქონე-
ბის შეძენისას და უძრავ ქონებაში კაპიტალ-
დაბანდებებისას; უძრავ ქონებაში კაპიტალდა-
ბანდება; კომერციული მიზნებისთვის გამოყე-
ნებული ქონების სფეროში  ინვესტირება; სა-
კუთრების, უძრავი ქონების ყიდვასთან დაკავ-
შირებული ფინანსური მომსახურება; საკუთ-
რების  გაყიდვასთან დაკავშირებული ფინან-
სური მომსახურება; სრულ საკუთრებაში არსე-
ბული უძრავი ქონების ფინანსური შეფასება; 
იჯარით აღებული საკუთრების ფინანსური შე-
ფასება; უძრავი ქონების იჯარით აღების, იჯა-
რით გაცემის ორგანიზება; უძრავი ქონების 
იჯარით აღებასთან/გაცემასთან დაკავშირებუ-
ლი შეთანხმემბების მომზადება, შედგენა; სა-
კუთრების ლიზინგი, უძრავი ქონების ლიზინ-
გი; სრულ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქო-
ნების ლიზინგი; უძრავ ქონებასთან დაკავში-
რებულ ოპერაციების მართვის მომსახურება; 
ქონების ღირებულების  შეფასება, განსაზღვრა;  
უძრავი ქონების ობიექტების, საკუთრების პო-
რტფელის მართვა; ქონების მართვა; უძრავი 
ქონების ფლობასთან დაკავშირებული კონ-
სულტაციები და რეკომენდაციები; უძრავი ქო-
ნების ღირებულების შეფასება/ განსაზღვრას-
თან დაკავშირებული კონსულტაციები და რე-
კომენდაციები;  კონსულტაციები და რეკომენ-
დაციები კორპორაციული უძრავი ქონების 
სფეროში;  უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული 
კომპიუტერიზებული მომსახურება; უძრავ  
ქონებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო 
მომსახურება; უძრავ ქონებასთან  დაკავშირე-
ბული ინფორმაციის შეთავაზება; უძრავი ქო-
ნების ბაზართან დაკავშირებული ინფორმაცი-
ის შეთავაზება; უძრავი ქონების შეძენასთან 
დაკავშირებული კვლევები; უძრავი ქონების 
შერჩევასთან დაკავშირებული კვლევები; საკ-
რედიტო (იპოთეკური) დაფინანსება და აქტი-
ვების სეკიურიტიზაცია;  საგადასახადო, ვალ-
დებულებების შესრულებასთან, საბანკო მომ-
სახურებასთან, საკრედიტო ბარათებთან, სადე-
ბეტო ბარათებთან და გადახდის ბარათებთან 
დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურე-
ბა; ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მომსახურებას-
თან დაკავშირებით ინფორმაციის და კონსულ-
ტაციების შეთავაზება. 
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38 – ტელეკომუნიკაციები; მობილური/ფიჭუ-
რი ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება; ტელე-
საკომუნიკაციო მომსახურება ინტერნეტის სა-
ფუძველზე; მონაცემების გადაცემასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება; ელექტრომონაცემე-
ბის  გადაცემა მონაცემთა დისტანციური და-
მუშავების გლობალური ქსელის, მათ შორის, 
ინტერნეტის მეშვეობით; მონაცემთა ბანკიდან 
ინფორმაციის გადაცემასთან, შემოთავაზებას-
თან ან ასახვასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება, რომელიც ინახება კომპიუტერის მეხსიე-
რებაში, ან ინტერნეტის მეშვეობით საფინანსო 
მომსახურების სფეროში; მონაცემთა გადაცემა 
ელექტრონული გამოსახულებების გამოყენე-
ბის მეშვეობით, რომელთა დამუშავებაც ხდება 
მობილური ტელეფონით; ელექტრონული ფო-
სტა, შეტყობინებების გაგზავნა და მიღება; ტე-
ლე, რადიო და ინტერნეტ  მაუწყებლობა; უსა-
ფრთხო კომპიუტიზირებულ საინფომაციო 
ქსელთან მრავალმომხმარებლიანი წვდომის 
შეთავაზება საფინანსო მომსახურების სფერო-
ში  ინფორმაციის ერთობლიობის/რიგის გადა-
ცემისთვის და გავრცელებისთვის; სატელეფო-
ნო ზარების წინასწარ გადახდის ბარათების 
მომსახურება; ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მომ-
სახურებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის 
და კონსულტაციების შეთავაზება. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მათთან დაკავშირებული კვლევები 
და დიზაინი; სამრეწველო ანალიზი და კვლე-
ვები; კომპიუტერის აპარატურული საშუალე-
ბების და კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის დიზაინი და შემუშავება; მონაცემე-
ბის და დოკუმენტების გადატანა ფიზიკური 
მატარებლებიდან ელექტრონულ მატარებლებ-
ზე; კონსულტაციები კომპიუტერის აპარატუ-
რული საშუალებების და კომპიუტერის პროგ-
რამული უზრუნველყოფის სფეროში; პროგრა-
მირება; კომპიუტერული სისტემების, მონაცემ-
თა ბაზების და დანართების მართვის საკით-
ხებში მხარდაჭერა და კონსულტაციები; დრო-
ებით სარგებლობაში არაჩატვირთვადი პროგ-
რამული უზრუნველყოფის და დანართების 
შეთავაზება მახლობელი ველის კომუნიკაციე-
ბის (NFC) მოწყობილობების ავთენტიფიკაციის 
და ციფრული მანდატების მართვისთვის, ლო-
კალიზაციისთვის, გააქტიურებისთვის და გა-
უქმებისთვის; მობილური ციფრული მოწყო-
ბილობებისთვის კომპიუტერის აპარატული 
მოწყობილობების და გამოყენებითი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის დაპროექტება, შემუ-

შავება, მომსახურება და განახლება; მობილუ-
რი ტელეფონებისთვის და სხვა ციფრული მო-
წყობილობებისთვის  ჩატვირთვადი კომპიუ-
ტერული პროგრამების და გამოყენებითი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის დაპროექტება, შე-
მუშავება, მომსახურება და განახლება, რომლე-
ბიც მომხმარებლებს აძლევს კუპონების, ვაუჩე-
რების, ვაუჩერების კოდების, ფასდაკლებაზე 
ინფორმაციის, ფასების შედარებაზე ინფორმა-
ციის, პროდუქციის მიმოხილვის, მესამე პირე-
ბის საცალო ვაჭრობის ვებ-საიტების წვდომის 
შესაძლებლობას; ჩატვირთვადი კომპიუტერუ-
ლი პროგრამების და გამოყენებითი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის დაპროექტება,  შემუ-
შავება, მომსახურება და განახლება, რომლებიც 
მომხმარებლებს აძლევს სტიმულირებაზე წი-
ნადადებების წვდომის და ფულადი ბონუ-
სების მიღების შესაძლებლობას, რომლებიც 
შეიძლება ჩაირიცხოს მათ ანგარისებზე ნაღდი 
ფულის დაბრუნების სისტემის მეშვეობით; 
გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყო-
ფის პროვაიდერის (ASP) პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ვაუჩერების, კუპონების, ვაუჩე-
რების კოდების, სპეციალური წინადადებების, 
საქონელზე ინფორმაციის, ფასებზე ინფორმა-
ციის, ვებ-საიტებზე მითითებების მიღებისთ-
ვის, გადაცემისთვის და ასახვისთვის და სა-
ქონლის და მომსახურების შეძენისთვის მონა-
ცემების მიღებისთვის და გადაცემისთვის; და-
ნართების მომწოდებლის მიერ შემოთავაზებუ-
ლი პოგრამული უზრუნველყოფა მომხმარებ-
ლებისთვის მესამე პოირების საქონელზე და 
მომსახურებაზე ფასდაკლებების, ვაუჩერების 
და სპეციალური წინადადებების შესასხებ ინ-
ფორმაციის მიწოდებისათვის; დანართების 
პროვაიდერის მომსახურება, რომელიც ეხება 
სოციალური ქსელების პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფას; გრაფიკული დიზაინი ინტერნეტში 
ვებ-გვერდების კომპილაციისთვის; კომპიუტე-
რის აპარატურულ საშუალებებთან და კომ-
პიუტერის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან 
დაკავშირებული ინფორმაცია, მოწოდებული 
ონლაინურ რეჟიმში გლობალური კომპიუტე-
რული ქსელიდან ან ინტერნეტიდან;  ვებ-საი-
ტების შექმნა და ტექნიკური მომსახურე-
ბა/მხარდაჭერა; მესამე პირებისთვის ვებ-საი-
ტების ჰოტსინგი; ვებ-გვერდების შექმნა; მერ-
ჩენდაიზერული (საბითუმო ვაჭრობა), სავაჭრო 
ფირმების ვებ-საიტების დიზაინი, შექმნა და 
ჰოსტიგი;  ანგარიშების გადახდის ვებ-საიტე-
ბის დიზაინი, შექმნა და ჰოსტინგი;  კომპიუ-
ტერთან და ინტერნეტთან დაკავშირებული 
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მომსახურება, კერძოდ, ონლაინური მონაცემ-
თა ბაზების შეთავაზება გლობალური კომპიუ-
ტერული ქსელის მეშვეობით  ნამდვილობის 
იდენტიფიკაციის და კონტროლის სფეროში;  
საფინანსო ინფორმაციის მონაცემების დაშიფ-
ვრა/კოდირება და გაშიფვრა/დეკოდრება; ციფ-
რული ხელმოწერის ავთენტიფიკაციის სამსა-
ხური მესამე პირების ავთენტიფიკაციისთვის, 
კერძოდ, მონაცემთა დაშიფვრა და მონაცემთა 
მთლიანობა; მესამე პირებისთვის დასიფრული 
და ციფრულად ხელმოწერილი და ავთენტი-
ფიცირებული მონაცემების მიწოდება  დოკუ-
მენტების ავთენტიფიკაციის სფეროში გამოყე-
ნებისთვის ციფრული სერტიფიკატების შესა-
მოწმებლად და შესაფასებლად; ციფრული 
სერტიფიკატის შემოწმება, ავთენტიფიკაცია, 
გაცემა, გავრცელება და მართვა; ტექნიკური 
კონსულტაციები კომპიუტერული პროგრამი-
რების, საფინანსო კომპიუტერული ქსელების, 
მონაცემთა დამუშავების, უსფრთხო კავშირის, 
მონაცემთა დაშიფვრის/კოდირების და გაშიფ-
ვრის/დეკოდრების და ლოკალური ქსელების 
უსაფრთხოების სფეროში; გლობალური კომ-
პიუტერული ქსელის მეშვეობით  ინფორმაცი-
ის გავრცელება კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფის, კომპიუტერის აპარატურუ-
ლი საშუალებების, საფინანსო კომპიუტერუ-
ლი ქსელების  და ლოკალური ქსელების სფე-
როში; მომსახურება მონაცემთა დამუშავების 
და შემოწმების სფეროში; მონაცემთა შენახვა 
და ამოღება; მონაცემთა რეპოზიტორიუმი და 
კლიენტის პროფილის შესახებ ინფორმაცია; 
კომპიუტერული მონაცემთა ბაზის წვდომის 
ლიზინგი; ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მომსა-
ხურებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის და 
კონსულტაციების შეთავაზება. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 30240 R  
(732) მასტერკარდ ინტერნეშენელ  

ინკორპორეიტიდ. 
2000 პერჩეიზ სტრიტ, პერჩეიზ.,  
ნიუ-იორკი, 10577, აშშ 

(511) 
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ამწონი, 
გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმე-
ბის), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, 
განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგუ-
ლირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინს-
ტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი,  

გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩა-
მწერი დისკები; კომპაქტდისკები, დივიდი და 
სხვა ციფრული ჩამწერი საშუალებები; მექანი-
ზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; 
სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, 
ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილო-
ბა, კომპიუტერები; კომპიუტერის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა და კომპიუტერული პრო-
გრამები (კომპიუტერის ჩატვირთვადი/ჩაწერი-
ლი პროგრამული უზრუნველყოფა); კოპმპიუ-
ტერის ოპერაციული  პროგრამები, ჩაწერილი; 
კომპიუტერის აპარატურული საშუალებები და 
კომპიუტერული პროგრამები (ჩაწერილი და/ან 
ჩატვირთვადი) გადახდების, საბანკო ოპერა-
ციების, საკრედიტო ბარათების, სადებეტო ბა-
რათების, გადახდის ბარათების, ბანკომატების, 
შენახული თანხების, ფულადი სახსრების ელ-
ექტრონული გადაგზავნის სისტემების, ანგა-
რიშების გადახდაზე მონაცემების ელექტრო-
ნული დამუშავების და გადაგზავნის ფულადი 
სახსრების გადახდის (ფინანსური ხარჯების), 
ტრანზაქციების იდენტიფიკაციის, მარშრუტი-
ზაციის, ელექტრონული გადახდების, ავტო-
რიზაციასთან და გადახდასთან დაკავშირე-
ბული მომსახურების, თაღლითობის გამოვლე-
ნის და კონტროლის, ავარიულ სიტუაციებში 
აღდგენის და დაშიფვრის/გაშიფვრის გამარტი-
ვებისთვის და მართვისთვის; სამეცნიერო 
ხელსაწყოები, აპარატები და იარაღები; ინფო-
რმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამ-
წერი დისკები, ჩამწერი დისკები; მექანიზმები 
წინასწარი გადახდის აპარატებისთვის; სალა-
როს აპარატები; ინფორმაციის დამუშავებისთ-
ვის განკუთვნილი მოწყობილობა; კომპიუტე-
რები, კომპიუტერის აპარატურული საშუალე-
ბები, კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა პროგრამები კომპიუტერებისთვის;  
ტელესაკომუნიკაციო  და ელექტროაპარატები, 
ხელსაწყოები და იარაღები, კერძოდ, აპარატუ-
რა, ხელსაწყოები მონაცმების, რეგისტრაციის-
თვის, გადაცემისთვის და აღწარმოებისთვის 
მათ შორის, ხმის და გამოსახულების; საბუ-
ღალტრო მანქანები; აპარატურა საფინანსო ან-
გარიშების თვალის მიდევნებისთვის, მართვი-
სთვის და ანალიზისათვის  გლობალური კომ-
პიუტერული ქსელის მეშვეობით; კომპიუტე-
რის აპარატურული საშუალებები და კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, კერ-
ძოდ,  ლოკალური კომპიუტერული ქსელების 
და გლობალური კომპიუტერული ქსელების, 
შემუშავებისთვის, ტექნიკური მომსახურების-
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თვის და  გამოყენებისთვის; სისტემები მეხსიე-
რების ბარათებიდან ინფორმაციის წაკითხვის-
თვის  და სისტემები დამხსომებელი მოწყობი-
ლობებიდან ინფორმაციის წაკითხვისთვის, 
კერძოდ, ინტეგრალურ სქემებზე მეხსირები-
დან და  საკრედიტო, საბანკო ბარათების მეხ-
სიერებიდან; ჩატვირთვადი ელექტრონული 
პუბლიკაციები; საბეჭდი აპარატურა, მათ შო-
რის, საბეჭდი აპარატურა, ინფორმაციის დამუ-
შავების სისტემებისთვის და საფინანსო ტრან-
ზაქციების სისტემებისთვის; მაკოდირებელი 
მოწყობილობები და მადეკოდირებელი მოწყო-
ბილობები; მოდემები;  კომპიუტერის აპარა-
ტურული საშუალებები და კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა გადახდის ოპე-
რაციების გამარტივებისთვის ელექტრონული 
საშუალებების დახმარებით  უკაბელო ქსელში, 
გლობალურ კომპიუტერულ ქსელში და/ან მო-
ბილური ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობე-
ბის დახმარებით;   კომპიუტერის აპარატურუ-
ლი საშუალებები და პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა  დაშიფვრისთვის, შიფრის გასაღები, 
ციფრული სერტიფიკატები, ციფრული ხელ-
მოწერები, პროგრამული უზრუნვლეყოფა მო-
ნაცემთა უსაფრთხო შენახვისათვის   და კლიე-
ნეტების კონფიდენციალური ინფორმაციის 
მოძიებისთვის და გადაცემისთვის, რომელსაც 
იყენებენ კერძო პირები, საბანკო დაწესებულე-
ბები და საფინანსო-საკრედიტო დაწესებულე-
ბები; კომპიუტერის აპარატული მოწყობილო-
ბები და პროგრამული უზრუნველყოფა, რომე-
ლიც აადვილებს მახლობელი ველის კომუნი-
კაციების (NFC) მოწყობილობების  და რადიო-
სიხშირული იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყო-
ბილობების იდენტიფიკაციას და ავთენტიფი-
კაცაის; კომპიუტერის აპარატული მოწყობი-
ლობები და პროგრამული უზრუნველყოფა,  
რომელიც შეიცავს ელექტრონულ საფულეს, 
რომელიც ინახავს ინფორმაციას მომხმარებ-
ლის ანგარიშზე კუპონების ვაუჩერების, ვაუჩე-
რების კოდების  და ფასდაკლებების მიღების-
თვის საცალო ვაჭრობისას და ერთგულების-
თვის ფულადი ანაზღაურების მიღებისთვის, 
რომელიც შეიძლება ჩაირიცხოს მათ ანგარი-
შებზე; ჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგ-
რამები და გამოყენებითი პროგრამული უზ-
რუნველყოფა მობილური ტელეფონებისთვის 
და სხვა ციფრული მოწყობილობებისთვის, 
რომლებიც შეიცავს ელექტრონულ საფულეს, 
რომელიც  მომხმარებლებს აძლევს ფასების შე-
დარებაზე ინფორმაციის, პროდუქციის (საქონ-
ლის) მიმოხილვის, სხვა საცალო მოვაჭრეების, 

და ფასდაკლებებზე ინფორმაციის წვდომის 
შესაძლებლობას; პროგრამული დანართები 
უკონტაქტო გადახდის ტერმინალებთან გამო-
ყენებისთვის, რაც სავაჭრო ობიეტებს აძლევს 
უკონტაქტო მობილური სავაჭრო ოპერაციების 
მიღების, უკონტაქტო ლოიალურობის პროგ-
რამების, კუპონების, ფასდაკლებების, ვაუჩე-
რების და სპეციალური შეთავაზებების მიღე-
ბის შესაძლებლობას;  პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, რომელიც სავაჭრო ობიექტებს აძ-
ლევს კუპონების, ფასდაკლებების, ვაუჩერების 
და სპეციალური შეთავაზებების გადაცემის 
შესაძლებლობას პირდაპირ მომხმარებლების   
მობილურ სატელეკომუნიკაციო მოწყობილო-
ბებზე, რომლებიც დაკავშირებულია რადიო-
სიხშირული იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყო-
ბილობებით ან მახლობელი ველის კომუნი-
კაციებით  (NFC); პროგრამული უზრუნველყო-
ფა, რომელიც სავაჭრო ობიექტებს აძლევს შე-
საძლებლობას განათავსონ სმარტ პლაკატები 
(განცხადებები)  საცალო და საბითუმო ვაჭრო-
ბის მაღაზიებში, რომლებშიც მომხმარებლებს 
შეუძლიათ შესვლა თავიანთი მობილური კავ-
შირგაბმულობის მოწყობილობებით  კუპონე-
ბის, ფასდაკლებების, ვაუჩერების, და სპეცია-
ლური შეთავაზებების  მისაღებად, რომლებიც 
მოწოდებულია უკოპნტაქტო რადიოსიხშირუ-
ლი იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყობილობე-
ბით ან   მახლობელი ველის კომუნიკაციებით  
(NFC); ინტეგრალური მიკროსქემები მობი-
ლურ ტელეფონებში და  რადიოსიხშირული 
იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყობილობებში ან 
მახლობელი ველის კომუნიკაციების (NFC) 
მოწყობილობებში გამოყენებისთვის; ბარათები 
მაგნიტური კოდით და ბარათები, რომლებიც 
შეიცავენ ინტეგრალურ სქემებიან ჩიპებს 
(სმარტ-ბარათები); უსაფრთხოების კოდირე-
ბული ბარათები (კოდირებული ბარათები-
საშვები); ნამდვილობის დამადასტურებელი 
კოდირებული ბარათები დაცვის ელემენტე-
ბით; საიდენტიფიკაციო კოდირებული ბარა-
თები დაცვის ელემენტებით; ჰოლოგრამების 
შემცველი ბარათები (კოდირებული);  გადახ-
დის ბარათები, საბანკო ბარათები,  საკრედიტო 
ბარათები, სადებეტო ბარათები, სმარტ ბარა-
თები, ბარათები შენახული თანხით სახსრების 
ჩადებული ლიმიტით, ელექტრონული მონა-
ცემების მატარებელი ბარათები, გადახდის ბა-
რათები და კოდირებული გადახდის ბარა-
თები; საბანკო ბარათები, კერძოდ, საბანკო ბა-
რათები მაგნიტური კოდით,  და საბანკო ბარა-
თები, რომლებიც იყენებენ მაგნიტურ დამხსო-
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მებელ მოწყობილობას და მეხსიერებას ინტე-
გრალურ სქემებზე; გადახდის ბარათებიდან 
წამკითხავი მოწყობილობები; მაგნიტური კო-
დირებული ბარათებიდან წამკითხავი  მოწყო-
ბილობები, მაგნიტური წამკითხავი მოწყობი-
ლობები კოდირებული ბარათებისთვის, ელექ-
ტრონული მონაცემების მატარებელი ბარათე-
ბიდან წამკითხავი მოწყობილობები; დაშიფ-
ვრის ელექტრონული ბლოკები, კომპიუტერის 
აპარატურული საშუალებები, კომპიუტერის 
ტერმინალები, კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომლებიც განკუთვნილია 
საფინანსო მომსახურების სფეროში, საბანკო 
საქმიანობაში და  ტელესაკომუნიკაციო დარ-
გში  გამოყენებისთვის;  კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, რომელიც შემუშავე-
ბულია სმარტ-ბარათების ტერმინალებთან და 
წამკითხავ მოწყობილობებთან ურთიერთქმე-
დების უზრუნველსაყოფად; ტელეფონებში და 
კავშირის სხვა საშუალებებში  ჩაშენებული კო-
მპიუტერის მიკროსქემები, ჩიპები; ტელესა-
კომუნიკაციო მოწყობილობები; ნავაჭრის საფა-
სურის გადახდის ტერმინალები და კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა გარიგე-
ბებზე ინფორმაციის, საიდენტიფიკაციო ინ-
ფორმაციის და ფინანსური ინფორმაციის გა-
დაცემისთვის, ასახვისთვის და შენახვისთვის 
საფინანსო სამსახურებში, საბანკო საქმიანობა-
ში და ტელესაკომუნიკაციო დარგში გამოყე-
ნებისთვის; რადიოსიხშირული იდენტიფიკა-
ციის მოწყობილობები (ტრანსპონდერები); ელ-
ექტრონული საკონტროლო მოწყობილობები 
გადახდის პლასტიკური ბარათების, საბანკო 
ბარათების, საკრედიტო ბარათების, სადებეტო 
ბარათების და გადახდის ბარათების ნამდ-
ვილობის შემოწმებისათვის; მანქანები, ავტო-
მატები ნაღდი ფულის გაცემისათვის; კომპიუ-
ტერების პერიფერიული მოწყობილობები და 
ელექტრონული საქონელი, კერძოდ კალკულა-
ტორები, ჯიბის ელექტრონული ორგანაიზერე-
ბი, ელექტრონული ბლოკნოტები, ჯიბის დამ-
გეგმავები, მობილური ტელეფონები, პლანშე-
ტური კომპიუტერები, ციფრული ამომკითხა-
ვები და პერსონალური ციფრული დამხმა-
რეები (PDAs), ავარიული სასიგნალო მოწყობი-
ლობები; მაუსის ქვესადებები; ხანძარსაწინააღ-
მდეგო აპარატურა; ნაწილები  და მაერთებელი 
ელემენტები ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა სა-
ქონლისთვის. 
 

35 – რეკლამა, ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე საქმიანობა; კონსულ-

ტაციები ბიზნესის სფეროში; ბიზნესის კვლევა; 
კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები; სა-
ქონლის პრეზენტაცია ტელესაკომუნიკაციო 
საშუალებებზე საცალო ვაჭრობის მიზნებისთ-
ვის;  ფასების შედარების მომსახურება; გამო-
ფენების ორგანიზება კომერციული ან სარეკ-
ლამო მიზენბისთვის;  კონსულტაციები მარკე-
ტინგის სფეროში; ბაზრის შესწავლა; ბარათე-
ბის მფლობელების მყიდველობითი ქცევის 
თვალის მიდევნება, ანალიზი, პროგნოზირება 
და მასზე ინფორმაციის შემოთავაზება; მესამე 
პირების  საქონლის და მომსახურების რეალი-
ზაციის სტიმულირება, ხელშეწყობა წახალისე-
ბის და შეღავათების საშუალებების შეთავაზე-
ბის მეშვეობით, რომელთა ფორმირებაც ხდება 
საკრედიტო, სადებეტო და გადახდის ბარათე-
ბის გამოყენებისას; ლოიალურობის პროგრამე-
ბის და ბონუსების პროგრამების ადმინისტრი-
რება; დახმარება კომერციული ან სამრეწველო 
საწარმოების მართვაში და დახმარება ბიზნე-
სის მართვაში; კომერციული საქმიანობის შე-
ფასება; კონსულტაციები ბიზნესის მართვის 
საკითხებთან დაკავშირებით; კვლევები მარკე-
ტინგის სფეროში; სტატისტიკური ინფორმაცია 
(საქმიანი); ანგარიშების ამონაწერების მომზა-
დება; საბუღალტრო წიგნების წარმოება (საბუ-
ღალტრო აღრიცხვა); კვლევები ბიზნესის სფე-
როში; მომსახურება საზოგადოებრივი ურთი-
ერთობების სფეროში; სარეკლამო ტექსტების 
გამოქვეყნება; სარეკლამო ფურცლების, ბრო-
შურების გამოშვება, გამოცემა; საცალო ვაჭრო-
ბის მომსახურება, შემოთაავაზებული ტელე-
კომუნიკაციების მობილური საშუალებების 
მეშვეობით საკრედიტო ბარათების და სადე-
ბეტო ბარათების შეთავაზებასთან დაკავშირე-
ბით; საცალო ვაჭრობის მომსახურება, შემოთა-
ვაზებული ონლაინურ რეჟიმში ქსელების ან 
სხვა ელექტრონული საშუალებების მეშვეო-
ბით ელექტრონულ-გაციფრული ინფორმაცი-
ის გამოყენებით საკრედიტო ბარათების და 
სადებეტო ბარათების შეთავაზებასთან დაკავ-
შირებით; კომპიუტერის მონაცემთა ბაზების 
მართვა; მესამე პირების კონცერეტების და კუ-
ლტურული ღონისძიებების რეკლამირება/წინ 
წაწევა, გამოფენების/ექსპოზიციების ორგანი-
ზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებით; 
ტრანსპორტირების, მოგზაურობის, სასტუმ-
როების, დროებითი საცხოვრებელი ბინების, 
კვების პროდუქტების და მზა კერძების, 
სპორტის, გართობების და ღირშესანიშნაობე-
ბის დათვალიერების, ტურისტული სააგენ-
ტოების და ტარიფების, განრიგთან,  გადაზიდ-
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ვის ხერხებთან, მოგზაურობის ორგანიზებას-
თან დაკავშირებული ინფორმაციის რეკლამა; 
ინფორმაციის შეთავაზება, რომელიც დაკავში-
რებულია საქონლის და მომსახურების  შეძე-
ნასთან ონლაინურ რეჟიმში  ინტერნეტის და 
სხვა  კომპიუტერული ქსელების  მეშვეობით; 
საფინანსო ანგარიშგების მართვა;  ზემოთ ჩა-
მოთვლილ ყველა მომსახურებასთან დაკავში-
რებით ინფორმაციის და კონსულტაციების შე-
თავაზება. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა; ფი-
ნანსური კონსულტაციები; ფინანსური ინფორ-
მაცია; საფინანსო მომსახურება, კერძოდ, საბან-
კო მომსახურება, საკრედიტო ბარათების მომ-
სახურება, სადებეტო ბარათების მომსახურება, 
გადახდის/ანგარიშსწორების ბარათების მომსა-
ხურება, ლიმიტირებული სახსრების მქონე წი-
ნასწარი გადახდის ბარათების მომსახურება, 
ელექტრონული საკრედიტო და სადებეტო 
ტრანზაქციები, გადახდებთან და გადახდაზე 
ანგარიშების წარდგენასთან დაკავშირებული 
მომსახურება, ფულადი სახსრების გაცემა, ჩე-
კების ნამდვილობის დადგენა, ჩეკების განაღ-
დება, დეპოზიტებთან წვდომის შეთავაზება 
და ბანკომატების მომსახურება, ტრანზაქციე-
ბის ავტორიზაციის და ანგარიშსწორების მომ-
სახურება, ტრანზაქციების შეჯერება, ფულადი 
სახსრების მართვა, კონსოლიდირებული ფონ-
დების საანგარიშსწორებო მომსახურება, კონ-
სოლიდირებული სადავო საკითხების დამუშა-
ვება, საინფორმაციო მომსახურება მონაცემთა 
საცავებთან/ბანკებთან, კლიენტების პრიფაი-
ლებთან და მათთან შეერთებასთან, წვდომა-
სთან, დავების ლიკვიდაციასთან/მოგვარებას-
თან დაკავშირებით და მომსახურება კაპიტა-
ლის გადაადგილებაზე გადახდის ბარათების 
სფეროში; ელექტრონული გადახდების დამუ-
შავებასთან დაკავშირებული მომსახურება, სა-
გადასახადო ტრანზაქციების ნამდვილობის 
შემოწმებასთან და კონტროლთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება, ფულადი სახსრების გა-
დაადგილების მომსახურება, კერძოდ, უსაფ-
რთხო ელექტრონული ტრანზაქციები/ოპერა-
ციები ფულადი სახსრებით და ფულადი სახ-
სრების ელექტრონული გადაგზავნა საზოგა-
დოებრივი კომპიუტერული  ქსელების მეშვეო-
ბით ელექტრონული ვაჭრობის, ფულადი სახ-
სრების ელექტრონული გადაადგილების გა-
მარტივებისთვის; ფინანსური ინფორმაციის 
შეთავაზება, კერძოდ საკრედიტო და სადებე-

ტო ბარათებზე მონაცემების და ანგარიშების, 
ფულადი სახსრების ელექტრონული გადარიც-
ხვა და ვალუტის გადაცვლის მომსახურება, მე-
სამე პირებისთვის რისკების ფინასური შეფასე-
ბის და მართვის მომსახურება სამომხმარებლო 
კრედიტების სფეროში; ფინანსური ინფორმა-
ციის გავრცელება  გლობალური კომპიუტერუ-
ლი ქსელის მეშვეობით, კომპიუტერით შემო-
თავაზებული ფინანსური ინფორმაცია უსაფ-
რთხო საინფორმაციო კომპიუტერული ქსელის  
მეშვეობით და ზემოთ მითითებულ ყველა 
მომსახურებასთან დაკავშირებული კონსულ-
ტაციები; ფინანსური მომსახურება საცალო ვა-
ჭრობის მომსახურების მხარდაჭერისათვის, 
რომელიც შემოთავაზებულია კავშირის მობი-
ლური საშუალებების მეშვეობით, კერძოდ, 
გადახდა უსადენო მოწყობილობების მეშვეო-
ბით; საცალო ვაჭრობის მომსახურების მხარ-
დაჭერისათვის ფინანსური მომსახურების შე-
თავაზება ონლაინურ რეჟიმში ელექტრონული 
ქსელების მეშვეობით; ფინანსური ანალიზი და 
კონსულტაციები; საბანკო და საკრედიტო მომ-
სახურება; საკრედიტო ბარათების, სადებეტო 
ბარათების, ანგარიშსწორების ბარათების და 
ლიმიტირებული სახსრების მქონე წინასწარი 
გადახდის ბარათების მომსახურება; ჩეკების 
ნამდვილობის შემოწმება; ფინანსური ტრანზა-
ქციების დამუშავება, გაფორმება, როგორც ონ-
ლაინურ რეჟიმში მონაცემთა კომპიუტერული 
ბაზების ან ტელესაკომუნიკაციური საშუალე-
ბების მეშვეობით, ისე  გაყიდვის ადგილებზე; 
ტექნოლოგიური სამსახურები (დოკუმენტების  
დამუშავება/გაფორმება) ფინანსური ტრანზაქ-
ციებისათვის, რომლებსაც ახორციელებენ ბა-
რათების მფლობელები  ბანკომატების მეშვეო-
ბით; ბარათების მფლობელისათვის ბალანსზე, 
ფულის შეტანა-გამოტანაზე დაწვრილებითი 
ინფორმაციის  შეთავაზება ბანკომატების მეშ-
ვეობით;  ფინანსური ანგარისსწორების და ფი-
ნანსური ავტორიზაციის მომსახურება  ფინან-
სური გადახდების ოპერაციებთან, ტრანზაქცი-
ებთან დაკავშირებით; დაზღვევა მოგზაურო-
ბის, მგზავრობის დროს; სამგზავრო ჩეკების და 
ვაუჩერების გაცემა და განაღდება; გადამხდე-
ლების ავთენტიფიკაცია; ფინანსური ინფორმა-
ციის შემოწმება; ფინანსური ჩანაწერების ტექ-
ნიკური მხარდაჭერა; შორეული (დისტანციუ-
რი)  გადახდების მომსახურება; ფულადი სახს-
რების ჩადებული ლიმიტით შენახული სახს-
რების მქონე ელექტრონული გადახდის სისტე-
მების (საფულეების)  მომსახურება,  ელექტრო-
ნული გადახდების მომსახურება და ტრანზაქ-
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ციების ავტორიზაციის და დაფარვის მომსახუ-
რება; სადებეტო და საკრედიტო მომსახურების 
შეთავაზება რადიოსიხშირული საიდენტიფი-
კაციო მოწყობილობების (ტრანსპონდერების) 
დახმარებით; სადებეტო და საკრედიტო მომ-
სახურების შეთავაზება კავშირგაბმულობის და 
ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობების დახ-
მარებით; საცალო ვაჭრობის მომსახურების 
მხარდაჭერისთვის ფინანსური მომსახურების 
შეთავაზება  მობილური  ტელესაკომუნიკაციო 
საშუალებების მათ შორის, უსადენო  მოწყობი-
ლობების მეშვეობით; სადებეტო და საკრედი-
ტო ტრანზაქციების  დამუშავება ტელეფონით 
და ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობების მე-
შვეობით;   საცალო ვაჭრობის მომსახურების 
მხარდაჭერისათვის ფინანსური მომსახურების 
შეთავაზება ონლაინურ რეჟიმში ქსელების ან 
სხვა ელექტონული საშუალებების მეშვეობით, 
რომლებიც იყენებენ ინფორმაციას ელექტრო-
ნულ-გაციფრულ ფორმაში; ვალუტის გადაცვ-
ლის მომსახურება, კერძოდ, ვალუტის, მათ შო-
რის, ელექტრონული ფულადი სახსრების უსა-
ფრთხო გადაცვალა კომპიუტერული ქსელების 
საშუალებით, რომლებიც ხელმისაწვდომია 
სმარტ  ბარათებით; ვებ-საიტის მეშვეობით ან-
გარიშების გადახდის მომსახურების შეთავა-
ზება; ელექტრონული საბანკო მომსახურება   
გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეო-
ბით, ელექტრონული მობილური საბანკო მომ-
სახურება, ელექტრონული გადახდის მომსა-
ხურება, რომელიც მოიცავს ანგარიშის გადახ-
დის მონაცემების დამუშავებას და გადაცემას; 
საინფორმაციო ცენტრის ფინანსური სერვისე-
ბი; ბანკთშორისი გადაცემის მომსახურება, 
კერძოდ, ბანკიდან ბანკში ფულის პირდაპირი 
ელექტრონული ტრანსფერები და საბანკო ან-
გარიშზე ინფორმაციის შეთავაზება ტელეფო-
ნით; დისტანციური საბანკო მომსახურება; ფი-
ნანსური მომსახურების  შეთავაზება ტელეფო-
ნით ან გლობალური კომპიუტერული ქსელის 
ან ინტერნეტის მეშვეობით; ფინანსური მომ-
სახურება, კერძოდ, უკონტაქტო მობილური 
გადახდების უზრუნველყოფა საცალო ვაჭრო-
ბის, ონლაინ ვაჭრობის და საბითუმო ვაჭრო-
ბის ადგილებზე; ფინანსური მომსახურება, 
კერძოდ, ღრუბლოვანი ელექტრონული საფუ-
ლის უზრუნველყოფა, რომელიც ინახავს ინ-
ფორმაციას კლიენტის ანგარიშზე, საცალო ვაჭ-
რობის მაღაზიებში კუპონების, ვაუჩერების, 
ვაუჩერების კოდების და ფასდაკლების  წვდო-
მისათვის და ერთგულების ბარათების ან ფუ-
ლად-საკრედიტო ანაზრაურების მისაღებად, 

რომელიც შეიძლება ჩარიცხულ იქნეს  მათ ან-
გარიშებზე ნაღდი ფულის დაბრუნების სისტე-
მის მეშვეობით; მომსახურება უძრავი ქონების 
სფეროში; უძრავი ქონების შეფასება; უძრავ ქო-
ნებაში ინვესტიციების მართვა; უძრავ ქონება-
ში ინვესტირების სფეროში მომსახურება; უძ-
რავი ქონების დაზღვევა; დაზღვევა ქონე-
ბის/საკუთრების მფლობელებისათვის; ქონე-
ბის და საკუთრების დაზღვევასთან დაკავში-
რებული მომსახურება; ფინანსირება უძრავი 
ქონების სფეროში; უძრავ ქონებასთან დაკავ-
შირებული  ოპერაციებისას საბროკერო მომსა-
ხურება/შუამავლობა; უძრავი ქონების შეფასე-
ბა; უძრავი ქონების სააგენტოების მომსახუ-
რება; უძრავი ქონების ღირებულების განსაზ-
ღვრა; უძრავი ქონების მართვა; უძრავ ქონე-
ბასთან დაკავშირებული ფინანსური ოპერა-
ციების მართვა; იპოთეკური კრედიტების, და 
უძრავი ქონების დაგირავებით სესხების შეთა-
ვაზება; უძრავი ქონების მშენებლობასთან და-
კავშირებული ფინანსური მომსახურება; ფინა-
ნსური საბროკერო მომსახურება უძრავი ქონე-
ბის სფეროში; ფინანსური მომსახურება, რომე-
ლიც დაკავშირებულია  უძრავ ქონებასთან, შე-
ნობებთან და ნაგებობებთან; უძრავი ქონების 
შეძენისას შეთავაზებული ფინანსური მომსა-
ხურება;  უძრავი ქონების დაგირავების საფუძ-
ველზე საკრედიტო ხელშეკრულებების და სე-
სხებთან დაკავშირებული შეთანხმებების  მომ-
ზადება, შედგენა; უძრავი ქონების ერთობლი-
ვი მფლობელობის მომზადება, შედგენა; უძრა-
ვი ქონების შესყიდვისთვის ფინანსური უზ-
რუნვლეყოფის ორგანიზება; დახმარება უძრა-
ვი ქონების შეძენისას და უძრავ ქონებაში კა-
პიტალდაბანდებებისას; უძრავ ქონებაში კაპი-
ტალდაბანდება; კომერციული მიზნებისთვის 
გამოყენებული ქონების სფეროში  ინვესტირე-
ბა; საკუთრების, უძრავი ქონების ყიდვასთან 
დაკავშირებული ფინანსური მომსახურება; სა-
კუთრების  გაყიდვასთან დაკავშირებული ფი-
ნანსური მომსახურება; სრულ საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ფინანსური შეფა-
სება; იჯარით აღებული საკუთრების ფინანსუ-
რი შეფასება; უძრავი ქონების იჯარით აღების, 
იჯარით გაცემის ორგანიზება; უძრავი ქონების 
იჯარით აღებასთან/გაცემასთან დაკავშირებუ-
ლი შეთანხმემბების მომზადება, შედგენა; სა-
კუთრების ლიზინგი, უძრავი ქონების ლიზინ-
გი; სრულ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქო-
ნების ლიზინგი; უძრავ ქონებასთან დაკავში-
რებულ ოპერაციების მართვის მომსახურება; 
ქონების ღირებულების  შეფასება, განსაზღვრა;  
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უძრავი ქონების ობიექტების, საკუთრების პო-
რტფელის მართვა; ქონების მართვა; უძრავი 
ქონების ფლობასთან დაკავშირებული კონ-
სულტაციები და რეკომენდაციები; უძრავი ქო-
ნების ღირებულების შეფასება/ განსაზღვრას-
თან დაკავშირებული კონსულტაციები და რე-
კომენდაციები;  კონსულტაციები და რეკომენ-
დაციები კორპორაციული უძრავი ქონების 
სფეროში;  უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული 
კომპიუტერიზებული მომსახურება; უძრავ  
ქონებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო 
მომსახურება; უძრავ ქონებასთან  დაკავშირე-
ბული ინფორმაციის შეთავაზება; უძრავი ქო-
ნების ბაზართან დაკავშირებული ინფორმაცი-
ის შეთავაზება; უძრავი ქონების შეძენასთან 
დაკავშირებული კვლევები; უძრავი ქონების 
შერჩევასთან დაკავშირებული კვლევები; საკ-
რედიტო (იპოთეკური) დაფინანსება და აქტი-
ვების სეკიურიტიზაცია;  საგადასახადო, ვალ-
დებულებების შესრულებასთან, საბანკო მომ-
სახურებასთან, საკრედიტო ბარათებთან, სადე-
ბეტო ბარათებთან და გადახდის ბარათებთან 
დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურე-
ბა; ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მომსახურებას-
თან დაკავშირებით ინფორმაციის და კონსულ-
ტაციების შეთავაზება. 
 

38 – ტელეკომუნიკაციები; მობილური/ფიჭუ-
რი ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება; ტელე-
საკომუნიკაციო მომსახურება ინტერნეტის სა-
ფუძველზე;   მონაცემების გადაცემასთან დაკა-
ვშირებული მომსახურება; ელექტრომონაცემე-
ბის  გადაცემა მონაცემთა დისტანციური და-
მუშავების გლობალური ქსელის, მათ შორის, 
ინტერნეტის მეშვეობით; მონაცემთა ბანკიდან 
ინფორმაციის გადაცემასთან, შემოთავაზებას-
თან ან ასახვასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება, რომელიც ინახება კომპიუტერის მეხსიე-
რებაში, ან ინტერნეტის მეშვეობით საფინანსო 
მომსახურების სფეროში; მონაცემთა გადაცემა 
ელექტრონული გამოსახულებების გამოყენე-
ბის მეშვეობით, რომელთა დამუშავებაც ხდება 
მობილური ტელეფონით; ელექტრონული ფო-
სტა, შეტყობინებების გაგზავნა და მიღება; ტე-
ლე, რადიო და ინტერნეტ  მაუწყებლობა; უსა-
ფრთხო კომპიუტიზირებულ საინფომაციო 
ქსელთან მრავალმომხმარებლიანი წვდომის 
შეთავაზება საფინანსო მომსახურების სფერო-
ში  ინფორმაციის ერთობლიობის/რიგის გადა-
ცემისთვის და გავრცელებისთვის; სატელეფო-
ნო ზარების წინასწარ გადახდის ბარათების 
მომსახურება; ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მომ 

სახურებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის 
და კონსულტაციების შეთავაზება. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მათთან დაკავშირებული კვლევები 
და დიზაინი; სამრეწველო ანალიზი და კვლე-
ვები; კომპიუტერის აპარატურული საშუალე-
ბების და კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის დიზაინი და შემუშავება; მონაცე-
მების და დოკუმენტების გადატანა ფიზიკური 
მატარებლებიდან ელექტრონულ მატარებლებ-
ზე; კონსულტაციები კომპიუტერის აპარატუ-
რული საშუალებების და კომპიუტერის პრო-
გრამული უზრუნველყოფის სფეროში; პროგ-
რამირება; კომპიუტერული სისტემების, მონა-
ცემთა ბაზების და დანართების მართვის სა-
კითხებში მხარდაჭერა და კონსულტაციები; 
დროებით სარგებლობაში არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის და დანართე-
ბის შეთავაზება მახლობელი ველის კომუნიკა-
ციების (NFC) მოწყობილობების ავთენტიფიკა-
ციის და ციფრული მანდატების მართვისთვის, 
ლოკალიზაციისთვის, გააქტიურებისთვის და 
გაუქმებისთვის; მობილური ციფრული მოწყო-
ბილობებისთვის კომპიუტერის აპარატული 
მოწყობილობების და გამოყენებითი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის დაპროექტება, შემუ-
შავება, მომსახურება და განახლება; მობილუ-
რი ტელეფონებისთვის და სხვა ციფრული 
მოწყობილობებისთვის ჩატვირთვადი კომპიუ-
ტერული პროგრამების და გამოყენებითი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის დაპროექტება, შე-
მუშავება, მომსახურება და განახლება, რომლე-
ბიც მომხმარებლებს აძლევს კუპონების, ვაუ-
ჩერების, ვაუჩერების კოდების, ფასდაკლებაზე 
ინფორმაციის, ფასების შედარებაზე ინფორმა-
ციის, პროდუქციის მიმოხილვის, მესამე პირე-
ბის საცალო ვაჭრობის ვებ-საიტების წვდომის 
შესაძლებლობას; ჩატვირთვადი კომპიუტერუ-
ლი პროგრამების და გამოყენებითი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის დაპროექტება,  შემუ-
შავება, მომსახურება და განახლება, რომლებიც 
მომხმარებლებს აძლევს სტიმულირებაზე წი-
ნადადებების წვდომის და ფულადი ბონუსე-
ბის მიღების შესაძლებლობას, რომლებიც შეიძ-
ლება ჩაირიცხოს მათ ანგარისებზე ნაღდი ფუ-
ლის დაბრუნების სისტემის მეშვეობით; გამო-
ყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის 
პროვაიდერის (ASP) პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ვაუჩერების, კუპონების, ვაუჩერების 
კოდების, სპეციალური წინადადებების, საქო-
ნელზე ინფორმაციის, ფასებზე ინფორმაციის, 
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ვებ-საიტებზე მითითებების მიღებისთვის, გა-
დაცემისთვის და ასახვისთვის და საქონლის 
და მომსახურების შეძენისთვის მონაცემების 
მიღებისთვის და გადაცემისთვის; დანართების 
მომწოდებლის მიერ შემოთავაზებული პოგრა-
მული უზრუნველყოფა მომხმარებლებისთვის 
მესამე პოირების საქონელზე და მომსახურე-
ბაზე ფასდაკლებების, ვაუჩერების და სპეცია-
ლური წინადადებების შესასხებ ინფორმაციის 
მიწოდებისათვის; დანართების პროვაიდერის 
მომსახურება, რომელიც ეხება სოციალური 
ქსელების პროგრამულ უზრუნველყოფას; გრა-
ფიკული დიზაინი ინტერნეტში ვებ-გვერდე-
ბის  კომპილაციისთვის;  კომპიუტერის აპარა-
ტურულ საშუალებებთან და კომპიუტერის 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირე-
ბული ინფორმაცია, მოწოდებული ონლაინურ 
რეჟიმში გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლიდან ან ინტერნეტიდან;  ვებ-საიტების შექ-
მნა და ტექნიკური მომსახურება/მხარდაჭერა; 
მესამე პირებისთვის ვებ-საიტების ჰოტსინგი; 
ვებ-გვერდების შექმნა; მერჩენდაიზერული 
(საბითუმო ვაჭრობა), სავაჭრო ფირმების ვებ-
საიტების დიზაინი, შექმნა და ჰოსტიგი;  ანგა-
რიშების გადახდის ვებ-საიტების დიზაინი, 
შექმნა და ჰოსტინგი;  კომპიუტერთან  და ინ-
ტერნეტთან დაკავშირებული მომსახურება, 
კერძოდ, ონლაინური მონაცემთა ბაზების შე-
თავაზება გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლის მეშვეობით  ნამდვილობის იდენტიფიკა-
ციის და კონტროლის სფეროში;  საფინანსო 
ინფორმაციის მონაცემების დაშიფვრა/კოდი-
რება და გაშიფვრა/დეკოდრება; ციფრული 
ხელმოწერის ავთენტიფიკაციის სამსახური მე-
სამე პირების ავთენტიფიკაციისთვის, კერძოდ, 
მონაცემთა დაშიფვრა და მონაცემთა მთლია-
ნობა; მესამე პირებისთვის დასიფრული და 
ციფრულად ხელმოწერილი და ავთენტიფიცი-
რებული მონაცემების მიწოდება  დოკუმენტე-
ბის ავთენტიფიკაციის სფეროში გამოყენების-
თვის ციფრული სერტიფიკატების შესამოწმებ-
ლად და შესაფასებლად; ციფრული სერტიფი-
კატის შემოწმება, ავთენტიფიკაცია, გაცემა, გა-
ვრცელება და მართვა; ტექნიკური კონსულტა-
ციები კომპიუტერული პროგრამირების, საფი-
ნანსო კომპიუტერული ქსელების, მონაცემთა 
დამუშავების, უსფრთხო კავშირის, მონაცემთა 
დაშიფვრის/კოდირების და გაშიფვრის/დეკო-
დრების და ლოკალური ქსელების უსაფრთხო-
ების სფეროში; გლობალური კომპიუტერული 
ქსელის მეშვეობით  ინფორმაციის გავრცელება 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყო-

ფის, კომპიუტერის აპარატურული საშუალე-
ბების, საფინანსო კომპიუტერული ქსელების  
და ლოკალური ქსელების სფეროში; მომსახუ-
რება მონაცემთა დამუშავების და შემოწმების 
სფეროში; მონაცემთა შენახვა და ამოღება; მო-
ნაცემთა რეპოზიტორიუმი და კლიენტის პრო-
ფილის შესახებ ინფორმაცია; კომპიუტერული 
მონაცემთა ბაზის წვდომის ლიზინგი; ზემოთ 
ჩამოთვლილ ყველა მომსახურებასთან დაკავ-
შირებით ინფორმაციის და კონსულტაციების 
შეთავაზება. 
__________________________________________ 
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ინკორპორეიტიდ. 
2000 პერჩეიზ სტრიტ, პერჩეიზ.,  
ნიუ-იორკი, 10577, აშშ 

(511) 
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ამწონი, 
გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმე-
ბის), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, 
განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგუ-
ლირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინს-
ტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, 
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩა-
მწერი დისკები; კომპაქტდისკები, დივიდი და 
სხვა ციფრული ჩამწერი საშუალებები; მექანი-
ზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; 
სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, 
ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილო-
ბა, კომპიუტერები;  კომპიუტერის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა და კომპიუტერული პრო-
გრამები (კომპიუტერის ჩატვირთვადი/ჩაწერი-
ლი პროგრამული უზრუნველყოფა); კოპმპიუ-
ტერის ოპერაციული  პროგრამები, ჩაწერილი; 
კომპიუტერის აპარატურული საშუალებები და 
კომპიუტერული პროგრამები (ჩაწერილი და/ან 
ჩატვირთვადი) გადახდების, საბანკო ოპერა-
ციების, საკრედიტო ბარათების, სადებეტო ბა-
რათების, გადახდის ბარათების,  ბანკომატე-
ბის, შენახული თანხების, ფულადი სახსრების 
ელექტრონული გადაგზავნის სისტემების, ან-
გარიშების გადახდაზე მონაცემების ელექტრო-
ნული დამუშავების და გადაგზავნის ფულადი 
სახსრების გადახდის (ფინანსური ხარჯების), 
ტრანზაქციების იდენტიფიკაციის, მარშრუტი-
ზაციის, ელექტრონული გადახდების, ავტო-
რიზაციასთან და გადახდასთან დაკავშირებუ-
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ლი მომსახურების, თაღლითობის გამოვლენის 
და კონტროლის, ავარიულ სიტუაციებში აღ-
დგენის და დაშიფვრის/გაშიფვრის გამარტივე-
ბისთვის და მართვისთვის; სამეცნიერო ხელ-
საწყოები, აპარატები და იარაღები; ინფორმა-
ციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი 
დისკები, ჩამწერი დისკები; მექანიზმები წი-
ნასწარი გადახდის აპარატებისთვის; სალაროს 
აპარატები; ინფორმაციის დამუშავებისთვის 
განკუთვნილი მოწყობილობა; კომპიუტერები, 
კომპიუტერის აპარატურული საშუალებები, 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 
პროგრამები კომპიუტერებისთვის;  ტელესაკო-
მუნიკაციო  და ელექტროაპარატები, ხელსაწ-
ყოები და იარაღები, კერძოდ, აპარატურა, ხელ-
საწყოები მონაცმების, რეგისტრაციისთვის, გა-
დაცემისთვის და აღწარმოებისთვის მათ შო-
რის, ხმის და გამოსახულების; საბუღალტრო 
მანქანები; აპარატურა საფინანსო ანგარიშების 
თვალის მიდევნებისთვის, მართვისთვის და 
ანალიზისათვის  გლობალური კომპიუტერუ-
ლი ქსელის მეშვეობით;  კომპიუტერის აპარა-
ტურული საშუალებები და კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა, კერძოდ,  ლო-
კალური კომპიუტერული ქსელების და გლო-
ბალური კომპიუტერული ქსელების, შემუშავე-
ბისთვის, ტექნიკური მომსახურებისთვის და  
გამოყენებისთვის; სისტემები მეხსიერების ბა-
რათებიდან ინფორმაციის წაკითხვისთვის  და 
სისტემები დამხსომებელი მოწყობილობები-
დან ინფორმაციის წაკითხვისთვის, კერძოდ 
ინტეგრალურ სქემებზე მეხსირებიდან და  საკ-
რედიტო, საბანკო ბარათების მეხსიერებიდან; 
ჩატვირთვადი ელექტრონული პუბლიკაციები; 
საბეჭდი აპარატურა, მათ შორის, საბეჭდი აპა-
რატურა, ინფორმაციის დამუშავების სისტემე-
ბისთვის და საფინანსო ტრანზაქციების სისტე-
მებისთვის; მაკოდირებელი მოწყობილობები 
და მადეკოდირებელი მოწყობილობები; მოდე-
მები; კომპიუტერის აპარატურული საშუალე-
ბები და კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა გადახდის ოპერაციების გამარტივე-
ბისთვის ელექტრონული საშუალებების დახ-
მარებით  უკაბელო ქსელში, გლობალურ კომ-
პიუტერულ ქსელში და/ან მობილური ტელე-
საკომუნიკაციო მოწყობილობების დახმარე-
ბით; კომპიუტერის აპარატურული საშუალე-
ბები და პროგრამული უზრუნველყოფა  დაში-
ფვრისთვის, შიფრის გასაღები, ციფრული სერ-
ტიფიკატები, ციფრული ხელმოწერები, პროგ-
რამული უზრუნვლეყოფა მონაცემთა უსაფ-
რთხო შენახვისათვის და კლიენეტების კონფი-

დენციალური ინფორმაციის მოძიებისთვის და 
გადაცემისთვის, რომელსაც იყენებენ კერძო 
პირები, საბანკო დაწესებულებები და საფინან-
სო-საკრედიტო დაწესებულებები; კომპიუტე-
რის აპარატული მოწყობილობები და პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, რომელიც აადვილებს 
მახლობელი ველის კომუნიკაციების (NFC) მო-
წყობილობების  და რადიოსიხშირული იდენ-
ტიფიკაციის (RFID) მოწყობილობების იდენ-
ტიფიკაციას და ავთენტიფიკაცაის; კომპიუტე-
რის აპარატული მოწყობილობები და პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, რომელიც შეიცავს 
ელექტრონულ საფულეს, რომელიც ინახავს 
ინფორმაციას მომხმარებლის ანგარიშზე კუპო-
ნების ვაუჩერების, ვაუჩერების კოდების  და 
ფასდაკლებების მიღებისთვის საცალო ვაჭრო-
ბისას და ერთგულებისთვის ფულადი ანაზ-
ღაურების მიღებისთვის, რომელიც შეიძლება 
ჩაირიცხოს მათ ანგარიშებზე; ჩატვირთვადი 
კომპიუტერული პროგრამები და გამოყენები-
თი პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური 
ტელეფონებისთვის და სხვა ციფრული მოწ-
ყობილობებისთვის, რომლებიც შეიცავს ელექ-
ტრონულ საფულეს, რომელიც მომხმარებლებს 
აძლევს ფასების შედარებაზე ინფორმაციის, 
პროდუქციის (საქონლის) მიმოხილვის, სხვა 
საცალო მოვაჭრეების, და ფასდაკლებებზე ინ-
ფორმაციის წვდომის შესაძლებლობას; პრო-
გრამული დანართები უკონტაქტო გადახდის 
ტერმინალებთან გამოყენებისთვის, რაც სავაჭ-
რო ობიეტებს აძლევს უკონტაქტო მობილური 
სავაჭრო ოპერაციების მიღების, უკონტაქტო 
ლოიალურობის პროგრამების, კუპონების, 
ფასდაკლებების, ვაუჩერების და სპეციალური 
შეთავაზებების მიღების შესაძლებლობას;  
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც სა-
ვაჭრო ობიექტებს აძლევს კუპონების, ფასდა-
კლებების, ვაუჩერების და სპეციალური შეთა-
ვაზებების გადაცემის შესაძლებლობას პირდა-
პირ მომხმარებლების მობილურ სატელეკომ-
უნიკაციო მოწყობილობებზე, რომლებიც და-
კავშირებულია   რადიოსიხშირული იდენტი-
ციის (RFID) მოწყობილობებით ან მახლობელი 
ველის კომუნიკაციებით (NFC); პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომელიც სავაჭრო ობიექ-
ტებს აძლევს შესაძლებლობას განათავსონ 
სმარტ პლაკატები (განცხადებები)  საცალო და 
საბითუმო ვაჭრობის მაღაზიებში, რომლებშიც 
მომხმარებლებს შეუძლიათ შესვლა თავიანთი 
მობილური კავშირგაბმულობის მოწყობილო-
ბებით  კუპონების, ფასდაკლებების, ვაუჩერე-
ბის, და სპეციალური შეთავაზებების  მისაღე-
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ბად, რომლებიც მოწოდებულია უკოპნტაქტო 
რადიოსიხშირული იდენტიფიკაციის (RFID) 
მოწყობილობებით ან   მახლობელი ველის კო-
მუნიკაციებით (NFC); ინტეგრალური მიკრო-
სქემები მობილურ ტელეფონებში და  რადიო-
სიხშირული იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყო-
ბილობებში ან მახლობელი ველის კომუნიკა-
ციების (NFC) მოწყობილობებში გამოყენების-
თვის; ბარათები მაგნიტური კოდით და ბარა-
თები, რომლებიც შეიცავენ ინტეგრალურ სქე-
მებიან ჩიპებს (სმარტ-ბარათები); უსაფრთხოე-
ბის კოდირებული ბარათები (კოდირებული 
ბარათები-საშვები); ნამდვილობის დამადას-
ტურებელი კოდირებული ბარათები დაცვის 
ელემენტებით; საიდენტიფიკაციო კოდირებუ-
ლი ბარათები დაცვის ელემენტებით; ჰოლო-
გრამების შემცველი ბარათები (კოდირებული);  
გადახდის ბარათები, საბანკო ბარათები, საკ-
რედიტო ბარათები, სადებეტო ბარათები, 
სმარტ ბარათები, ბარათები შენახული თანხით 
სახსრების ჩადებული ლიმიტით, ელექტრო-
ნული მონაცემების მატარებელი ბარათები, გა-
დახდის ბარათები და კოდირებული გადახ-
დის ბარათები; საბანკო ბარათები, კერძოდ, 
საბანკო ბარათები მაგნიტური კოდით,  და სა-
ბანკო ბარათები, რომლებიც იყენებენ მაგნი-
ტურ დამხსომებელ მოწყობილობას და მეხსიე-
რებას ინტეგრალურ სქემებზე; გადახდის ბარა-
თებიდან წამკითხავი მოწყობილობები; მაგნი-
ტური კოდირებული ბარათებიდან წამკითხა-
ვი  მოწყობილობები, მაგნიტური წამკითხავი 
მოწყობილობები კოდირებული ბარათებისთ-
ვის, ელექტრონული მონაცემების მატარებელი 
ბარათებიდან წამკითხავი მოწყობილობები; 
დაშიფვრის ელექტრონული ბლოკები, კომპი-
უტერის აპარატურული საშუალებები, კომპი-
უტერის ტერმინალები, კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, რომლებიც განკუთ-
ვნილია საფინანსო მომსახურების სფეროში, 
საბანკო საქმიანობაში და ტელესაკომუნიკაციო 
დარგში გამოყენებისთვის; კომპიუტერის პრო-
გრამული უზრუნველყოფა, რომელიც შემუ-
შავებულია სმარტ-ბარათების ტერმინალებთან 
და წამკითხავ მოწყობილობებთან ურთიერთ-
ქმედების უზრუნველსაყოფად; ტელეფონებში 
და კავშირის სხვა საშუალებებში  ჩაშენებული 
კომპიუტერის მიკროსქემები, ჩიპები; ტელესა-
კომუნიკაციო მოწყობილობები; ნავაჭრის საფა-
სურის გადახდის ტერმინალები და კომპიუტე-
რის პროგრამული უზრუნველყოფა გარიგე-
ბებზე ინფორმაციის, საიდენტიფიკაციო ინ-
ფორმაციის და ფინანსური ინფორმაციის გა-

დაცემისთვის, ასახვისთვის და შენახვისთვის 
საფინანსო სამსახურებში, საბანკო საქმიანობა-
ში და ტელესაკომუნიკაციო დარგში გამოყე-
ნებისთვის; რადიოსიხშირული იდენტიფიკა-
ციის მოწყობილობები (ტრანსპონდერები); ელ-
ექტრონული საკონტროლო მოწყობილობები 
გადახდის პლასტიკური ბარათების, საბანკო 
ბარათების, საკრედიტო ბარათების, სადებეტო 
ბარათების და გადახდის ბარათების ნამდვი-
ლობის შემოწმებისათვის; მანქანები, ავტომა-
ტები ნაღდი ფულის გაცემისათვის; კომპიუ-
ტერების პერიფერიული მოწყობილობები და 
ელექტრონული საქონელი, კერძოდ კალკულა-
ტორები, ჯიბის ელექტრონული ორგანაიზე-
რები, ელექტრონული ბლოკნოტები, ჯიბის 
დამგეგმავები, მობილური ტელეფონები, პლა-
ნშეტური კომპიუტერები, ციფრული ამომკით-
ხავები და პერსონალური ციფრული დამხმა-
რეები (PDAs), ავარიული სასიგნალო მოწყობი-
ლობები; მაუსის ქვესადებები; ხანძარსაწინააღ-
მდეგო აპარატურა; ნაწილები  და მაერთებელი 
ელემენტები ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა სა-
ქონლისთვის. 
 

35 – რეკლამა, ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე საქმიანობა; კონსულ-
ტაციები ბიზნესის სფეროში; ბიზნესის კვლევა; 
კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები; სა-
ქონლის პრეზენტაცია ტელესაკომუნიკაციო 
საშუალებებზე საცალო ვაჭრობის მიზნების-
თვის;  ფასების შედარების მომსახურება; გამო-
ფენების ორგანიზება კომერციული ან სარეკ-
ლამო მიზენბისთვის;  კონსულტაციები მარკე-
ტინგის სფეროში; ბაზრის შესწავლა; ბარათე-
ბის მფლობელების მყიდველობითი ქცევის 
თვალის მიდევნება, ანალიზი, პროგნოზირება 
და მასზე ინფორმაციის შემოთავაზება; მესამე 
პირების  საქონლის და მომსახურების რეალი-
ზაციის სტიმულირება, ხელშეწყობა წახალისე-
ბის და შეღავათების საშუალებების შეთავაზე-
ბის მეშვეობით, რომელთა ფორმირებაც ხდება 
საკრედიტო, სადებეტო და გადახდის ბარათე-
ბის გამოყენებისას; ლოიალურობის პროგრა-
მების და ბონუსების პროგრამების ადმინის-
ტრირება; დახმარება კომერციული ან სამრეწ-
ველო საწარმოების მართვაში და დახმარება 
ბიზნესის მართვაში; კომერციული საქმიანო-
ბის შეფასება; კონსულტაციები ბიზნესის მარ-
თვის საკითხებთან დაკავშირებით; კვლევები 
მარკეტინგის სფეროში; სტატისტიკური ინფო-
რმაცია (საქმიანი); ანგარიშების ამონაწერების 
მომზადება; საბუღალტრო წიგნების წარმოება 
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(საბუღალტრო აღრიცხვა); კვლევები ბიზნესის 
სფეროში; მომსახურება საზოგადოებრივი ურ-
თიერთობების სფეროში; სარეკლამო ტექსტე-
ბის გამოქვეყნება; სარეკლამო ფურცლების, 
ბროშურების გამოშვება, გამოცემა; საცალო ვა-
ჭრობის მომსახურება, შემოთაავაზებული ტე-
ლეკომუნიკაციების მობილური საშუალებების 
მეშვეობით საკრედიტო ბარათების და სადე-
ბეტო ბარათების შეთავაზებასთან დაკავშირე-
ბით; საცალო ვაჭრობის მომსახურება, შემოთა-
ვაზებული ონლაინურ რეჟიმში ქსელების ან 
სხვა ელექტრონული საშუალებების მეშვეო-
ბით ელექტრონულ-გაციფრული ინფორმაცი-
ის გამოყენებით საკრედიტო ბარათების და 
სადებეტო ბარათების შეთავაზებასთან დაკავ-
შირებით; კომპიუტერის მონაცემთა ბაზების 
მართვა; მესამე პირების კონცერეტების და 
კულტურული ღონისძიებების რეკლამირე-
ბა/წინ წაწევა, გამოფენების/ექსპოზიციების 
ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზ-
ნებით; ტრანსპორტირების, მოგზაურობის, სა-
სტუმროების, დროებითი საცხოვრებელი ბინე-
ბის, კვების პროდუქტების და მზა კერძების, 
სპორტის, გართობების და ღირშესანიშნაობე-
ბის დათვალიერების, ტურისტული სააგენ-
ტოების და ტარიფების, განრიგთან,  გადაზიდ-
ვის ხერხებთან, მოგზაურობის ორგანიზებას-
თან დაკავშირებული ინფორმაციის რეკლამა; 
ინფორმაციის შეთავაზება, რომელიც დაკავში-
რებულია საქონლის და მომსახურების  შეძე-
ნასთან ონლაინურ რეჟიმში  ინტერნეტის და 
სხვა  კომპიუტერული ქსელების  მეშვეობით; 
საფინანსო ანგარიშგების მართვა; ზემოთ ჩამო-
თვლილ ყველა მომსახურებასთან დაკავშირე-
ბით ინფორმაციის და კონსულტაციების შეთა-
ვაზება. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა; ფი-
ნანსური კონსულტაციები; ფინანსური ინფორ-
მაცია; საფინანსო მომსახურება, კერძოდ, სა-
ბანკო მომსახურება, საკრედიტო ბარათების 
მომსახურება, სადებეტო ბარათების მომსახუ-
რება, გადახდის/ანგარიშსწორების ბარათების 
მომსახურება, ლიმიტირებული სახსრების 
მქონე წინასწარი გადახდის ბარათების მო-
მსახურება, ელექტრონული საკრედიტო და სა-
დებეტო ტრანზაქციები, გადახდებთან და გა-
დახდაზე ანგარიშების წარდგენასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება,  ფულადი სახსრების 
გაცემა, ჩეკების ნამდვილობის დადგენა, ჩეკე-
ბის განაღდება, დეპოზიტებთან წვდომის შე-

თავაზება და ბანკომატების მომსახურება, 
ტრანზაქციების ავტორიზაციის და ანგარიშ-
სწორების მომსახურება, ტრანზაქციების შეჯე-
რება, ფულადი სახსრების მართვა, კონსოლი-
დირებული ფონდების  საანგარიშსწორებო მო-
მსახურება, კონსოლიდირებული სადავო საკი-
თხების დამუშავება, საინფორმაციო მომსახუ-
რება მონაცემთა საცავებთან/ბანკებთან, კლიენ-
ტების პრიფაილებთან და მათთან შეერთებას-
თან, წვდომასთან, დავების ლიკვიდაციას-
თან/მოგვარებასთან დაკავშირებით და მომსა-
ხურება კაპიტალის გადაადგილებაზე გადახ-
დის ბარათების სფეროში; ელექტრონული გა-
დახდების დამუშავებასთან დაკავშირებული 
მომსახურება, საგადასახადო ტრანზაქციების 
ნამდვილობის შემოწმებასთან და კონტროლ-
თან დაკავშირებული მომსახურება,   ფულადი 
სახსრების გადაადგილების მომსახურება, კერ-
ძოდ, უსაფრთხო ელექტრონული ტრანზაქ-
ციები/ოპერაციები ფულადი სახსრებით და 
ფულადი სახსრების ელექტრონული გადაგ-
ზავნა საზოგადოებრივი კომპიუტერული  ქსე-
ლების მეშვეობით ელექტრონული ვაჭრობის, 
ფულადი სახსრების ელექტრონული გადაად-
გილების გამარტივებისთვის; ფინანსური ინ-
ფორმაციის შეთავაზება, კერძოდ საკრედიტო 
და სადებეტო ბარათებზე მონაცემების და ან-
გარიშების, ფულადი სახსრების ელექტრონუ-
ლი გადარიცხვა და ვალუტის გადაცვლის მო-
მსახურება, მესამე პირებისთვის რისკების ფი-
ნასური შეფასების და მართვის მომსახურება 
სამომხმარებლო კრედიტების სფეროში; ფინან-
სური ინფორმაციის გავრცელება  გლობალური 
კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით, კომპიუ-
ტერით შემოთავაზებული ფინანსური ინფორ-
მაცია უსაფრთხო საინფორმაციო კომპიუტე-
რული ქსელის  მეშვეობით და ზემოთ მითი-
თებულ ყველა მომსახურებასთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები; ფინანსური მომსახუ-
რება საცალო ვაჭრობის მომსახურების  მხარ-
დაჭერისათვის, რომელიც შემოთავაზებულია 
კავშირის მობილური საშუალებების მეშვეო-
ბით, კერძოდ, გადახდა უსადენო მოწყობილო-
ბების მეშვეობით; საცალო ვაჭრობის მომსა-
ხურების მხარდაჭერისათვის ფინანსური მომ-
სახურების შეთავაზება ონლაინურ რეჟიმში 
ელექტრონული ქსელების მეშვეობით; ფინან-
სური ანალიზი და კონსულტაციები; საბანკო 
და საკრედიტო მომსახურება; საკრედიტო ბა-
რათების, სადებეტო ბარათების, ანგარიშსწო-
რების ბარათების და ლიმიტირებული სახსრე-
ბის მქონე წინასწარი გადახდის ბარათების მო-
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მსახურება; ჩეკების ნამდვილობის შემოწმება; 
ფინანსური ტრანზაქციების დამუშავება, გაფო-
რმება, როგორც ონლაინურ რეჟიმში მონაცემ-
თა კომპიუტერული ბაზების ან ტელესაკომუ-
ნიკაციური საშუალებების მეშვეობით, ისე  გა-
ყიდვის ადგილებზე; ტექნოლოგიური სამსა-
ხურები (დოკუმენტების  დამუშავება/გაფორ-
მება) ფინანსური ტრანზაქციებისათვის, რომ-
ლებსაც ახორციელებენ ბარათების მფლობე-
ლები  ბანკომატების მეშვეობით; ბარათების 
მფლობელისათვის  ბალანსზე, ფულის  შეტა-
ნა-გამოტანაზე დაწვრილებითი ინფორმაციის  
შეთავაზება ბანკომატების მეშვეობით;  ფინან-
სური ანგარისსწორების და ფინანსური ავტო-
რიზაციის მომსახურება  ფინანსური გადახდე-
ბის ოპერაციებთან, ტრანზაქციებთან დაკავში-
რებით; დაზღვევა მოგზაურობის, მგზავრობის 
დროს; სამგზავრო ჩეკების და ვაუჩერების გა-
ცემა და განაღდება; გადამხდელების ავთენტი-
ფიკაცია; ფინანსური ინფორმაციის შემოწმება; 
ფინანსური ჩანაწერების ტექნიკური მხარდა-
ჭერა; შორეული (დისტანციური)  გადახდების 
მომსახურება; ფულადი სახსრების ჩადებული 
ლიმიტით შენახული სახსრების მქონე ელექ-
ტრონული გადახდის სისტემების (საფულეე-
ბის)  მომსახურება,  ელექტრონული გადახდე-
ბის მომსახურება და ტრანზაქციების ავტორი-
ზაციის და დაფარვის მომსახურება; სადებეტო 
და საკრედიტო მომსახურების შეთავაზება 
რადიოსიხშირული საიდენტიფიკაციო მოწყო-
ბილობების (ტრანსპონდერების) დახმარებით; 
სადებეტო და საკრედიტო მომსახურების შე-
თავაზება კავშირგაბმულობის და ტელესაკო-
მუნიკაციო მოწყობილობების დახმარებით; სა-
ცალო ვაჭრობის მომსახურების მხარდაჭერის-
თვის ფინანსური მომსახურების შეთავაზება  
მობილური  ტელესაკომუნიკაციო საშუალებე-
ბის,  მათ შორის, უსადენო  მოწყობილობების 
მეშვეობით; სადებეტო და საკრედიტო ტრანზ-
აქციების  დამუშავება ტელეფონით და ტელე-
საკომუნიკაციო მოწყობილობების მეშვეობით;   
საცალო ვაჭრობის მომსახურების მხარდაჭე-
რისათვის ფინანსური მომსახურების შეთავა-
ზება ონლაინურ რეჟიმში ქსელების ან სხვა 
ელექტონული საშუალებების მეშვეობით, რო-
მლებიც იყენებენ ინფორმაციას ელექტრო-
ნულ-გაციფრულ ფორმაში; ვალუტის გადაც-
ვლის მომსახურება, კერძოდ, ვალუტის, მათ 
შორის, ელექტრონული ფულადი სახსრების 
უსაფრთხო გადაცვალა კომპიუტერული ქსე-
ლების საშუალებით, რომლებიც ხელმისაწვ-
დომია სმარტ  ბარათებით; ვებ-საიტის მეშვეო-

ბით ანგარიშების გადახდის მომსახურების შე-
თავაზება; ელექტრონული საბანკო მომსახუ-
რება გლობალური კომპიუტერული ქსელის 
მეშვეობით, ელექტრონული მობილური საბან-
კო მომსახურება, ელექტრონული გადახდის 
მომსახურება, რომელიც მოიცავს ანგარიშის 
გადახდის მონაცემების დამუშავებას და გადა-
ცემას; საინფორმაციო ცენტრის ფინანსური სე-
რვისები; ბანკთშორისი გადაცემის მომსახურე-
ბა, კერძოდ ბანკიდან ბანკში ფულის პირდა-
პირი ელექტრონული ტრანსფერები და საბან-
კო ანგარიშზე ინფორმაციის შეთავაზება ტე-
ლეფონით; დისტანციური საბანკო მომსახურე-
ბა; ფინანსური მომსახურების  შეთავაზება ტე-
ლეფონით ან გლობალური კომპიუტერული 
ქსელის ან ინტერნეტის მეშვეობით; ფინანსუ-
რი მომსახურება, კერძოდ, უკონტაქტო მობი-
ლური გადახდების უზრუნველყოფა საცალო 
ვაჭრობის, ონლაინ ვაჭრობის და საბითუმო ვა-
ჭრობის ადგილებზე; ფინანსური მომსახურება, 
კერძოდ, ღრუბლოვანი ელექტრონული საფუ-
ლის უზრუნველყოფა, რომელიც ინახავს ინ-
ფორმაციას კლიენტის ანგარიშზე, საცალო ვაჭ-
რობის მაღაზიებში კუპონების, ვაუჩერების, 
ვაუჩერების კოდების და ფასდაკლების  წვდო-
მისათვის და ერთგულების ბარათების ან ფუ-
ლად-საკრედიტო ანაზრაურების მისაღებად, 
რომელიც შეიძლება ჩარიცხულ იქნეს  მათ ან-
გარიშებზე ნაღდი ფულის დაბრუნების სის-
ტემის მეშვეობით; მომსახურება უძრავი ქონე-
ბის სფეროში; უძრავი ქონების შეფასება; უძრავ 
ქონებაში ინვესტიციების მართვა; უძრავ ქონე-
ბაში ინვესტირების სფეროში მომსახურება; 
უძრავი ქონების დაზღვევა; დაზღვევა ქონე-
ბის/საკუთრების მფლობელებისათვის; ქონე-
ბის და საკუთრების დაზღვევასთან დაკავში-
რებული მომსახურება; ფინანსირება უძრავი 
ქონების სფეროში; უძრავ ქონებასთან დაკავში-
რებული  ოპერაციებისას საბროკერო მომსახუ-
რება/შუამავლობა; უძრავი ქონების შეფასება; 
უძრავი ქონების სააგენტოების მომსახურება; 
უძრავი ქონების ღირებულების განსაზღვრა; 
უძრავი ქონების მართვა; უძრავ ქონებასთან 
დაკავშირებული ფინანსური ოპერაციების მა-
რთვა; იპოთეკური კრედიტების, და უძრავი 
ქონების დაგირავებით სესხების შეთავაზება; 
უძრავი ქონების მშენებლობასთან დაკავშირე-
ბული ფინანსური მომსახურება; ფინანსური 
საბროკერო მომსახურება უძრავი ქონების სფე-
როში; ფინანსური მომსახურება, რომელიც და-
კავშირებულია უძრავ ქონებასთან, შენობებთან 
და ნაგებობებთან; უძრავი ქონების შეძენისას 
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შეთავაზებული ფინანსური მომსახურება;  უძ-
რავი ქონების დაგირავების საფუძველზე საკ-
რედიტო ხელშეკრულებების და სესხებთან 
დაკავშირებული შეთანხმებების მომზადება, 
შედგენა; უძრავი ქონების ერთობლივი მფლო-
ბელობის მომზადება, შედგენა; უძრავი ქონე-
ბის შესყიდვისთვის ფინანსური უზრუნველ-
ყოფის ორგანიზება; დახმარება უძრავი ქონე-
ბის შეძენისას და უძრავ ქონებაში კაპიტალ-
დაბანდებებისას; უძრავ ქონებაში კაპიტალდა-
ბანდება; კომერციული მიზნებისთვის გამოყე-
ნებული ქონების სფეროში  ინვესტირება; სა-
კუთრების, უძრავი ქონების ყიდვასთან დაკავ-
შირებული ფინანსური მომსახურება; საკუთ-
რების  გაყიდვასთან დაკავშირებული ფინან-
სური მომსახურება; სრულ საკუთრებაში არსე-
ბული უძრავი ქონების ფინანსური შეფასება; 
იჯარით აღებული საკუთრების ფინანსური შე-
ფასება; უძრავი ქონების იჯარით აღების, იჯა-
რით გაცემის ორგანიზება; უძრავი ქონების 
იჯარით აღებასთან/გაცემასთან დაკავშირებუ-
ლი შეთანხმემბების მომზადება, შედგენა; სა-
კუთრების ლიზინგი, უძრავი ქონების ლიზინ-
გი; სრულ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქო-
ნების ლიზინგი; უძრავ ქონებასთან დაკავში-
რებულ ოპერაციების მართვის მომსახურება; 
ქონების ღირებულების  შეფასება, განსაზღვრა;  
უძრავი ქონების ობიექტების, საკუთრების პო-
რტფელის მართვა; ქონების მართვა; უძრავი 
ქონების ფლობასთან დაკავშირებული კონ-
სულტაციები და რეკომენდაციები; უძრავი ქო-
ნების ღირებულების შეფასება/განსაზღვრას-
თან დაკავშირებული კონსულტაციები და რე-
კომენდაციები;  კონსულტაციები და რეკო-
მენდაციები კორპორაციული უძრავი ქონების 
სფეროში;  უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული 
კომპიუტერიზებული მომსახურება; უძრავ  
ქონებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო 
მომსახურება; უძრავ ქონებასთან  დაკავშირე-
ბული ინფორმაციის შეთავაზება; უძრავი ქო-
ნების ბაზართან დაკავშირებული ინფორმა-
ციის შეთავაზება; უძრავი ქონების შეძენასთან 
დაკავშირებული კვლევები; უძრავი ქონების 
შერჩევასთან დაკავშირებული კვლევები; საკ-
რედიტო (იპოთეკური) დაფინანსება და აქტი-
ვების სეკიურიტიზაცია;  საგადასახადო, ვალ-
დებულებების შესრულებასთან, საბანკო მომ-
სახურებასთან, საკრედიტო ბარათებთან, სადე-
ბეტო ბარათებთან და გადახდის ბარათებთან 
დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურე-
ბა; ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მომსახურებას-

თან დაკავშირებით ინფორმაციის და კონსულ-
ტაციების შეთავაზება. 
 

38 – ტელეკომუნიკაციები; მობილური/ფიჭუ-
რი ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება; ტელე-
საკომუნიკაციო მომსახურება ინტერნეტის სა-
ფუძველზე; მონაცემების გადაცემასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება; ელექტრომონაცემე-
ბის გადაცემა მონაცემთა დისტანციური დამუ-
შავების გლობალური ქსელის, მათ შორის, 
ინტერნეტის მეშვეობით; მონაცემთა ბანკიდან 
ინფორმაციის გადაცემასთან, შემოთავაზებას-
თან ან ასახვასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება, რომელიც ინახება კომპიუტერის მეხსიე-
რებაში, ან ინტერნეტის მეშვეობით საფინანსო 
მომსახურების სფეროში; მონაცემთა გადაცემა 
ელექტრონული გამოსახულებების გამოყენე-
ბის მეშვეობით, რომელთა დამუშავებაც ხდება 
მობილური ტელეფონით; ელექტრონული ფო-
სტა, შეტყობინებების გაგზავნა და მიღება; ტე-
ლე, რადიო და ინტერნეტ  მაუწყებლობა; უსა-
ფრთხო კომპიუტიზირებულ საინფომაციო 
ქსელთან მრავალმომხმარებლიანი წვდომის 
შეთავაზება საფინანსო მომსახურების სფერო-
ში  ინფორმაციის ერთობლიობის/რიგის გადა-
ცემისთვის და გავრცელებისთვის; სატელეფო-
ნო ზარების წინასწარ გადახდის ბარათების 
მომსახურება; ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მომ-
სახურებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის 
და კონსულტაციების შეთავაზება. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მათთან დაკავშირებული კვლევები 
და დიზაინი; სამრეწველო ანალიზი და კვლე-
ვები; კომპიუტერის აპარატურული საშუალე-
ბების და კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის დიზაინი და შემუშავება; მონაცემე-
ბის და დოკუმენტების გადატანა ფიზიკური 
მატარებლებიდან ელექტრონულ მატარებლებ-
ზე; კონსულტაციები კომპიუტერის აპარატუ-
რული საშუალებების და კომპიუტერის პრო-
გრამული უზრუნველყოფის სფეროში; პროგ-
რამირება; კომპიუტერული სისტემების, მონა-
ცემთა ბაზების და დანართების მართვის სა-
კითხებში მხარდაჭერა და კონსულტაციები; 
დროებით სარგებლობაში არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის და დანართე-
ბის შეთავაზება მახლობელი ველის კომუნიკა-
ციების (NFC) მოწყობილობების ავთენტიფიკა-
ციის და ციფრული მანდატების მართვისთვის, 
ლოკალიზაციისთვის, გააქტიურებისთვის და 
გაუქმებისთვის; მობილური ციფრული მოწყო-
ბილობებისთვის კომპიუტერის აპარატული 
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მოწყობილობების და გამოყენებითი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის დაპროექტება, შემუ-
შავება, მომსახურება და განახლება; მობილუ-
რი ტელეფონებისთვის და სხვა ციფრული მო-
წყობილობებისთვის ჩატვირთვადი კომპიუტე-
რული პროგრამების და გამოყენებითი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის დაპროექტება, შე-
მუშავება, მომსახურება და განახლება, რომლე-
ბიც მომხმარებლებს აძლევს კუპონების, ვაუ-
ჩერების, ვაუჩერების კოდების, ფასდაკლებაზე 
ინფორმაციის, ფასების შედარებაზე ინფორმა-
ციის, პროდუქციის მიმოხილვის, მესამე პირე-
ბის საცალო ვაჭრობის ვებ-საიტების წვდომის 
შესაძლებლობას; ჩატვირთვადი კომპიუტერუ-
ლი პროგრამების და გამოყენებითი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის დაპროექტება,  შემუ-
შავება, მომსახურება და განახლება, რომლებიც 
მომხმარებლებს აძლევს სტიმულირებაზე წი-
ნადადებების წვდომის და ფულადი ბონუ-
სების მიღების შესაძლებლობას, რომლებიც 
შეიძლება ჩაირიცხოს მათ ანგარისებზე ნაღდი 
ფულის დაბრუნების სისტემის მეშვეობით; გა-
მოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის 
პროვაიდერის (ASP) პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ვაუჩერების, კუპონების, ვაუჩერების 
კოდების, სპეციალური წინადადებების, საქო-
ნელზე ინფორმაციის, ფასებზე ინფორმაციის, 
ვებ-საიტებზე მითითებების მიღებისთვის, გა-
დაცემისთვის და ასახვისთვის და საქონლის 
და მომსახურების შეძენისთვის მონაცემების 
მიღებისთვის და გადაცემისთვის; დანართების 
მომწოდებლის მიერ შემოთავაზებული პოგრა-
მული უზრუნველყოფა მომხმარებლებისთვის 
მესამე პოირების საქონელზე და მომსახურე-
ბაზე ფასდაკლებების, ვაუჩერების და სპეცია-
ლური წინადადებების შესასხებ ინფორმაციის 
მიწოდებისათვის; დანართების პროვაიდერის 
მომსახურება, რომელიც ეხება სოციალური 
ქსელების პროგრამულ უზრუნველყოფას; გრა-
ფიკული დიზაინი ინტერნეტში ვებ-გვერდე-
ბის  კომპილაციისთვის;  კომპიუტერის აპარა-
ტურულ საშუალებებთან და კომპიუტერის 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირე-
ბული ინფორმაცია, მოწოდებული ონლაინურ 
რეჟიმში გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლიდან ან ინტერნეტიდან;  ვებ-საიტების შექ-
მნა და ტექნიკური მომსახურება/მხარდაჭერა; 
მესამე პირებისთვის ვებ-საიტების ჰოტსინგი; 
ვებ-გვერდების შექმნა; მერჩენდაიზერული 
(საბითუმო ვაჭრობა), სავაჭრო ფირმების ვებ-
საიტების დიზაინი, შექმნა და ჰოსტიგი;  ანგა-
რიშების გადახდის ვებ-საიტების დიზაინი, შე-

ქმნა და ჰოსტინგი;  კომპიუტერთან  და ინტერ-
ნეტთან დაკავშირებული მომსახურება, კერ-
ძოდ, ონლაინური მონაცემთა ბაზების შეთავა-
ზება გლობალური კომპიუტერული ქსელის 
მეშვეობით  ნამდვილობის იდენტიფიკაციის 
და კონტროლის სფეროში;  საფინანსო ინფორ-
მაციის მონაცემების დაშიფვრა/კოდირება და 
გაშიფვრა/დეკოდრება; ციფრული ხელმოწე-
რის ავთენტიფიკაციის სამსახური მესამე პირე-
ბის ავთენტიფიკაციისთვის, კერძოდ, მონაცემ-
თა დაშიფვრა და მონაცემთა მთლიანობა; მესა-
მე პირებისთვის დასიფრული და ციფრულად 
ხელმოწერილი და ავთენტიფიცირებული მო-
ნაცემების მიწოდება  დოკუმენტების ავთენტი-
ფიკაციის სფეროში გამოყენებისთვის ციფრუ-
ლი სერტიფიკატების შესამოწმებლად და შესა-
ფასებლად; ციფრული სერტიფიკატის შემოწ-
მება, ავთენტიფიკაცია, გაცემა, გავრცელება და 
მართვა; ტექნიკური კონსულტაციები კომპიუ-
ტერული პროგრამირების, საფინანსო კომპიუ-
ტერული ქსელების, მონაცემთა დამუშავების, 
უსფრთხო კავშირის, მონაცემთა დაშიფვ-
რის/კოდირების და გაშიფვრის/დეკოდრების 
და ლოკალური ქსელების უსაფრთხოების სფე-
როში; გლობალური კომპიუტერული ქსელის 
მეშვეობით  ინფორმაციის გავრცელება კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის, 
კომპიუტერის აპარატურული საშუალებების, 
საფინანსო კომპიუტერული ქსელების  და ლო-
კალური ქსელების სფეროში; მომსახურება 
მონაცემთა დამუშავების და შემოწმების სფე-
როში; მონაცემთა შენახვა და ამოღება; მონა-
ცემთა რეპოზიტორიუმი და კლიენტის პრო-
ფილის შესახებ ინფორმაცია; კომპიუტერული 
მონაცემთა ბაზის წვდომის ლიზინგი; ზემოთ 
ჩამოთვლილ ყველა მომსახურებასთან დაკავ-
შირებით ინფორმაციის და კონსულტაციების 
შეთავაზება. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 30547 R 
(732) მასტერკარდ ინტერნეშენელ  

ინკორპორეიტიდ. 
2000 პერჩეიზ სტრიტ, პერჩეიზ,  
ნიუ-იორკი, 10577, აშშ 

(511) 
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ამწონი, 
გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმე-
ბის), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, 
განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგუ-
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ლირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინს-
ტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, 
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის 
ჩამწერი დისკები; კომპაქტდისკები, დივიდი 
და სხვა ციფრული ჩამწერი საშუალებები; მე-
ქანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახ-
დით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქა-
ნები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურ-
ვილობა, კომპიუტერები;  კომპიუტერის პრო-
გრამული უზრუნველყოფა და კომპიუტერუ-
ლი პროგრამები (კომპიუტერის ჩატვირთვა-
დი/ჩაწერილი პროგრამული უზრუნველყოფა); 
კოპმპიუტერის ოპერაციული  პროგრამები, ჩა-
წერილი; კომპიუტერის აპარატურული საშუა-
ლებები და კომპიუტერული პროგრამები (ჩა-
წერილი და/ან ჩატვირთვადი) გადახდების, სა-
ბანკო ოპერაციების, საკრედიტო ბარათების, 
სადებეტო ბარათების, გადახდის ბარათების,  
ბანკომატების, შენახული თანხების, ფულადი 
სახსრების ელექტრონული გადაგზავნის სის-
ტემების, ანგარიშების გადახდაზე მონაცემების  
ელექტრონული დამუშავების და გადაგზავნის 
ფულადი სახსრების გადახდის (ფინანსური 
ხარჯების), ტრანზაქციების იდენტიფიკაციის, 
მარშრუტიზაციის, ელექტრონული გადახდე-
ბის, ავტორიზაციასთან და გადახდასთან და-
კავშირებული მომსახურების, თაღლითობის 
გამოვლენის და კონტროლის, ავარიულ სი-
ტუაციებში აღდგენის და   დაშიფვრის/გაშიფვ-
რის გამარტივებისთვის და მართვისთვის; სა-
მეცნიერო ხელსაწყოები, აპარატები და იარა-
ღები; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, 
ხმის ჩამწერი დისკები, ჩამწერი დისკები; მე-
ქანიზმები წინასწარი გადახდის აპარატების-
თვის; სალაროს აპარატები; ინფორმაციის და-
მუშავებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობა; 
კომპიუტერები, კომპიუტერის აპარატურული 
საშუალებები, კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფა პროგრამები კომპიუტერები-
სთვის;  ტელესაკომუნიკაციო  და ელექტრო-
აპარატები, ხელსაწყოები და იარაღები, კერ-
ძოდ, აპარატურა, ხელსაწყოები მონაცმების, 
რეგისტრაციისთვის, გადაცემისთვის და აღ-
წარმოებისთვის, მათ შორის, ხმის და გამოსა-
ხულების; საბუღალტრო მანქანები; აპარატურა 
საფინანსო ანგარიშების თვალის მიდევნების-
თვის, მართვისთვის და ანალიზისათვის  
გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეო-
ბით;  კომპიუტერის აპარატურული საშუალე-
ბები და კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, კერძოდ,  ლოკალური კომპიუტერუ-

ლი ქსელების და გლობალური კომპიუტერუ-
ლი ქსელების, შემუშავებისთვის, ტექნიკური 
მომსახურებისთვის და  გამოყენებისთვის; სის-
ტემები მეხსიერების ბარათებიდან ინფორმა-
ციის წაკითხვისთვის  და სისტემები დამხსო-
მებელი მოწყობილობებიდან ინფორმაციის წა-
კითხვისთვის, კერძოდ, ინტეგრალურ სქემებ-
ზე მეხსირებიდან და  საკრედიტო, საბანკო 
ბარათების მეხსიერებიდან; ჩატვირთვადი ელ-
ექტრონული პუბლიკაციები; საბეჭდი აპარა-
ტურა, მათ შორის, საბეჭდი აპარატურა, ინ-
ფორმაციის დამუშავების სისტემებისთვის და 
საფინანსო ტრანზაქციების სისტემებისთვის; 
მაკოდირებელი მოწყობილობები და მადეკო-
დირებელი მოწყობილობები;  მოდემები;  კომ-
პიუტერის აპარატურული საშუალებები და 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 
გადახდის ოპერაციების გამარტივებისთვის 
ელექტრონული საშუალებების დახმარებით  
უკაბელო ქსელში, გლობალურ კომპიუტერულ 
ქსელში და/ან მობილური ტელესაკომუნიკა-
ციო მოწყობილობების დახმარებით;   კომპიუ-
ტერის აპარატურული საშუალებები და პრო-
გრამული უზრუნველყოფა  დაშიფვრისთვის, 
შიფრის გასაღები, ციფრული სერტიფიკატები, 
ციფრული ხელმოწერები, პროგრამული უზ-
რუნვლეყოფა მონაცემთა უსაფრთხო შენახვი-
სათვის   და კლიენეტების კონფიდენციალური 
ინფორმაციის მოძიებისთვის და გადაცემის-
თვის, რომელსაც იყენებენ კერძო პირები, სა-
ბანკო დაწესებულებები და საფინანსო-საკრე-
დიტო დაწესებულებები; კომპიუტერის აპარა-
ტული მოწყობილობები და პროგრამული უზ-
რუნველყოფა, რომელიც აადვილებს მახლო-
ბელი ველის კომუნიკაციების (NFC) მოწყობი-
ლობების  და რადიოსიხშირული იდენტიფი-
კაციის (RFID) მოწყობილობების იდენტიფიკა-
ციას და ავთენტიფიკაცაის; კომპიუტერის აპა-
რატული მოწყობილობები და პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომელიც შეიცავს ელექ-
ტრონულ საფულეს, რომელიც ინახავს ინფორ-
მაციას მომხმარებლის ანგარიშზე კუპონების 
ვაუჩერების, ვაუჩერების კოდების  და ფასდაკ-
ლებების მიღებისთვის საცალო ვაჭრობისას და 
ერთგულებისთვის ფულადი ანაზღაურების 
მიღებისთვის, რომელიც შეიძლება ჩაირიცხოს 
მათ ანგარიშებზე; ჩატვირთვადი კომპიუტე-
რული პროგრამები და გამოყენებითი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა მობილური ტელეფო-
ნებისთვის და სხვა ციფრული მოწყობილო-
ბებისთვის, რომლებიც შეიცავს ელექტრონულ 
საფულეს, რომელიც  მომხმარებლებს აძლევს 
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ფასების შედარებაზე ინფორმაციის, პროდუქ-
ციის (საქონლის) მიმოხილვის, სხვა საცალო 
მოვაჭრეების, და ფასდაკლებებზე ინფორმა-
ციის წვდომის შესაძლებლობას; პროგრამული 
დანართები უკონტაქტო გადახდის ტერმინა-
ლებთან გამოყენებისთვის, რაც სავაჭრო ობი-
ექტებს აძლევს უკონტაქტო მობილური სავაჭ-
რო ოპერაციების მიღების, უკონტაქტო ლოია-
ლურობის პროგრამების, კუპონების, ფასდაკ-
ლებების, ვაუჩერების და სპეციალური შეთავა-
ზებების მიღების შესაძლებლობას;  პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა, რომელიც სავაჭრო ობი-
ექტებს აძლევს კუპონების, ფასდაკლებების, 
ვაუჩერების და სპეციალური შეთავაზებების 
გადაცემის შესაძლებლობას პირდაპირ მომხმა-
რებლების მობილურ სატელეკომუნიკაციო მო-
წყობილობებზე, რომლებიც დაკავშირებულია   
რადიოსიხშირული იდენტიფიკაციის (RFID) 
მოწყობილობებით ან მახლობელი ველის კო-
მუნიკაციებით  (NFC); პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, რომელიც სავაჭრო ობიექტებს აძ-
ლევს შესაძლებლობას განათავსონ სმარტ პლა-
კატები (განცხადებები)  საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობის მაღაზიებში, რომლებშიც მომხმა-
რებლებს შეუძლიათ შესვლა თავიანთი მობი-
ლური კავშირგაბმულობის მოწყობილობებით  
კუპონების, ფასდაკლებების, ვაუჩერების, და 
სპეციალური შეთავაზებების  მისაღებად, რომ-
ლებიც მოწოდებულია უკოპნტაქტო რადიო-
სიხშირული იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყო-
ბილობებით ან   მახლობელი ველის კომუნიკა-
ციებით  (NFC); ინტეგრალური მიკროსქემები 
მობილურ ტელეფონებში და  რადიოსიხშირუ-
ლი იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყობილობებში 
ან მახლობელი ველის კომუნიკაციების (NFC) 
მოწყობილობებში გამოყენებისთვის; ბარათები 
მაგნიტური კოდით და ბარათები, რომლებიც 
შეიცავენ ინტეგრალურ სქემებიან ჩიპებს 
(სმარტ-ბარათები); უსაფრთხოების კოდირე-
ბული ბარათები (კოდირებული ბარათები-
საშვები); ნამდვილობის დამადასტურებელი 
კოდირებული ბარათები დაცვის ელემენტე-
ბით; საიდენტიფიკაციო კოდირებული ბარა-
თები დაცვის ელემენტებით; ჰოლოგრამების 
შემცველი ბარათები (კოდირებული);  გადახ-
დის ბარათები, საბანკო ბარათები,  საკრედიტო 
ბარათები, სადებეტო ბარათები, სმარტ ბარა-
თები, ბარათები შენახული თანხით სახსრების 
ჩადებული ლიმიტით, ელექტრონული მონა-
ცემების მატარებელი ბარათები, გადახდის ბა-
რათები და კოდირებული გადახდის ბარათე-
ბი; საბანკო ბარათები, კერძოდ, საბანკო ბარა-

თები მაგნიტური კოდით,  და საბანკო ბარა-
თები, რომლებიც იყენებენ მაგნიტურ დამხსო-
მებელ მოწყობილობას და მეხსიერებას ინტე-
გრალურ სქემებზე; გადახდის ბარათებიდან 
წამკითხავი მოწყობილობები; მაგნიტური კო-
დირებული ბარათებიდან წამკითხავი  მოწყო-
ბილობები, მაგნიტური წამკითხავი მოწყობი-
ლობები კოდირებული ბარათებისთვის, ელექ-
ტრონული მონაცემების მატარებელი ბარათე-
ბიდან წამკითხავი მოწყობილობები; დაშიფ-
ვრის ელექტრონული ბლოკები, კომპიუტერის 
აპარატურული საშუალებები, კომპიუტერის 
ტერმინალები, კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომლებიც განკუთვნილია 
საფინანსო მომსახურების სფეროში, საბანკო 
საქმიანობაში და  ტელესაკომუნიკაციო დარგ-
ში  გამოყენებისთვის;  კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, რომელიც შემუშავე-
ბულია სმარტ-ბარათების ტერმინალებთან და 
წამკითხავ მოწყობილობებთან ურთიერთქმე-
დების უზრუნველსაყოფად; ტელეფონებში და 
კავშირის სხვა საშუალებებში  ჩაშენებული კო-
მპიუტერის მიკროსქემები, ჩიპები; ტელესაკო-
მუნიკაციო მოწყობილობები; ნავაჭრის საფა-
სურის გადახდის ტერმინალები და კომპიუტე-
რის პროგრამული უზრუნველყოფა გარიგე-
ბებზე ინფორმაციის, საიდენტიფიკაციო ინ-
ფორმაციის და ფინანსური ინფორმაციის გა-
დაცემისთვის, ასახვისთვის და შენახვისთვის 
საფინანსო სამსახურებში, საბანკო საქმიანობა-
ში და ტელესაკომუნიკაციო დარგში გამოყენე-
ბისთვის; რადიოსიხშირული იდენტიფიკაცი-
ის მოწყობილობები (ტრანსპონდერები); ელექ-
ტრონული საკონტროლო მოწყობილობები გა-
დახდის პლასტიკური ბარათების, საბანკო ბა-
რათების, საკრედიტო ბარათების, სადებეტო 
ბარათების და გადახდის ბარათების ნამდვი-
ლობის შემოწმებისათვის; მანქანები, ავტომა-
ტები ნაღდი ფულის გაცემისათვის; კომპიუ-
ტერების პერიფერიული მოწყობილობები და 
ელექტრონული საქონელი, კერძოდ, კალკუ-
ლატორები, ჯიბის ელექტრონული ორგანაი-
ზერები, ელექტრონული ბლოკნოტები, ჯიბის 
დამგეგმავები, მობილური ტელეფონები, პლა-
ნშეტური კომპიუტერები, ციფრული ამომკით-
ხავები და პერსონალური ციფრული დამხმა-
რეები (PDAs), ავარიული სასიგნალო მოწყობი-
ლობები; მაუსის ქვესადებები; ხანძარსაწინააღ-
მდეგო აპარატურა; ნაწილები  და მაერთებელი 
ელემენტები ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა სა-
ქონლისთვის.  
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35 – რეკლამა, ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე საქმიანობა; კონსულ-
ტაციები ბიზნესის სფეროში; ბიზნესის კვლევა; 
კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები; სა-
ქონლის პრეზენტაცია ტელესაკომუნიკაციო 
საშუალებებზე საცალო ვაჭრობის მიზნების-
თვის;  ფასების შედარების მომსახურება; გამო-
ფენების ორგანიზება კომერციული ან სარეკ-
ლამო მიზენბისთვის;  კონსულტაციები მარკე-
ტინგის სფეროში; ბაზრის შესწავლა; ბარათე-
ბის მფლობელების მყიდველობითი ქცევის 
თვალის მიდევნება, ანალიზი, პროგნოზირება 
და მასზე ინფორმაციის შემოთავაზება; მესამე 
პირების  საქონლის და მომსახურების რეალი-
ზაციის სტიმულირება, ხელშეწყობა წახალისე-
ბის და შეღავათების საშუალებების შეთავა-
ზების მეშვეობით, რომელთა ფორმირებაც 
ხდება საკრედიტო, სადებეტო და გადახდის 
ბარათების გამოყენებისას; ლოიალურობის 
პროგრამების და ბონუსების პროგრამების 
ადმინისტრირება; დახმარება კომერციული ან 
სამრეწველო საწარმოების მართვაში და დახ-
მარება ბიზნესის მართვაში; კომერციული საქ-
მიანობის შეფასება; კონსულტაციები ბიზნესის 
მართვის საკითხებთან დაკავშირებით; კვლე-
ვები მარკეტინგის სფეროში; სტატისტიკური 
ინფორმაცია (საქმიანი); ანგარიშების ამონაწე-
რების მომზადება; საბუღალტრო წიგნების წა-
რმოება (საბუღალტრო აღრიცხვა); კვლევები 
ბიზნესის სფეროში; მომსახურება საზოგადო-
ებრივი ურთიერთობების სფეროში; სარეკლა-
მო ტექსტების გამოქვეყნება; სარეკლამო ფურ-
ცლების, ბროშურების გამოშვება, გამოცემა; სა-
ცალო ვაჭრობის მომსახურება, შემოთაავაზე-
ბული ტელეკომუნიკაციების მობილური სა-
შუალებების მეშვეობით საკრედიტო ბარათე-
ბის და სადებეტო ბარათების შეთავაზებასთან 
დაკავშირებით; საცალო ვაჭრობის მომსახურე-
ბა, შემოთავაზებული ონლაინურ რეჟიმში ქსე-
ლების ან სხვა ელექტრონული საშუალებების 
მეშვეობით ელექტრონულ-გაციფრული ინ-
ფორმაციის გამოყენებით საკრედიტო ბარათე-
ბის და სადებეტო ბარათების შეთავაზებასთან 
დაკავშირებით; კომპიუტერის მონაცემთა ბა-
ზების მართვა; მესამე პირების კონცერეტების 
და კულტურული ღონისძიებების რეკლამირე-
ბა/წინ წაწევა, გამოფენების/ექსპოზიციების 
ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო 
მიზნებით; ტრანსპორტირების, მოგზაურობის, 
სასტუმროების, დროებითი საცხოვრებელი ბი-
ნების, კვების პროდუქტების და მზა კერძების, 
სპორტის, გართობების და ღირშესანიშნაობე-

ბის დათვალიერების, ტურისტული სააგენ-
ტოების და ტარიფების, განრიგთან,  გადაზიდ-
ვის ხერხებთან, მოგზაურობის ორგანიზებას-
თან დაკავშირებული ინფორმაციის რეკლამა; 
ინფორმაციის შეთავაზება, რომელიც დაკავში-
რებულია საქონლის და მომსახურების  შეძე-
ნასთან ონლაინურ რეჟიმში  ინტერნეტის და 
სხვა  კომპიუტერული ქსელების  მეშვეობით; 
საფინანსო ანგარიშგების მართვა; ზემოთ ჩამო-
თვლილ ყველა მომსახურებასთან დაკავშირე-
ბით ინფორმაციის და კონსულტაციების შეთა-
ვაზება. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა; ფი-
ნანსური კონსულტაციები; ფინანსური ინფორ-
მაცია; საფინანსო მომსახურება, კერძოდ, სა-
ბანკო მომსახურება, საკრედიტო ბარათების 
მომსახურება, სადებეტო ბარათების მომსახუ-
რება, გადახდის/ანგარიშსწორების ბარათების 
მომსახურება, ლიმიტირებული სახსრების 
მქონე წინასწარი გადახდის ბარათების მომ-
სახურება, ელექტრონული საკრედიტო და სა-
დებეტო ტრანზაქციები, გადახდებთან და გა-
დახდაზე ანგარიშების წარდგენასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება,  ფულადი სახსრების 
გაცემა, ჩეკების ნამდვილობის დადგენა, ჩე-
კების განაღდება, დეპოზიტებთან წვდომის შე-
თავაზება და ბანკომატების მომსახურება, 
ტრანზაქციების ავტორიზაციის და ანგარიშ-
სწორების მომსახურება, ტრანზაქციების შეჯე-
რება, ფულადი სახსრების მართვა, კონსოლი-
დირებული ფონდების საანგარიშსწორებო მო-
მსახურება, კონსოლიდირებული სადავო საკი-
თხების დამუშავება, საინფორმაციო მომსახუ-
რება მონაცემთა საცავებთან/ბანკებთან, კლიენ-
ტების პრიფაილებთან და მათთან შეერთებას-
თან, წვდომასთან, დავების ლიკვიდაციას-
თან/მოგვარებასთან დაკავშირებით და მომსა-
ხურება კაპიტალის გადაადგილებაზე გადახ-
დის ბარათების სფეროში; ელექტრონული 
გადახდების დამუშავებასთან დაკავშირებული 
მომსახურება, საგადასახადო ტრანზაქციების 
ნამდვილობის შემოწმებასთან და კონტროლ-
თან დაკავშირებული მომსახურება, ფულადი 
სახსრების გადაადგილების მომსახურება, კერ-
ძოდ, უსაფრთხო ელექტრონული ტრანზაქ-
ციები/ოპერაციები ფულადი სახსრებით და 
ფულადი სახსრების ელექტრონული გადაგზა-
ვნა საზოგადოებრივი კომპიუტერული  ქსელე-
ბის მეშვეობით ელექტრონული ვაჭრობის, ფუ-
ლადი სახსრების ელექტრონული გადაადგი-
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ლების გამარტივებისთვის; ფინანსური ინფო-
რმაციის შეთავაზება, კერძოდ, საკრედიტო და 
სადებეტო ბარათებზე მონაცემების და ანგა-
რიშების, ფულადი სახსრების ელექტრონული 
გადარიცხვა და ვალუტის გადაცვლის მომსა-
ხურება, მესამე პირებისთვის რისკების ფინან-
სური შეფასების და მართვის მომსახურება სა-
მომხმარებლო კრედიტების სფეროში; ფინან-
სური ინფორმაციის გავრცელება  გლობალური 
კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით, კომპიუ-
ტერით შემოთავაზებული ფინანსური ინფორ-
მაცია უსაფრთხო საინფორმაციო კომპიუტე-
რული ქსელის მეშვეობით და ზემოთ მითითე-
ბულ ყველა მომსახურებასთან დაკავშირებუ-
ლი კონსულტაციები; ფინანსური მომსახურება 
საცალო ვაჭრობის მომსახურების მხარდაჭე-
რისათვის, რომელიც შემოთავაზებულია კავ-
შირის მობილური საშუალებების მეშვეობით, 
კერძოდ, გადახდა უსადენო მოწყობილობების 
მეშვეობით; საცალო ვაჭრობის მომსახურების 
მხარდაჭერისათვის ფინანსური მომსახურების 
შეთავაზება ონლაინურ რეჟიმში ელექტრონუ-
ლი ქსელების მეშვეობით; ფინანსური ანალი-
ზი და კონსულტაციები; საბანკო და საკრე-
დიტო მომსახურება; საკრედიტო ბარათების, 
სადებეტო ბარათების, ანგარიშსწორების ბარა-
თების და ლიმიტირებული სახსრების მქონე 
წინასწარი გადახდის ბარათების მომსახურება; 
ჩეკების ნამდვილობის შემოწმება; ფინანსური 
ტრანზაქციების დამუშავება, გაფორმება, რო-
გორც ონლაინურ რეჟიმში მონაცემთა კომპიუ-
ტერული ბაზების ან ტელესაკომუნიკაციური 
საშუალებების მეშვეობით, ისე  გაყიდვის ად-
გილებზე; ტექნოლოგიური სამსახურები (დო-
კუმენტების  დამუშავება/გაფორმება) ფინანსუ-
რი ტრანზაქციებისათვის, რომლებსაც ახორ-
ციელებენ ბარათების მფლობელები ბანკომა-
ტების მეშვეობით; ბარათების მფლობელისა-
თვის  ბალანსზე, ფულის  შეტანა-გამოტანაზე 
დაწვრილებითი ინფორმაციის  შეთავაზება ბა-
ნკომატების მეშვეობით;  ფინანსური ანგარიშ-
სწორების და ფინანსური ავტორიზაციის მომ-
სახურება  ფინანსური გადახდების ოპერაციებ-
თან, ტრანზაქციებთან დაკავშირებით; დაზ-
ღვევა მოგზაურობის, მგზავრობის დროს; სამ-
გზავრო ჩეკების და ვაუჩერების გაცემა და გა-
ნაღდება; გადამხდელების ავთენტიფიკაცია; 
ფინანსური ინფორმაციის შემოწმება; ფინანსუ-
რი ჩანაწერების ტექნიკური მხარდაჭერა; შო-
რეული (დისტანციური) გადახდების მომსა-
ხურება; ფულადი სახსრების ჩადებული ლი-
მიტით შენახული სახსრების მქონე ელექტრო-

ნული გადახდის სისტემების (საფულეების)  
მომსახურება, ელექტრონული გადახდების 
მომსახურება და ტრანზაქციების ავტორიზა-
ციის და დაფარვის მომსახურება; სადებეტო 
და საკრედიტო მომსახურების შეთავაზება რა-
დიოსიხშირული საიდენტიფიკაციო მოწყობი-
ლობების (ტრანსპონდერების) დახმარებით; 
სადებეტო და საკრედიტო მომსახურების შე-
თავაზება კავშირგაბმულობის და ტელესაკო-
მუნიკაციო მოწყობილობების დახმარებით; სა-
ცალო ვაჭრობის მომსახურების მხარდაჭერის-
თვის ფინანსური მომსახურების შეთავაზება  
მობილური  ტელესაკომუნიკაციო საშუალებე-
ბის, მათ შორის, უსადენო  მოწყობილობების 
მეშვეობით; სადებეტო და საკრედიტო ტრან-
ზაქციების  დამუშავება ტელეფონით და ტე-
ლესაკომუნიკაციო მოწყობილობების მეშვეო-
ბით; საცალო ვაჭრობის მომსახურების მხარ-
დაჭერისათვის ფინანსური მომსახურების შე-
თავაზება ონლაინურ რეჟიმში ქსელების ან 
სხვა ელექტონული საშუალებების მეშვეობით, 
რომლებიც იყენებენ ინფორმაციას ელექტრო-
ნულ-გაციფრულ ფორმაში; ვალუტის გადაც-
ვლის მომსახურება, კერძოდ, ვალუტის, მათ 
შორის, ელექტრონული ფულადი სახსრების 
უსაფრთხო გადაცვალა კომპიუტერული ქსე-
ლების საშუალებით, რომლებიც ხელმისაწვ-
დომია სმარტ  ბარათებით; ვებ-საიტის მეშ-
ვეობით ანგარიშების გადახდის მომსახურების 
შეთავაზება; ელექტრონული საბანკო მომსახუ-
რება გლობალური კომპიუტერული ქსელის 
მეშვეობით, ელექტრონული მობილური საბან-
კო მომსახურება, ელექტრონული გადახდის 
მომსახურება, რომელიც მოიცავს ანგარიშის 
გადახდის მონაცემების დამუშავებას და გადა-
ცემას; საინფორმაციო ცენტრის ფინანსური 
სერვისები; ბანკთშორისი გადაცემის მომსახუ-
რება, კერძოდ ბანკიდან ბანკში ფულის პირ-
დაპირი ელექტრონული ტრანსფერები და სა-
ბანკო ანგარიშზე ინფორმაციის შეთავაზება 
ტელეფონით; დისტანციური საბანკო მომსახუ-
რება; ფინანსური მომსახურების  შეთავაზება 
ტელეფონით ან გლობალური კომპიუტერული 
ქსელის ან ინტერნეტის მეშვეობით; ფინანსუ-
რი მომსახურება, კერძოდ, უკონტაქტო მობი-
ლური გადახდების უზრუნველყოფა საცალო 
ვაჭრობის, ონლაინ ვაჭრობის და საბითუმო 
ვაჭრობის ადგილებზე; ფინანსური მომსახუ-
რება, კერძოდ, ღრუბლოვანი ელექტრონული 
საფულის უზრუნველყოფა, რომელიც ინახავს 
ინფორმაციას კლიენტის ანგარიშზე, საცალო 
ვაჭრობის მაღაზიებში კუპონების, ვაუჩერების, 
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ვაუჩერების კოდების და ფასდაკლების  წვდო-
მისათვის და ერთგულების ბარათების ან ფუ-
ლად-საკრედიტო ანაზრაურების მისაღებად, 
რომელიც შეიძლება ჩარიცხულ იქნეს  მათ ან-
გარიშებზე ნაღდი ფულის დაბრუნების სისტე-
მის მეშვეობით; მომსახურება უძრავი ქონების 
სფეროში; უძრავი ქონების შეფასება; უძრავ ქო-
ნებაში ინვესტიციების მართვა; უძრავ ქონება-
ში ინვესტირების სფეროში მომსახურება; უძ-
რავი ქონების დაზღვევა; დაზღვევა ქონე-
ბის/საკუთრების მფლობელებისათვის; ქონე-
ბის და საკუთრების დაზღვევასთან დაკავში-
რებული მომსახურება; ფინანსირება უძრავი 
ქონების სფეროში; უძრავ ქონებასთან დაკავში-
რებული  ოპერაციებისას საბროკერო მომსახუ-
რება/შუამავლობა; უძრავი ქონების შეფასება; 
უძრავი ქონების სააგენტოების მომსახურება; 
უძრავი ქონების ღირებულების განსაზღვრა; 
უძრავი ქონების მართვა; უძრავ ქონებასთან 
დაკავშირებული ფინანსური ოპერაციების მა-
რთვა; იპოთეკური კრედიტების, და უძრავი 
ქონების დაგირავებით სესხების შეთავაზება; 
უძრავი ქონების მშენებლობასთან დაკავშირე-
ბული ფინანსური მომსახურება; ფინანსური 
საბროკერო მომსახურება უძრავი ქონების სფე-
როში; ფინანსური მომსახურება, რომელიც და-
კავშირებულია  უძრავ ქონებასთან, შენობებ-
თან და ნაგებობებთან; უძრავი ქონების შეძე-
ნისას შეთავაზებული ფინანსური მომსახურე-
ბა;  უძრავი ქონების დაგირავების საფუძველ-
ზე საკრედიტო ხელშეკრულებების და სესხე-
ბთან დაკავშირებული შეთანხმებების  მომზა-
დება, შედგენა; უძრავი ქონების ერთობლივი 
მფლობელობის მომზადება, შედგენა; უძრავი 
ქონების შესყიდვისთვის  ფინანსური უზრუნ-
ვლეყოფის ორგანიზება; დახმარება უძრავი ქო-
ნების შეძენისას და უძრავ ქონებაში კაპიტალ-
დაბანდებებისას; უძრავ ქონებაში კაპიტალდა-
ბანდება; კომერციული მიზნებისთვის გამოყე-
ნებული ქონების სფეროში  ინვესტირება; სა-
კუთრების, უძრავი ქონების ყიდვასთან დაკავ-
შირებული ფინანსური მომსახურება; საკუთ-
რების  გაყიდვასთან დაკავშირებული ფინან-
სური მომსახურება; სრულ საკუთრებაში არსე-
ბული უძრავი ქონების ფინანსური შეფასება; 
იჯარით აღებული საკუთრების ფინანსური შე-
ფასება; უძრავი ქონების იჯარით აღების, იჯა-
რით გაცემის ორგანიზება; უძრავი ქონების 
იჯარით აღებასთან/გაცემასთან დაკავშირებუ-
ლი შეთანხმემბების მომზადება, შედგენა; სა-
კუთრების ლიზინგი, უძრავი ქონების ლიზინ-
გი; სრულ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქო-

ნების ლიზინგი; უძრავ ქონებასთან დაკავში-
რებულ ოპერაციების მართვის მომსახურება; 
ქონების ღირებულების  შეფასება, განსაზღვრა;  
უძრავი ქონების ობიექტების, საკუთრების 
პორტფელის მართვა; ქონების მართვა; უძრავი 
ქონების ფლობასთან დაკავშირებული კონ-
სულტაციები და რეკომენდაციები; უძრავი ქო-
ნების ღირებულების შეფასება/ განსაზღვრას-
თან დაკავშირებული კონსულტაციები და რე-
კომენდაციები;  კონსულტაციები და რეკომენ-
დაციები კორპორაციული უძრავი ქონების 
სფეროში;  უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული 
კომპიუტერიზებული მომსახურება; უძრავ  
ქონებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო 
მომსახურება; უძრავ ქონებასთან  დაკავშირე-
ბული ინფორმაციის შეთავაზება; უძრავი ქო-
ნების ბაზართან დაკავშირებული ინფორმა-
ციის შეთავაზება; უძრავი ქონების შეძენასთან 
დაკავშირებული კვლევები; უძრავი ქონების 
შერჩევასთან დაკავშირებული კვლევები; საკ-
რედიტო (იპოთეკური) დაფინანსება და აქტი-
ვების სეკიურიტიზაცია;  საგადასახადო, ვალ-
დებულებების შესრულებასთან, საბანკო მომ-
სახურებასთან, საკრედიტო ბარათებთან, სადე-
ბეტო ბარათებთან და გადახდის ბარათებთან 
დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურე-
ბა; ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მომსახურებას-
თან დაკავშირებით ინფორმაციის და კონსულ-
ტაციების შეთავაზება. 
 

38 – ტელეკომუნიკაციები; მობილური/ფიჭუ-
რი ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება; ტელე-
საკომუნიკაციო მომსახურება ინტერნეტის სა-
ფუძველზე; მონაცემების გადაცემასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება; ელექტრომონაცე-
მების  გადაცემა მონაცემთა დისტანციური და-
მუშავების გლობალური ქსელის, მათ შორის, 
ინტერნეტის მეშვეობით; მონაცემთა ბანკიდან 
ინფორმაციის გადაცემასთან, შემოთავაზებას-
თან ან ასახვასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება, რომელიც ინახება კომპიუტერის მეხსიე-
რებაში, ან ინტერნეტის მეშვეობით საფინანსო 
მომსახურების სფეროში; მონაცემთა გადაცემა 
ელექტრონული გამოსახულებების გამოყენე-
ბის მეშვეობით, რომელთა დამუშავებაც ხდება 
მობილური ტელეფონით; ელექტრონული ფო-
სტა, შეტყობინებების გაგზავნა და მიღება; ტე-
ლე, რადიო და ინტერნეტ  მაუწყებლობა; უსა-
ფრთხო კომპიუტიზირებულ საინფომაციო 
ქსელთან მრავალმომხმარებლიანი წვდომის 
შეთავაზება საფინანსო მომსახურების სფერო-
ში  ინფორმაციის ერთობლიობის/რიგის გადა-
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ცემისთვის და გავრცელებისთვის; სატელეფო-
ნო ზარების წინასწარ გადახდის ბარათების 
მომსახურება; ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მომ-
სახურებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის 
და კონსულტაციების შეთავაზება. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მათთან დაკავშირებული კვლევები 
და დიზაინი; სამრეწველო ანალიზი და კვლე-
ვები; კომპიუტერის აპარატურული საშუალე-
ბების და კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფის დიზაინი და შემუშავება; მონა-
ცემების და დოკუმენტების გადატანა ფიზი-
კური მატარებლებიდან ელექტრონულ მატა-
რებლებზე; კონსულტაციები კომპიუტერის 
აპარატურული საშუალებების და კომპიუტე-
რის პროგრამული უზრუნველყოფის სფეროში; 
პროგრამირება; კომპიუტერული სისტემების, 
მონაცემთა ბაზების და დანართების მართვის 
საკითხებში მხარდაჭერა და კონსულტაციები; 
დროებით სარგებლობაში არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის და დანართე-
ბის შეთავაზება მახლობელი ველის კომუნიკა-
ციების (NFC) მოწყობილობების ავთენტიფიკა-
ციის და ციფრული მანდატების მართვისთვის, 
ლოკალიზაციისთვის, გააქტიურებისთვის და 
გაუქმებისთვის; მობილური ციფრული მოწყო-
ბილობებისთვის კომპიუტერის აპარატული 
მოწყობილობების და გამოყენებითი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის დაპროექტება, შემუ-
შავება, მომსახურება და განახლება; მობილუ-
რი ტელეფონებისთვის და სხვა ციფრული მო-
წყობილობებისთვის ჩატვირთვადი კომპიუტე-
რული პროგრამების და გამოყენებითი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის დაპროექტება, შე-
მუშავება, მომსახურება და განახლება, რომლე-
ბიც მომხმარებლებს აძლევს კუპონების, ვაუ-
ჩერების, ვაუჩერების კოდების, ფასდაკლებაზე 
ინფორმაციის, ფასების შედარებაზე ინფორმა-
ციის, პროდუქციის მიმოხილვის, მესამე პირე-
ბის საცალო ვაჭრობის ვებ-საიტების წვდომის 
შესაძლებლობას; ჩატვირთვადი კომპიუტერუ-
ლი პროგრამების და გამოყენებითი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის დაპროექტება,  შემუ-
შავება, მომსახურება და განახლება, რომლებიც 
მომხმარებლებს აძლევს სტიმულირებაზე წი-
ნადადებების წვდომის და ფულადი ბონუ-
სების მიღების შესაძლებლობას, რომლებიც 
შეიძლება ჩაირიცხოს მათ ანგარისებზე ნაღდი 
ფულის დაბრუნების სისტემის მეშვეობით; გა-
მოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის 
პროვაიდერის (ASP) პროგრამული უზრუნ-

ველყოფა ვაუჩერების, კუპონების, ვაუჩერების 
კოდების, სპეციალური წინადადებების, საქო-
ნელზე ინფორმაციის, ფასებზე ინფორმაციის, 
ვებ-საიტებზე მითითებების მიღებისთვის, გა-
დაცემისთვის და ასახვისთვის და საქონლის 
და მომსახურების შეძენისთვის მონაცემების 
მიღებისთვის და გადაცემისთვის; დანართების 
მომწოდებლის მიერ შემოთავაზებული პოგრა-
მული უზრუნველყოფა მომხმარებლებისთვის 
მესამე პოირების საქონელზე და მომსახურება-
ზე ფასდაკლებების, ვაუჩერების და სპეცია-
ლური წინადადებების შესასხებ ინფორმაციის 
მიწოდებისათვის; დანართების პროვაიდერის 
მომსახურება, რომელიც ეხება სოციალური 
ქსელების პროგრამულ უზრუნველყოფას; გრა-
ფიკული დიზაინი ინტერნეტში ვებ-გვერდე-
ბის  კომპილაციისთვის;  კომპიუტერის აპარა-
ტურულ საშუალებებთან და კომპიუტერის 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირე-
ბული ინფორმაცია, მოწოდებული ონლაინურ 
რეჟიმში გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლიდან ან ინტერნეტიდან; ვებ-საიტების შექმნა 
და ტექნიკური მომსახურება/მხარდაჭერა; მე-
სამე პირებისთვის ვებ-საიტების ჰოტსინგი; 
ვებ-გვერდების შექმნა; მერჩენდაიზერული 
(საბითუმო ვაჭრობა), სავაჭრო ფირმების ვებ-
საიტების დიზაინი, შექმნა და ჰოსტიგი;  ანგა-
რიშების გადახდის ვებ-საიტების დიზაინი, 
შექმნა და ჰოსტინგი;  კომპიუტერთან  და ინ-
ტერნეტთან დაკავშირებული მომსახურება, 
კერძოდ, ონლაინური მონაცემთა ბაზების შე-
თავაზება გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლის მეშვეობით  ნამდვილობის იდენტიფიკა-
ციის და კონტროლის სფეროში;  საფინანსო ინ-
ფორმაციის მონაცემების დაშიფვრა/კოდირება 
და გაშიფვრა/დეკოდრება; ციფრული ხელმო-
წერის ავთენტიფიკაციის სამსახური მესამე პი-
რების ავთენტიფიკაციისთვის, კერძოდ, მონა-
ცემთა დაშიფვრა და მონაცემთა მთლიანობა; 
მესამე პირებისთვის დასიფრული და ციფრუ-
ლად ხელმოწერილი და ავთენტიფიცირებუ-
ლი მონაცემების მიწოდება  დოკუმენტების ავ-
თენტიფიკაციის სფეროში გამოყენებისთვის 
ციფრული სერტიფიკატების შესამოწმებლად 
და შესაფასებლად; ციფრული სერტიფიკატის 
შემოწმება, ავთენტიფიკაცია, გაცემა, გავრცე-
ლება და მართვა; ტექნიკური კონსულტაციები 
კომპიუტერული პროგრამირების, საფინანსო 
კომპიუტერული ქსელების, მონაცემთა დამუ-
შავების, უსფრთხო კავშირის, მონაცემთა და-
შიფვრის/კოდირების და გაშიფვრის/დეკოდ-
რების და ლოკალური ქსელების უსაფრ-თხოე-
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ბის სფეროში; გლობალური კომპიუტერული 
ქსელის მეშვეობით  ინფორმაციის გავრცელება 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყო-
ფის, კომპიუტერის აპარატურული საშუალე-
ბების, საფინანსო კომპიუტერული ქსელების  
და ლოკალური ქსელების სფეროში; მომსახუ-
რება მონაცემთა დამუშავების და შემოწმების 
სფეროში; მონაცემთა შენახვა და ამოღება; მო-
ნაცემთა რეპოზიტორიუმი და კლიენტის პრო-
ფილის შესახებ ინფორმაცია; კომპიუტერული 
მონაცემთა ბაზის წვდომის ლიზინგი; ზემოთ 
ჩამოთვლილ ყველა მომსახურებასთან დაკავ-
შირებით ინფორმაციის და კონსულტაციების 
შეთავაზება. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30689 R 
(732) მასტერკარდ ინტერნეშენელ  

ინკორპორეიტიდ. 
2000 პერჩეიზ სტრიტ, პერჩეიზ,  
ნიუ-იორკი, 10577, აშშ 

(511)  
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ამწონი, 
გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმე-
ბის), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, 
განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგუ-
ლირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინს-
ტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, 
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩა-
მწერი დისკები; კომპაქტდისკები, დივიდი და 
სხვა ციფრული ჩამწერი საშუალებები; მექა-
ნიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახ-
დით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქა-
ნები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურ-
ვილობა, კომპიუტერები;  კომპიუტერის პრო-
გრამული უზრუნველყოფა და კომპიუტერუ-
ლი პროგრამები (კომპიუტერის ჩატვირთვა-
დი/ჩაწერილი პროგრამული უზრუნველყოფა); 
კოპმპიუტერის ოპერაციული  პროგრამები, ჩა-
წერილი; კომპიუტერის აპარატურული საშუა-
ლებები და კომპიუტერული პროგრამები (ჩა-
წერილი და/ან ჩატვირთვადი) გადახდების, სა-
ბანკო ოპერაციების, საკრედიტო ბარათების, 
სადებეტო ბარათების, გადახდის ბარათების,  
ბანკომატების, შენახული თანხების, ფულადი 
სახსრების ელექტრონული გადაგზავნის სის-
ტემების, ანგარიშების გადახდაზე მონაცემების  
ელექტრონული დამუშავების და გადაგზავნის 
ფულადი სახსრების გადახდის (ფინანსური ხა-

რჯების), ტრანზაქციების იდენტიფიკაციის, 
მარშრუტიზაციის, ელექტრონული გადახდე-
ბის, ავტორიზაციასთან და გადახდასთან და-
კავშირებული მომსახურების, თაღლითობის 
გამოვლენის და კონტროლის, ავარიულ სიტუ-
აციებში აღდგენის და   დაშიფვრის/გაშიფვრის 
გამარტივებისთვის და მართვისთვის; სამეც-
ნიერო ხელსაწყოები, აპარატები და იარაღები; 
ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის 
ჩამწერი დისკები, ჩამწერი დისკები; მექანიზ-
მები წინასწარი გადახდის აპარატებისთვის; 
სალაროს აპარატები; ინფორმაციის დამუშავე-
ბისთვის განკუთვნილი მოწყობილობა; კომპი-
უტერები, კომპიუტერის აპარატურული საშუ-
ალებები, კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა პროგრამები კომპიუტერებისთვის;  
ტელესაკომუნიკაციო  და ელექტროაპარატები, 
ხელსაწყოები და იარაღები, კერძოდ, აპარატუ-
რა, ხელსაწყოები მონაცმების, რეგისტრაციის-
თვის, გადაცემისთვის და აღწარმოებისთვის, 
მათ შორის, ხმის და გამოსახულების; საბუ-
ღალტრო მანქანები; აპარატურა საფინანსო ან-
გარიშების თვალის მიდევნებისთვის, მართ-
ვისთვის და ანალიზისათვის გლობალური კო-
მპიუტერული ქსელის მეშვეობით;  კომპიუტე-
რის აპარატურული საშუალებები და კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, კერ-
ძოდ,  ლოკალური კომპიუტერული ქსელების 
და გლობალური კომპიუტერული ქსელების, 
შემუშავებისთვის, ტექნიკური მომსახურების-
თვის და  გამოყენებისთვის; სისტემები მეხსიე-
რების ბარათებიდან ინფორმაციის წაკითხვის-
თვის  და სისტემები დამხსომებელი მოწყობი-
ლობებიდან ინფორმაციის წაკითხვისთვის, 
კერძოდ ინტეგრალურ სქემებზე მეხსირებიდან 
და  საკრედიტო, საბანკო ბარათების მეხსიერე-
ბიდან; ჩატვირთვადი ელექტრონული პუბლი-
კაციები; საბეჭდი აპარატურა, მათ შორის, სა-
ბეჭდი აპარატურა, ინფორმაციის დამუშავების 
სისტემებისთვის და საფინანსო ტრანზაქციე-
ბის სისტემებისთვის; მაკოდირებელი მოწყო-
ბილობები და მადეკოდირებელი მოწყობილო-
ბები;  მოდემები;  კომპიუტერის აპარატურუ-
ლი საშუალებები და კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა გადახდის ოპერაციე-
ბის გამარტივებისთვის ელექტრონული საშუა-
ლებების დახმარებით უკაბელო ქსელში, გლო-
ბალურ კომპიუტერულ ქსელში და/ან მობი-
ლური ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობების 
დახმარებით; კომპიუტერის აპარატურული სა-
შუალებები და პროგრამული უზრუნველყოფა  
დაშიფვრისთვის, შიფრის გასაღები, ციფრული 
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სერტიფიკატები, ციფრული ხელმოწერები, 
პროგრამული უზრუნვლეყოფა მონაცემთა 
უსაფრთხო შენახვისათვის და კლიენეტების 
კონფიდენციალური ინფორმაციის მოძიების-
თვის და გადაცემისთვის, რომელსაც იყენებენ 
კერძო პირები, საბანკო დაწესებულებები და 
საფინანსო-საკრედიტო დაწესებულებები; კომ-
პიუტერის აპარატული მოწყობილობები და 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც 
აადვილებს მახლობელი ველის კომუნიკაციე-
ბის (NFC) მოწყობილობების  და რადიოსიხში-
რული იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყობილო-
ბების იდენტიფიკაციას და ავთენტიფიკაცაის; 
კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობები 
და პროგრამული უზრუნველყოფა,  რომელიც 
შეიცავს ელექტრონულ საფულეს, რომელიც 
ინახავს ინფორმაციას მომხმარებლის ანგარიშ-
ზე კუპონების ვაუჩერების, ვაუჩერების კოდე-
ბის  და ფასდაკლებების მიღებისთვის საცალო 
ვაჭრობისას და ერთგულებისთვის ფულადი 
ანაზღაურების მიღებისთვის, რომელიც შეიძ-
ლება ჩაირიცხოს მათ ანგარიშებზე; ჩატვირთ-
ვადი კომპიუტერული პროგრამები და გამოყე-
ნებითი პროგრამული უზრუნველყოფა მობი-
ლური ტელეფონებისთვის და სხვა ციფრული 
მოწყობილობებისთვის, რომლებიც შეიცავს 
ელექტრონულ საფულეს, რომელიც  მომხმა-
რებლებს აძლევს ფასების შედარებაზე ინფორ-
მაციის, პროდუქციის (საქონლის) მიმოხილ-
ვის, სხვა საცალო მოვაჭრეების, და ფასდაკლე-
ბებზე ინფორმაციის წვდომის შესაძლებლო-
ბას; პროგრამული დანართები უკონტაქტო გა-
დახდის ტერმინალებთან გამოყენებისთვის, 
რაც სავაჭრო ობიეტებს აძლევს უკონტაქტო 
მობილური სავაჭრო ოპერაციების მიღების, 
უკონტაქტო ლოიალურობის პროგრამების, 
კუპონების, ფასდაკლებების, ვაუჩერების და 
სპეციალური შეთავაზებების მიღების შესაძ-
ლებლობას; პროგრამული უზრუნველყოფა, 
რომელიც სავაჭრო ობიექტებს აძლევს კუპო-
ნების, ფასდაკლებების, ვაუჩერების და სპეცია-
ლური შეთავაზებების გადაცემის შესაძლებ-
ლობას პირდაპირ მომხმარებლების მობილურ 
სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობებზე, რომ-
ლებიც დაკავშირებულია   რადიოსიხშირული 
იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყობილობებით ან 
მახლობელი ველის კომუნიკაციებით  (NFC); 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც სა-
ვაჭრო ობიექტებს აძლევს შესაძლებლობას გა-
ნათავსონ სმარტ პლაკატები (განცხადებები)  
საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მაღაზიებში, 
რომლებშიც მომხმარებლებს შეუძლიათ შეს-

ვლა თავიანთი მობილური კავშირგაბმულო-
ბის მოწყობილობებით  კუპონების, ფასდაკლე-
ბების, ვაუჩერების, და სპეციალური შეთავაზე-
ბების  მისაღებად, რომლებიც მოწოდებულია 
უკოპნტაქტო რადიოსიხშირული იდენტიფი-
კაციის (RFID) მოწყობილობებით ან   მახლობე-
ლი ველის კომუნიკაციებით (NFC); ინტეგრა-
ლური მიკროსქემები მობილურ ტელეფონებში 
და რადიოსიხშირული იდენტიფიკაციის 
(RFID) მოწყობილობებში ან მახლობელი ვე-
ლის კომუნიკაციების (NFC) მოწყობილობებში 
გამოყენებისთვის; ბარათები მაგნიტური კო-
დით და ბარათები, რომლებიც შეიცავენ ინტე-
გრალურ სქემებიან ჩიპებს (სმარტ-ბარათები); 
უსაფრთხოების კოდირებული ბარათები (კო-
დირებული ბარათები-საშვები); ნამდვილობის 
დამადასტურებელი კოდირებული ბარათები 
დაცვის ელემენტებით; საიდენტიფიკაციო კო-
დირებული ბარათები დაცვის ელემენტებით; 
ჰოლოგრამების შემცველი ბარათები (კოდირე-
ბული);  გადახდის ბარათები, საბანკო ბარათე-
ბი,  საკრედიტო ბარათები, სადებეტო ბარათე-
ბი, სმარტ ბარათები, ბარათები შენახული თან-
ხით სახსრების ჩადებული ლიმიტით, ელექ-
ტრონული მონაცემების მატარებელი ბარათე-
ბი, გადახდის ბარათები და კოდირებული გა-
დახდის ბარათები; საბანკო ბარათები, კერ-
ძოდ, საბანკო ბარათები მაგნიტური კოდით,  
და საბანკო ბარათები, რომლებიც იყენებენ 
მაგნიტურ დამხსომებელ მოწყობილობას და 
მეხსიერებას ინტეგრალურ სქემებზე; გადახ-
დის ბარათებიდან წამკითხავი მოწყობილო-
ბები; მაგნიტური კოდირებული ბარათებიდან 
წამკითხავი  მოწყობილობები, მაგნიტური წამ-
კითხავი მოწყობილობები კოდირებული ბარა-
თებისთვის, ელექტრონული მონაცემების მა-
ტარებელი ბარათებიდან წამკითხავი მოწყობი-
ლობები; დაშიფვრის ელექტრონული ბლოკე-
ბი, კომპიუტერის აპარატურული საშუალებე-
ბი, კომპიუტერის ტერმინალები, კომპიუტე-
რის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლე-
ბიც განკუთვნილია საფინანსო მომსახურების 
სფეროში, საბანკო საქმიანობაში და  ტელესა-
კომუნიკაციო დარგში  გამოყენებისთვის;  კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, 
რომელიც შემუშავებულია სმარტ-ბარათების 
ტერმინალებთან და წამკითხავ მოწყობილო-
ბებთან ურთიერთქმედების უზრუნველსაყო-
ფად; ტელეფონებში და კავშირის სხვა საშუა-
ლებებში  ჩაშენებული კომპიუტერის მიკრო-
სქემები, ჩიპები; ტელესაკომუნიკაციო მოწყო-
ბილობები; ნავაჭრის საფასურის გადახდის ტე-
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რმინალები და კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფა გარიგებებზე ინფორმაციის, 
საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის და ფინანსუ-
რი ინფორმაციის გადაცემისთვის, ასახვისთ-
ვის და შენახვისთვის საფინანსო სამსახურებ-
ში, საბანკო საქმიანობაში და ტელესაკომუნი-
კაციო დარგში გამოყენებისთვის; რადიოსიხ-
შირული იდენტიფიკაციის მოწყობილობები 
(ტრანსპონდერები); ელექტრონული საკონტ-
როლო მოწყობილობები გადახდის პლასტიკუ-
რი ბარათების, საბანკო ბარათების, საკრედი-
ტო ბარათების, სადებეტო ბარათების და გა-
დახდის ბარათების ნამდვილობის შემოწმები-
სათვის; მანქანები, ავტომატები ნაღდი ფულის 
გაცემისათვის; კომპიუტერების პერიფერიული 
მოწყობილობები და ელექტრონული საქონე-
ლი, კერძოდ კალკულატორები, ჯიბის ელექ-
ტრონული ორგანაიზერები, ელექტრონული 
ბლოკნოტები, ჯიბის დამგეგმავები, მობილუ-
რი ტელეფონები, პლანშეტური კომპიუტერე-
ბი, ციფრული ამომკითხავები და პერსონალუ-
რი ციფრული დამხმარეები (PDAs), ავარიული 
სასიგნალო მოწყობილობები; მაუსის ქვესადე-
ბები; ხანძარსაწინაარმდეგო აპარატურა; ნაწი-
ლები  და მაერთებელი ელემენტები ზემოთ ჩა-
მოთვლილი ყველა საქონლისთვის. 
 

35 – რეკლამა, ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე საქმიანობა; კონსულ-
ტაციები ბიზნესის სფეროში; ბიზნესის კვლევა; 
კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები; სა-
ქონლის პრეზენტაცია ტელესაკომუნიკაციო 
საშუალებებზე საცალო ვაჭრობის მიზნების-
თვის;  ფასების შედარების მომსახურება; გამო-
ფენების ორგანიზება კომერციული ან სარეკ-
ლამო მიზენბისთვის;  კონსულტაციები მარკე-
ტინგის სფეროში; ბაზრის შესწავლა; ბარათე-
ბის მფლობელების მყიდველობითი ქცევის 
თვალის მიდევნება, ანალიზი, პროგნოზირება 
და მასზე ინფორმაციის შემოთავაზება; მესამე 
პირების  საქონლის და მომსახურების რეალი-
ზაციის სტიმულირება, ხელშეწყობა წახალისე-
ბის და შეღავათების საშუალებების შეთავა-
ზების მეშვეობით, რომელთა ფორმირებაც 
ხდება საკრედიტო, სადებეტო და გადახდის 
ბარათების გამოყენებისას; ლოიალურობის 
პროგრამების და ბონუსების პროგრამების ად-
მინისტრირება; დახმარება კომერციული ან სა-
მრეწველო საწარმოების მართვაში და დახმა-
რება ბიზნესის მართვაში; კომერციული საქ-
მიანობის შეფასება; კონსულტაციები ბიზნესის 
მართვის საკითხებთან დაკავშირებით; კვლე-

ვები მარკეტინგის სფეროში; სტატისტიკური 
ინფორმაცია (საქმიანი); ანგარიშების ამონაწე-
რების მომზადება; საბუღალტრო წიგნების 
წარმოება (საბუღალტრო აღრიცხვა); კვლევები 
ბიზნესის სფეროში; მომსახურება საზოგადო-
ებრივი ურთიერთობების სფეროში; სარეკლა-
მო ტექსტების გამოქვეყნება; სარეკლამო ფურ-
ცლების, ბროშურების გამოშვება, გამოცემა; სა-
ცალო ვაჭრობის მომსახურება, შემოთაავაზე-
ბული ტელეკომუნიკაციების მობილური სა-
შუალებების მეშვეობით საკრედიტო ბარათე-
ბის და სადებეტო ბარათების შეთავაზებასთან 
დაკავშირებით; საცალო ვაჭრობის მომსახურე-
ბა, შემოთავაზებული ონლაინურ რეჟიმში ქსე-
ლების ან სხვა ელექტრონული საშუალებების 
მეშვეობით ელექტრონულ-გაციფრული ინფო-
რმაციის გამოყენებით საკრედიტო ბარათების 
და სადებეტო ბარათების შეთავაზებასთან და-
კავშირებით; კომპიუტერის მონაცემთა ბაზე-
ბის მართვა; მესამე პირების კონცერეტების და 
კულტურული ღონისძიებების რეკლამირე-
ბა/წინ წაწევა, გამოფენების/ექსპოზიციების 
ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზ-
ნებით; ტრანსპორტირების, მოგზაურობის, სა-
სტუმროების, დროებითი საცხოვრებელი ბი-
ნების, კვების პროდუქტების და მზა კერძების, 
სპორტის, გართობების და ღირშესანიშნაობე-
ბის დათვალიერების, ტურისტული სააგენტო-
ების და ტარიფების, განრიგთან,  გადაზიდვის 
ხერხებთან, მოგზაურობის ორგანიზებასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის რეკლამა; ინ-
ფორმაციის შეთავაზება, რომელიც დაკავშირე-
ბულია საქონლის და მომსახურების  შეძენას-
თან ონლაინურ რეჟიმში  ინტერნეტის და სხვა  
კომპიუტერული ქსელების  მეშვეობით; საფი-
ნანსო ანგარიშგების მართვა; ზემოთ ჩამოთ-
ვლილ ყველა მომსახურებასთან დაკავშირე-
ბით ინფორმაციის და კონსულტაციების შე-
თავაზება. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა; ფი-
ნანსური კონსულტაციები; ფინანსური ინფორ-
მაცია; საფინანსო მომსახურება, კერძოდ, სა-
ბანკო მომსახურება, საკრედიტო ბარათების 
მომსახურება, სადებეტო ბარათების მომსახუ-
რება, გადახდის/ანგარიშსწორების ბარათების 
მომსახურება, ლიმიტირებული სახსრების 
მქონე წინასწარი გადახდის ბარათების მომ-
სახურება, ელექტრონული საკრედიტო და სა-
დებეტო ტრანზაქციები, გადახდებთან და გა-
დახდაზე ანგარიშების წარდგენასთან დაკავში-
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რებული მომსახურება, ფულადი სახსრების გა-
ცემა, ჩეკების ნამდვილობის დადგენა, ჩეკების 
განაღდება, დეპოზიტებთან წვდომის შეთავა-
ზება და ბანკომატების მომსახურება, ტრან-
ზაქციების ავტორიზაციის და ანგარიშსწორე-
ბის მომსახურება, ტრანზაქციების შეჯერება, 
ფულადი სახსრების მართვა, კონსოლიდირე-
ბული ფონდების  საანგარიშსწორებო მომსა-
ხურება, კონსოლიდირებული სადავო საკით-
ხების დამუშავება, საინფორმაციო მომსახურე-
ბა მონაცემთა საცავებთან/ბანკებთან, კლიენ-
ტების პრიფაილებთან და მათთან შეერთებას-
თან, წვდომასთან, დავების ლიკვიდაციას-
თან/მოგვარებასთან დაკავშირებით და მომსა-
ხურება კაპიტალის გადაადგილებაზე გადახ-
დის ბარათების სფეროში; ელექტრონული 
გადახდების დამუშავებასთან დაკავშირებული 
მომსახურება, საგადასახადო ტრანზაქციების 
ნამდვილობის შემოწმებასთან და კონტროლ-
თან დაკავშირებული მომსახურება,   ფულადი 
სახსრების გადაადგილების მომსახურება, კერ-
ძოდ, უსაფრთხო ელექტრონული ტრანზაქციე-
ბი/ოპერაციები ფულადი სახსრებით და ფუ-
ლადი სახსრების ელექტრონული გადაგზავნა 
საზოგადოებრივი კომპიუტერული  ქსელების 
მეშვეობით ელექტრონული ვაჭრობის, ფულა-
დი სახსრების ელექტრონული გადაადგილე-
ბის გამარტივებისთვის; ფინანსური ინფორმა-
ციის შეთავაზება, კერძოდ, საკრედიტო და სა-
დებეტო ბარათებზე მონაცემების და ანგა-
რიშების, ფულადი სახსრების ელექტრონული 
გადარიცხვა და ვალუტის გადაცვლის მომსა-
ხურება, მესამე პირებისთვის რისკების ფინან-
სური შეფასების და მართვის მომსახურება 
სამომხმარებლო კრედიტების სფეროში; ფინან-
სური ინფორმაციის გავრცელება  გლობალური 
კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით, კომპიუ-
ტერით შემოთავაზებული ფინანსური ინფორ-
მაცია უსაფრთხო საინფორმაციო კომპიუტე-
რული ქსელის მეშვეობით და ზემოთ მითითე-
ბულ ყველა მომსახურებასთან დაკავშირებუ-
ლი კონსულტაციები; ფინანსური მომსახურება 
საცალო ვაჭრობის მომსახურების მხარდაჭე-
რისათვის, რომელიც შემოთავაზებულია კავ-
შირის მობილური საშუალებების მეშვეობით, 
კერძოდ, გადახდა უსადენო მოწყობილობების 
მეშვეობით; საცალო ვაჭრობის მომსახურების 
მხარდაჭერისათვის ფინანსური მომსახურების 
შეთავაზება ონლაინურ რეჟიმში ელექტრონუ-
ლი ქსელების მეშვეობით; ფინანსური ანალი-
ზი და კონსულტაციები; საბანკო და საკრედი-
ტო მომსახურება; საკრედიტო ბარათების, სა-

დებეტო ბარათების, ანგარიშსწორების ბარა-
თების და ლიმიტირებული სახსრების მქონე 
წინასწარი გადახდის ბარათების მომსახურება; 
ჩეკების ნამდვილობის შემოწმება; ფინანსური 
ტრანზაქციების დამუშავება, გაფორმება, რო-
გორც ონლაინურ რეჟიმში მონაცემთა კომპიუ-
ტერული ბაზების ან ტელესაკომუნიკაციური 
საშუალებების მეშვეობით, ისე  გაყიდვის ად-
გილებზე; ტექნოლოგიური სამსახურები (დო-
კუმენტების  დამუშავება/გაფორმება) ფინანსუ-
რი ტრანზაქციებისათვის, რომლებსაც ახორ-
ციელებენ ბარათების მფლობელები ბანკომა-
ტების მეშვეობით; ბარათების მფლობელისათ-
ვის ბალანსზე, ფულის შეტანა-გამოტანაზე და-
წვრილებითი ინფორმაციის შეთავაზება ბან-
კომატების მეშვეობით;  ფინანსური ანგარიშ-
სწორების და ფინანსური ავტორიზაციის მომ-
სახურება  ფინანსური გადახდების ოპერაციებ-
თან, ტრანზაქციებთან დაკავშირებით; დაზღ-
ვევა მოგზაურობის, მგზავრობის დროს; სამ-
გზავრო ჩეკების და ვაუჩერების გაცემა და 
განაღდება; გადამხდელების ავთენტიფიკაცია; 
ფინანსური ინფორმაციის შემოწმება; ფინანსუ-
რი ჩანაწერების ტექნიკური მხარდაჭერა; შო-
რეული (დისტანციური)  გადახდების მომსა-
ხურება; ფულადი სახსრების ჩადებული ლი-
მიტით შენახული სახსრების მქონე ელექტრო-
ნული გადახდის სისტემების (საფულეების)  
მომსახურება, ელექტრონული გადახდების 
მომსახურება და ტრანზაქციების ავტორიზა-
ციის და დაფარვის მომსახურება; სადებეტო 
და საკრედიტო მომსახურების შეთავაზება რა-
დიოსიხშირული საიდენტიფიკაციო მოწყობი-
ლობების (ტრანსპონდერების) დახმარებით; 
სადებეტო და საკრედიტო მომსახურების შე-
თავაზება კავშირგაბმულობის და ტელესაკო-
მუნიკაციო მოწყობილობების დახმარებით; სა-
ცალო ვაჭრობის მომსახურების მხარდაჭერის-
თვის ფინანსური მომსახურების შეთავაზება  
მობილური  ტელესაკომუნიკაციო საშუალებე-
ბის,  მათ შორის, უსადენო  მოწყობილობების 
მეშვეობით; სადებეტო და საკრედიტო ტრან-
ზაქციების  დამუშავება ტელეფონით და ტე-
ლესაკომუნიკაციო მოწყობილობების მეშვეო-
ბით; საცალო ვაჭრობის მომსახურების მხარ-
დაჭერისათვის ფინანსური მომსახურების შე-
თავაზება ონლაინურ რეჟიმში ქსელების ან 
სხვა ელექტონული საშუალებების მეშვეობით, 
რომლებიც იყენებენ ინფორმაციას ელექტრო-
ნულ-გაციფრულ ფორმაში; ვალუტის გადაც-
ვლის მომსახურება, კერძოდ, ვალუტის, მათ 
შორის, ელექტრონული ფულადი სახსრების 
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უსაფრთხო გადაცვალა კომპიუტერული ქსე-
ლების საშუალებით, რომლებიც ხელმისაწვ-
დომია სმარტ  ბარათებით; ვებ-საიტის მეშვეო-
ბით ანგარიშების გადახდის მომსახურების შე-
თავაზება; ელექტრონული საბანკო მომსახუ-
რება გლობალური კომპიუტერული ქსელის 
მეშვეობით, ელექტრონული მობილური საბან-
კო მომსახურება, ელექტრონული გადახდის 
მომსახურება, რომელიც მოიცავს ანგარიშის 
გადახდის მონაცემების დამუშავებას და გადა-
ცემას; საინფორმაციო ცენტრის ფინანსური სე-
რვისები; ბანკთშორისი გადაცემის მომსახურე-
ბა, კერძოდ ბანკიდან ბანკში ფულის პირდა-
პირი ელექტრონული ტრანსფერები და საბან-
კო ანგარიშზე ინფორმაციის შეთავაზება ტე-
ლეფონით; დისტანციური საბანკო მომსახუ-
რება; ფინანსური მომსახურების  შეთავაზება 
ტელეფონით ან გლობალური კომპიუტერული 
ქსელის ან ინტერნეტის მეშვეობით; ფინანსუ-
რი მომსახურება, კერძოდ, უკონტაქტო მობი-
ლური გადახდების უზრუნველყოფა საცალო 
ვაჭრობის, ონლაინ ვაჭრობის და საბითუმო ვა-
ჭრობის ადგილებზე; ფინანსური მომსახურება, 
კერძოდ, ღრუბლოვანი ელექტრონული საფუ-
ლის უზრუნველყოფა, რომელიც ინახავს ინ-
ფორმაციას კლიენტის ანგარიშზე, საცალო ვაჭ-
რობის მაღაზიებში კუპონების, ვაუჩერების, 
ვაუჩერების კოდების და ფასდაკლების  წვდო-
მისათვის და ერთგულების ბარათების ან ფუ-
ლად-საკრედიტო ანაზრაურების მისაღებად, 
რომელიც შეიძლება ჩარიცხულ იქნეს  მათ ან-
გარიშებზე ნაღდი ფულის დაბრუნების სისტე-
მის მეშვეობით; მომსახურება უძრავი ქონების 
სფეროში; უძრავი ქონების შეფასება; უძრავ ქო-
ნებაში ინვესტიციების მართვა; უძრავ ქონება-
ში ინვესტირების სფეროში მომსახურება; უძ-
რავი ქონების დაზღვევა; დაზღვევა ქონე-
ბის/საკუთრების მფლობელებისათვის; ქონე-
ბის და საკუთრების დაზღვევასთან დაკავში-
რებული მომსახურება; ფინანსირება უძრავი 
ქონების სფეროში; უძრავ ქონებასთან დაკავ-
შირებული  ოპერაციებისას საბროკერო მომსა-
ხურება/შუამავლობა; უძრავი ქონების შეფასე-
ბა; უძრავი ქონების სააგენტოების მომსახუ-
რება; უძრავი ქონების ღირებულების განსაზ-
ღვრა; უძრავი ქონების მართვა; უძრავ ქონე-
ბასთან დაკავშირებული ფინანსური ოპერა-
ციების მართვა; იპოთეკური კრედიტების, და 
უძრავი ქონების დაგირავებით სესხების შეთა-
ვაზება; უძრავი ქონების მშენებლობასთან და-
კავშირებული ფინანსური მომსახურება; ფი-
ნანსური საბროკერო მომსახურება უძრავი ქო-

ნების სფეროში; ფინანსური მომსახურება, რო-
მელიც დაკავშირებულია  უძრავ ქონებასთან, 
შენობებთან და ნაგებობებთან; უძრავი ქონების 
შეძენისას შეთავაზებული ფინანსური მომსა-
ხურება;  უძრავი ქონების დაგირავების საფუძ-
ველზე საკრედიტო ხელშეკრულებების და სე-
სხებთან დაკავშირებული შეთანხმებების  მომ-
ზადება, შედგენა; უძრავი ქონების ერთობლი-
ვი მფლობელობის მომზადება, შედგენა; უძრა-
ვი ქონების შესყიდვისთვის ფინანსური უზ-
რუნვლეყოფის ორგანიზება; დახმარება უძრა-
ვი ქონების შეძენისას და უძრავ ქონებაში კა-
პიტალდაბანდებებისას; უძრავ ქონებაში კაპი-
ტალდაბანდება; კომერციული მიზნებისთვის 
გამოყენებული ქონების სფეროში  ინვესტირე-
ბა; საკუთრების, უძრავი ქონების ყიდვასთან 
დაკავშირებული ფინანსური მომსახურება; სა-
კუთრების  გაყიდვასთან დაკავშირებული ფი-
ნანსური მომსახურება; სრულ საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ფინანსური შეფა-
სება; იჯარით აღებული საკუთრების ფინანსუ-
რი შეფასება; უძრავი ქონების იჯარით აღების, 
იჯარით გაცემის ორგანიზება; უძრავი ქონების 
იჯარით აღებასთან/გაცემასთან დაკავშირებუ-
ლი შეთანხმემბების მომზადება, შედგენა; სა-
კუთრების ლიზინგი, უძრავი ქონების ლი-
ზინგი; სრულ საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ლიზინგი; უძრავ ქონებასთან დაკავ-
შირებულ ოპერაციების მართვის მომსახურება; 
ქონების ღირებულების  შეფასება, განსაზღვრა;  
უძრავი ქონების ობიექტების, საკუთრების პო-
რტფელის მართვა; ქონების მართვა; უძრავი 
ქონების ფლობასთან დაკავშირებული კონ-
სულტაციები და რეკომენდაციები; უძრავი ქო-
ნების ღირებულების შეფასება/განსაზღვრას-
თან დაკავშირებული კონსულტაციები და რე-
კომენდაციები;  კონსულტაციები და რეკომენ-
დაციები კორპორაციული უძრავი ქონების 
სფეროში;  უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული 
კომპიუტერიზებული მომსახურება; უძრავ  
ქონებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო 
მომსახურება; უძრავ ქონებასთან  დაკავშირე-
ბული ინფორმაციის შეთავაზება; უძრავი ქო-
ნების ბაზართან დაკავშირებული ინფორმა-
ციის შეთავაზება; უძრავი ქონების შეძენასთან 
დაკავშირებული კვლევები; უძრავი ქონების 
შერჩევასთან დაკავშირებული კვლევები; საკ-
რედიტო (იპოთეკური) დაფინანსება და აქტი-
ვების სეკიურიტიზაცია; საგადასახადო, ვალ-
დებულებების შესრულებასთან, საბანკო მომ-
სახურებასთან, საკრედიტო ბარათებთან, სადე-
ბეტო ბარათებთან და გადახდის ბარათებთან 
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დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურე-
ბა; ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მომსახურე-
ბასთან დაკავშირებით ინფორმაციის და კონ-
სულტაციების შეთავაზება. 
 

38 – ტელეკომუნიკაციები; მობილური/ფიჭუ-
რი ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება; ტელე-
საკომუნიკაციო მომსახურება ინტერნეტის სა-
ფუძველზე; მონაცემების გადაცემასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება; ელექტრომონაცემე-
ბის გადაცემა მონაცემთა დისტანციური დამუ-
შავების გლობალური ქსელის, მათ შორის, ინ-
ტერნეტის მეშვეობით; მონაცემთა ბანკიდან 
ინფორმაციის გადაცემასთან, შემოთავაზებას-
თან ან ასახვასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება, რომელიც ინახება კომპიუტერის მეხსიე-
რებაში, ან ინტერნეტის მეშვეობით საფინანსო 
მომსახურების სფეროში; მონაცემთა გადაცემა 
ელექტრონული გამოსახულებების გამოყენე-
ბის მეშვეობით, რომელთა დამუშავებაც ხდება 
მობილური ტელეფონით; ელექტრონული ფო-
სტა, შეტყობინებების გაგზავნა და მიღება; ტე-
ლე, რადიო და ინტერნეტ  მაუწყებლობა; უსა-
ფრთხო კომპიუტიზირებულ საინფომაციო 
ქსელთან მრავალმომხმარებლიანი წვდომის 
შეთავაზება საფინანსო მომსახურების სფერო-
ში  ინფორმაციის ერთობლიობის/რიგის გადა-
ცემისთვის და გავრცელებისთვის; სატელეფო-
ნო ზარების წინასწარ გადახდის ბარათების 
მომსახურება; ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მომ-
სახურებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის 
და კონსულტაციების შეთავაზება. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მათთან დაკავშირებული კვლევები 
და დიზაინი; სამრეწველო ანალიზი და კვლე-
ვები; კომპიუტერის აპარატურული საშუალე-
ბების და კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის დიზაინი და შემუშავება; მონაცე-
მების და დოკუმენტების გადატანა ფიზიკური 
მატარებლებიდან ელექტრონულ მატარებლებ-
ზე; კონსულტაციები კომპიუტერის აპარატუ-
რული საშუალებების და კომპიუტერის პრო-
გრამული უზრუნველყოფის სფეროში; პროგ-
რამირება; კომპიუტერული სისტემების, მონა-
ცემთა ბაზების და დანართების მართვის სა-
კითხებში მხარდაჭერა და კონსულტაციები; 
დროებით სარგებლობაში არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის და დანართე-
ბის შეთავაზება მახლობელი ველის კომუნი-
კაციების (NFC) მოწყობილობების ავთენტიფი-
კაციის და ციფრული მანდატების მართვისთ-
ვის, ლოკალიზაციისთვის, გააქტიურებისთვის 

და გაუქმებისთვის; მობილური ციფრული მო-
წყობილობებისთვის კომპიუტერის აპარატუ-
ლი მოწყობილობების და გამოყენებითი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის დაპროექტება, შე-
მუშავება, მომსახურება და განახლება; მობი-
ლური ტელეფონებისთვის და სხვა ციფრული 
მოწყობილობებისთვის ჩატვირთვადი კომპიუ-
ტერული პროგრამების და გამოყენებითი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის დაპროექტება, შე-
მუშავება, მომსახურება და განახლება, რომ-
ლებიც მომხმარებლებს აძლევს კუპონების, 
ვაუჩერების, ვაუჩერების კოდების, ფასდაკლე-
ბაზე ინფორმაციის, ფასების შედარებაზე ინ-
ფორმაციის, პროდუქციის მიმოხილვის, მესამე 
პირების საცალო ვაჭრობის ვებ-საიტების 
წვდომის შესაძლებლობას; ჩატვირთვადი კომ-
პიუტერული პროგრამების და გამოყენებითი 
პროგრამული უზრუნველყოფის დაპროექტე-
ბა,  შემუშავება, მომსახურება და განახლება, 
რომლებიც მომხმარებლებს აძლევს სტიმული-
რებაზე წინადადებების წვდომის და ფულადი 
ბონუსების მიღების შესაძლებლობას, რომლე-
ბიც შეიძლება ჩაირიცხოს მათ ანგარისებზე 
ნაღდი ფულის დაბრუნების სისტემის მეშვეო-
ბით; გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის პროვაიდერის (ASP) პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ვაუჩერების, კუპონების, ვაუჩე-
რების კოდების, სპეციალური წინადადებების, 
საქონელზე ინფორმაციის, ფასებზე ინფორმა-
ციის, ვებ-საიტებზე მითითებების მიღებისთ-
ვის, გადაცემისთვის და ასახვისთვის და სა-
ქონლის და მომსახურების შეძენისთვის მონა-
ცემების მიღებისთვის და გადაცემისთვის; და-
ნართების მომწოდებლის მიერ შემოთავაზებუ-
ლი პოგრამული უზრუნველყოფა მომხმარებ-
ლებისთვის მესამე პოირების საქონელზე და 
მომსახურებაზე ფასდაკლებების, ვაუჩერების 
და სპეციალური წინადადებების შესასხებ ინ-
ფორმაციის მიწოდებისათვის; დანართების 
პროვაიდერის მომსახურება, რომელიც ეხება 
სოციალური ქსელების პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფას; გრაფიკული დიზაინი ინტერნეტში 
ვებ-გვერდების  კომპილაციისთვის;  კომპიუ-
ტერის აპარატურულ საშუალებებთან და კომ-
პიუტერის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან 
დაკავშირებული ინფორმაცია, მოწოდებული 
ონლაინურ რეჟიმში გლობალური კომპიუტე-
რული ქსელიდან ან ინტერნეტიდან;  ვებ-საი-
ტების შექმნა და ტექნიკური მომსახურე-
ბა/მხარდაჭერა; მესამე პირებისთვის ვებ-საი-
ტების ჰოტსინგი; ვებ-გვერდების შექმნა; მერ-
ჩენდაიზერული (საბითუმო ვაჭრობა), სავაჭრო 
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ფირმების ვებ-საიტების დიზაინი, შექმნა და 
ჰოსტიგი;  ანგარიშების გადახდის ვებ-საიტე-
ბის დიზაინი, შექმნა და ჰოსტინგი;  კომპიუ-
ტერთან  და ინტერნეტთან დაკავშირებული 
მომსახურება, კერძოდ, ონლაინური მონაცემ-
თა ბაზების შეთავაზება გლობალური კომპიუ-
ტერული ქსელის მეშვეობით  ნამდვილობის 
იდენტიფიკაციის და კონტროლის სფეროში;  
საფინანსო ინფორმაციის მონაცემების დაშიფ-
ვრა/კოდირება და გაშიფვრა/დეკოდრება; ციფ-
რული ხელმოწერის ავთენტიფიკაციის სამსა-
ხური მესამე პირების ავთენტიფიკაციისთვის, 
კერძოდ, მონაცემთა დაშიფვრა და მონაცემთა 
მთლიანობა; მესამე პირებისთვის დასიფრული 
და ციფრულად ხელმოწერილი და ავთენტი-
ფიცირებული მონაცემების მიწოდება  დოკუ-
მენტების ავთენტიფიკაციის სფეროში გამოყე-
ნებისთვის ციფრული სერტიფიკატების შესა-
მოწმებლად და შესაფასებლად; ციფრული 
სერტიფიკატის შემოწმება, ავთენტიფიკაცია, 
გაცემა, გავრცელება და მართვა; ტექნიკური 
კონსულტაციები კომპიუტერული პროგრამი-
რების, საფინანსო კომპიუტერული ქსელების, 
მონაცემთა დამუშავების, უსფრთხო კავშირის,  
მონაცემთა დაშიფვრის/კოდირების და გაშიფ-
ვრის/დეკოდრების და ლოკალური ქსელების 
უსაფრთხოების სფეროში; გლობალური კომ-
პიუტერული ქსელის მეშვეობით  ინფორმაცი-
ის გავრცელება კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფის, კომპიუტერის აპარატურუ-
ლი საშუალებების, საფინანსო კომპიუტერუ-
ლი ქსელების  და ლოკალური ქსელების სფე-
როში; მომსახურება მონაცემთა დამუშავების 
და შემოწმების სფეროში; მონაცემთა შენახვა 
და ამოღება; მონაცემთა რეპოზიტორიუმი და 
კლიენტის პროფილის შესახებ ინფორმაცია; 
კომპიუტერული მონაცემთა ბაზის წვდომის 
ლიზინგი; ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მომსა-
ხურებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის და 
კონსულტაციების შეთავაზება. 
__________________________________________ 
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სისტემური საძიებლები 
 

გამოგონებები 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 
საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 

(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 
B 61 H 1/00; F 16 D 65/04; F 16 D 69/02 AP 2021 15349 A 

F 16 L 17/00; F 16 L 37/00 AP 2021 15200 A 
F 24 J 2/38; F 24 J 2/54 AP 2021 15321 A 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AP 2021 15200 A F 16 L 17/00; F 16 L 37/00 
AP 2021 15321 A F 24 J 2/38; F 24 J 2/54 
AP 2021 15349 A B 61 H 1/00; F 16 D 65/04; F 16 D 69/02 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

A 61 K 9/00; A 61 K 31/56; A 61 K 31/4704; 
A 61 K 31/40; A 61 P 11/00 

P 2021 7239 B AP 2020 15035 A 

A 61 K 31/573; A 61 K 31/167; A 61 K 47/10; 
A 61 K 9/00;  A 61 P 11/00 

P 2021 7240 B AP 2020 15034 A 

A 61 K 31/7076; A 61 P 31/18 P 2021 7231 B AP 2020 15046 A 
A 61 K 36/87; A 61 K 45/06; A 61 K 31/05; 
A 61 K 31/7004; A 61 P 3/04; A 61 P 3/10 

P 2021 7236 B AP 2020 14527 A 

A 61 P 35/00; C 07 K 16/00 P 2021 7232 B AP 2020 14875 A 
A 61 P 35/00; C 07 D 471/04 P 2021 7234 B AP 2020 14998 A 
B 21 B 19/04 P 2021 7237 B AP 2020 15049 A 
B 21 J 7/14 P 2021 7238 B AP 2020 15171 A 
B 65 D 71/00 P 2021 7233 B AP 2020 15295 A 
C 07 D 215/227; A 61 K 31/47; A 61 P 35/00 P 2021 7235 B AP 2021 13220 A 
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სისტემური საძიებლები 

პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 
და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 

 

პატენტის ნომერი 
(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

P 2021 7231 B AP 2020 15046 A A 61 K 31/7076; A 61 P 31/18 
P 2021 7232 B AP 2020 14875 A A 61 P 35/00; C 07 K 16/00 
P 2021 7233 B AP 2020 15295 A B 65 D 71/00 
P 2021 7234 B AP 2020 14998 A A 61 P 35/00; C 07 D 471/04 
P 2021 7235 B AP 2020 13221A C 07 D 215/227; A 61 K 31/47; A 61 P 35/00 

P 2021 7236 B AP 2020 14527 A 
A 61 K 36/87; A 61 K 45/06; A 61 K 31/05; 
A 61 K 31/7004; A 61 P 3/04; A 61 P 3/10 

P 2021 7237 B AP 2020 15049 A B 21 B 19/04 
P 2021 7238 B AP 2020 15171 A B 21 J 7/14 

P 2021 7239 B AP 2020 15035 A 
A 61 K 9/00; A 61 K 31/56; A 61 K 31/4704; 
A 61 K 31/40; A 61 P 11/00 

P 2021 7240 B AP 2020 15034 A 
A 61 K 31/573; A 61 K 31/167; A 61 K 47/10; 
A 61 K 9/00;  A 61 P 11/00 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AP 2012 13221 AP 2020 13221 A P 2021 7235 B 
AP 2015 14527 AP 2020 14527 A P 2021 7236 B 
AP 2017 14875 AP 2020 14875 A P 2021 7232 B 
AP 2017 14998 AP 2020 14998 A P 2021 7234 B 
AP 2017 15034 AP 2020 15034 A P 2021 7240 B 
AP 2017 15035 AP 2020 15035 A P 2021 7239 B 
AP 2017 15046 AP 2020 15046 A P 2021 7231 B 
AP 2019 15049 AP 2020 15049 A P 2021 7237 B 
AP 2019 15171 AP 2020 15171 A P 2021 7238 B 
AP 2020 15295 AP 2020 15295 A P 2021 7233 B 
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სისტემური საძიებლები 

სასარგებლო მოდელები 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 
საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 

(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 
B 67 D 3/00 AU 2021 15418 U 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AU 2021 15418 U B 67 D 3/00 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

A 61 M 16/00 U 2021 2074 Y AU 2020 15320 U 
C 04 B 7/00 U 2021 2073 Y AU 2020 15127 U 

 
პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

პატენტის ნომერი 
(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

U 2021 2073 Y AU 2020 15127 U C 04 B 7/00 
U 2021 2074 Y AU 2020 15320 U A 61 M 16/00 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AU 2019 15127 AU 2020 15127 U U 2021 2073 Y 
AU 2020 15320 AU 2020 15320 U U 2021 2074 Y 
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სისტემური საძიებლები 

დიზაინები 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 
01-01 AD 2021 1182 S 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AD 2021 1182 S 01-01 

 
 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli dizainebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da patentis nomris 
Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

patentis nomeri 
(11) 

07-01 D 2021 882 S 

 
patentis nomris da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis 

Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

D 2021 882 S 07-01 

 
ganacxadis nomris da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis nomeri 

(21) 
patentis nomeri 

(11) 

AD 2021 1204 D 2021 882 S 
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სისტემური საძიებლები 

სასაქონლო ნიშნები 
 

რეგისტრაციის ნომრის, განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების 
ნომრისა და ბიულეტენის ნომრისშესაბამისობის ცხრილი 

 
 

რეგისტრაციის 
ნომერი 

(111) 

განაცხადის  
ნომერი 

(210) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

ბიულეტენის 
ნომერი 

M 2021 33762 R AM 111848 – 5(561)2021 
M 2021 33763 R AM 111728 – 5(561)2021 
M 2021 33764 R AM 112063 – 5(561)2021 
M 2021 33765 R AM 103484 AM 2020 103484 A 16(548)2020 
M 2021 33766 R AM 106773 AM 2020 106773 A 17(549)2020 
M 2021 33767 R AM 106796 AM 2020 106796 A 17(549)2020 
M 2021 33768 R AM 106797 AM 2020 106797 A 17(549)2020 
M 2021 33769 R AM 106798 AM 2020 106798 A 17(549)2020 
M 2021 33770 R AM 106932 AM 2020 106932 A 17(549)2020 
M 2021 33771 R AM 107050 AM 2020 107050 A 17(549)2020 
M 2021 33772 R AM 107057 AM 2020 107057 A 19(551)2020 
M 2021 33773 R AM 107290 AM 2020 107290 A 18(550)2020 
M 2021 33774 R AM 107295 AM 2020 107295 A 18(550)2020 
M 2021 33775 R AM 107296 AM 2020 107296 A 17(549)2020 
M 2021 33776 R AM 107299 AM 2020 107299 A 17(549)2020 
M 2021 33777 R AM 107300 AM 2020 107300 A 17(549)2020 
M 2021 33778 R AM 107473 AM 2020 107473 A 18(550)2020 
M 2021 33779 R AM 107549 AM 2020 107549 A 18(550)2020 
M 2021 33780 R AM 107578 AM 2020 107578 A 19(551)2020 
M 2021 33781 R AM 107652 AM 2020 107652 A 21(553)2020 
M 2021 33782 R AM 107812 AM 2020 107812 A 22(554)2020 
M 2021 33783 R AM 107843 AM 2020 107843 A 22(554)2020 
M 2021 33784 R AM 107887 AM 2020 107887 A 21(553)2020 
M 2021 33785 R AM 107913 AM 2020 107913 A 21(553)2020 
M 2021 33786 R AM 107914 AM 2020 107914 A 21(553)2020 
M 2021 33787 R AM 107917 AM 2020 107917 A 21(553)2020 
M 2021 33788 R AM 112056 – 5(561)2021 
M 2021 33789 R AM 111884 – 5(561)2021 
M 2021 33790 R AM 112068 – 5(561)2021 
M 2021 33791 R AM 112070 – 5(561)2021 
M 2021 33792 R AM 112071 – 5(561)2021 
M 2021 33793 R AM 112073 – 5(561)2021 
M 2021 33794 R AM 111611 – 5(561)2021 
M 2021 33795 R AM 111960 – 5(561)2021 
M 2021 33796 R AM 107029 AM 2020 107029 A 17(549)2020 
M 2021 33797 R AM 107030 AM 2020 107030 A 17(549)2020 
M 2021 33798 R AM 107031 AM 2020 107031 A 18(550)2020 
M 2021 33799 R AM 107035 AM 2020 107035 A 18(550)2020 
M 2021 33800 R AM 107840 AM 2020 107840 A 22(554)2020 
M 2021 33801 R AM 107841 AM 2020 107841 A 22(554)2020 
M 2021 33802 R AM 107842 AM 2020 107842 A 22(554)2020 
M 2021 33803 R AM 112051 – 5(561)2021 
M 2021 33804 R AM 112053 – 5(561)2021 
M 2021 33805 R AM 112080 – 5(561)2021 
M 2021 33806 R AM 112043 – 5(561)2021 
M 2021 33807 R AM 111862 – 5(561)2021 
M 2021 33808 R AM 111863 – 5(561)2021 
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სისტემური საძიებლები 

1 2 3 4 
M 2021 33809 R AM 112069 – 5(561)2021 
M 2021 33810 R AM 112084 – 5(561)2021 
M 2021 33811 R AM 112072 – 5(561)2021 
M 2021 33812 R AM 112082 – 5(561)2021 
M 2021 33813 R AM 112165 – 5(561)2021 
M 2021 33814 R AM 112159 – 5(561)2021 
M 2021 33815 R AM 112168 – 5(561)2021 
M 2021 33816 R AM 112175 – 5(561)2021 
M 2021 33817 R AM 112170 – 5(561)2021 
M 2021 33818 R AM 106056 AM 2020 106056 A 23(555)2020 
M 2021 33819 R AM 106057 AM 2020 106057 A 23(555)2020 
M 2021 33820 R AM 106656 AM 2020 106656 A 17(549)2020 
M 2021 33821 R AM 106962 AM 2020 106962 A 18(550)2020 
M 2021 33822 R AM 106963 AM 2020 106963 A 18(550)2020 
M 2021 33823 R AM 107049 AM 2020 107049 A 23(555)2020 
M 2021 33824 R AM 107158 AM 2020 107158 A 17(549)2020 
M 2021 33825 R AM 107313 AM 2020 107313 A 17(549)2020 
M 2021 33826 R AM 107553 AM 2020 107553 A 20(552)2020 
M 2021 33827 R AM 107554 AM 2020 107554 A 20(552)2020 
M 2021 33828 R AM 107816 AM 2020 107816 A 22(554)2020 
M 2021 33829 R AM 107823 AM 2020 107823 A 22(554)2020 
M 2021 33830 R AM 107824 AM 2020 107824 A 22(554)2020 
M 2021 33831 R AM 107981 AM 2020 107981 A 22(554)2020 
M 2021 33832 R AM 107982 AM 2020 107982 A 22(554)2020 
M 2021 33833 R AM 108068 AM 2020 108068 A 23(555)2020 
M 2021 33834 R AM 108117 AM 2020 108117 A 23(555)2020 
M 2021 33835 R AM 108127 AM 2020 108127 A 22(554)2020 
M 2021 33836 R AM 111864 – 5(561)2021 
M 2021 33837 R AM 112074 – 5(561)2021 
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სისტემური საძიებლები 

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა და განაცხადის ნომრის  
შესაბამისობის ცხრილი 

 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

განაცხადის ნომერი 
(210) 

 1 2 
AM 2021 109374 A AM 109374 
AM 2021 109383 A AM 109383 
AM 2021 109384 A AM 109384 
AM 2021 109385 A AM 109385 

1 2  AM 2021 109428 A AM 109428 
AM 2021 105970 A AM 105970  AM 2021 109430 A AM 109430 
AM 2021 108496 A AM 108496  AM 2021 109498 A AM 109498 
AM 2021 108497 A AM 108497  AM 2021 109510 A AM 109510 
AM 2021 108679 A AM 108679  AM 2021 109512 A AM 109512 
AM 2021 109006 A AM 109006  AM 2021 109520 A AM 109520 
AM 2021 109010 A AM 109010  AM 2021 109588 A AM 109588 
AM 2021 109302 A AM 109302  AM 2021 109589 A AM 109589 
AM 2021 109304 A AM 109304  AM 2021 109590 A AM 109590 
AM 2021 109305 A AM 109305  AM 2021 109601 A AM 109601 
AM 2021 109354 A AM 109354  AM 2021 109602 A AM 109602 
AM 2021 109360 A AM 109360  AM 2021 109668 A AM 109668 
AM 2021 109361 A AM 109361  AM 2021 109675 A AM 109675 
AM 2021 109372 A AM 109372  AM 2021 109677 A AM 109677 

 
 

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის საძიებელი საქონლისა  
და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით 

 
საქონლისა და/ან 

მომსახურების 
კლასი 
(511) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

 1 2 
30 AM 2021 109510 A 
31 AM 2021 108679 A 
31 AM 2021 109510 A 

1 2  32 AM 2021 109374 A 
3 AM 2021 108679 A  32 AM 2021 109510 A 
5 AM 2021 108679 A  32 AM 2021 109512 A 
5 AM 2021 109010 A  33 AM 2021 108679 A 
5 AM 2021 109302 A  33 AM 2021 109374 A 
5 AM 2021 109304 A  33 AM 2021 109512 A 
5 AM 2021 109305 A  33 AM 2021 109588 A 
5 AM 2021 109668 A  33 AM 2021 109589 A 
7 AM 2021 109360 A  33 AM 2021 109590 A 
9 AM 2021 109006 A  34 AM 2021 108679 A 
9 AM 2021 109602 A  34 AM 2021 109601 A 

14 AM 2021 108679 A  35 AM 2021 109354 A 
16 AM 2021 108679 A  35 AM 2021 109510 A 
16 AM 2021 109510 A  35 AM 2021 109512 A 
18 AM 2021 108679 A  35 AM 2021 109677 A 
20 AM 2021 108679 A  36 AM 2021 108679 A 
21 AM 2021 108679 A  37 AM 2021 109430 A 
24 AM 2021 108679 A  38 AM 2021 108679 A 
25 AM 2021 108679 A  38 AM 2021 109428 A 
28 AM 2021 108679 A  39 AM 2021 108679 A 
28 AM 2021 109361 A  41 AM 2021 108679 A 
29 AM 2021 109372 A  41 AM 2021 109428 A 
29 AM 2021 109510 A  41 AM 2021 109520 A 
30 AM 2021 108679 A  42 AM 2021 109675 A 

 
 #5  2021 03 25 

 
196 



                                                    
 
 

სისტემური საძიებლები 

 
 
 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის ნომრის 
საძიებელი საქონლისა და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით 

 
 

1 2  1 2 
43 AM 2021 108496 A  43 AM 2021 109498 A 
43 AM 2021 108497 A  43 AM 2021 109520 A 
43 AM 2021 108679 A  44 AM 2021 105970 A 
43 AM 2021 109383 A  44 AM 2021 108679 A 
43 AM 2021 109384 A  44 AM 2021 109520 A 
43 AM 2021 109385 A    

საქონლისა და/ან 
მომსახურების კლასი 

(511) 

დაჩქარებული პროცედურით 
რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის 

ნომერი 
(111) 

1 2 
5 M 2021 33803 R 
5 M 2021 33804 R 
5 M 2021 33806 R 
5 M 2021 33812 R 
14 M 2021 33814 R 
18 M 2021 33814 R 
25 M 2021 33814 R 
29 M 2021 33788 R 
30 M 2021 33810 R 
32 M 2021 33789 R 
32 M 2021 33794 R 
32 M 2021 33807 R 
32 M 2021 33808 R 
33 M 2021 33794 R 
34 M 2021 33788 R 
35 M 2021 33763 R 
35 M 2021 33790 R 
35 M 2021 33791 R 
35 M 2021 33792 R 
35 M 2021 33793 R 
35 M 2021 33805 R 
35 M 2021 33837 R 
36 M 2021 33836 R 
37 M 2021 33815 R 
38 M 2021 33790 R 
38 M 2021 33791 R 
38 M 2021 33792 R 
38 M 2021 33793 R 
38 M 2021 33795 R 
38 M 2021 33805 R 
38 M 2021 33809 R 
38 M 2021 33811 R 
38 M 2021 33837 R 
41 M 2021 33762 R 
41 M 2021 33764 R 
41 M 2021 33790 R 
41 M 2021 33791 R 
41 M 2021 33792 R 
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სისტემური საძიებლები 

 
 

1 2 
41 M 2021 33793 R 
41 M 2021 33795 R 
41 M 2021 33805 R 
41 M 2021 33809 R 
41 M 2021 33811 R 
41 M 2021 33816 R 
41 M 2021 33837 R 
43 M 2021 33813 R 
44 M 2021 33762 R 
44 M 2021 33817 R 
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სამრეწველო საკუთრების 
ოფიციალური ბიულეტენი     

 

 

5(561) 
 

 

გამოგონებები 

სასარგებლო მოდელები 

დიზაინები 

სასაქონლო ნიშნები 
 

 

 

 

მთავარი რედაქტორი:    ნ. ბებრიშვილი 
კორექტორი:  ლ. ჭანტურია 

დამკაბადონებლები:        მ. ორდენიძე 
ქ. სვანიძე 

პოლიგრაფიული ჯგუფი:  მ. მეჩიტიშვილი  
ი. გოგოლაშვილი 
ლ. დოლიძე 

 

 

 

 

 

 
ხელმოწერილია გამოსაცემად 2021 03 24 
 

ტირაჟი 10 
შეკვეთა #5 

ბიულეტენის ელექტრონული ვერსიის გაცნობა შესაძლებელია საქპატენტის ვებგვერდზე 
 

 

სათაო ოფისი: 3300 ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. #5; ფაქსი: (+995 32) 2252531 
0179 ქ. თბილისი, ნინო რამიშვილის ქ. #31; ტელ.: (+995 32) 2252531 

info@sakpatenti.org.ge 
www.sakpatenti.gov.ge 
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