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gamogonebebi
sasargeblo modelebi
samrewvelo nimuSebi
sasaqonlo niSnebi

biuletenSi moTavsebuli masalebis gamoqveynebis
TariRia 2008 wlis 25 ivlisi
biuleteni gamodis TveSi orjer

Semotanili patentebi
patentebi:

##

4430-4431

patentebi gamogonebebze (meore publikacia)
patentebi:

##

4432-4441

patentebi sasargeblo modelebze (meore publikacia)
patentebi:

##

1432-1438

patentebi samrewvelo nimuSebze (meore publikacia)
patenti:

#

349

sasaqonlo niSnebi

erovnuli ganacxadebi: ##

45281; 45472; 45518; 45531; 45635-45637;
45641-45644; 45661; 45663-45672; 45674-45676; 45679; 45715-45716; 45735; 45844;
45848

saerTaSoriso ganacxadebi:

##

44387; 44401; 44446; 44460-44461; 44679;
44688; 44693; 44755; 44925-44937;
44939; 44951-44953; 44955-44958;
45100; 45148-45159; 45161; 45164-45169; 45171-45181; 45207-45212;
45214-45218; 45221-45223; 45225-45226; 45228-45234; 45250-45254;
-45256-45261; 45263-45264; 45285-45301; 45307-45313; 45322-45332;
45334-45337; 45339; 45359-45374;
45376-45382; 45386; 45388-45406;
45409-45414; 47465

2

registrirebuli sasaqonlo niSnebi:

## 18578-18609

saerTaSoriso registrirebuli sasaqonlo
niSnebi:
## 43387-43392; 43394; 43397; 43399-43403; 43537; 43731-43732; 43735-43745; 43748; 43773-43786; 43788-43805;
43807-43810; 43812-43814; 43816-43818; 43820-43824;
43844-43857; 43862-43863; 43865-43875; 43878-43887;
43903-43917

_________________________________________________
* apelaciis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadebis nomrebi aRniSnulia varskvlaviT
** sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomrebi aRniSnulia
varskvlaviT
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saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis
identifikaciisaTvis
(gamogonebebi, sasargeblo modelebi)
(10)
(11)
(21)
(22)
(23)

(24)
(31)
(32)
(33)
(44)
(45)
(51)
(54)
(57)
(60)

(62)
(71)
(72)
(73)
(74)
(85)
(86)
(87)

eqspertizagavlili ganacxadis gamoqveynebis nomeri;
patentis nomeri da saxeobis kodi;
ganacxadis saregistracio nomeri;
ganacxadis Setanis TariRi;
sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis
mqone ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis
nomeri;
TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba;
saprioriteto ganacxadis nomeri;
saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi;
kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac mianiWa
nomeri saprioriteto ganacxads;
damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxadis
gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri;
registracia gavlili sapatento sabuTis gamoqveynebis TariRi;
saerTaSoriso sapatento klasifikaciis indeqsi;
gamogonebis dasaxeleba;
referatis teqsti;
srul eqspertizagavlil gamogonebaze ucxouri sapatento uwyebis
mier gacemuli damcavi sabuTis nomeri, TariRi, romlidanac
iwyeba am damcavi sabuTis moqmedeba, da kodi qveynisa an
regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac gasca es damcavi
sabuTi;
ufro adrindeli ganacxadis nomeri da, Tu SesaZlebelia, wardgenis TariRi gamocalkevebuli ganacxadis SemTxvevaSi;
ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi)*;
gamomgonebelis saxeli, gvari (qveynis kodi);
patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi;
warmomadgenlis an patentrwmunebulis saxeli, gvari;
saerTaSoriso ganacxadis erovnuli fazis dawyebis TariRi;
saerTaSoriso ganacxadis nomeri da Setanis TariRi;
saerTaSoriso ganacxadis gamoqveynebis nomeri da TariRi.

________________________________________________________________________________
* iuridiuli piris SemTxvevaSi Caiwereba misi saxelwodeba
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saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis
identifikaciisaTvis
(samrewvelo nimuSebi)
(10)
(11)
(15)
(18)

ganacxadis gamoqveynebis nomeri;
patentis nomeri da saxeobis kodi an registraciis nomeri;
registraciis TariRi/patentis gagrZelebis TariRi;
patentis an registraciis moqmedebis vadis gasvlis savaraudo
TariRi;
(21) ganacxadis nomeri;
(22) ganacxadis Setanis TariRi;
(23) sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis
mqone ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis
nomeri;
(24) TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba;
(28) samrewvelo nimuSebis 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 ganacxads;
(34) ismo-s standartis - ST.3 Sesabamisi orasoiani kodi im organizaciis identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto
ganacxadi;
(44) samrewvelo nimuSis gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri
(pirveli publikacia);
(45) saerTaSoriso biuros mier daregistrirebuli samrewvelo nimuSis gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri;
(51) samrewvelo nimuSebis saerTaSoriso klasifikacia (lokarnos klasifikaciis klasi da qveklasi);
(54) samrewvelo nimuSis dasaxeleba;
(55) samrewvelo nimuSis gamosaxuleba;
(57) samrewvelo nimuSis arsebiTi niSnebis aRwera, feris CaTvliT;
(62) adrindeli ganacxadis, registraciis an sabuTis nomeri da, Tu
SesaZlebelia, wardgenis TariRi, gamocalkevebuli ganacxadis SemTxvevaSi;
(71) ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi)*, misamarTi;
(72) avtoris saxeli, gvari (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 **
_________________________________________________________________________________________
* iuridiuli piris SemTxvevaSi Caiwereba misi saxelwodeba
** (81), (85), (86), (87), (88) kodebis monacemebis aRniSvnebisaTvis gamoiyeneba ismo-s standartis - ST.3 Sesabamisi orasoiani kodi

5

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsebi

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

___________________________________________________________________________

biuletenSi gamoqveynebuli kodebi
(21) AP 0000 000000

_

gamogonebaze ganacxadis nomeri;

(10) AP 0000 0000 A _

gamogonebaze ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(pirveli publikacia);

(11) P 0000 0000 B

_

gamogonebis patentis nomeri (meore publikacia);

(21) API 0000 000000 _
(11) PI 0000 0000 A

_

Semotanil patentze ganacxadis nomeri;
Semotanili patentis nomeri (pirveli
publikacia);

(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 publikacia);

(21) AD 0000 000000 _ samrewvelo nimuSze ganacxadis nomeri;
(10) AD 0000 000 S _ samrewvelo nimuSze ganacxadis gamoqveynebis
nomeri (pirveli publikacia);
(11) D 0000 000 S _ samrewvelo nimuSis patentis nomeri (meore
publikacia)
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orasoiani kodebi da maTi Sesabamisi saxelmwifoebis,
saerTaSoriso da regionaluri organizaciebis dasaxeleba
(ismos standarti 3)
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ

kukis kunZulebi
Cile
kameruni
CineTi
kolumbia
kosta-rika
kuba
mwvane koncxis kunZulebi
kviprosi
Cexiis respublika

AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB

andora
arabTa gaerTianebuli saamiroebi
avRaneTi
antigua da barbuda
angilia
albaneTi
somxeTi
antilis kunZulebi (niderlandebi)
angola
sawarmoo sakuTrebis afrikis
regionaluri organizacia
argentina
avstria
avstralia
aruba
azerbaijani
bosnia da hercegovina
barbadosi

DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA

BD
BE
BF
BG
BH

bangladeSi
belgia
burkina-faso
bulgareTi
bahreini

EC
EE
EG
EH
EM

BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX

burundi
benini
bermudis kunZulebi
brunei-darusalami
bolivia
brazilia
bahamis kunZulebi
bhutani
buvetis kunZulebi
botsvana
beneluqsis sasaqonlo niSnebis uwyeba (BBM) da beneluqsis samrewvelo niSnebis uwyeba (BBDM)
belorusia
belizi
kanada
kongos demokratiuli resp.
centraluri afrikis resp.
kongo
Sveicaria
kot-d'ivuari

EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA

germania
jibuti
dania
dominika
dominikelTa respublika
alJiri
evraziis sapatento organizacia
(EAPO)
ekvadori
estoneTi
egvipte
dasavleTi sahara
Sinagani bazris harmonizaciis
uwyeba (sasaqonlo niSnebi da
samrewvelo nimuSebi (OHIM)
evropis sapatento uwyeba
eritrea
espaneTi
eTiopia
fineTi
fiji
folklendis kunZulebi
fareris kunZulebi
safrangeTi
gaboni

GB

didi britaneTi

GD
GE
GH
GI
GL
GM
GN
GQ

grenlandia
saqarTvelo
gana
gibraltari
grenlandia
gambia
gvinea
ekvatoruli gvinea

AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
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MA
MC

maroko
monako

MD
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP

moldaveTi
madagaskari
makedonia yofili iugoslavia
mali
mianma
monRoleTi
makao
Crd. marianas kunZulebi

MR

mavritania

MS
MT
MU
MV
MX
MW
MY
MZ
NA
NE
NG
NI

KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY

saberZneTi
samxreTi jorjia da samxreTi
sendviCis kunZulebi
gvatemala
gvinea-bisau
gaiana
honkongi
hondurasi
xorvatia
haiti
ungreTi
inteleqtualuri sakuTrebis msoflio organizaciis (WIPO) saerTaSoriso biuro
indonezia
irlandia
israeli
indoeTi
erayi
iranis islamuri respublika
islandia
italia
iamaika
iordania
iaponia
kenia
yirgizeTi
kampuCia
kiribati
komoris kunZulebi
sent-kitsi da nevisi
koreis saxalxo demokratiuli
respublika
koreis respublika
kuveiti
kaimanis kunZulebi
yazaxeTi
laosi
libani
sent-lusia
lixtenStaini
Sri-lanka
liberia
lesoTo
litva
luqsemburgi
latvia
libia

SA

monserati
malta
mavrikia
maldivi
meqsika
malavi
malaizia
mozambiki
namibia
nigeri
nigeria
nikaragua
niderlandebi
norvegia
nepali
nauru
axali zelandia
afrikis inteleqtualuri sakuTrebis organizacia (OAPI)
omani
panama
peru
papua-axali gvinea
filipinebi
pakistani
poloneTi
portugalia
palau
paragvai
katari
rumineTi
ruseTis federacia
ruanda
saudis arabeTi

SB

solomonis kunZulebi

TP

aRmosavleTi timori

GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB
ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM
JO
JP

KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
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NL
NO
NP
NR
NZ
OA
OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY

QA
RO
RU
RW

SC
SD
SE
SG
SH
SL
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC

seiSelis kunZulebi
sudani
SvedeTi
singapuri
wminda elenes kunZuli
slovenia
slovakia
siera-leone
san-marino
senegali
somali
surinami
san-tome da prinsipi
salvadori
siria
svazilendi
Terqsis da kaikosis kunZulebi

TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO

TD
TG
TH
TJ
TM
TN
TO

Cadi
togo
tailandi
tajikeTi
TurqmeneTi
tunisi
tonga

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW
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TurqeTi
trinidadi da tobago
tuvalu
taivani, CineTis provincia
tanzania
ukraina
uganda
aSS
urugvai
uzbekeTi
vatikani
sent-vinsenti da grenadinebi
venesuela
virjinis kunZulebi (britaneTi)
vietnami
vanuatu
WIP-inteleqtualuri sakuTrebis
msoflio organizacia
samoa
iemeni
iugoslavia
samxreTi afrika
zambia
zimbabve

1. Semotanili patentebi
ხერხით მიღებული VLP-ების საფუძველზე
დამზადებულ ვაქცინებს.
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი
14 დამოკიდებული
ფიგურა: 13
_________________________________________

ganyofileba C
C 07
(11) PI 2008 4430 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 C 215/54
C 07 C 219/28
(22) 2007 11 07

(21) API 2007 010360
(24) 2007 11 07
(60) EP 1230209, 2005 01 12
(73) შვარც ფარმა აგ. (DE)
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10 40789
მონჰაიმი (DE)
(72) კლაუს მიზე (DE)
(74) ლილიანა დარახველიძე
(54) 3,3-დიფენილპროპილამინების ახალი

წარმოებულების სტაბილური მარილები
(57) გამოგონება ეხება 3,3-დიფენილპროპილამინების ახალი წარმოებულების მარილებს და მათი მიღების ხერხებს. მიღებული
მარილები გამოიყენება ფარმაცევტულ-ტექნიკური კომპოზიციების კომპონენტებად.
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი
14 დამოკიდებული
ფიგურა: 1
_________________________________________
(11) PI 2008 4431 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 K 14/025
C 12 N 15/37
C 12 N 15/866
A 61 K 39/12
C 12 N 15/863
(22) 2007 07 18

(21) API 2007 010179
(24) 2007 07 18
(60) EP 1359156, 1992 07 20
(73) იუნივერსიტი ოფ ქუინსლენდ (AU)
სტ. ლუსია, QLD 4072 (AU);სი ეს ელ
ლიმიტიდ (AU)
45 პოპლარ როუდ, პარკვილი,
VIC 3052 (AU);
(72) იან ფრეიზერი (AU);
ჯიან ჟოუ (AU)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ადამიანის პაპილომავირუსის

(ტიპი 18) საწინააღმდეგო ვაქცინა
(57) გამოგონება ეხება პაპილომავირუსის
მსგავსი ნაწილაკების (VLP) მიღების ხერხს,
რომელიც მოიცავს საფეხურებს: a) რეკომბინანტური დნმ-მოლეკულით ტრანსფექტირებული მასპინძელი უჯრედის უზრუნველყოფა, რომელიც კოდირებს ერთეულ პაპილომავირუსის ცილას -პაპილომავირუსის L1
ცილას, რომელიც წარმოქმნის VLP-ებს,
როდესაც ექსპრესირებულია უჯრედში; და b)
მასპინძელი უჯრედებიდან VLP-ების მიღება.
გამოგონება ეხება აგრეთვე აღნიშნული
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2. gamogonebebi
2.1. patentebi gamogonebebze (meore publikacia)
___________________________________________________________________________

ganyofileba A

ganyofileba B
B 23

A 61
(11) P 2008 4439 B

(11) P 2008 4440 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/505
A 61 K 31/47
C 07 D 217/24
C 07 D 401/12
C 07 D 409/12
C 07 D 403/12
C 07 D 407/12
(44) 1(245)/2008

(51) Int. Cl. (2006)
B 23 K 35/00
H 05 H 1/34
H 01 J 1/00
(44) 5(249)/2008

(10) AP 2008 9694 A
(21) AP 2006 009694
(22) 2006 11 07
(24) 2006 11 07
(73) დავით გელენიძე (GE)
რუსთავის გზატკ. 28, ბ.57, 0165,
თბილისი (GE);
ლეონ მახარაძე (GE)
ზესტაფონის ქ. 18, კორპ. 2, ბ. 12, 0180,
თბილისი (GE);
გიორგი გელენიძე (GE)
რუსთავის გზატკ. 28, ბ.57, 0165,
თბილისი (GE);
ვლადიმერ სილაგაძე (GE)
რადიანის ქ.20, ბ.9, 0179, თბილისი (GE);
მარად ჯანგიძე (GE)
გლდანის მას. IV მკრ., კორპ.92ა, ბ.38,
0167, თბილისი (GE);
ზაურ ბათხაძე (GE)
ხახანაშვილის ქ.18, 0144, თბილისი (GE);
მედგარ გელენიძე (GE)
რუსთავის გზატკ. 28, ბ.57, 0165,
თბილისი (GE);
გიორგი კენჭოშვილი (GE)
ვარკეთილის მას., ჯავახეთის ქ. კორპ. 6,
ბ.7, 0161, თბილისი (GE)
(72) დავით გელენიძე (GE);
ლეონ მახარაძე (GE);
გიორგი გელენიძე (GE);
ვლადიმერ სილაგაძე (GE);
მარად ჯანგიძე (GE);
ზაურ ბათხაძე (GE);
მედგარ გელენიძე (GE);
გიორგი კენჭოშვილი (GE)
(54) პლაზმატრონის კათოდის დამზადების

(10) AP 2008 9592 A
(21) AP 2005 009592
(22) 2005 01 24
(24) 2005 01 24
(31) 60/538,691; PCT/US2005/002326
(32) 2004 01 23; 2005 01 24
(33) US; WO
(86) PCT/US2005/002326, 2005 01 24
(73) ამჯენ ინკ. (US)
M/S 27-4-A, ვან ამჯენ სენთერ დრაივ,
თაუსენდ ოუქსი, კალიფორნია 913201799 (US)
(72) მიშელ პოტაშმანი (US);
ტაე-სეონგ კიმი (US);
სტივენ ბელონი (US);
შონ ბუკერი (US);
იუან ჩენგი (US);
ჯოზეფ ლ. კიმი (US);
ენდრიუ ტესკერი (GB);
ნინგ ქსი (CN);
შიმინ ქსუ (CN);
ჟან-კრისტოფ ჰარმანიე (FR);
ჯორჯ ბორგი (US);
მეთიუ ვეისი (US);
ბრაიენ ლ. ჰოდოუსი (US);
რასელ გრასეფა (US);
უილიამ ჰ. ბაკნერი (US);
კრეიგ ი. მასე (US);
დებორა ჩოკეტი (US);
მეთიუ ვ. მარტინი (US);
ჯული ჯერმაინი (CA);
ლუსიენ ვ. დიპიეტრო (US);
სტიუარტ, ს. ჩაფი (US);
ჯოზეფ ჯ. ნუნესი (US);
ჯონ ლ. ბიუჩენენი (US);
გრეგორი ჯ. ჰებგუდი (US);
დევიდ ს. მაკგოვანი (US);
დუგლას ა. უიტინგტონი (US);
დენიელ ლა (US);
ვინოდ ფ. პატელი (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(54 ) აზოტშემცველი ჰეტეროციკლების

ხერხი
_________________________________________

ganyofileba C
C 07
(11) P 2008 4434 B

წარმოებულები და მათი
ფარმაცევტული გამოყენება

(10) AP 2008 8798 A
(21) AP 2003 008798

_________________________________________
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(51) Int. Cl. (2006)
C 07 C 233/05
C 07 C 255/50
A 61 K 31/165
A 61 K 31/275
(44) 3(247)/2008

GE

patentebi (meore publikacia)

biuleteni #14

2008.07.25

___________________________________________________________________________
(21) AP 2004 009117
(22) 2004 06 17
(24) 2004 06 17
(31) 60/479,502; 60/479,296; 10/642,807;
10/777,455
(32) 2003 06 17; 2003 06 17; 2003 08 15;
2004 02 11
(33) US; US; US; US
(86) PCT/US2004/019689, 2004 06 17
(73) ვიკურონ ფარმასეუტიკალს ინკ. (US)
34790 არდენტექ კორტ, ფრემონტ, შტატი
კალიფორნია 94555 (US)
(72) ჯეისონ გუსტაფ ლიუისი (US);
სამპათ-კუმარ ანანდანი (IN);
ჰარდვინ ო'დაუდი (GB);
მიხაილ ფიოდოროვიჩ გორდეევი (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ლინკომიცინის ახალი წარმოებულები

(22) 2003 10 14
(24) 2003 10 14
(31) 10/270,732;10/371,213;
(32) 2002 10 16;2003 02 24;
(33) US;US;
(86) PCT/US2003/032507, 2003 10 14
(73) იუნივერსიტი ოფ ტენესი რისერჩ
ფაუნდეიშნ (US)
1534 უაიტ ევენიუ, სიუტ 403, ნოქსვილ
TN 37996-1527, აშშ (US)
(72) ჯეიმს, ტ. დალტონი (US);
დუეინ დ. მილერი (US);
დონგუა იინ (US);
იელი ჰი (US);
მიტჩელ, ს.სტეინერი (US);
კარენ, ა. ვევერკა (US)
(74) ლილიანა დარახველიძე
(54) ანდროგენის რეცეპტორის ჰალოგე-

ნიზირებული სელექტიური მოდულატორები და მათი გამოყენების ხერხები

ანტიმიკრობული აქტიურობით
_________________________________________

_________________________________________

C 10
(11) P 2008 4435 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 487/04
A 61 K 31/4162
A 61 P 17/00
A 61 P 25/28
A 61 P 35/00
(44) 1(245)/2008

(11) P 2008 4438 B

(10) AP 2008 9237 A
(21) AP 2004 009237
(22) 2004 07 15
(24) 2004 07 15
(31) 0316659.2
(32) 2003 07 16
(33) GB
(86) PCT/GB2004/003060, 2004 07 15
(73) გრეის გმბხ უნდ კო. კგ (DE)
ინ დერ ჰოლერჰეკე 1, 67547 ვორმსი (DE)
(72) რობერტ ბერჩი (GB);
ედრიან სენტ კლერ ბრაუნი (GB);
ჯეიმს, რ. ნი (GB);
რობერტ, ჰ.ჰარდინგი (US)
(74) გურამ ციციშვილი
(54) კომპოზიცია NOx მოსაცილებლად
_________________________________________

(10) AP 2008 8905 A
(21) AP 2003 008905
(22) 2003 12 04
(24) 2003 12 04
(31) 60/434,952
(32) 2002 12 19
(33) US
(86) PCT/EP2003/050942, 2003 12 04
(73) ფარმაცია იტალია სპა(IT)
ვია რობერტ კოჩ, 1.2, I-20052 მილანი (IT)
(72) მარია გაბრიელა ბრასკა (IT);
რაფაელა ამიჩი (IT);
დანიელე ფანჩელი (IT);
მარჩელა ნეზი (IT);
პაოლო ორსინი (IT);
ფაბრიციო ორცი (IT);
პატრიკ რუსელი (IT);
ანა ვულპეტი (IT);
პაოლო პევარელო (IT)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ჩანაცვლებული პიროლო-პირაზოლის

ganyofileba F
F 02
(11) P 2008 4432 B

წარმოებულები როგორც კინაზას
ინჰიბიტორები

(10) AP 2008 9117 A

(51) Int. Cl. (2006)
F 02 B 57/00
(44) 5(249)/2008

(10) AP 2008 7186 A
(21) AP 2003 005310
(22) 2003 11 21
(24) 2003 11 21
(73) რამზან გოიტემიროვი (GE)
ქებურიას ქ.15, 0101, თბილისი (GE);
ვახტანგ ტოროტაძე (GE)
მილორავას ქ. 6, 0179, თბილისი (GE);
(72) რამზან გოიტემიროვი (GE);

_________________________________________

(11) P 2008 4437 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 10 G 11/18
(44) 1(245)/2008

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 H 15/16
A 61 K 31/7052
(44) 3(247)/2008
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patentebi (meore publikacia)

GE

biuleteni #14

2008.07.25

___________________________________________________________________________
(22) 2003 09 30
(24) 2003 09 30
(31) 60/415,281
(32) 2002 10 01
(33) US
(86) PCT/US2003/030967, 2003 09 30
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი კორპორეიშნ (US)
300 დელავერ ავენიუ, სუიტ 527,
უილმინგტონი, DE 19801 (US)
(72) გაუტამ გ. რედი (IN);
პრაბჰაკარ რ. ჩიტრაპუ (US);
ლეონიდ კაზაკევიჩი (US);
ტერეზა ჰანკელერი (CA);
არტი ჩანდრა (IN)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) უსადენო კავშირის ხერხი და სისტემა

ვახტანგ ტოროტაძე (GE)
(54) შიგაწვის ძრავა
_________________________________________

F 03
(11) P 2008 4441 B

(51) Int. Cl. (2006)
F 03 B 17/00
(44) 5(249)/2008

(10) AP 2008 9998 A
(21) AP 2007 009998
(22) 2007 04 20
(24) 2007 04 20
(73) ივანე წიკლაური (GE)
სანქტ-პეტერბურგის ქ. 9, 0102,
თბილისი (GE)
(72) ივანე წიკლაური (GE)
(54) ჰიდროელექტროსადგური მდგარ

მართვად უსადენო მიმღებ/გადამცემ
მოწყობილობასთან (WTRU) peer-to-peer
კავშირებით

წყალში ელექტროენერგიის მისაღებად
_________________________________________

_________________________________________

ganyofileba H
H 04
(11) P 2008 4436 B

(51) Int. Cl. (2006)
H 04 B 1/38
H 04 L 1/00
H 04 Q 7/38
(44) 3(247)/2008

(10) AP 2008 8975 A
(21) AP 2004 008975
(22) 2004 02 11
(24) 2004 02 11
(31) 60/448,233
(32) 2003 02 13
(33) US
(86) PCT/US2004/004439, 2004 02 11
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი
კორპორეიშენ (US)
300 დელავერ ავენიუ, სუიტ 527,
უილმინგტონი, DE 19801 (US)
(72) ელდად ზეირა (US);
გუოდონგ ზანგი (CN);
სტივენ ი. ტერი (US);
ჯეიმზ მ. მილერი (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) უსადენო კომუნიკაციის ხერხი და

სისტემა მონაცემთა ბიტების სიჩქარის
სამართავად რადიოკავშირის ხაზების
ხარისხის შესანარჩუნებლად
_________________________________________

(11) P 2008 4433 B

(10) AP 2008 8774 A
(21) AP 2003 008774

(51) Int. Cl. (2006)
H 04 L 12/28
H 04 L 12/56
(44) 1(245)/2008
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3. sasargeblo modelebi
3.1. patenti sasargeblo modelze (meore publikacia)
___________________________________________________________________________
(11) U 2008 1435 Y

ganyofileba A

(10) AU 2008 10231 U
(21) AU 2007 010231
(22) 2007 08 20
(24) 2007 08 20
(73) შექსპირ იუსუფოვი (GE)
ნუცუბიძის III მკრ., II კვარტ., კორპ.8,
ბ.22, 0183, თბილისი (GE)
(72) შექსპირ იუსუფოვი (GE)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) პურის წარმოების ხერხი
________________________________________

A 01
(11) U 2008 1433 Y

(51) Int. Cl. (2006)
A 21 D 8/02
(44) 7(251)/2008

(51) Int. Cl. (2006)
A 01 D 46/04
(44) 5(249)/2008

(10) AU 2008 10100 U
(21) AU 2007 010100
(22) 2007 05 29
(24) 2007 05 29
(73) რევაზ მახარობლიძე (GE)
გურამიშვილის გამზ.5ბ, ბ.65, 0192,
თბილისი (GE);
ზაზა მახარობლიძე (GE)
გურამიშვილის გამზ.5ბ, ბ.65, 0192,
თბილისი (GE);
ოთარ ასათიანი (GE)
ქეთევან წამებულის გამზ. 65ა, ბ. 13,
0144, თბილისი (GE);
თემურ ჯაფარიძე (GE)
დიდგორის ქ.40,ბ.14,სოფ. დიღომი, 3305,
მცხეთის რ-ნი (GE);
ალექსანდრე წითლაური (GE)
დიდგორის ქ.72, ბ.16,სოფ.დიღომი, 3305,
მცხეთის რ-ნი (GE);
ელიზავეტა ხელაძე (GE)
ლესელიძის ქ. 40, ბ. 425, 4600,
ქუთაისი (GE)
(72) რევაზ მახარობლიძე (GE);
ზაზა მახარობლიძე (GE);
ოთარ ასათიანი (GE);
თემურ ჯაფარიძე (GE);
ალექსანდრე წითლაური (GE);
ელიზავეტა ხელაძე (GE)
(54) ბუჩქის სასხლავ-დამქუცმაცებელი

A 61
(11) U 2008 1432 Y

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/00
(44) 7(251)/2008

(10) AU 2008 10061 U
(21) AU 2007 010061
(22) 2007 05 15
(24) 2007 05 15
(73) შპს "ავერსი-რაციონალი" (GE)
ჭირნახულის ქ.14, 0198, თბილისი (GE)
(72) მალხაზ კურტანიძე (GE)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ფარმაცევტული კომპოზიცია -

მელონის სიროფი
________________________________________

ganyofileba B
B 65

აპარატი
________________________________________

(11) U 2008 1434 Y

A21
(11) U 2008 1436 Y

(51) Int. Cl. (2006)
B 65 D 1/02
(44) 7(251)/2008

(10) AU 2008 10229 U
(21) AU 2007 010229
(22) 2007 08 15
(24) 2007 08 15
(31) 2007126073
(32) 2007 07 10
(33) RU
(73) დახურული სააქციო საზოგადოება
"პივოვარნია მოსკვა-ეფეს" (RU)
პრომზონა ბირიულევო, ულ.პოდოლსკიხ
კურსანტოვ, დ. 15ბ, 117546, მოსკოვი (RU)
(72) აგირბაშ ახმეტ ტუგრულ (RU)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ბოთლი
________________________________________

(51) Int. Cl. (2006)
A 21 D 8/02
A 21 D 13/02

(10) AU 2008 10232 U
(44) 7(251)/2008
(21) AU 2007 010232
(22) 2007 08 20
(24) 2007 08 20
(73) შექსპირ იუსუფოვი (GE)
ნუცუბიძის III მკრ., II კვარტ., კორპ.8,
ბ.22, 0183, თბილისი (GE)
(72) შექსპირ იუსუფოვი (GE)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) პურის წარმოების ხერხი
________________________________________
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ganyofileba E
E 05
(11) U 2008 1437 Y

(51) Int. Cl. (2006)
E 05 B 37/20
(44) 7(251)/2008

(10) AU 2008 10275 U
(21) AU 2007 010275
(22) 2007 09 21
(24) 2007 09 21
(73) ილია ჯავახიშვილი (GE)
ასლანიდის ქ. 22, 0171, თბილისი (GE);
გელა ბასიაშვილი (GE)
ქინქლაძის ქ. 52, 0101, თბილისი (GE);
ვახტანგ ჯავახიშვილი (GE)
ასლანიდის ქ. 22, 0171, თბილისი (GE);
კახა ბასიაშვილი (GE)
ქინქლაძის ქ. 52, 0101, თბილისი (GE);
(72) ილია ჯავახიშვილი (GE);
გელა ბასიაშვილი (GE);
ვახტანგ ჯავახიშვილი (GE);
კახა ბასიაშვილი (GE)
(54) კოდური საკეტი
________________________________________

ganyofileba H
H 05
(11) U 2008 1438 Y

(51) Int. Cl. (2006)
H 05 K 5/00
(44) 7(251)/2008

(10) AU 2008 10451 U
(21) AU 2007 010451
(22) 2007 12 24
(24) 2007 12 24
(73) თენგიზ ჭეფხოძე (GE)
ცაბაძის ქ.7, ბ.5, 0152, თბილისი (GE);
კახა ლეჟავა (GE)
გლდანის მას. I მკრ., კორპ. 13, ბ. 32, 0167,
თბილისი (GE);
ვლადიმერ ვაჩნაძე (GE)
თამარაშვილის ქ.11, ბ.141, 0162,
თბილისი (GE)
(72) თენგიზ ჭეფხოძე (GE);
კახა ლეჟავა (GE);
ვლადიმერ ვაჩნაძე (GE)
(54) ლითონის კარადა ბუნებრივი აირის

მრიცხველებისათვის
________________________________________
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4. samrewvelo nimuSebi
4.1. patenti samrewvelo nimuSze (meore publikacia)
___________________________________________________________________________
(11) D 2008 349 S
(51) 21-01
(10) AD 2008 453 S
(44) 1(245)/2008
(21) AD 2007 000453
(22) 2007 09 25
(24) 2007 09 25
(18) 2012 09 25
(73) შ.პ.ს. " გუნდა" (GE)
ფოცხვერაშვილის ქ.20, 0112,
თბილისი (GE)
(72) გიორგი ჯახუა (GE);
ჯემალ მაზანაშვილი (GE)
(54) თითის თოჯინების თეატრი,

სპექტაკლი "სამი გოჭი"
_________________________________________
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5. sistemuri saZieblebi da Sesabamisobis cxrilebi
5.1. gamogonebebi (meore publikacia)
5.1.1. saerTaSoriso klasifikaciis indeqsTan ganacxadis patentisa da
gamoqveynebis nomrebis Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi (51)
1
A 61 K 31/505, 31/47; C 07 D 217/24,
401/12, 409/12, 403/12, 407/12
B 23 K 35/00; H 05 H 1/34; H 01 J 1/00
C 07 C 215/54; C 07 C 219/28
C 07 C 233/05, 255/50; A 61 K 31/165,
31/275
C 07 D 487/04; A 61 K 31/4162;
A 61 P 17/00, 25/28, 35/00
C 07 H 15/16; A 61 K 31/7052
C 07 K 14/025; C 12 N 15/37;
C 12 N 15/866; A 61 K 39/12;
C 12 N 15/863
C 10 G 11/18
F 02 B 57/00;
F 03 B 17/00
H 04 B 1/38; H 04 L 1/00; H 04 Q 7/38
H 04 L 12/28; H 04 L 12/56

patentis nomeri
(11)
2
P 2008 4439 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri (10)
3
AP 2008 9592 A

P 2008 4440 B
PI 2008 4430 B
P 2008 4434 B

AP 2008 9694 A
AP 2008 8798 A

P 2008 4435 B

AP 2008 8905 A

P 2008 4437 B

AP 2008 9117 A

PI 2008 4431 B
P 2008 4438 B
P 2008 4432 B
P 2008 4441 B
P 2008 4436 B
P 2008 4433 B

AP 2008 9237 A
AP 2008 7186 A
AP 2008 9998 A
AP 2008 8975 A
AP 2008 8774 A

5.1.2. patentis nomerTan ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsebis Sesabamisobis cxrili
patentis
nomeri
(11)
1
PI 2008 4430 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri (10)
2
-

PI 2008 4431 B

-

P 2008 4432 B
P 2008 4433 B
P 2008 4434 B
P 2008 4435 B

AP 2008 7186 A
AP 2008 8774 A
AP 2008 8798 A
AP 2008 8905 A

P 2008 4436 B
P 2008 4437 B
P 2008 4438 B
P 2008 4439 B

AP 2008 8975 A
AP 2008 9117 A
AP 2008 9237 A
AP 2008 9592 A

P 2008 4440 B
P 2008 4441 B

AP 2008 9694 A
AP 2008 9998 A

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi (51)
3
C 07 C 215/54; C 07 C 219/28
C 07 K 14/025; C 12 N 15/37;
C 12 N 15/866; A 61 K 39/12;
C 12 N 15/863
F 02 B 57/00;
H 04 L 12/28; H 04 L 12/56
C 07 C 233/05, 255/50; A 61 K 31/165, 31/275
C 07 D 487/04; A 61 K 31/4162; A 61 P 17/00, 25/28,
35/00
H 04 B 1/38; H 04 L 1/00; H 04 Q 7/38
C 07 H 15/16; A 61 K 31/7052
C 10 G 11/18
A 61 K 31/505, 31/47; C 07 D 217/24, 401/12, 409/12,
403/12, 407/12
B 23 K 35/00; H 05 H 1/34; H 01 J 1/00
F 03 B 17/00
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5.1.3. ganacxadis nomerTan, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da patentis
nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
nomeri
(21)
1
AP 2003 005310
AP 2003 008774
AP 2003 008798
AP 2003 008905
AP 2004 008975
AP 2004 009117
AP 2004 009237
AP 2005 009592
AP 2006 009694
AP 2007 009998
API 2007 010179
API 2007 010360

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
2
AP 2008 7186 A
AP 2008 8774 A
AP 2008 8798 A
AP 2008 8905 A
AP 2008 8975 A
AP 2008 9117 A
AP 2008 9237 A
AP 2008 9592 A
AP 2008 9694 A
AP 2008 9998 A
-

patentis nomeri
(11)
3
P 2008 4432 B
P 2008 4433 B
P 2008 4434 B
P 2008 4435 B
P 2008 4436 B
P 2008 4437 B
P 2008 4438 B
P 2008 4439 B
P 2008 4440 B
P 2008 4441 B
PI 2008 4431 B
PI 2008 4430 B

5.2. sasargeblo modelebi (meore publikacia)
5.2.1. saerTaSoriso klasifikaciis indeqsTan ganacxadis patentisa da
gamoqveynebis nomrebis Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi (51)
1
A 01 D 46/04
A 21 D 8/02, 13/02
A 21 D 8/02
A 61 K 31/00
B 65 D 1/02
E 05 B 37/20;
H 05 K 5/00

patentis nomeri
(11)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri (10)
3
AU 2008 10100 U
AU 2008 10232 U
AU 2008 10231 U
AU 2008 10061 U
AU 2008 10229 U
AU 2008 10275 U
AU 2008 10451 U

2
U 2008 1433 Y
U 2008 1436 Y
U 2008 1435 Y
U 2008 1432 Y
U 2008 1434 Y
U 2008 1437 Y
U 2008 1438 Y

5.2.2. patentis nomerTan ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsebis Sesabamisobis cxrili
patentis
nomeri
(11)
1
U 2008 1432 Y
U 2008 1433 Y
U 2008 1434 Y
U 2008 1435 Y
U 2008 1436 Y
U 2008 1437 Y
U 2008 1438 Y

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri (10)
2
AU 2008 10061 U
AU 2008 10100 U
AU 2008 10229 U
AU 2008 10231 U
AU 2008 10232 U
AU 2008 10275 U
AU 2008 10451 U

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi (51)
3
A 61 K 31/00
A 01 D 46/04
B 65 D 1/02
A 21 D 8/02
A 21 D 8/02, 13/02
E 05 B 37/20;
H 05 K 5/00
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5.2.3. ganacxadis nomerTan, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da patentis
nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
nomeri
(21)
1
AU 2007 010061
AU 2007 010100
AU 2007 010229
AU 2007 010231
AU 2007 010232
AU 2007 010275
AU 2007 010451

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
2
AU 2008 10061 U
AU 2008 10100 U
AU 2008 10229 U
AU 2008 10231 U
AU 2008 10232 U
AU 2008 10275 U
AU 2008 10451 U

patentis nomeri
(11)
3
U 2008 1432 Y
U 2008 1433 Y
U 2008 1434 Y
U 2008 1435 Y
U 2008 1436 Y
U 2008 1437 Y
U 2008 1438 Y

5.3. samrewvelo nimuSebi (meore publikacia)
5.3.1. saerTaSoriso klasifikaciis indeqsTan ganacxadis patentisa da
gamoqveynebis nomrebis Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi (51)

patentis nomeri
(11)

1
21-01

2
D 2008 349 S

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri (10)
3
AD 2008 453 S

5.3.2. patentis nomerTan ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsebis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri (10)

1
D 2008 349 S

2
AD 2008 453 S

saerTaSoriso
klasifikaciis
indeqsi (51)
3
21-01

5.3.3. ganacxadis nomerTan, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da patentis
nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
nomeri
(21)
1
AD 2007 000453

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
2
AD 2008 453 S
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patentis nomeri
(11)
3
D 2008 349 S

sasaqonlo niSnebi
biuletenSi gamoqveynebuli kodebi
M - sasaqonlo niSani
(210) - AM 0000 000000 - ganacxadis nomeri;
(260) -AAM 0000 00000 A - ganacxadis gamoqveynebis nomeri;
(111) - M 0000 00000 R - registraciis nomeri;
(111) -MMM0000 00000 Rn - momdevno vadiT registraciis nomeri;
sadac n = 1,2,3...
(111) - M 0000 00000 R(P) - registraciis nomeri niSanze uflebis nawilobrivi gadacemisas.

bibliografiuli monacemebis saidentifikacio kodebi
(111) - registraciis nomeri;
(151) - registraciis TariRi;
(156) - registraciis vadis gagrZelebis TariRi;
(181) - registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi;
(186) - vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi;
(210) - ganacxadis nomeri;
(220) - ganacxadis Setanis TariRi;
(230) - sagamofeno monacemebi;
(260) - nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis
dadebiTi gadawyvetileba registraciis Sesaxeb (gamoqveynebis
nomeri);
(310) - pirveli ganacxadis nomeri;
(320) - pirveli ganacxadis Setanis TariRi;
(330) - pirveli ganacxadis mimRebi erovnuli an regionuli uwyebis an
organizaciis saidentifikacio kodi;
(511) - saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo niSnis registraciisaTvis da/an klasificirebuli saqonlisa da/an momsaxurebis CamonaTvali;
(531) - sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sasaqonlo niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSoriso
klasifikaciis (venis klasifikacia) mixedviT;
(540) - niSnis gamosaxuleba;
(550) - sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba;
(580) - ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis
cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi;
(591) - informacia gancxadebul ferebze;
(731) - ganmcxadeblis saxeli da misamarTi;
(732) - mflobelis saxeli da misamarTi;
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(740) - warmomadgenlis saxeli da misamarTi;
(750) - mimoweris misamarTi;
(770) - cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misamarTi uflebis gadacemis SemTxvevaSi;
(771) - cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misamarTi uflebis gadacemis gareSe;
(791) - licenziatis saxeli da misamarTi;
(800) - sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTaSoriso registraciis madridis xelSekrulebasTan dakavSirebuli protokolis mixedviT (saerTaSoriso registraciis
nomeri)

orasoiani kodebi da maTi Sesabamisi saxelmwifoebis,
saerTaSoriso da regionaluri organizaciebis dasaxeleba
(ismos standarti 3)

AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

andora
arabTa gaerTianebuli saamiroebi
avRaneTi
antigua da barbuda
angilia
albaneTi
somxeTi
antilis kunZulebi (niderlandebi)
angola
sawarmoo sakuTrebis afrikis
regionaluri organizacia

BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX

AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI

argentina
avstria
avstralia
aruba
azerbaijani
bosnia da hercegovina
barbadosi
bangladeSi
belgia
burkina-faso
bulgareTi
bahreini
burundi

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
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benini
bermudis kunZulebi
brunei-darusalami
bolivia
brazilia
bahamis kunZulebi
bhutani
buvetis kunZulebi
botsvana
beneluqsis sasaqonlo niSnebis uwyeba (BBM) da beneluqsis
samrewvelo niSnebis uwyeba
(BBDM)
belorusia
belizi
kanada
kongos demokratiuli resp.
centraluri afrikis resp.
kongo
Sveicaria
kot_d' ivuari
kukis kunZulebi
Cile
kameruni
CineTi
kolumbia

CR
CU
CV
CY
CZ
DE

kosta-rika
kuba
mwvane koncxis kunZulebi
kviprosi
Cexiis respublika
germania

HK
HN
HR
HT
HU
IB

DJ
DK
DM
DO
DZ
EA

jibuti
dania
dominika
dominikelTa respublika
alJiri
evraziis sapatento organizacia
(EAPO)
ekvadori
estoneTi
egvipte
dasavleTi sahara
Sinagani bazris harmonizaciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi da samrewvelo nimuSebi (OHIM)
evropis sapatento uwyeba
eritrea
espaneTi
eTiopia
fineTi
fiji
folklendis kunZulebi

ID
IE
IL
IN
IQ
IR

honkongi
hondurasi
xorvatia
haiti
ungreTi
inteleqtualuri sakuTrebis
msoflio organizaciis ismo
(WIPO) saerTaSoriso biuro
indonezia
irlandia
israeli
indoeTi
erayi
iranis islamuri respublika

IS
IT
JM
JO
JP

islandia
italia
iamaika
iordania
iaponia

KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP

fareris kunZulebi
safrangeTi
gaboni
didi britaneTi
grenlandia
saqarTvelo
gana
gibraltari
grenlandia
gambia
gvinea
ekvatoruli gvinea
saberZneTi
samxreTi jorjia da
sendviCis kunZulebi
gvatemala
gvinea-bisau
gaiana

KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV

kenia
yirgizeTi
kampuCia
kiribati
komoris kunZulebi
sent-kitsi da nevisi
koreis saxalxo demokratiuli respublika
koreis respublika
kuveiti
kaimanis kunZulebi
yazaxeTi
laosi
libani
sent-lusia
lixtenStaini
Sri-lanka
liberia
lesoto
litva
luqsemburgi
latvia

LY
MA
MC

libia
maroko
monako

EC
EE
EG
EH
EM
EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GD
GE
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY

samxreTi
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MD
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MX
MW
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA
OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY

QA
RO
RU
RW

SA
SB
SC
SD
SE

moldaveTi
madagaskari
makedonia yofili iugoslavia
mali
mianma
monRoleTi
makao
Crd. marianas kunZulebi
mavritania
monserati
malta
mavrikia
maldivis kunZulebi
meqsika
malavi
malaizia
mozambiki
namibia
nigeri
nigeria
nikaragua
niderlandebi
norvegia
nepali
nauru
axali zelandia
afrikis inteleqtualuri
sakuTrebis organizacia (OAPI)
omani
panama
peru
papua-axali gvinea
filipinebi
pakistani
poloneTi
portugalia
palau
paragvai
katari
rumineTi
ruseTis federacia
ruanda
saudis arabeTi
solomonis kunZulebi
seiSelis kunZulebi
sudani
SvedeTi

Å SG
SH
SL
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV
TW
TZ

singapuri
wminda elenes kunZuli
slovenia
slovakia
siera-leone
san-marino
senegali
somali
surinami
san-tome da prinsipi
salvadori
siria
svazilendi
Terqsis da kaikosis kunZulebi
Cadi
togo
tailandi
tajikeTi
TurqmeneTi
tunisi
tonga
aRmosavleTi timori
TurqeTi
trinidadi da tobago
tuvalu
taivani, CineTis provincia
tanzania

UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO

ukraina
uganda
aSS
urugvai
uzbekeTi
vatikani
sent-vinsenti da grenadinebi
venesuela
virjinis kunZulebi (britaneTi)
vietnami
vanuatu
WIPO-inteleqtualuri sakuTrebis msoflio organizacia
samoa
iemeni
iugoslavia
samxreTi afrika
zambia
zimbabve

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW
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6. sasaqonlo niSnebi
6.1. ganacxadebi
ganacxadebi, romlebzedac gamotanilia eqspertizis dadebiTi gadawyvetileba registraciis Sesaxeb da gaTvaliswinebulia gasaCivreba "saqpatentis"
saapelacio palataSi gamoqveynebidan sami Tvis vadaSi.
6.1.1. erovnuli ganacxadebi

___________________________________________________________________________
(511) 34 - თამბაქო, მწეველთა საკუთნო და
ასანთი.
_________________________________________

(260) AM 2008 45281 A
(210) AM 045281
(220) 2007 10 24
(731) კეიპ ნორთ კომპანი აბ (სე),
ბოქს 78, 178 02 დროტნინგჰოლმი,
შვედეთი
(740) გურამ ციციშვილი
(540)

(260) AM 2008 45531 A
(210) AM 045531
(220) 2007 11 05
(731) კიმბერლი-კლარკ უორლდვაიდ, ინკ.,
ნიინა, უისკონსინი 54956, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

CAPE NORTH
(591) შავ-თეთრი
(511) 33 - გამოხდით მიღებული მაგარი სპირტიანი სასმელები.
_________________________________________

EXTRAGLIDE
(591) შავ-თეთრი
(511) 5 - ჰიგიენური ხელსახოცები, პირსახოცები, ბალიშები, სადებები ტრუსებისათვის
და ტამპონები.
_________________________________________

(260) AM 2008 45472 A
(210) AM 045472
(220) 2007 11 01
(731) კიმბერლი-კლარკ უორლდვაიდ, ინკ.,
ნიინა, უისკონსინი 54956, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახულებანი (გვ. 101)

(260) AM 2008 45635 A
(210) AM 045635
(220) 2007 11 09
(731) უნილევერ ნ.ვ.,
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,
ნიდერლანდი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

LIPTON ICE TEA

(591) შავი, თეთრი, წითელი, ბორდოსფერი,
კანისფერი, სხვადასხვა ტონის
ვარდისფერი, იასამნისფერი, ცისფერი
(531) 02.03.17-29.01.00(511) 5 - ჰიგიენური ხელსახოცები, პირსახოცები, ბალიშები, სადებები ტრუსებისათვის
და ტამპონები.
_________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(511) 30 - ჩაი და ჩაის პროდუქტები; ჩაიზე
დამზადებული კარბონიზებული და არაკარბონიზებული სასმელები; ყინულოვანი ჩაი,
არასამედიცინო მცენარეული ჩაი დ ნაყენები;
საკვები ყინული.
32 - მინერალური და გაზიანი წყლები და
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; კარბონიზებული და არაკარბონიზებული სასმელები;
ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სხვა პრეპარატები სასმელების დასამზადებლად.
_________________________________________

(260) AM 2008 45518 A
(210) AM 045518
(220) 2007 11 05
(310) 2454464
(320) 2007 05 03
(330) GB
(731) მაკკროფტ ინტელექტუალ პროპერტი
ლიმიტიდ,
ოუენ ჰაუზი, კორტ როუ, სტ.პიტერ
პორტი, გერნზი GY1 2PD, შეერთებული
სამეფო
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(260) AM 2008 45636 A
(210) AM 045636
(220) 2007 11 09
(731) ლა სენზა კორპორეიშენ,
1608 სტ.რეგის, დორვალი, H9P 1H6,
კვებეკი, კანადა
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

MCCROFT

LA SENZA

(591) შავ-თეთრი

(591) შავ-თეთრი
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(511) 25 - ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი, ქალის თეთრეულის, სელის ტილოს
ნაწარმის, პიჟამოების, ღამის პერანგების, საღამოს კაბების, ლიფების, შარვლების, ბავშვისა და ქალის ტრუსების, ბიუსტჰალტერების, კომბინაციების (თეთრეული), კამზოლების (საცვლები), წვივსაკრავის, ქამრების, გეტრების, ნეილონის ნაწარმის, კოლგოტკების,
ხალათების, აბაზანის ხალათების, მამაკაცის შორტების, ნიფხვებისა და მოკრივის
შორტების ჩათვლით; მოკლემკლავიანი მაისურები, ჟილეტები, სვიტერები, პერანგები,
მხტომელთა კოსტიუმები, გამაშები (გეტრები), ტოპები (ზედა ტანსაცმელი) და ქვედა
ტანსაცმელი, ბლუზები, ჩექმები, ფეხსაცმელები და ჩუსტები.
35 - მომსახურება საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით, ტანსაცმლის, ქალის თეთრეულის, სელის ტილოს ნაწარმის, ფეხსაცმლის
და მასთან დაკავშირებული აქსესუარების,
სუნამოების, კოსმეტიკური საშუალებების,
ტუალეტის საკუთნოს, თმის მოვლისთვის
განკუთვნილი პრეპარატებისა და აბაზანისათვის განკუთვნილი ნაწარმის გაყიდვასთან დაკავშირებული საცალო ვაჭრობის მაღაზიების მიერ განსახორციელებელი ოპერაციებით მომსახურება.
_________________________________________

2008.07.25

და მასთან დაკავშირებული აქსესუარების,
სუნამოების, კოსმეტიკური საშუალებების,
ტუალეტის საკუთნოს, თმის მოვლისთვის
განკუთვნილი პრეპარატებისა და აბაზანისათვის განკუთვნილი ნაწარმის გაყიდვასთან დაკავშირებული საცალო ვაჭრობის მაღაზიების მიერ განსახორციელებელი ოპერაციებით მომსახურება.
_________________________________________
(260) AM 2008 45641 A
(210) AM 045641
(220) 2007 11 13
(310) 2007715306
(320) 2007 05 24
(330) RU
(731) ამერიკან-სიგარეტ კომპანი (ოვერსიზ)
ლიმიტიდ,
ცელერვეგ 4, ცუგი CH 6300, შვეიცარია
(740) გურამ ციციშვილი
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახულებანი (გვ. 101)

(591) ცისფერი, თეთრი, იისფერი,
ვარდისფერი, ლურჯი
(531) 25.01.01-26.13.25-27.05.05-29.01.00(511) 34 - თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, სიგარეტი, მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი.
_________________________________________

(260) AM 2008 45637 A
(210) AM 045637
(220) 2007 11 09
(731) ლა სენზა კორპორეიშენ,
1608 სტ.რეგის, დორვალი, H9P 1H6,
კვებეკი, კანადა
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(260) AM 2008 45642 A
(210) AM 045642
(220) 2007 11 13
(310) 2007715304
(320) 2007 05 24
(330) RU
(731) ამერიკან-სიგარეტ კომპანი (ოვერსიზ)
ლიმიტიდ, ცელერვეგ 4, ცუგი CH 6300,
შვეიცარია
(740) გურამ ციციშვილი;გურამ ციციშვილი;
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახულებანი (გვ. 101)

LA SENZA GIRL
(591) შავ-თეთრი
(511) 25 - ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი, ქალის თეთრეულის, სელის ტილოს
ნაწარმის, პიჟამოების, ღამის პერანგების,
საღამოს კაბების, ლიფების, შარვლების, ბავშვისა და ქალის ტრუსების, ბიუსტჰალტერების, კომბინაციების (თეთრეული), კამზოლების (საცვლები), წვივსაკრავის, ქამრების,
გეტრების, ნეილონის ნაწარმის, კოლგოტკების, ხალათების, აბაზანის ხალათების, მამაკაცის შორტების, ნიფხვებისა და მოკრივის
შორტების ჩათვლით; მოკლემკლავიანი მაისურები, ჟილეტები, სვიტერები, პერანგები,
მხტომელთა კოსტიუმები, გამაშები (გეტრები), ტოპები (ზედა ტანსაცმელი) და ქვედა
ტანსაცმელი, ბლუზები, ჩექმები, ფეხსაცმელები და ჩუსტები.
35 - მომსახურება საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით, ტანსაცმლის, ქალის თეთრეულის, სელის ტილოს ნაწარმის, ფეხსაცმლის

(591) იისფერი, ყვითელი, იასამნისფერი,
თეთრი, ვარდისფერი
(531) 25.01.01-26.13.25-27.05.05-29.01.00(511) 34 - თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, სიგარეტი, მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი.
_________________________________________
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36 - უძრაც ქონებასთან დაკავშირებული
მომსახურება; უძრავი ქონების სააგენტოების
მომსახურება; უძრავი ქონების ოპერაციებთან დაკავშირებული საბროკერო მომსახურება; უძრავი ქონების შეფასებისა და ღირებულების განსაზღვრასთან დაკავშირებული მომსახურება; შეფასებისა და ღირებულების განსაზღვრასთან დაკავშირებული
მომსახურება; ასევე, მათთან დაკავშირებული სარეკომენდაციო, საინფორმაციო და
საკონსულტაციო მომსახურება.
_________________________________________

(260) AM 2008 45643 A
(210) AM 045643
(220) 2007 11 13
(310) 2007715305
(320) 2007 05 24
(330) RU
(731) ამერიკან-სიგარეტ კომპანი (ოვერსიზ)
ლიმიტიდ,
ცელერვეგ 4, ცუგი CH 6300, შვეიცარია
(740) გურამ ციციშვილი
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახულებანი (გვ. 101)

(260) AM 2008 45661 A
(210) AM 045661
(220) 2007 11 16
(731) ინტერნასიონალ ოლივარერა, ს.ა.,
გარსილასო დე ლა ვეგა,
2, 41700 დოს ერმანასი, სევილია,
ესპანეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) იისფერი, ყვითელი, მწვანე, ცისფერი,
თეთრი
(531) 25.01.01-26.13.25-27.05.05-29.01.00(511) 34 - თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, სიგარეტი, მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი.
_________________________________________
(260) AM 2008 45644 A
(210) AM 045644
(220) 2007 11 14
(731) კრისტი, მენსონ & ვუდს ლტდ,
8 კინგ სტრიტი, სტ.ჯეიმს'ს, ლონდონი,
SW1Y 6QT, შეერთებული სამეფო
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.04(511) 29 - დაკონსერვებული ზეთისხილი, დაკონსერვებული საკვები პროდუქტი, ზეთი და
საკვები ცხიმები.
_________________________________________
(260) AM 2008 45663 A
(210) AM 045663
(220) 2007 11 16
(731) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი
ისტებლიშმენტ, ჰაუს რეხშტაინერი,
ს/ყ 634/შტედტლი 31, LI-9490, ვადუცი,
ლიხტენშტაინი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

КРИСТИ'С
(591) შავ-თეთრი
(511) 9 - კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა, კომპიუტერული პროგრამები;
ელექტრონული, ოპტიკური ან მაგნიტური
ფორმით ჩაწერილი მონაცემები; მონაცემთა
მატარებლები; აუდიო და ვიზუალური ჩანაწერები; CD-ROM-ები; CDI-ები; CD-ები;
DVD-ები; მონაცემთა ბაზებიდან ან ინტერნეტით უზრუნველყოფილი საშუალებებიდან
(“ვებ-გვერდების” ჩათვლით) “ონ-ლაინური”
რეჟიმით მოწოდებული ელექტრონული სახის პუბლიკაციები; ინტერაქტიური ვიდეო,
ფილმები, ლენტები, კასეტები, კომპაქტდისკები.
16 - ქაღალდი, ქაღალდის ნაწარმი, მუყაო,
მუყაოს ნაწარმი; ნაბეჭდი პროდუქცია, გაზეთები, პერიოდული გამოცემები, კატალოგები, ჟურნალები, წიგნები, საინფორმაციო ბიულეტენები, ცნობარები, გზამკვლევები და
სახელმძღვანელოები; ფოტოსურათები, საკანცელარიო ნაწარმი.
35 - აუქციონთან დაკავშირებული მომსახურება; აუქციონთან დაკავშირებული
რჩევები და კონსულტაციები; შეფასებასთან
დაკავშირებული მომსახურება.

Энергия перца
(591) შავ-თეთრი
(511) 16 - ავტოკალმები; ალბომები; ქაღალდის ან მუყაოს დაფები აფიშებისა და განცხადებებისათვის; დამჭერები ბანკნოტებისათვის, ბილეთები; ბლოკნოტები ხაზვისათვის; საწერი ბლოკნოტები, ბროშურები, ბუკლეტები; ბუშტებიანი პლასტმასის ფურცლები შეფუთვის ან დაფასოებისათვის; ქაღალდის ან მუყაოს ფირნიშები; მუყაოს ან ქაღალდის ფირფიტები; მოსახევი კალენდრები;
შესაფუთი ვისკოზის ფურცლები; მისალოცი
ღია ბარათები; გაზეთები; გრაფიკული გამოსახულებები; გრაფიკული რეპროდუქციები;
ნაბეჭდი გრაფიკული ნამუშევრები; საშლელი რეზინები; საკანცელარიო საქაღალდეები დოკუმენტებისათვის, საკანცელარიო საკინძავები დოკუმენტების კარტოთეკისათვის,
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პლანშეტები მომჭერებით, ნაბეჭდი პროდუქცია, ნაბეჭდი პუბლიკაციები; ეტიკეტები
(ქსოვილისგან დამზადებულის გარდა); ჟურნალები (პერიოდული გამოცემები); წიგნის
სანიშნეები; უბის წიგნაკები, საკანცელარიო
უბის წიგნაკები; საწერი საკუთნოს მაჯაზე
დასამაგრებელი სამაჯურები და სამკაულები; ბლოკნოტის დამჭერები; კალმისტრის
დამჭერები; სახატავი რვეულები, საწერი ან
სახაზავი რვეულები, კალენდრები, კალენდარ–ცნობარები, ქაღალდის კალკი, საკანცელარიო საქონელი, რუკები, გეოგრაფიული
რუკები, საზღვაო რუკები, სურათები (ნახატები), ბარათები, მუყაო, მუყაოს ნაწარმი, მუყაოს ტუბუსები, წებვადი ლენტები საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის,
წიგნები, კომიქსები (ნაბეჭდი გამოცემები),
საკანცელარიო კონვერტები, ასლის გადასაღები ქაღალდი, ასლის გადასაღები საკანცელარიო ქაღალდი, მუყაოს ან ქაღალდის
ყუთები, ყუთები შტამპებისათვის, ბეჭდებისათვის, ცარცის დამჭერები, პარკები, ქაღალდის პარკები, გასახვევი ცელოფანის
ფურცლები, მიკროტალღურ ღუმლებში საჭმლის მოსამზადებელი პაკეტები, ქაღალდის
ან პლასტმასის ტომრები (კონვერტები) შეფუთვისათვის, მისალოცი მუსიკალური ღია
ბარათები, საკანცელარიო ეტიკეტები, საკანცელარიო საფუთავები, საფუთავი ქაღალდი,
საკანცელარიო ყდები, ფანქრები, ფანქრის
ელექტრული ან არაელექტრული სათლელები, ფანქრის დამჭერები, ავტომატური ფანქრები, გრიფელის ფანქრები (გრიფელი), შესაფუთი ქაღალდი, ქაღალდის ბაფთები, ქაღალდის ლენტები, ქაღალდი, საკანცელარიო ქაღალდი ფურცლებად, ხის მასისაგან
დამზადებული ქაღალდი, საკალმეები (პენლები), საკანცელარიო კალმები, საწერი კალმები, ოქროს საწერი კალმები, პერგამენტის ქაღალდი, გადასაყვანი სურათები, ნაბეჭდი პერიოდული გამოცემები, საწერი
ცარცი, საწერი საკუთნო, საწერი საკუთნო
ნაკრების სახით, საწერი ქაღალდი, საწერი
ინსტრუმენტები, საკანცელარიო საწერი ნაკრებები, საწერი ფუნჯები, სადგამები ფანქრებისა და კალმისტრებისათვის, სადგამები
სურათებისათვის, სადგამები შტამპებისათვის, ბეჭედისათვის, ქაღალდის საფენები (საგები) მაგიდისათვის, სიმღერათა კრებულები,
პლაკატები, გეგმები, პლასტიკური ფირფიტები (ფირები, აფსკები) შეფუთვისათვის, პლასტმასის ჭიმვადი აფსკები შეფუთვისათვის,
ქაღალდის ან მუყაოს საფუთავები ბოთლებისათვის, ქაღალდის ან მუყაოს შესახვევები
ბოთლებისათვის, შეტყობინების დოკუმენტები, ქაღალდის დამქუცმაცებლები, პორტრეტები, ტევადობები მელნისათვის, საფოსტო
ღია ბარათები, საფოსტო მარკები, ქაღალდის
დროშები, ფოტოსურათების დასამაგრებელი
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მოწყობილობები, საშრობი ქაღალდები, სარეკლამო
პროსპექტები,
გამომთვლელი
ცხრილები, სარეგისტრაციო ჟურნალები
(უბის წიგნაკები ჩანაწერებისათვის), ნაბეჭდი განრიგები, დამჭერები (სახელურები)
შტამპისა და ბეჭედისათვის, კალმიანი კალმისტრები, ქაღალდის პირსახოცები, ქაღალდის კოსმეტიკური ხელსახოცები, მაგიდის
ქაღალდის ხელსახოცები, მაგიდის ქაღალდის სუფრები, საკანცელარიო საფხეკები,
საკანცელარიო სტეპლერები, სწრაფჩამკერები (ქაღალდის), საოფისე კარადები, საკანცელარიო სამაგრები, ვერცხლის ქაღალდი,
ფოლადის კალმები, მაგიდის ქაღალდის თეთრეული, მაგიდის ქაღალდის ქვესადგამები,
ლანგრები ფულის დახარისხებისა და დათვლისათვის, ლანგრები წერილებისათვის,
ტრაფარეტები, საკანცელარიო ტრაფარეტბი,
ტრაფარეტები ხატვისათვის, ჩეკის წიგნაკების დამჭერები, ტუში, ფილტრის ქაღალდი,
ფილტრის მასალები (ქაღალდის), ფოტოგრაფიები, სახაზავი ფარგლები, მელანი, მელანი
კორექტირებისათვის (ჰელიოგრაფია), სამელნეები, სამელნე საკუთნო, მელნის ჩხირები
(ღეროები), მელნის ლენტები, ოთხწახნაგა
სახაზავები, შაბლონები, საკანცელარიო
შაბლონები.
21 - ბოთლები, კერამიკის და თეთრი თიხის ჭურჭელი, ვაზები, საყოფაცხოვრებო ან
სამზარეულოს კონტეინერები, ტევადობები,
თიხის ჭურჭელი, მინის ყუთები, გრაფინები,
მოწყობილობები ზეთისა და ძმრისათვის, კერამიკული საყოფაცხოვრებო ნაკეთობა, ბოკალები, ბროლის ჭურჭელი, სამზარეულოს
ჭურჭლის ნაკრები, ტევადობები სამზარეულოსთვის, კათხები, ფორმები კულინარიისათვის, ყავის სერვიზები, ჩაის სერვიზები, ლიქიორის სერვიზები, სერვიზები (სასადილო
ჭურჭელი), მაიოლიკის ნაკეთობა, მოწყობილობები
სუნელებისათვის,
შემოწნული
ბოცები, მქრალი მინა, ბოთლის გასახსნელი
სამარჯვები, ფლაკონები, მომინანქრებული
მინა, ფაიფურის ჭურჭელი, ჭურჭელი, კოქტეილის დასამზადებელი ჭურჭელი, ჭურჭელი სასმელისათვის, ლითონის ჭურჭელი ყინულის ან ყინულიანი სასმელების მოსამზადებლად, მინა (ჭურჭელი), მინა დამუშავებული ან ნაწილობრივ დამუშავებული (სამშენებლო მინის გარდა), ფერადი მინის ჭურჭელი, მინის ბალონები, კოლბები, ჭურჭელი,
მინის ამპულები (ჭურჭელი), მინის ქილები
(წამლისთვის, ქიმიკატებისთვის), ჭიქები სასმელისთვის, ფაიფურის, კერამიკის ან მინის
სტატუეტები, მაგიდის ჭურჭლეული (დანების, ჩანგლებისა და კოვზების გარდა),
თერმოიზოლაციური ტევადობები, თერმოიზოლაციური ტევადობები სასმელებისათვის,
თერმოიზოლაციური ბალონები, კოლბები,
ჭურჭელი, ქაშანურის ჭურჭელი, მათარები,
27
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სამგზავრო მათარები, ფორმები ყინულისათვის, ფაიფურის, თიხის ან მინის მხატვრული
ნაკეთობები, ქაღალდის ან პლატმასის ჭიქები.
32 - უალკოჰოლო აპერიტივები, რძიანი
არაქისის სასმელები, უალკოჰოლო სასმელები, თაფლზე დამზადებული უალკოჰოლო
სასმელები, ხილის უალკოჰოლო ექსტრაქტები, ხილის სასმელები, ყურძნის ტკბილი,
წყლები, ლითიუმის მარილის შემცველი მინერალური წყალი, სუფრის წყლები, გაზირებული წყლები, გაზირებული წყლების დასამზადებელი შედგენილობები, სასმელის დასამზადებელი ესენციები, ზელტერის წყალი,
იზოტონური სასმელები, ჯანჯაფილის ლუდი, ბურახები (უალკოჰოლო სასმელები),
უალკოჰოლო კოკტეილები, ლიმონათები,
ლიქიორის დასამზადებელი შედგენილობები, რძიანი ნუშის სასმელები, მინერალური
წყლის დასამზადებელი შედგენილობები, მინერალური წყლები (სასმელები), მიწის თხილის (არაქისის) რძე (უალკოჰოლო სასმელი),
რძის შრატზე დამზადებული სასმელები,
სასმელების დასამზადებელი შედგენილობები, ხილის ნექტარები რბილობთან ერთად,
ბოსტნეულის წვენები, ორშადი, ლუდის
ტკბილი, ლუდი, გაზირებული სასმელების
დასამზადებელი ფხვნილები, სასაპარილი
(უალკოჰოლო სასმელები), ვაჟინები სასმელებისათვის, ვაჟინები ლიმონათისათვის,
სოდიანი წყალი, ალაოს ლუდი, ალაოს ტკბილი, ტკბილი, გაზირებული სასმელების დასამზადებელი ტაბლეტი, ტომატის წვენი,
ხილის წვენები, ლუდის დასამზადებელი
სვიის ექსტრაქტი, შერბეთი (სასმელი), ვაშლის წვენი, ბურახი (უალკოჰოლო სასმელები).
33 - ალკოჰოლიანი სასმელები, აპერიტივები, არაკი, ბრენდი, ღვინო, ვისკი, ანისულის
არაყი, ანისულის ლიქიორი, არაყი, ალუბლის არაყი, მსხლის სიდრი, ჯინი, კოკტეილი,
კურასო, ლიქიორები, თაფლის სასმელები,
პიტნის ნაყენები, ცხარე ნაყენები, დისტილირების შედეგად მიღებული სასმელები, ჭაჭისაგან მიღებული ღვინო, ბრინჯის სპირტი,
რომი, საკე, სიდრი, სპირტიანი სასმელები,
სპირტიანი ექსტრაქტები, სპირტიანი ესენციები, დიჯესტივები, ხილის შემცველი ალკოჰოლური სასმელები, ხილის სპირტიანი
ექსტრაქტები.
35 - კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები, თვითღირებულების ანალიზი, მენეჯმენტი შემოქმედებითი ბიზნესის სფეროში,
აუქციონით გაყიდვა, საბუღალტრო წიგნის
წარმოება, ბაზრის შესწავლა, საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა, გამოფენების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის, ფსიქოლოგიური ტესტირება სამსახურში დასაქმებისათვის, ტელემოპასუხის
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მომსახურება აბონენტის არყოფნის შემთხვევაში, სავაჭრო ბაზრობების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის,
საქონლის დემონსტრირება, საქმიანი ინფორმაცია, კომერციული საქმიანობის შეფასება, გამოკვლევები ბიზნესის სფეროში,
ცნობები საქმიანი ოპერაციების შესახებ,
გამოკვლევები მარკეტინგის სფეროში, ბიზნესის წარმოებაში დახმარების გაწევა, ეკონომიკური პროგნოზირება, საქმიანი ექსპერტიზა, შეტყობინების ჩაწერა, ინფორმაციის
შეგროვება კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზიდან, სტატისტიკური ინფორმაცია, ანგარიშებზე ანგარიშის შედგენა, მომსახურება საზოგადოებრივი ურთიერობების სფეროში,
იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები, საოფისე
მოწყობილობებისა და აპარატურის გაქირავება, კომერციული ან სამრეწველო საწარმოების მართვაში დახმარების გაწევა, მომსახურება მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზის მართვაში, კონსულტაციები ბიზნესის
მართვაში, კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზებასა და მართვაში, მომსახურება სასტუმროების სფეროში საქმეთა მართვაში,
პროფესიული კონსულტაციები ბიზნესის
სფეროში, კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზებაში, კონსულტაციები თანამშრომელთა საშტატო საკითხებში, თანამშრომელთა
საშტატო ერთეულების დაკომპლექტება, მანქანაზე ბეჭდვის მომსახურება, მანეკენებით
მომსახურება რეკლამის ან საქონლის გასაღების სტიმულირებისათვის, დოკუმენტების
აღწარმოება, სარეკლამო ტექსტების პუბლიკაცია, ტექსტის დამუშავება, ბეჭდვითი მასალის მიმოხილვა, სარეკლამო მასალის განახლება, შალეულის შეფასება, ვიტრინების
გაფორმება, მოუჭრელი ტყის ძირობრივი შეფასება, აუდიტი, გაზეთებზე ხელმოწერების
ორგანიზება (მესამე პირთათვის), საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის მომზადება,
გადახდის დოკუმენტების მომზადება, საგადასახადო დეკლარაციის შედგენა, საწარმოს გადასვლაში მომსახურების გაწევა, სარეკლამო მასალების გავრცელება, მესამე
პირთათვის მომსახურების გაწევა მომარაგების სფეროში (შესყიდვა და მეწარმეთა საქონლით/მომსახურებით
უზრუნველყოფა),
მდივნის მომსახურება, სტენოგრაფიული მომსახურება, დასაქმების სააგენტოები, რადიორეკლამა, რეკლამა ფოსტის საშუალებით, ადგილის იჯარა რეკლამის განთავსების მიზნით, საინფორმაციო საშუალებებში
სარეკლამო დროის იჯარა, სარეკლამო სააგენტოები, სარეკლამო მასალის გაქირავება,
გაზეთში სარეკლამო რუბრიკების შედგენა,
კომპიუტერულ ქსელში ინტერაქტიული რეკლამა, რეკლამა, აფიშების გაკვრა, განცხადებების განთავსება შენობის გარეთ, ნიმუშების გავრცელება, სარეკლამო მასალების
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ფოსტით გადაგზავნა, საქონლის გასაღების
სტიმულირება მესამე პირთათვის, სატელევიზიო რეკლამა, სავაჭრო ავტომატების გაქირავება, კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზაში
ინფორმაციის სისტემატიზაცია, ფოტოასლების გადამღები მოწყობილობების გაქირავება, ფოტოასლების გადაღება, ინფორმაციის
მოძიება კომპიუტერის ფაილებში (მესამე
პირთათვის), მომსახურება ფასების შედარებაში, სპონსორების მოძიება, მესამე პირთათვის საქონლისა და მომსახურების ლიცენზირების კომერციული მართვა, შესყიდვაზე
ადმინისტრაციული შეკვეთების დამუშავება,
ანგარიშების გამოწერა, კომერციული ინფორმაცია და კონსულტაციები მომხმარებლებისათვის (მომხმარებელთა მხარდამჭერი
ცენტრები), საქონლის წარდგენა საკომუნიკაციო საშუალებების დახმარებით საცალო
ვაჭრობის მიზნით; მესამე პირთა სასარგებლოდ საქონლის ასორტიმენტის განთავსება
ერთ ადგილზე მყიდველების მიერ მათი
უკეთესად დათვალიერებისა და შესყიდვის
მიზნით საცალო და საბითუმო ვაჭრობის
ქსელებში.
41 - აუდიო აპარატურის გაქირავება, შოუპროგრამებისათვის დეკორაციების გაქირავება, ვიდეოკამერების გაქირავება, ვიდეომაგნიტოფონების გაქირავება, ვიდეოგადაღებები, ვიდეოფილმების გაქირავება, ვიდეოფილმების წარმოება, ბალების მოწყობა- ორგანიზება, სპექტაკლების მოწყობის ორგანიზება
(იმპრესარიოს მომსახურება), კულტურულსაგანმანათლებლო გამოფენების ორგანიზება, სასწავლო ან გასართობი კონკურსების
ორგანიზება, კონგრესების ორგანიზება და
ჩატარება, კოლოკვიუმების ორგანიზება და
ჩატარება, კონფერენციების ორგანიზება და
ჩატარება, კონცერტების ორგანიზება და ჩატარება, სემინარების ორგანიზება და ჩატარება, სიმპოზიუმების ორგანიზება და ჩატარება, სილამაზის კონკურსების ორგანიზება
და ჩატარება, ლატარეის ორგანიზება, სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზება, რადიოდა სატელევიზიო პროგრამების დამონტაჟება, თეატრალური დეკორაციების გაქირავება, დისკოტეკები (ხმის ჩამწერი დისკების საცავები), გართობა, სათამაშო დარბაზებით
მომსახურება, სპორტული აღჭურვილობებით
უზრუნველყოფა, ხმის ჩამწერების გაქირავება, აზარტული თამაშები, ინტერაქტიული
თამაშებით უზრუნველყოფა (კომპიუტერული ქსელით), ინფორმაცია დასვენების საკითხებში, კაზინოს მომსახურება, კარაოკეს
დანადგარებით უზრუნველყოფა, კინოპროექტორებისა და კინომოწყობილობების გაქირავება, კინოსტუდიები, კინოთეატრის მომსახურება, კინოფილმების გაქირავება, კულტურულ-საგანმანათლებლო და გასართობი
კლუბები, მიკროფილმირება, მუზეუმების მო-

2008.07.25

მსახურება (პრეზენტაცია, გამოფენები), ტექსტური მასალების პუბლიკაცია (სარეკლამოს გარდა), ღამის კაფე-კლუბები, სტადიონების მოწყობილობების გაქირავება, თავისუფალი დროის ორგანიზება, თეატრების ან
ტელესტუდიებისთვის საჭირო განათების
აპარატურის გაქირავება, ატრაქციონების
პარკები, შეხვედრათა დაგეგმვა, სპექტაკლებზე ბილეთების დაჯავშვნა, საინფორმაციო მასალების განთავსების მომსახურება
(სარეკლამო ინფორმაციის გარდა), თეატრალიზებული წარმოდგენები, რადიო- და ტელემიმღების გაქირავება, გასართობი რადიოგადაცემები, სტუმართა გართობა, სპორტული აღჭურვილობის გაქირავება (სატრანსპორტო საშუალებების გარდა), სპორტული
შეჯიბრების პროგრამების შედგენა, სპორტული ბანაკები (სტაჟირება), შოუ-პროგრამები, დასასვენებელ ბაზებზე გართობის ორგანიზება, თეატრალური წარმოდგენები, ბილეთების სააგენტოს მომსახურება (გართობა), სატელევიზიო გასართობი გადაცემები,
ჩოგბურთის კორტების იჯარა, კინოფილმების წარმოება, ფოტოგრაფირება, ფოტორეპორტაჟები.
_________________________________________
(260) AM 2008 45664 A
(210) AM 045664
(220) 2007 11 16
(731) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი
ისტებლიშმენტ, ჰაუს რეხშტაინერი,
ს/ყ 634/შტედტლი 31, LI-9490, ვადუცი,
ლიხტენშტაინი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

Pepper Energy
(591) შავ-თეთრი
(511) 16 - ავტოკალმები; ალბომები; ქაღალდის ან მუყაოს დაფები აფიშებისა და განცხადებებისათვის; დამჭერები ბანკნოტებისათვის, ბილეთები; ბლოკნოტები ხაზვისათვის; საწერი ბლოკნოტები, ბროშურები, ბუკლეტები; ბუშტებიანი პლასტმასის ფურცლები შეფუთვის ან დაფასოებისათვის; ქაღალდის ან მუყაოს ფირნიშები; მუყაოს ან ქაღალდის ფირფიტები; მოსახევი კალენდრები;
შესაფუთი ვისკოზის ფურცლები; მისალოცი
ღია ბარათები; გაზეთები; გრაფიკული გამოსახულებები; გრაფიკული რეპროდუქციები;
ნაბეჭდი გრაფიკული ნამუშევრები; საშლელი რეზინები; საკანცელარიო საქაღალდეები დოკუმენტებისათვის, საკანცელარიო საკინძავები დოკუმენტების კარტოთეკისათვის,
პლანშეტები მომჭერებით, ნაბეჭდი პროდუქცია, ნაბეჭდი პუბლიკაციები; ეტიკეტები
(ქსოვილისგან დამზადებულის გარდა); ჟურნალები (პერიოდული გამოცემები); წიგნის
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სანიშნეები; უბის წიგნაკები, საკანცელარიო
უბის წიგნაკები; საწერი საკუთნოს მაჯაზე
დასამაგრებელი სამაჯურები და სამკაულები; ბლოკნოტის დამჭერები; კალმისტრის
დამჭერები; სახატავი რვეულები, საწერი ან
სახაზავი რვეულები, კალენდრები, კალენდარ-ცნობარები, ქაღალდის კალკი, საკანცელარიო საქონელი, რუკები, გეოგრაფიული
რუკები, საზღვაო რუკები, სურათები (ნახატები), ბარათები, მუყაო, მუყაოს ნაწარმი,
მუყაოს ტუბუსები, წებვადი ლენტები საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, წიგნები, კომიქსები (ნაბეჭდი გამოცემები), საკანცელარიო კონვერტები, ასლის
გადასაღები ქაღალდი, ასლის გადასაღები
საკანცელარიო ქაღალდი, მუყაოს ან ქაღალდის ყუთები, ყუთები შტამპებისათვის, ბეჭდებისათვის, ცარცის დამჭერები, პარკები, ქაღალდის პარკები, გასახვევი ცელოფანის
ფურცლები, მიკროტალღურ ღუმლებში საჭმლის მოსამზადებელი პაკეტები, ქაღალდის
ან პლასტმასის ტომრები (კონვერტები) შეფუთვისათვის, მისალოცი მუსიკალური ღია
ბარათები, საკანცელარიო ეტიკეტები, საკანცელარიო საფუთავები, საფუთავი ქაღალდი,
საკანცელარიო ყდები, ფანქრები, ფანქრის
ელექტრული ან არაელექტრული სათლელები, ფანქრის დამჭერები, ავტომატური ფანქრები, გრიფელის ფანქრები (გრიფელი), შესაფუთი ქაღალდი, ქაღალდის ბაფთები, ქაღალდის ლენტები, ქაღალდი, საკანცელარიო ქაღალდი ფურცლებად, ხის მასისაგან
დამზადებული ქაღალდი, საკალმეები (პენლები), საკანცელარიო კალმები, საწერი კალმები, ოქროს საწერი კალმები, პერგამენტის ქაღალდი, გადასაყვანი სურათები, ნაბეჭდი პერიოდული გამოცემები, საწერი ცარცი, საწერი საკუთნო, საწერი საკუთნო ნაკრების სახით, საწერი ქაღალდი, საწერი ინსტრუმენტები, საკანცელარიო საწერი ნაკრებები, საწერი ფუნჯები, სადგამები ფანქრებისა და კალმისტრებისათვის, სადგამები
სურათებისათვის, სადგამები შტამპებისათვის, ბეჭედისათვის, ქაღალდის საფენები (საგები) მაგიდისათვის, სიმღერათა კრებულები,
პლაკატები, გეგმები, პლასტიკური ფირფიტები (ფირები, აფსკები) შეფუთვისათვის, პლასტმასის ჭიმვადი აფსკები შეფუთვისათვის,
ქაღალდის ან მუყაოს საფუთავები ბოთლებისათვის, ქაღალდის ან მუყაოს შესახვევები
ბოთლებისათვის, შეტყობინების დოკუმენტები, ქაღალდის დამქუცმაცებლები, პორტრეტები, ტევადობები მელნისათვის, საფოსტო
ღია ბარათები, საფოსტო მარკები, ქაღალდის
დროშები, ფოტოსურათების დასამაგრებელი
მოწყობილობები, საშრობი ქაღალდები, სარეკლამო
პროსპექტები,
გამომთვლელი
ცხრილები, სარეგისტრაციო ჟურნალები
(უბის წიგნაკები ჩანაწერებისათვის), ნაბეჭ-
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დი განრიგები, დამჭერები (სახელურები)
შტამპისა და ბეჭედისათვის, კალმიანი კალმისტრები, ქაღალდის პირსახოცები, ქაღალდის კოსმეტიკური ხელსახოცები, მაგიდის
ქაღალდის ხელსახოცები, მაგიდის ქაღალდის სუფრები, საკანცელარიო საფხეკები, საკანცელარიო სტეპლერები, სწრაფჩამკერები
(ქაღალდის), საოფისე კარადები, საკანცელარიო სამაგრები, ვერცხლის ქაღალდი, ფოლადის კალმები, მაგიდის ქაღალდის თეთრეული, მაგიდის ქაღალდის ქვესადგამები,
ლანგრები ფულის დახარისხებისა და დათვლისათვის, ლანგრები წერილებისათვის,
ტრაფარეტები, საკანცელარიო ტრაფარეტები, ტრაფარეტები ხატვისათვის, ჩეკის წიგნაკების დამჭერები, ტუში, ფილტრის ქაღალდი,
ფილტრის მასალები (ქაღალდის), ფოტოგრაფიები, სახაზავი ფარგლები, მელანი, მელანი
კორექტირებისათვის (ჰელიოგრაფია), სამელნეები, სამელნე საკუთნო, მელნის ჩხირები
(ღეროები), მელნის ლენტები, ოთხწახნაგა
სახაზავები, შაბლონები, საკანცელარიო შაბლონები.
21 - ბოთლები, კერამიკის და თეთრი თიხის ჭურჭელი, ვაზები, საყოფაცხოვრებო ან
სამზარეულოს კონტეინერები, ტევადობები,
თიხის ჭურჭელი, მინის ყუთები, გრაფინები,
მოწყობილობები ზეთისა და ძმრისათვის, კერამიკული საყოფაცხოვრებო ნაკეთობა, ბოკალები, ბროლის ჭურჭელი, სამზარეულოს
ჭურჭლის ნაკრები, ტევადობები სამზარეულოსთვის, კათხები, ფორმები კულინარიისათვის, ყავის სერვიზები, ჩაის სერვიზები,
ლიქიორის სერვიზები, სერვიზები (სასადილო ჭურჭელი), მაიოლიკის ნაკეთობა, მოწყობილობები სუნელებისათვის, შემოწნული
ბოცები, მქრალი მინა, ბოთლის გასახსნელი
სამარჯვები, ფლაკონები, მომინანქრებული
მინა, ფაიფურის ჭურჭელი, ჭურჭელი, კოქტეილის დასამზადებელი ჭურჭელი, ჭურჭელი სასმელისათვის, ლითონის ჭურჭელი ყინულის ან ყინულიანი სასმელების მოსამზადებლად, მინა (ჭურჭელი), მინა დამუშავებული ან ნაწილობრივ დამუშავებული (სამშენებლო მინის გარდა), ფერადი მინის ჭურჭელი, მინის ბალონები, კოლბები, ჭურჭელი,
მინის ამპულები (ჭურჭელი), მინის ქილები
(წამლისთვის, ქიმიკატებისთვის), ჭიქები სასმელისთვის, ფაიფურის, კერამიკის ან მინის
სტატუეტები, მაგიდის ჭურჭლეული (დანების, ჩანგლებისა და კოვზების გარდა), თერმოიზოლაციური ტევადობები, თერმოიზოლაციური ტევადობები სასმელებისათვის,
თერმოიზოლაციური ბალონები, კოლბები,
ჭურჭელი, ქაშანურის ჭურჭელი, მათარები,
სამგზავრო მათარები, ფორმები ყინულისათვის, ფაიფურის, თიხის ან მინის მხატვრული
ნაკეთობები, ქაღალდის ან პლატმასის ჭიქები.
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32 - უალკოჰოლო აპერიტივები, რძიანი
არაქისის სასმელები, უალკოჰოლო სასმელები, თაფლზე დამზადებული უალკოჰოლო
სასმელები, ხილის უალკოჰოლო ექსტრაქტები, ხილის სასმელები, ყურძნის ტკბილი,
წყლები, ლითიუმის მარილის შემცველი მინერალური წყალი, სუფრის წყლები, გაზირებული წყლები, გაზირებული წყლების დასამზადებელი შედგენილობები, სასმელის
დასამზადებელი ესენციები, ზელტერის წყალი, იზოტონური სასმელები, ჯანჯაფილის
ლუდი, ბურახები (უალკოჰოლო სასმელები),
უალკოჰოლო კოკტეილები, ლიმონათები,
ლიქიორის დასამზადებელი შედგენილობები, რძიანი ნუშის სასმელები, მინერალური
წყლის დასამზადებელი შედგენილობები, მინერალური წყლები (სასმელები), მიწის თხილის (არაქისის) რძე (უალკოჰოლო სასმელი),
რძის შრატზე დამზადებული სასმელები,
სასმელების დასამზადებელი შედგენილობები, ხილის ნექტარები რბილობთან ერთად,
ბოსტნეულის წვენები, ორშადი, ლუდის
ტკბილი, ლუდი, გაზირებული სასმელების
დასამზადებელი ფხვნილები, სასაპარილი
(უალკოჰოლო სასმელები), ვაჟინები სასმელებისათვის, ვაჟინები ლიმონათისათვის,
სოდიანი წყალი, ალაოს ლუდი, ალაოს
ტკბილი, ტკბილი, გაზირებული სასმელების
დასამზადებელი ტაბლეტი, ტომატის წვენი,
ხილის წვენები, ლუდის დასამზადებელი
სვიის ექსტრაქტი, შერბეთი (სასმელი), ვაშლის წვენი, ბურახი (უალკოჰოლო სასმელები).
33 - ალკოჰოლიანი სასმელები, აპერიტივები, არაკი, ბრენდი, ღვინო, ვისკი, ანისულის
არაყი, ანისულის ლიქიორი, არაყი, ალუბლის არაყი, მსხლის სიდრი, ჯინი, კოკტეილი,
კურასო, ლიქიორები, თაფლის სასმელები,
პიტნის ნაყენები, ცხარე ნაყენები, დისტილირების შედეგად მიღებული სასმელები, ჭაჭისაგან მიღებული ღვინო, ბრინჯის სპირტი,
რომი, საკე, სიდრი, სპირტიანი სასმელები,
სპირტიანი ექსტრაქტები, სპირტიანი ესენციები, დიჯესტივები, ხილის შემცველი ალკოჰოლური სასმელები, ხილის სპირტიანი
ექსტრაქტები.
35 - კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები, თვითღირებულების ანალიზი, მენეჯმენტი შემოქმედებითი ბიზნესის სფეროში,
აუქციონით გაყიდვა, საბუღალტრო წიგნის
წარმოება, ბაზრის შესწავლა, საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა, გამოფენების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის, ფსიქოლოგიური ტესტირება სამსახურში დასაქმებისათვის, ტელემოპასუხის მომსახურება აბონენტის არყოფნის შემთხვევაში, სავაჭრო ბაზრობების ორგანიზება
კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის,
საქონლის დემონსტრირება, საქმიანი ინ-
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ფორმაცია, კომერციული საქმიანობის შეფასება, გამოკვლევები ბიზნესის სფეროში,
ცნობები საქმიანი ოპერაციების შესახებ, გამოკვლევები მარკეტინგის სფეროში, ბიზნესის წარმოებაში დახმარების გაწევა, ეკონომიკური პროგნოზირება, საქმიანი ექსპერტიზა, შეტყობინების ჩაწერა, ინფორმაციის შეგროვება კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზიდან, სტატისტიკური ინფორმაცია, ანგარიშებზე ანგარიშის შედგენა, მომსახურება საზოგადოებრივი ურთიერობების სფეროში,
იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები, საოფისე
მოწყობილობებისა და აპარატურის გაქირავება, კომერციული ან სამრეწველო საწარმოების მართვაში დახმარების გაწევა, მომსახურება მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზის მართვაში, კონსულტაციები ბიზნესის
მართვაში, კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზებასა და მართვაში, მომსახურება სასტუმროების სფეროში საქმეთა მართვაში,
პროფესიული კონსულტაციები ბიზნესის
სფეროში, კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზებაში, კონსულტაციები თანამშრომელთა საშტატო საკითხებში, თანამშრომელთა
საშტატო ერთეულების დაკომპლექტება, მანქანაზე ბეჭდვის მომსახურება, მანეკენებით
მომსახურება რეკლამის ან საქონლის გასაღების სტიმულირებისათვის, დოკუმენტების
აღწარმოება, სარეკლამო ტექსტების პუბლიკაცია, ტექსტის დამუშავება, ბეჭდვითი მასალის მიმოხილვა, სარეკლამო მასალის განახლება, შალეულის შეფასება, ვიტრინების
გაფორმება, მოუჭრელი ტყის ძირობრივი შეფასება, აუდიტი, გაზეთებზე ხელმოწერების
ორგანიზება (მესამე პირთათვის), საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის მომზადება,
გადახდის დოკუმენტების მომზადება, საგადასახადო დეკლარაციის შედგენა, საწარმოს გადასვლაში მომსახურების გაწევა, სარეკლამო მასალების გავრცელება, მესამე
პირთათვის მომსახურების გაწევა მომარაგების სფეროში (შესყიდვა და მეწარმეთა საქონლით/მომსახურებით
უზრუნველყოფა),
მდივნის მომსახურება, სტენოგრაფიული
მომსახურება, დასაქმების სააგენტოები, რადიორეკლამა, რეკლამა ფოსტის საშუალებით, ადგილის იჯარა რეკლამის განთავსების მიზნით, საინფორმაციო საშუალებებში
სარეკლამო დროის იჯარა, სარეკლამო სააგენტოები, სარეკლამო მასალის გაქირავება,
გაზეთში სარეკლამო რუბრიკების შედგენა,
კომპიუტერულ ქსელში ინტერაქტიული რეკლამა, რეკლამა, აფიშების გაკვრა, განცხადებების განთავსება შენობის გარეთ, ნიმუშების გავრცელება, სარეკლამო მასალების
ფოსტით გადაგზავნა, საქონლის გასაღების
სტიმულირება მესამე პირთათვის, სატელევიზიო რეკლამა, სავაჭრო ავტომატების გაქირავება, კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზაში
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ინფორმაციის სისტემატიზაცია, ფოტოასლების გადამღები მოწყობილობების გაქირავება, ფოტოასლების გადაღება, ინფორმაციის მოძიება კომპიუტერის ფაილებში (მესამე პირთათვის), მომსახურება ფასების შედარებაში, სპონსორების მოძიება, მესამე პირთათვის საქონლისა და მომსახურების ლიცენზირების კომერციული მართვა, შესყიდვაზე ადმინისტრაციული შეკვეთების დამუშავება, ანგარიშების გამოწერა, კომერციული ინფორმაცია და კონსულტაციები მომხმარებლებისათვის (მომხმარებელთა მხარდამჭერი ცენტრები), საქონლის წარდგენა
საკომუნიკაციო საშუალებების დახმარებით
საცალო ვაჭრობის მიზნით; მესამე პირთა
სასარგებლოდ საქონლის ასორტიმენტის
განთავსება ერთ ადგილზე მყიდველების
მიერ მათი უკეთესად დათვალიერებისა და
შესყიდვის მიზნით საცალო და საბითუმო
ვაჭრობის ქსელებში.
41 - აუდიო აპარატურის გაქირავება, შოუპროგრამებისათვის დეკორაციების გაქირავება, ვიდეოკამერების გაქირავება, ვიდეომაგნიტოფონების გაქირავება, ვიდეოგადაღებები, ვიდეოფილმების გაქირავება, ვიდეოფილმების წარმოება, ბალების მოწყობა- ორგანიზება, სპექტაკლების მოწყობის ორგანიზება
(იმპრესარიოს მომსახურება), კულტურულსაგანმანათლებლო გამოფენების ორგანიზება, სასწავლო ან გასართობი კონკურსების
ორგანიზება, კონგრესების ორგანიზება და
ჩატარება, კოლოკვიუმების ორგანიზება და
ჩატარება, კონფერენციების ორგანიზება და
ჩატარება, კონცერტების ორგანიზება და ჩატარება, სემინარების ორგანიზება და ჩატარება, სიმპოზიუმების ორგანიზება და ჩატარება, სილამაზის კონკურსების ორგანიზება
და ჩატარება, ლატარეის ორგანიზება, სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზება, რადიოდა სატელევიზიო პროგრამების დამონტაჟება, თეატრალური დეკორაციების გაქირავება, დისკოტეკები (ხმის ჩამწერი დისკების
საცავები), გართობა, სათამაშო დარბაზებით
მომსახურება, სპორტული აღჭურვილობებით
უზრუნველყოფა, ხმის ჩამწერების გაქირავება, აზარტული თამაშები, ინტერაქტიული
თამაშებით უზრუნველყოფა (კომპიუტერული ქსელით), ინფორმაცია დასვენების საკითხებში, კაზინოს მომსახურება, კარაოკეს
დანადგარებით უზრუნველყოფა, კინოპროექტორებისა და კინომოწყობილობების გაქირავება, კინოსტუდიები, კინოთეატრის მომსახურება, კინოფილმების გაქირავება, კულტურულ-საგანმანათლებლო და გასართობი
კლუბები, მიკროფილმირება, მუზეუმების
მომსახურება (პრეზენტაცია, გამოფენები),
ტექსტური მასალების პუბლიკაცია (სარეკლამოს გარდა), ღამის კაფე-კლუბები, სტადიონების მოწყობილობების გაქირავება, თა-
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ვისუფალი დროის ორგანიზება, თეატრების
ან ტელესტუდიებისთვის საჭირო განათების
აპარატურის გაქირავება, ატრაქციონების
პარკები, შეხვედრათა დაგეგმვა, სპექტაკლებზე ბილეთების დაჯავშნა, საინფორმაციო მასალების განთავსების მომსახურება
(სარეკლამო ინფორმაციის გარდა), თეატრალიზებული წარმოდგენები, რადიო- და ტელემიმღების გაქირავება, გასართობი რადიოგადაცემები, სტუმართა გართობა, სპორტული აღჭურვილობის გაქირავება (სატრანსპორტო საშუალებების გარდა), სპორტული
შეჯიბრების პროგრამების შედგენა, სპორტული ბანაკები (სტაჟირება), შოუ-პროგრამები, დასასვენებელ ბაზებზე გართობის
ორგანიზება, თეატრალური წარმოდგენები,
ბილეთების სააგენტოს მომსახურება (გართობა), სატელევიზიო გასართობი გადაცემები, ჩოგბურთის კორტების იჯარა, კინოფილმების წარმოება, ფოტოგრაფირება, ფოტორეპორტაჟები.
_________________________________________
(260) AM 2008 45665 A
(210) AM 045665
(220) 2007 11 16
(731) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი
ისტებლიშმენტ, ჰაუს რეხშტაინერი,
ს/ყ 634/შტედტლი 31, LI-9490, ვადუცი,
ლიხტენშტაინი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

Вот он
(591) შავ-თეთრი
(511) 16 - ავტოკალმები; ალბომები; ქაღალდის ან მუყაოს დაფები აფიშებისა და
განცხადებებისათვის; დამჭერები ბანკნოტებისათვის, ბილეთები; ბლოკნოტები ხაზვისათვის; საწერი ბლოკნოტები, ბროშურები,
ბუკლეტები; ბუშტებიანი პლასტმასის ფურცლები შეფუთვის ან დაფასოებისათვის; ქაღალდის ან მუყაოს ფირნიშები; მუყაოს ან
ქაღალდის ფირფიტები; მოსახევი კალენდრები; შესაფუთი ვისკოზის ფურცლები; მისალოცი ღია ბარათები; გაზეთები; გრაფიკული
გამოსახულებები; გრაფიკული რეპროდუქციები; ნაბეჭდი გრაფიკული ნამუშევრები;
საშლელი რეზინები; საკანცელარიო საქაღალდეები დოკუმენტებისათვის, საკანცელარიო საკინძავები დოკუმენტების კარტოთეკისათვის, პლანშეტები მომჭერებით, ნაბეჭდი
პროდუქცია, ნაბეჭდი პუბლიკაციები; ეტიკეტები (ქსოვილისგან დამზადებულის გარდა);
ჟურნალები (პერიოდული გამოცემები); წიგნის სანიშნეები; უბის წიგნაკები, საკანცელარიო უბის წიგნაკები; საწერი საკუთნოს
მაჯაზე დასამაგრებელი სამაჯურები და
სამკლაურები; ბლოკნოტის დამჭერები; კალ32
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მისტრის დამჭერები; სახატავი რვეულები,
საწერი ან სახაზავი რვეულები, კალენდრები,
კალენდარ-ცნობარები, ქაღალდის კალკი,
საკანცელარიო საქონელი, რუკები, გეოგრაფიული რუკები, საზღვაო რუკები, სურათები
(ნახატები), ბარათები, მუყაო, მუყაოს ნაწარმი, მუყაოს ტუბუსები, წებვადი ლენტები საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, წიგნები, კომიქსები (ნაბეჭდი გამოცემები), საკანცელარიო კონვერტები, ასლის
გადასაღები ქაღალდი, ასლის გადასაღები
საკანცელარიო ქაღალდი, მუყაოს ან ქაღალდის ყუთები, ყუთები შტამპებისათვის, ბეჭდებისათვის, ცარცის დამჭერები, პარკები,
ქაღალდის პარკები, გასახვევი ცელოფანის
ფურცლები, მიკროტალღურ ღუმლებში საჭმლის მოსამზადებელი პაკეტები, ქაღალდის
ან პლასტმასის ტომრები (კონვერტები) შეფუთვისათვის, მისალოცი მუსიკალური ღია
ბარათები, საკანცელარიო ეტიკეტები, საკანცელარიო საფუთავები, საფუთავი ქაღალდი,
საკანცელარიო ყდები, ფანქრები, ფანქრის
ელექტრული ან არაელექტრული სათლელები, ფანქრის დამჭერები, ავტომატური ფანქრები, გრიფელის ფანქრები (გრიფელი), შესაფუთი ქაღალდი, ქაღალდის ბაფთები, ქაღალდის ლენტები, ქაღალდი, საკანცელარიო ქაღალდი ფურცლებად, ხის მასისაგან
დამზადებული ქაღალდი, საკალმეები (პენლები), საკანცელარიო კალმები, საწერი კალმები, ოქროს საწერი კალმები, პერგამენტის ქაღალდი, გადასაყვანი სურათები, ნაბეჭდი პერიოდული გამოცემები, საწერი ცარცი, საწერი საკუთნო, საწერი საკუთნო ნაკრების სახით, საწერი ქაღალდი, საწერი ინსტრუმენტები, საკანცელარიო საწერი ნაკრებები, საწერი ფუნჯები, სადგამები ფანქრებისა და კალმისტრებისათვის, სადგამები სურათებისათვის, სადგამები შტამპებისათვის,
ბეჭედისათვის, ქაღალდის საფენები (საგები)
მაგიდისათვის, სიმღერათა კრებულები, პლაკატები, გეგმები, პლასტიკური ფირფიტები
(ფირები, აფსკები) შეფუთვისათვის, პლასტმასის ჭიმვადი აფსკები შეფუთვისათვის, ქაღალდის ან მუყაოს საფუთავები ბოთლებისათვის, ქაღალდის ან მუყაოს შესახვევები
ბოთლებისათვის, შეტყობინების დოკუმენტები, ქაღალდის დამქუცმაცებლები, პორტრეტები, ტევადობები მელნისათვის, საფოსტო
ღია ბარათები, საფოსტო მარკები, ქაღალდის
დროშები, ფოტოსურათების დასამაგრებელი
მოწყობილობები, საშრობი ქაღალდები, სარეკლამო
პროსპექტები,
გამომთვლელი
ცხრილები, სარეგისტრაციო ჟურნალები
(უბის წიგნაკები ჩანაწერებისათვის), ნაბეჭდი განრიგები, დამჭერები (სახელურები)
შტამპისა და ბეჭედისათვის, კალმიანი კალმისტრები, ქაღალდის პირსახოცები, ქაღალდის კოსმეტიკური ხელსახოცები, მაგიდის
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ქაღალდის ხელსახოცები, მაგიდის ქაღალდის სუფრები, საკანცელარიო საფხეკები, საკანცელარიო სტეპლერები, სწრაფჩამკერები
(ქაღალდის), საოფისე კარადები, საკანცელარიო სამაგრები, ვერცხლის ქაღალდი, ფოლადის კალმები, მაგიდის ქაღალდის თეთრეული, მაგიდის ქაღალდის ქვესადგამები,
ლანგრები ფულის დახარისხებისა და დათვლისათვის, ლანგრები წერილებისათვის,
ტრაფარეტები, საკანცელარიო ტრაფარეტეი,
ტრაფარეტები ხატვისათვის, ჩეკის წიგნაკების დამჭერები, ტუში, ფილტრის ქაღალდი,
ფილტრის მასალები (ქაღალდის), ფოტოგრაფიები, სახაზავი ფარგლები, მელანი, მელანი
კორექტირებისათვის (ჰელიოგრაფია), სამელნეები, სამელნე საკუთნო, მელნის ჩხირები
(ღეროები), მელნის ლენტები, ოთხწახნაგა
სახაზავები, შაბლონები, საკანცელარიო შაბლონები.
21 - ბოთლები, კერამიკის და თეთრი თიხის ჭურჭელი, ვაზები, საყოფაცხოვრებო ან
სამზარეულოს კონტეინერები, ტევადობები,
თიხის ჭურჭელი, მინის ყუთები, გრაფინები,
მოწყობილობები ზეთისა და ძმრისათვის, კერამიკული საყოფაცხოვრებო ნაკეთობა, ბოკალები, ბროლის ჭურჭელი, სამზარეულოს
ჭურჭლის ნაკრები, ტევადობები სამზარეულოსთვის, კათხები, ფორმები კულინარიისათვის, ყავის სერვიზები, ჩაის სერვიზები,
ლიქიორის სერვიზები, სერვიზები (სასადილო ჭურჭელი), მაიოლიკის ნაკეთობა, მოწყობილობები სუნელებისათვის, შემოწნული
ბოცები, მქრალი მინა, ბოთლის გასახსნელი
სამარჯვები, ფლაკონები, მომინანქრებული
მინა, ფაიფურის ჭურჭელი, ჭურჭელი, კოქტეილის დასამზადებელი ჭურჭელი, ჭურჭელი სასმელისათვის, ლითონის ჭურჭელი ყინულის ან ყინულიანი სასმელების მოსამზადებლად, მინა (ჭურჭელი), მინა დამუშავებული ან ნაწილობრივ დამუშავებული (სამშენებლო მინის გარდა), ფერადი მინის ჭურჭელი, მინის ბალონები, კოლბები, ჭურჭელი,
მინის ამპულები (ჭურჭელი), მინის ქილები
(წამლისთვის, ქიმიკატებისთვის), ჭიქები სასმელისთვის, ფაიფურის, კერამიკის ან მინის
სტატუეტები, მაგიდის ჭურჭლეული (დანების, ჩანგლებისა და კოვზების გარდა), თერმოიზოლაციური ტევადობები, თერმოიზოლაციური ტევადობები სასმელებისათვის,
თერმოიზოლაციური ბალონები, კოლბები,
ჭურჭელი, ქაშანურის ჭურჭელი, მათარები,
სამგზავრო მათარები, ფორმები ყინულისათვის, ფაიფურის, თიხის ან მინის მხატვრული
ნაკეთობები, ქაღალდის ან პლატმასის
ჭიქები.
32 - უალკოჰოლო აპერიტივები, რძიანი
არაქისის სასმელები, უალკოჰოლო სასმელები, თაფლზე დამზადებული უალკოჰოლო
სასმელები, ხილის უალკოჰოლო ექსტრაქტე33
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ბი, ხილის სასმელები, ყურძნის ტკბილი,
წყლები, ლითიუმის მარილის შემცველი მინერალური წყალი, სუფრის წყლები, გაზირებული წყლები, გაზირებული წყლების დასამზადებელი შედგენილობები, სასმელის
დასამზადებელი ესენციები, ზელტერის წყალი, იზოტონური სასმელები, ჯანჯაფილის
ლუდი, ბურახები (უალკოჰოლო სასმელები),
უალკოჰოლო კოკტეილები, ლიმონათები,
ლიქიორის დასამზადებელი შედგენილობები, რძიანი ნუშის სასმელები, მინერალური
წყლის დასამზადებელი შედგენილობები, მინერალური წყლები (სასმელები), მიწის თხილის (არაქისის) რძე (უალკოჰოლო სასმელი),
რძის შრატზე დამზადებული სასმელები,
სასმელების დასამზადებელი შედგენილობები, ხილის ნექტარები რბილობთან ერთად,
ბოსტნეულის წვენები, ორშადი, ლუდის
ტკბილი, ლუდი, გაზირებული სასმელების
დასამზადებელი ფხვნილები, სასაპარილი
(უალკოჰოლო სასმელები), ვაჟინები სასმელებისათვის, ვაჟინები ლიმონათისათვის,
სოდიანი წყალი, ალაოს ლუდი, ალაოს ტკბილი, ტკბილი, გაზირებული სასმელების დასამზადებელი ტაბლეტი, ტომატის წვენი,
ხილის წვენები, ლუდის დასამზადებელი სვიის ექსტრაქტი, შერბეთი (სასმელი), ვაშლის
წვენი, ბურახი (უალკოჰოლო სასმელები).
33 - ალკოჰოლიანი სასმელები, აპერიტივები, არაკი, ბრენდი, ღვინო, ვისკი, ანისულის
არაყი, ანისულის ლიქიორი, არაყი, ალუბლის არაყი, მსხლის სიდრი, ჯინი, კოკტეილი,
კურასო, ლიქიორები, თაფლის სასმელები,
პიტნის ნაყენები, ცხარე ნაყენები, დისტილირების შედეგად მიღებული სასმელები, ჭაჭისაგან მიღებული ღვინო, ბრინჯის სპირტი,
რომი, საკე, სიდრი, სპირტიანი სასმელები,
სპირტიანი ექსტრაქტები, სპირტიანი ესენციები, დიჯესტივები, ხილის შემცველი ალკოჰოლური სასმელები, ხილის სპირტიანი
ექსტრაქტები.
35 - კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები, თვითღირებულების ანალიზი, მენეჯმენტი შემოქმედებითი ბიზნესის სფეროში,
აუქციონით გაყიდვა, საბუღალტრო წიგნის
წარმოება, ბაზრის შესწავლა, საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა, გამოფენების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის, ფსიქოლოგიური ტესტირება სამსახურში დასაქმებისათვის, ტელემოპასუხის
მომსახურება აბონენტის არყოფნის შემთხვევაში, სავაჭრო ბაზრობების ორგანიზება
კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის,
საქონლის დემონსტრირება, საქმიანი ინფორმაცია, კომერციული საქმიანობის შეფასება, გამოკვლევები ბიზნესის სფეროში,
ცნობები საქმიანი ოპერაციების შესახებ,
გამოკვლევები მარკეტინგის სფეროში, ბიზნესის წარმოებაში დახმარების გაწევა, ეკო-
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ნომიკური პროგნოზირება, საქმიანი ექსპერტიზა, შეტყობინების ჩაწერა, ინფორმაციის
შეგროვება კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზიდან, სტატისტიკური ინფორმაცია, ანგარიშებზე ანგარიშის შედგენა, მომსახურება საზოგადოებრივი ურთიერობების სფეროში,
იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები, საოფისე
მოწყობილობებისა და აპარატურის გაქირავება, კომერციული ან სამრეწველო საწარმოების მართვაში დახმარების გაწევა, მომსახურება მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზის მართვაში, კონსულტაციები ბიზნესის
მართვაში, კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზებასა და მართვაში, მომსახურება სასტუმროების სფეროში საქმეთა მართვაში,
პროფესიული კონსულტაციები ბიზნესის
სფეროში, კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზებაში, კონსულტაციები თანამშრომელთა საშტატო საკითხებში, თანამშრომელთა
საშტატო ერთეულების დაკომპლექტება, მანქანაზე ბეჭდვის მომსახურება, მანეკენებით
მომსახურება რეკლამის ან საქონლის გასაღების სტიმულირებისათვის, დოკუმენტების
აღწარმოება, სარეკლამო ტექსტების პუბლიკაცია, ტექსტის დამუშავება, ბეჭდვითი მასალის მიმოხილვა, სარეკლამო მასალის განახლება, შალეულის შეფასება, ვიტრინების
გაფორმება, მოუჭრელი ტყის ძირობრივი შეფასება, აუდიტი, გაზეთებზე ხელმოწერების
ორგანიზება (მესამე პირთათვის), საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის მომზადება,
გადახდის დოკუმენტების მომზადება, საგადასახადო დეკლარაციის შედგენა, საწარმოს გადასვლაში მომსახურების გაწევა,
სარეკლამო მასალების გავრცელება, მესამე
პირთათვის მომსახურების გაწევა მომარაგების სფეროში (შესყიდვა და მეწარმეთა
საქონლით/მომსახურებით უზრუნველყოფა),
მდივნის მომსახურება, სტენოგრაფიული მომსახურება, დასაქმების სააგენტოები, რადიორეკლამა, რეკლამა ფოსტის საშუალებით, ადგილის იჯარა რეკლამის განთავსების მიზნით, საინფორმაციო საშუალებებში
სარეკლამო დროის იჯარა, სარეკლამო სააგენტოები, სარეკლამო მასალის გაქირავება,
გაზეთში სარეკლამო რუბრიკების შედგენა,
კომპიუტერულ ქსელში ინტერაქტიული რეკლამა, რეკლამა, აფიშების გაკვრა, განცხდებების განთავსება შენობის გარეთ, ნიმუშების გავრცელება, სარეკლამო მასალების
ფოსტით გადაგზავნა, საქონლის გასაღების
სტიმულირება მესამე პირთათვის, სატელევიზიო რეკლამა, სავაჭრო ავტომატების გაქირავება, კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზაში
ინფორმაციის სისტემატიზაცია, ფოტოასლების გადამღები მოწყობილობების გაქირავება, ფოტოასლების გადაღება, ინფორმაციის
მოძიება კომპიუტერის ფაილებში (მესამე
პირთათვის), მომსახურება ფასების შედარე34
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ბაში, სპონსორების მოძიება, მესამე პირთათვის საქონლისა და მომსახურების ლიცენზირების კომერციული მართვა, შესყიდვაზე
ადმინისტრაციული შეკვეთების დამუშავება,
ანგარიშების გამოწერა, კომერციული ინფორმაცია და კონსულტაციები მომხმარებლებისათვის (მომხმარებელთა მხარდამჭერი
ცენტრები), საქონლის წარდგენა საკომუნიკაციო საშუალებების დახმარებით საცალო
ვაჭრობის მიზნით; მესამე პირთა სასარგებლოდ საქონლის ასორტიმენტის განთავსება
ერთ ადგილზე მყიდველების მიერ მათი უკეთესად დათვალიერებისა და შესყიდვის
მიზნით საცალო და საბითუმო ვაჭრობის
ქსელებში.
41 - აუდიო აპარატურის გაქირავება, შოუპროგრამებისათვის დეკორაციების გაქირავება, ვიდეოკამერების გაქირავება, ვიდეომაგნიტოფონების გაქირავება, ვიდეოგადაღებები, ვიდეოფილმების გაქირავება, ვიდეოფილმების წარმოება, ბალების მოწყობა-ორგანიზება, სპექტაკლების მოწყობის ორგანიზება
(იმპრესარიოს მომსახურება), კულტურულსაგანმანათლებლო გამოფენების ორგანიზება, სასწავლო ან გასართობი კონკურსების
ორგანიზება, კონგრესების ორგანიზება და
ჩატარება, კოლოკვიუმების ორგანიზება და
ჩატარება, კონფერენციების ორგანიზება და
ჩატარება, კონცერტების ორგანიზება და ჩატარება, სემინარების ორგანიზება და ჩატარება, სიმპოზიუმების ორგანიზება და ჩატარება, სილამაზის კონკურსების ორგანიზება
და ჩატარება, ლატარეის ორგანიზება, სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზება, რადიოდა სატელევიზიო პროგრამების დამონტაჟება, თეატრალური დეკორაციების გაქირავება, დისკოტეკები (ხმის ჩამწერი დისკების
საცავები), გართობა, სათამაშო დარბაზებით
მომსახურება, სპორტული აღჭურვილობებით
უზრუნველყოფა, ხმის ჩამწერების გაქირავება, აზარტული თამაშები, ინტერაქტიული
თამაშებით უზრუნველყოფა (კომპიუტერული ქსელით), ინფორმაცია დასვენების საკითხებში, კაზინოს მომსახურება, კარაოკეს
დანადგარებით უზრუნველყოფა, კინოპროექტორებისა და კინომოწყობილობების გაქირავება, კინოსტუდიები, კინოთეატრის მომსახურება, კინოფილმების გაქირავება, კულტურულ-საგანმანათლებლო და გასართობი
კლუბები, მიკროფილმირება, მუზეუმების მომსახურება (პრეზენტაცია, გამოფენები), ტექსტური მასალების პუბლიკაცია (სარეკლამოს გარდა), ღამის კაფე-კლუბები, სტადიონების მოწყობილობების გაქირავება, თავისუფალი დროის ორგანიზება, თეატრების ან
ტელესტუდიებისთვის საჭირო განათების
აპარატურის გაქირავება, ატრაქციონების
პარკები, შეხვედრათა დაგეგმვა, სპექტაკლებზე ბილეთების დაჯავშნა, საინფორმა-
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ციო მასალების განთავსების მომსახურება
(სარეკლამო ინფორმაციის გარდა), თეატრალიზებული წარმოდგენები, რადიო- და ტელემიმღების გაქირავება, გასართობი რადიოგადაცემები, სტუმართა გართობა, სპორტული აღჭურვილობის გაქირავება (სატრანსპორტო საშუალებების გარდა), სპორტული
შეჯიბრების პროგრამების შედგენა, სპორტული ბანაკები (სტაჟირება), შოუ-პროგრამები, დასასვენებელ ბაზებზე გართობის ორგანიზება, თეატრალური წარმოდგენები, ბილეთების სააგენტოს მომსახურება (გართობა), სატელევიზიო გასართობი გადაცემები,
ჩოგბურთის კორტების იჯარა, კინოფილმების წარმოება, ფოტოგრაფირება, ფოტორეპორტაჟები.
_________________________________________
(260) AM 2008 45666 A
(210) AM 045666
(220) 2007 11 16
(731) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი
ისტებლიშმენტ, ჰაუს რეხშტაინერი,
ს/ყ 634/შტედტლი 31, LI-9490, ვადუცი,
ლიხტენშტაინი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

Во Тон
(591) შავ-თეთრი
(511) 16 - ავტოკალმები; ალბომები; ქაღალდის ან მუყაოს დაფები აფიშებისა და განცხადებებისათვის; დამჭერები ბანკნოტებისათვის, ბილეთები; ბლოკნოტები ხაზვისათვის; საწერი ბლოკნოტები, ბროშურები, ბუკლეტები; ბუშტებიანი პლასტმასის ფურცლები შეფუთვის ან დაფასოებისათვის; ქაღალდის ან მუყაოს ფირნიშები; მუყაოს ან
ქაღალდის ფირფიტები; მოსახევი კალენდრები; შესაფუთი ვისკოზის ფურცლები; მისალოცი ღია ბარათები; გაზეთები; გრაფიკული
გამოსახულებები; გრაფიკული რეპროდუქციები; ნაბეჭდი გრაფიკული ნამუშევრები;
საშლელი რეზინები; საკანცელარიო საქაღალდეები დოკუმენტებისათვის, საკანცელარიო საკინძავები დოკუმენტების კარტოთეკისათვის, პლანშეტები მომჭერებით, ნაბეჭდი
პროდუქცია, ნაბეჭდი პუბლიკაციები; ეტიკეტები (ქსოვილისგან დამზადებულის გარდა);
ჟურნალები (პერიოდული გამოცემები); წიგნის სანიშნეები; უბის წიგნაკები, საკანცელარიო უბის წიგნაკები; საწერი საკუთნოს მაჯაზე დასამაგრებელი სამაჯურები და სამკლაურები; ბლოკნოტის დამჭერები; კალმისტრის დამჭერები; სახატავი რვეულები, საწერი ან სახაზავი რვეულები, კალენდრები,
კალენდარ–ცნობარები, ქაღალდის კალკი,
საკანცელარიო საქონელი, რუკები, გეოგრაფიული რუკები, საზღვაო რუკები, სურათები
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(ნახატები), ბარათები, მუყაო, მუყაოს ნაწარმი, მუყაოს ტუბუსები, წებვადი ლენტები
საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, წიგნები, კომიქსები (ნაბეჭდი გამოცემები), საკანცელარიო კონვერტები, ასლის გადასაღები ქაღალდი, ასლის გადასაღები საკანცელარიო ქაღალდი, მუყაოს ან
ქაღალდის ყუთები, ყუთები შტამპებისათვის,
ბეჭდებისათვის, ცარცის დამჭერები, პარკები, ქაღალდის პარკები, გასახვევი ცელოფანის ფურცლები, მიკროტალღურ ღუმლებში
საჭმლის მოსამზადებელი პაკეტები, ქაღალდის ან პლასტმასის ტომრები (კონვერტები)
შეფუთვისათვის, მისალოცი მუსიკალური
ღია ბარათები, საკანცელარიო ეტიკეტები,
საკანცელარიო საფუთავები, საფუთავი ქაღალდი, საკანცელარიო ყდები, ფანქრები,
ფანქრის ელექტრული ან არაელექტრული
სათლელები, ფანქრის დამჭერები, ავტომატური ფანქრები, გრიფელის ფანქრები (გრიფელი), შესაფუთი ქაღალდი, ქაღალდის ბაფთები, ქაღალდის ლენტები, ქაღალდი, საკანცელარიო ქაღალდი ფურცლებად, ხის მასისაგან დამზადებული ქაღალდი, საკალმეები
(პენლები), საკანცელარიო კალმები, საწერი
კალმები, ოქროს საწერი კალმები, პერგამენტის ქაღალდი, გადასაყვანი სურათები, ნაბეჭდი პერიოდული გამოცემები, საწერი ცარცი, საწერი საკუთნო, საწერი საკუთნო ნაკრების სახით, საწერი ქაღალდი, საწერი ინსტრუმენტები, საკანცელარიო საწერი ნაკრებები, საწერი ფუნჯები, სადგამები ფანქრებისა და კალმისტრებისათვის, სადგამები სურათებისათვის, სადგამები შტამპებისათვის,
ბეჭედისათვის, ქაღალდის საფენები (საგები)
მაგიდისათვის, სიმღერათა კრებულები, პლაკატები, გეგმები, პლასტიკური ფირფიტები
(ფირები, აფსკები) შეფუთვისათვის, პლასტმასის ჭიმვადი აფსკები შეფუთვისათვის, ქაღალდის ან მუყაოს საფუთავები ბოთლებისათვის, ქაღალდის ან მუყაოს შესახვევები
ბოთლებისათვის, შეტყობინების დოკუმენტები, ქაღალდის დამქუცმაცებლები, პორტრეტები, ტევადობები მელნისათვის, საფოსტო
ღია ბარათები, საფოსტო მარკები, ქაღალდის
დროშები, ფოტოსურათების დასამაგრებელი
მოწყობილობები, საშრობი ქაღალდები, სარეკლამო
პროსპექტები,
გამომთვლელი
ცხრილები, სარეგისტრაციო ჟურნალები
(უბის წიგნაკები ჩანაწერებისათვის), ნაბეჭდი განრიგები, დამჭერები (სახელურები)
შტამპისა და ბეჭედისათვის, კალმიანი კალმისტრები, ქაღალდის პირსახოცები, ქაღალდის კოსმეტიკური ხელსახოცები, მაგიდის
ქაღალდის ხელსახოცები, მაგიდის ქაღალდის სუფრები, საკანცელარიო საფხეკები, საკანცელარიო სტეპლერები, სწრაფჩამკერები
(ქაღალდის), საოფისე კარადები, საკანცელარიო სამაგრები, ვერცხლის ქაღალდი, ფო-
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ლადის კალმები, მაგიდის ქაღალდის თეთრეული, მაგიდის ქაღალდის ქვესადგამები,
ლანგრები ფულის დახარისხებისა და დათვლისათვის, ლანგრები წერილებისათვის,
ტრაფარეტები, საკანცელარიო ტრაფარეტები, ტრაფარეტები ხატვისათვის, ჩეკის წიგნაკების დამჭერები, ტუში, ფილტრის ქაღალდი,
ფილტრის მასალები (ქაღალდის), ფოტოგრაფიები, სახაზავი ფარგლები, მელანი, მელანი
კორექტირებისათვის (ჰელიოგრაფია), სამელნეები, სამელნე საკუთნო, მელნის ჩხირები
(ღეროები), მელნის ლენტები, ოთხწახნაგა
სახაზავები, შაბლონები, საკანცელარიო
შაბლონები.
21 - ბოთლები, კერამიკის და თეთრი თიხის ჭურჭელი, ვაზები, საყოფაცხოვრებო ან
სამზარეულოს კონტეინერები, ტევადობები,
თიხის ჭურჭელი, მინის ყუთები, გრაფინები,
მოწყობილობები ზეთისა და ძმრისათვის, კერამიკული საყოფაცხოვრებო ნაკეთობა, ბოკალები, ბროლის ჭურჭელი, სამზარეულოს
ჭურჭლის ნაკრები, ტევადობები სამზარეულოსთვის, კათხები, ფორმები კულინარიისათვის, ყავის სერვიზები, ჩაის სერვიზები,
ლიქიორის სერვიზები, სერვიზები (სასადილო ჭურჭელი), მაიოლიკის ნაკეთობა, მოწყობილობები სუნელებისათვის, შემოწნული
ბოცები, მქრალი მინა, ბოთლის გასახსნელი
სამარჯვები, ფლაკონები, მომინანქრებული
მინა, ფაიფურის ჭურჭელი, ჭურჭელი, კოქტეილის დასამზადებელი ჭურჭელი, ჭურჭელი სასმელისათვის, ლითონის ჭურჭელი ყინულის ან ყინულიანი სასმელების მოსამზადებლად, მინა (ჭურჭელი), მინა დამუშავებული ან ნაწილობრივ დამუშავებული (სამშენებლო მინის გარდა), ფერადი მინის ჭურჭელი, მინის ბალონები, კოლბები, ჭურჭელი,
მინის ამპულები (ჭურჭელი), მინის ქილები
(წამლისთვის, ქიმიკატებისთვის), ჭიქები სასმელისთვის, ფაიფურის, კერამიკის ან მინის
სტატუეტები, მაგიდის ჭურჭლეული (დანების, ჩანგლებისა და კოვზების გარდა), თერმოიზოლაციური ტევადობები, თერმოიზოლაციური ტევადობები სასმელებისათვის,
თერმოიზოლაციური ბალონები, კოლბები,
ჭურჭელი, ქაშანურის ჭურჭელი, მათარები,
სამგზავრო მათარები, ფორმები ყინულისათვის, ფაიფურის, თიხის ან მინის მხატვრული
ნაკეთობები, ქაღალდის ან პლატმასის ჭიქები.
32 - უალკოჰოლო აპერიტივები, რძიანი
არაქისის სასმელები, უალკოჰოლო სასმელები, თაფლზე დამზადებული უალკოჰოლო
სასმელები, ხილის უალკოჰოლო ექსტრაქტები, ხილის სასმელები, ყურძნის ტკბილი,
წყლები, ლითიუმის მარილის შემცველი მინერალური წყალი, სუფრის წყლები, გაზირებული წყლები, გაზირებული წყლების დასამზადებელი შედგენილობები, სასმელის
36
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დასამზადებელი ესენციები, ზელტერის წყალი, იზოტონური სასმელები, ჯანჯაფილის
ლუდი, ბურახები (უალკოჰოლო სასმელები),
უალკოჰოლო კოკტეილები, ლიმონათები,
ლიქიორის დასამზადებელი შედგენილობები, რძიანი ნუშის სასმელები, მინერალური
წყლის დასამზადებელი შედგენილობები, მინერალური წყლები (სასმელები), მიწის თხილის (არაქისის) რძე (უალკოჰოლო სასმელი),
რძის შრატზე დამზადებული სასმელები, სასმელების დასამზადებელი შედგენილობები,
ხილის ნექტარები რბილობთან ერთად, ბოსტნეულის წვენები, ორშადი, ლუდის ტკბილი,
ლუდი, გაზირებული სასმელების დასამზადებელი ფხვნილები, სასაპარილი (უალკოჰოლო სასმელები), ვაჟინები სასმელებისათვის, ვაჟინები ლიმონათისათვის, სოდიანი
წყალი, ალაოს ლუდი, ალაოს ტკბილი, ტკბილი, გაზირებული სასმელების დასამზადებელი ტაბლეტი, ტომატის წვენი, ხილის წვენები, ლუდის დასამზადებელი სვიის ექსტრაქტი, შერბეთი (სასმელი), ვაშლის წვენი,
ბურახი (უალკოჰოლო სასმელები).
33 - ალკოჰოლიანი სასმელები, აპერიტივები, არაკი, ბრენდი, ღვინო, ვისკი, ანისულის
არაყი, ანისულის ლიქიორი, არაყი, ალუბლის არაყი, მსხლის სიდრი, ჯინი, კოკტეილი,
კურასო, ლიქიორები, თაფლის სასმელები,
პიტნის ნაყენები, ცხარე ნაყენები, დისტილირების შედეგად მიღებული სასმელები, ჭაჭისაგან მიღებული ღვინო, ბრინჯის სპირტი,
რომი, საკე, სიდრი, სპირტიანი სასმელები,
სპირტიანი ექსტრაქტები, სპირტიანი ესენციები, დიჯესტივები, ხილის შემცველი ალკოჰოლური სასმელები, ხილის სპირტიანი
ექსტრაქტები.
35 - კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები, თვითღირებულების ანალიზი, მენეჯმენტი შემოქმედებითი ბიზნესის სფეროში,
აუქციონით გაყიდვა, საბუღალტრო წიგნის
წარმოება, ბაზრის შესწავლა, საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა, გამოფენების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის, ფსიქოლოგიური ტესტირება სამსახურში დასაქმებისათვის, ტელემოპასუხის
მომსახურება აბონენტის არყოფნის შემთხვევაში, სავაჭრო ბაზრობების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის,
საქონლის დემონსტრირება, საქმიანი ინფორმაცია, კომერციული საქმიანობის შეფასება, გამოკვლევები ბიზნესის სფეროში,
ცნობები საქმიანი ოპერაციების შესახებ, გამოკვლევები მარკეტინგის სფეროში, ბიზნესის წარმოებაში დახმარების გაწევა, ეკონომიკური პროგნოზირება, საქმიანი ექსპერტიზა, შეტყობინების ჩაწერა, ინფორმაციის შეგროვება კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზიდან, სტატისტიკური ინფორმაცია, ანგარიშებზე ანგარიშის შედგენა, მომსახურება სა-
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ზოგადოებრივი ურთიერობების სფეროში,
იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები, საოფისე
მოწყობილობებისა და აპარატურის გაქირავება, კომერციული ან სამრეწველო საწარმოების მართვაში დახმარების გაწევა, მომსახურება მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზის მართვაში, კონსულტაციები ბიზნესის
მართვაში, კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზებასა და მართვაში, მომსახურება სასტუმროების სფეროში საქმეთა მართვაში,
პროფესიული კონსულტაციები ბიზნესის
სფეროში, კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზებაში, კონსულტაციები თანამშრომელთა საშტატო საკითხებში, თანამშრომელთა
საშტატო ერთეულების დაკომპლექტება, მანქანაზე ბეჭდვის მომსახურება, მანეკენებით
მომსახურება რეკლამის ან საქონლის გასაღების სტიმულირებისათვის, დოკუმენტების
აღწარმოება, სარეკლამო ტექსტების პუბლიკაცია, ტექსტის დამუშავება, ბეჭდვითი მასალის მიმოხილვა, სარეკლამო მასალის განახლება, შალეულის შეფასება, ვიტრინების
გაფორმება, მოუჭრელი ტყის ძირობრივი შეფასება, აუდიტი, გაზეთებზე ხელმოწერების
ორგანიზება (მესამე პირთათვის), საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის მომზადება,
გადახდის დოკუმენტების მომზადება, საგადასახადო დეკლარაციის შედგენა, საწარმოს გადასვლაში მომსახურების გაწევა, სარეკლამო მასალების გავრცელება, მესამე
პირთათვის მომსახურების გაწევა მომარაგების სფეროში (შესყიდვა და მეწარმეთა საქონლით/მომსახურებით
უზრუნველყოფა),
მდივნის მომსახურება, სტენოგრაფიული მომსახურება, დასაქმების სააგენტოები, რადიორეკლამა, რეკლამა ფოსტის საშუალებით, ადგილის იჯარა რეკლამის განთავსების მიზნით, საინფორმაციო საშუალებებში
სარეკლამო დროის იჯარა, სარეკლამო სააგენტოები, სარეკლამო მასალის გაქირავება,
გაზეთში სარეკლამო რუბრიკების შედგენა,
კომპიუტერულ ქსელში ინტერაქტიული რეკლამა, რეკლამა, აფიშების გაკვრა, განცხდებების განთავსება შენობის გარეთ, ნიმუშების გავრცელება, სარეკლამო მასალების
ფოსტით გადაგზავნა, საქონლის გასაღების
სტიმულირება მესამე პირთათვის, სატელევიზიო რეკლამა, სავაჭრო ავტომატების გაქირავება, კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზაში
ინფორმაციის სისტემატიზაცია, ფოტოასლების გადამღები მოწყობილობების გაქირავება, ფოტოასლების გადაღება, ინფორმაციის
მოძიება კომპიუტერის ფაილებში (მესამე
პირთათვის), მომსახურება ფასების შედარებაში, სპონსორების მოძიება, მესამე პირთათვის საქონლისა და მომსახურების ლიცენზირების კომერციული მართვა, შესყიდვაზე
ადმინისტრაციული შეკვეთების დამუშავება,
ანგარიშების გამოწერა, კომერციული ინ37
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ფორმაცია და კონსულტაციები მომხმარებლებისათვის (მომხმარებელთა მხარდამჭერი
ცენტრები), საქონლის წარდგენა საკომუნიკაციო საშუალებების დახმარებით საცალო
ვაჭრობის მიზნით; მესამე პირთა სასარგებლოდ საქონლის ასორტიმენტის განთავსება
ერთ ადგილზე მყიდველების მიერ მათი
უკეთესად დათვალიერებისა და შესყიდვის
მიზნით საცალო და საბითუმო ვაჭრობის
ქსელებში.
41 - აუდიო აპარატურის გაქირავება, შოუპროგრამებისათვის დეკორაციების გაქირავება, ვიდეოკამერების გაქირავება, ვიდეომაგნიტოფონების გაქირავება, ვიდეოგადაღებები, ვიდეოფილმების გაქირავება, ვიდეოფილმების წარმოება, ბალების მოწყობა- ორგანიზება, სპექტაკლების მოწყობის ორგანიზება (იმპრესარიოს მომსახურება), კულტურულ-საგანმანათლებლო გამოფენების ორგანიზება, სასწავლო ან გასართობი კონკურსების ორგანიზება, კონგრესების ორგანიზება და ჩატარება, კოლოკვიუმების ორგანიზება და ჩატარება, კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება, კონცერტების ორგანიზება
და ჩატარება, სემინარების ორგანიზება და
ჩატარება, სიმპოზიუმების ორგანიზება და
ჩატარება, სილამაზის კონკურსების ორგანიზება და ჩატარება, ლატარეის ორგანიზება,
სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზება, რადიო- და სატელევიზიო პროგრამების დამონტაჟება, თეატრალური დეკორაციების გაქირავება, დისკოტეკები (ხმის ჩამწერი დისკების საცავები), გართობა, სათამაშო დარბაზებით მომსახურება, სპორტული აღჭურვილობებით უზრუნველყოფა, ხმის ჩამწერების
გაქირავება, აზარტული თამაშები, ინტერაქტიული თამაშებით უზრუნველყოფა (კომპიუტერული ქსელით), ინფორმაცია დასვენების
საკითხებში, კაზინოს მომსახურება, კარაოკეს დანადგარებით უზრუნველყოფა, კინოპროექტორებისა და კინომოწყობილობების
გაქირავება, კინოსტუდიები, კინოთეატრის
მომსახურება, კინოფილმების გაქირავება,
კულტურულ-საგანმანათლებლო და გასართობი კლუბები, მიკროფილმირება, მუზეუმების მომსახურება (პრეზენტაცია, გამოფენები), ტექსტური მასალების პუბლიკაცია
(სარეკლამოს გარდა), ღამის კაფე-კლუბები,
სტადიონების მოწყობილობების გაქირავება,
თავისუფალი დროის ორგანიზება, თეატრების ან ტელესტუდიებისთვის საჭირო განათების აპარატურის გაქირავება, ატრაქციონების პარკები, შეხვედრათა დაგეგმვა, სპექტაკლებზე ბილეთების დაჯავშნა, საინფორმაციო მასალების განთავსების მომსახურება
(სარეკლამო ინფორმაციის გარდა), თეატრალიზებული წარმოდგენები, რადიო- და ტელემიმღების გაქირავება, გასართობი რადიოგადაცემები, სტუმართა გართობა, სპორ-
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ტული აღჭურვილობის გაქირავება (სატრანსპორტო საშუალებების გარდა), სპორტული
შეჯიბრების პროგრამების შედგენა, სპორტული ბანაკები (სტაჟირება), შოუ-პროგრამები, დასასვენებელ ბაზებზე გართობის ორგანიზება, თეატრალური წარმოდგენები, ბილეთების სააგენტოს მომსახურება (გართობა), სატელევიზიო გასართობი გადაცემები,
ჩოგბურთის კორტების იჯარა, კინოფილმების წარმოება, ფოტოგრაფირება, ფოტორეპორტაჟები.
_________________________________________
(260) AM 2008 45667 A
(210) AM 045667
(220) 2007 11 16
(731) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი
ისტებლიშმენტ, ჰაუს რეხშტაინერი,
ს/ყ 634/შტედტლი 31, LI-9490, ვადუცი,
ლიხტენშტაინი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

VOT ON
(591) შავ-თეთრი
(511) 16 - ავტოკალმები; ალბომები; ქაღალდის ან მუყაოს დაფები აფიშებისა და განცხადებებისათვის; დამჭერები ბანკნოტებისათვის, ბილეთები; ბლოკნოტები ხაზვისათვის;
საწერი ბლოკნოტები, ბროშურები, ბუკლეტები; ბუშტებიანი პლასტმასის ფურცლები
შეფუთვის ან დაფასოებისათვის; ქაღალდის
ან მუყაოს ფირნიშები; მუყაოს ან ქაღალდის
ფირფიტები; მოსახევი კალენდრები; შესაფუთი ვისკოზის ფურცლები; მისალოცი ღია ბარათები; გაზეთები; გრაფიკული გამოსახულებები; გრაფიკული რეპროდუქციები; ნაბეჭდი გრაფიკული ნამუშევრები; საშლელი
რეზინები; საკანცელარიო საქაღალდეები
დოკუმენტებისათვის, საკანცელარიო საკინძავები დოკუმენტების კარტოთეკისათვის,
პლანშეტები მომჭერებით, ნაბეჭდი პროდუქცია, ნაბეჭდი პუბლიკაციები; ეტიკეტები
(ქსოვილისგან დამზადებულის გარდა); ჟურნალები (პერიოდული გამოცემები); წიგნის
სანიშნეები; უბის წიგნაკები, საკანცელარიო
უბის წიგნაკები; საწერი საკუთნოს მაჯაზე
დასამაგრებელი სამაჯურები და სამკლაურები; ბლოკნოტის დამჭერები; კალმისტრის
დამჭერები; სახატავი რვეულები, საწერი ან
სახაზავი რვეულები, კალენდრები, კალენდარ-ცნობარები, ქაღალდის კალკი, საკანცელარიო საქონელი, რუკები, გეოგრაფიული
რუკები, საზღვაო რუკები, სურათები (ნახატები), ბარათები, მუყაო, მუყაოს ნაწარმი,
მუყაოს ტუბუსები, წებვადი ლენტები საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, წიგნები, კომიქსები (ნაბეჭდი გამოცემები), საკანცელარიო კონვერტები, ასლის
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გადასაღები ქაღალდი, ასლის გადასაღები
საკანცელარიო ქაღალდი, მუყაოს ან ქაღალდის ყუთები, ყუთები შტამპებისათვის, ბეჭდებისათვის, ცარცის დამჭერები, პარკები,
ქაღალდის პარკები, გასახვევი ცელოფანის
ფურცლები, მიკროტალღურ ღუმლებში საჭმლის მოსამზადებელი პაკეტები, ქაღალდის
ან პლასტმასის ტომრები (კონვერტები) შეფუთვისათვის, მისალოცი მუსიკალური ღია
ბარათები, საკანცელარიო ეტიკეტები, საკანცელარიო საფუთავები, საფუთავი ქაღალდი,
საკანცელარიო ყდები, ფანქრები, ფანქრის
ელექტრული ან არაელექტრული სათლელები, ფანქრის დამჭერები, ავტომატური ფანქრები, გრიფელის ფანქრები (გრიფელი), შესაფუთი ქაღალდი, ქაღალდის ბაფთები, ქაღალდის ლენტები, ქაღალდი, საკანცელარიო ქაღალდი ფურცლებად, ხის მასისაგან
დამზადებული ქაღალდი, საკალმეები (პენლები), საკანცელარიო კალმები, საწერი კალმები, ოქროს საწერი კალმები, პერგამენტის ქაღალდი, გადასაყვანი სურათები, ნაბეჭდი პერიოდული გამოცემები, საწერი ცარცი, საწერი საკუთნო, საწერი საკუთნო ნაკრების სახით, საწერი ქაღალდი, საწერი ინსტრუმენტები, საკანცელარიო საწერი ნაკრებები, საწერი ფუნჯები, სადგამები ფანქრებისა და კალმისტრებისათვის, სადგამები სურათებისათვის, სადგამები შტამპებისათვის,
ბეჭედისათვის, ქაღალდის საფენები (საგები)
მაგიდისათვის, სიმღერათა კრებულები, პლაკატები, გეგმები, პლასტიკური ფირფიტები
(ფირები, აფსკები) შეფუთვისათვის, პლასტმასის ჭიმვადი აფსკები შეფუთვისათვის, ქაღალდის ან მუყაოს საფუთავები ბოთლებისათვის, ქაღალდის ან მუყაოს შესახვევები
ბოთლებისათვის, შეტყობინების დოკუმენტები, ქაღალდის დამქუცმაცებლები, პორტრეტები, ტევადობები მელნისათვის, საფოსტო
ღია ბარათები, საფოსტო მარკები, ქაღალდის
დროშები, ფოტოსურათების დასამაგრებელი
მოწყობილობები, საშრობი ქაღალდები, სარეკლამო
პროსპექტები,
გამომთვლელი
ცხრილები, სარეგისტრაციო ჟურნალები
(უბის წიგნაკები ჩანაწერებისათვის), ნაბეჭდი განრიგები, დამჭერები (სახელურები)
შტამპისა და ბეჭედისათვის, კალმიანი კალმისტრები, ქაღალდის პირსახოცები, ქაღალდის კოსმეტიკური ხელსახოცები, მაგიდის
ქაღალდის ხელსახოცები, მაგიდის ქაღალდის სუფრები, საკანცელარიო საფხეკები, საკანცელარიო სტეპლერები, სწრაფჩამკერები
(ქაღალდის), საოფისე კარადები, საკანცელარიო სამაგრები, ვერცხლის ქაღალდი, ფოლადის კალმები, მაგიდის ქაღალდის თეთრეული, მაგიდის ქაღალდის ქვესადგამები,
ლანგრები ფულის დახარისხებისა და დათვლისათვის, ლანგრები წერილებისათვის,
ტრაფარეტები, საკანცელარიო ტრაფარეტე-
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ბი, ტრაფარეტები ხატვისათვის, ჩეკის წიგნაკების დამჭერები, ტუში, ფილტრის ქაღალდი,
ფილტრის მასალები (ქაღალდის), ფოტოგრაფიები, სახაზავი ფარგლები, მელანი, მელანი
კორექტირებისათვის (ჰელიოგრაფია), სამელნეები, სამელნე საკუთნო, მელნის ჩხირები
(ღეროები), მელნის ლენტები, ოთხწახნაგა
სახაზავები, შაბლონები, საკანცელარიო
შაბლონები.
21 - ბოთლები, კერამიკის და თეთრი თიხის ჭურჭელი, ვაზები, საყოფაცხოვრებო ან
სამზარეულოს კონტეინერები, ტევადობები,
თიხის ჭურჭელი, მინის ყუთები, გრაფინები,
მოწყობილობები ზეთისა და ძმრისათვის, კერამიკული საყოფაცხოვრებო ნაკეთობა, ბოკალები, ბროლის ჭურჭელი, სამზარეულოს
ჭურჭლის ნაკრები, ტევადობები სამზარეულოსთვის, კათხები, ფორმები კულინარიისათვის, ყავის სერვიზები, ჩაის სერვიზები, ლიქიორის სერვიზები, სერვიზები (სასადილო
ჭურჭელი), მაიოლიკის ნაკეთობა, მოწყობილობები სუნელებისათვის, შემოწნული ბოცები, მქრალი მინა, ბოთლის გასახსნელი
სამარჯვები, ფლაკონები, მომინანქრებული
მინა, ფაიფურის ჭურჭელი, ჭურჭელი, კოქტეილის დასამზადებელი ჭურჭელი, ჭურჭელი სასმელისათვის, ლითონის ჭურჭელი ყინულის ან ყინულიანი სასმელების მოსამზადებლად, მინა (ჭურჭელი), მინა დამუშავებული ან ნაწილობრივ დამუშავებული (სამშენებლო მინის გარდა), ფერადი მინის ჭურჭელი, მინის ბალონები, კოლბები, ჭურჭელი,
მინის ამპულები (ჭურჭელი), მინის ქილები
(წამლისთვის, ქიმიკატებისთვის), ჭიქები სასმელისთვის, ფაიფურის, კერამიკის ან მინის
სტატუეტები, მაგიდის ჭურჭლეული (დანების, ჩანგლებისა და კოვზების გარდა), თერმოიზოლაციური ტევადობები, თერმოიზოლაციური ტევადობები სასმელებისათვის,
თერმოიზოლაციური ბალონები, კოლბები,
ჭურჭელი, ქაშანურის ჭურჭელი, მათარები,
სამგზავრო მათარები, ფორმები ყინულისათვის, ფაიფურის, თიხის ან მინის მხატვრული
ნაკეთობები, ქაღალდის ან პლატმასის ჭიქები.
32 - უალკოჰოლო აპერიტივები, რძიანი
არაქისის სასმელები, უალკოჰოლო სასმელები, თაფლზე დამზადებული უალკოჰოლო
სასმელები, ხილის უალკოჰოლო ექსტრაქტები, ხილის სასმელები, ყურძნის ტკბილი,
წყლები, ლითიუმის მარილის შემცველი მინერალური წყალი, სუფრის წყლები, გაზირებული წყლები, გაზირებული წყლების დასამზადებელი შედგენილობები, სასმელის დასამზადებელი ესენციები, ზელტერის წყალი,
იზოტონური
სასმელები,
ჯანჯაფილის
ლუდი, ბურახები (უალკოჰოლო სასმელები),
უალკოჰოლო კოკტეილები, ლიმონათები,
ლიქიორის დასამზადებელი შედგენილობე39

GE

sasaqonlo niSnebi

biuleteni #14

ბი, რძიანი ნუშის სასმელები, მინერალური
წყლის დასამზადებელი შედგენილობები, მინერალური წყლები (სასმელები), მიწის თხილის (არაქისის) რძე (უალკოჰოლო სასმელი),
რძის შრატზე დამზადებული სასმელები,
სასმელების დასამზადებელი შედგენილობები, ხილის ნექტარები რბილობთან ერთად,
ბოსტნეულის წვენები, ორშადი, ლუდის
ტკბილი, ლუდი, გაზირებული სასმელების
დასამზადებელი ფხვნილები, სასაპარილი
(უალკოჰოლო სასმელები), ვაჟინები სასმელებისათვის, ვაჟინები ლიმონათისათვის,
სოდიანი წყალი, ალაოს ლუდი, ალაოს ტკბილი, ტკბილი, გაზირებული სასმელების დასამზადებელი ტაბლეტი, ტომატის წვენი, ხილის წვენები, ლუდის დასამზადებელი სვიის
ექსტრაქტი, შერბეთი (სასმელი), ვაშლის
წვენი, ბურახი (უალკოჰოლო სასმელები).
33 - ალკოჰოლიანი სასმელები, აპერიტივები, არაყი, ბრენდი, ღვინო, ვისკი, ანისულის
არაყი, ანისულის ლიქიორი, არაყი, ალუბლის არაყი, მსხლის სიდრი, ჯინი, კოკტეილი,
კურასო, ლიქიორები, თაფლის სასმელები,
პიტნის ნაყენები, ცხარე ნაყენები, დისტილირების შედეგად მიღებული სასმელები,
ჭაჭისაგან მიღებული ღვინო, ბრინჯის სპირტი, რომი, საკე, სიდრი, სპირტიანი სასმელები, სპირტიანი ექსტრაქტები, სპირტიანი
ესენციები, დიჯესტივები, ხილის შემცველი
ალკოჰოლური სასმელები, ხილის სპირტიანი
ექსტრაქტები.
35 - კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები, თვითღირებულების ანალიზი, მენეჯმენტი შემოქმედებითი ბიზნესის სფეროში,
აუქციონით გაყიდვა, საბუღალტრო წიგნის
წარმოება, ბაზრის შესწავლა, საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა, გამოფენების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის, ფსიქოლოგიური ტესტირება სამსახურში დასაქმებისათვის, ტელემოპასუხის
მომსახურება აბონენტის არყოფნის შემთხვევაში, სავაჭრო ბაზრობების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის,
საქონლის დემონსტრირება, საქმიანი ინფორმაცია, კომერციული საქმიანობის შეფასება, გამოკვლევები ბიზნესის სფეროში,
ცნობები საქმიანი ოპერაციების შესახებ, გამოკვლევები მარკეტინგის სფეროში, ბიზნესის წარმოებაში დახმარების გაწევა, ეკონომიკური პროგნოზირება, საქმიანი ექსპერტიზა, შეტყობინების ჩაწერა, ინფორმაციის
შეგროვება კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზიდან, სტატისტიკური ინფორმაცია, ანგარიშებზე ანგარიშის შედგენა, მომსახურება საზოგადოებრივი ურთიერთობების სფეროში,
იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები, საოფისე
მოწყობილობებისა და აპარატურის გაქირავება, კომერციული ან სამრეწველო საწარმოების მართვაში დახმარების გაწევა, მომ-
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სახურება მონაცემთა ავტომატიზებული
ბაზის მართვაში, კონსულტაციები ბიზნესის
მართვაში, კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზებასა და მართვაში, მომსახურება სასტუმროების სფეროში საქმეთა მართვაში,
პროფესიული კონსულტაციები ბიზნესის
სფეროში, კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზებაში, კონსულტაციები თანამშრომელთა საშტატო საკითხებში, თანამშრომელთა
საშტატო ერთეულების დაკომპლექტება, მანქანაზე ბეჭდვის მომსახურება, მანეკენებით
მომსახურება რეკლამის ან საქონლის გასაღების სტიმულირებისათვის, დოკუმენტების აღწარმოება, სარეკლამო ტექსტების
პუბლიკაცია, ტექსტის დამუშავება, ბეჭდვითი მასალის მიმოხილვა, სარეკლამო მასალის განახლება, შალეულის შეფასება, ვიტრინების გაფორმება, მოუჭრელი ტყის ძირობრივი შეფასება, აუდიტი, გაზეთებზე
ხელმოწერების ორგანიზება (მესამე პირთათვის), საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის
მომზადება, გადახდის დოკუმენტების მომზადება, საგადასახადო დეკლარაციის შედგენა, საწარმოს გადასვლაში მომსახურების
გაწევა, სარეკლამო მასალების გავრცელება,
მესამე პირთათვის მომსახურების გაწევა მომარაგების სფეროში (შესყიდვა და მეწარმეთა საქონლით/მომსახურებით უზრუნველყოფა), მდივნის მომსახურება, სტენოგრაფიული მომსახურება, დასაქმების სააგენტოები, რადიორეკლამა, რეკლამა ფოსტის
საშუალებით, ადგილის იჯარა რეკლამის
განთავსების მიზნით, საინფორმაციო საშუალებებში სარეკლამო დროის იჯარა, სარეკლამო სააგენტოები, სარეკლამო მასალის გაქირავება, გაზეთში სარეკლამო რუბრიკების
შედგენა, კომპიუტერულ ქსელში ინტერაქტიული რეკლამა, რეკლამა, აფიშების გაკვრა, განცხდებების განთავსება შენობის გარეთ, ნიმუშების გავრცელება, სარეკლამო
მასალების ფოსტით გადაგზავნა, საქონლის
გასაღების სტიმულირება მესამე პირთათვის,
სატელევიზიო რეკლამა, სავაჭრო ავტომატების გაქირავება, კომპიუტერულ მონაცემთა
ბაზაში ინფორმაციის სისტემატიზაცია, ფოტოასლების გადამღები მოწყობილობების
გაქირავება, ფოტოასლების გადაღება, ინფორმაციის მოძიება კომპიუტერის ფაილებში (მესამე პირთათვის), მომსახურება ფასების შედარებაში, სპონსორების მოძიება, მესამე პირთათვის საქონლისა და მომსახურების ლიცენზირების კომერციული მართვა,
შესყიდვაზე ადმინისტრაციული შეკვეთების
დამუშავება, ანგარიშების გამოწერა, კომერციული ინფორმაცია და კონსულტაციები მომხმარებლებისათვის (მომხმარებელთა მხარდამჭერი ცენტრები), საქონლის წარდგენა
საკომუნიკაციო საშუალებების დახმარებით
საცალო ვაჭრობის მიზნით; მესამე პირთა
40
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სასარგებლოდ საქონლის ასორტიმენტის
განთავსება ერთ ადგილზე მყიდველების
მიერ მათი უკეთესად დათვალიერებისა და
შესყიდვის მიზნით საცალო და საბითუმო
ვაჭრობის ქსელებში.
41 - აუდიო აპარატურის გაქირავება, შოუპროგრამებისათვის დეკორაციების გაქირავება, ვიდეოკამერების გაქირავება, ვიდეომაგნიტოფონების გაქირავება, ვიდეოგადაღებები, ვიდეოფილმების გაქირავება, ვიდეოფილმების წარმოება, ბალების მოწყობა- ორგანიზება, სპექტაკლების მოწყობის ორგანიზება (იმპრესარიოს მომსახურება), კულტურულ-საგანმანათლებლო გამოფენების ორგანიზება, სასწავლო ან გასართობი კონკურსების ორგანიზება, კონგრესების ორგანიზება და ჩატარება, კოლოკვიუმების ორგანიზება და ჩატარება, კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება, კონცერტების ორგანიზება
და ჩატარება, სემინარების ორგანიზება და
ჩატარება, სიმპოზიუმების ორგანიზება და
ჩატარება, სილამაზის კონკურსების ორგანიზება და ჩატარება, ლატარეის ორგანიზება, სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზება,
რადიო- და სატელევიზიო პროგრამების დამონტაჟება, თეატრალური დეკორაციების გაქირავება, დისკოტეკები (ხმის ჩამწერი დისკების საცავები), გართობა, სათამაშო დარბაზებით მომსახურება, სპორტული აღჭურვილობებით უზრუნველყოფა, ხმის ჩამწერების გაქირავება, აზარტული თამაშები, ინტერაქტიული თამაშებით უზრუნველყოფა (კომპიუტერული ქსელით), ინფორმაცია დასვენების საკითხებში, კაზინოს მომსახურება,
კარაოკეს დანადგარებით უზრუნველყოფა,
კინოპროექტორებისა და კინომოწყობილობების გაქირავება, კინოსტუდიები, კინოთეატრის მომსახურება, კინოფილმების გაქირავება, კულტურულ-საგანმანათლებლო და გასართობი კლუბები, მიკროფილმირება, მუზეუმების მომსახურება (პრეზენტაცია, გამოფენები), ტექსტური მასალების პუბლიკაცია
(სარეკლამოს გარდა), ღამის კაფე-კლუბები,
სტადიონების მოწყობილობების გაქირავება,
თავისუფალი დროის ორგანიზება, თეატრების ან ტელესტუდიებისთვის საჭირო განათების აპარატურის გაქირავება, ატრაქციონების პარკები, შეხვედრათა დაგეგმვა, სპექტაკლებზე ბილეთების დაჯავშნა, საინფორმაციო მასალების განთავსების მომსახურება
(სარეკლამო ინფორმაციის გარდა), თეატრალიზებული წარმოდგენები, რადიო- და ტელემიმღების გაქირავება, გასართობი რადიოგადაცემები, სტუმართა გართობა, სპორტული აღჭურვილობის გაქირავება (სატრანსპორტო საშუალებების გარდა), სპორტული
შეჯიბრების პროგრამების შედგენა, სპორტული ბანაკები (სტაჟირება), შოუ-პროგრამები, დასასვენებელ ბაზებზე გართობის ორ-
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განიზება, თეატრალური წარმოდგენები, ბილეთების სააგენტოს მომსახურება (გართობა), სატელევიზიო გასართობი გადაცემები,
ჩოგბურთის კორტების იჯარა, კინოფილმების წარმოება, ფოტოგრაფირება, ფოტორეპორტაჟები.
_________________________________________
(260) AM 2008 45668 A
(210) AM 045668
(220) 2007 11 16
(731) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი
ისტებლიშმენტ, ჰაუს რეხშტაინერი,
ს/ყ 634/შტედტლი 31, LI-9490, ვადუცი,
ლიხტენშტაინი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

VOTON
(591) შავ-თეთრი
(511) 16 – ავტოკალმები; ალბომები; ქაღალდის ან მუყაოს დაფები აფიშებისა და განცხადებებისათვის; დამჭერები ბანკნოტებისათვის, ბილეთები; ბლოკნოტები ხაზვისათვის;
საწერი ბლოკნოტები, ბროშურები, ბუკლეტები; ბუშტებიანი პლასტმასის ფურცლები
შეფუთვის ან დაფასოებისათვის; ქაღალდის
ან მუყაოს ფირნიშები; მუყაოს ან ქაღალდის
ფირფიტები; მოსახევი კალენდრები; შესაფუთი ვისკოზის ფურცლები; მისალოცი ღია ბარათები; გაზეთები; გრაფიკული გამოსახულებები; გრაფიკული რეპროდუქციები; ნაბეჭდი გრაფიკული ნამუშევრები; საშლელი
რეზინები; საკანცელარიო საქაღალდეები
დოკუმენტებისათვის, საკანცელარიო საკინძავები დოკუმენტების კარტოთეკისათვის,
პლანშეტები მომჭერებით, ნაბეჭდი პროდუქცია, ნაბეჭდი პუბლიკაციები; ეტიკეტები
(ქსოვილისგან დამზადებულის გარდა); ჟურნალები (პერიოდული გამოცემები); წიგნის
სანიშნეები; უბის წიგნაკები, საკანცელარიო
უბის წიგნაკები; საწერი საკუთნოს მაჯაზე
დასამაგრებელი სამაჯურები და სამკლაურები; ბლოკნოტის დამჭერები; კალმისტრის
დამჭერები; სახატავი რვეულები, საწერი ან
სახაზავი რვეულები, კალენდრები, კალენდარ-ცნობარები, ქაღალდის კალკი, საკანცელარიო საქონელი, რუკები, გეოგრაფიული
რუკები, საზღვაო რუკები, სურათები (ნახატები), ბარათები, მუყაო, მუყაოს ნაწარმი, მუყაოს ტუბუსები, წებვადი ლენტები საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის,
წიგნები, კომიქსები (ნაბეჭდი გამოცემები),
საკანცელარიო კონვერტები, ასლის გადასაღები ქაღალდი, ასლის გადასაღები საკანცელარიო ქაღალდი, მუყაოს ან ქაღალდის ყუთები, ყუთები შტამპებისათვის, ბეჭდებისათვის, ცარცის დამჭერები, პარკები, ქაღალდის
პარკები, გასახვევი ცელოფანის ფურცლები,
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მიკროტალღურ ღუმლებში საჭმლის მოსამზადებელი პაკეტები, ქაღალდის ან პლასტმასის ტომრები (კონვერტები) შეფუთვისათვის, მისალოცი მუსიკალური ღია ბარათები,
საკანცელარიო ეტიკეტები, საკანცელარიო
საფუთავები, საფუთავი ქაღალდი, საკანცელარიო ყდები, ფანქრები, ფანქრის ელექტრული ან არაელექტრული სათლელები, ფანქრის დამჭერები, ავტომატური ფანქრები,
გრიფელის ფანქრები (გრიფელი), შესაფუთი
ქაღალდი, ქაღალდის ბაფთები, ქაღალდის
ლენტები, ქაღალდი, საკანცელარიო ქაღალდი ფურცლებად, ხის მასისაგან დამზადებული ქაღალდი, საკალმეები (პენლები), საკანცელარიო კალმები, საწერი კალმები, ოქროს
საწერი კალმები, პერგამენტის ქაღალდი, გადასაყვანი სურათები, ნაბეჭდი პერიოდული
გამოცემები, საწერი ცარცი, საწერი საკუთნო, საწერი საკუთნო ნაკრების სახით, საწერი ქაღალდი, საწერი ინსტრუმენტები, საკანცელარიო საწერი ნაკრებები, საწერი ფუნჯები, სადგამები ფანქრებისა და კალმისტრებისათვის, სადგამები სურათებისათვის, სადგამები შტამპებისათვის, ბეჭედისათვის, ქაღალდის საფენები (საგები) მაგიდისათვის,
სიმღერათა კრებულები, პლაკატები, გეგმები,
პლასტიკური ფირფიტები (ფირები, აფსკები)
შეფუთვისათვის, პლასტმასის ჭიმვადი აფსკები შეფუთვისათვის, ქაღალდის ან მუყაოს
საფუთავები ბოთლებისათვის, ქაღალდის ან
მუყაოს შესახვევები ბოთლებისათვის, შეტყობინების დოკუმენტები, ქაღალდის დამქუცმაცებლები, პორტრეტები, ტევადობები
მელნისათვის, საფოსტო ღია ბარათები, საფოსტო მარკები, ქაღალდის დროშები, ფოტოსურათების დასამაგრებელი მოწყობილობები, საშრობი ქაღალდები, სარეკლამო პროსპექტები, გამომთვლელი ცხრილები, სარეგისტრაციო ჟურნალები (უბის წიგნაკები ჩანაწერებისათვის), ნაბეჭდი განრიგები, დამჭერები (სახელურები) შტამპისა და ბეჭედისათვის, კალმიანი კალმისტრები, ქაღალდის
პირსახოცები, ქაღალდის კოსმეტიკური ხელსახოცები, მაგიდის ქაღალდის ხელსახოცები, მაგიდის ქაღალდის სუფრები, საკანცელარიო საფხეკები, საკანცელარიო სტეპლერები, სწრაფჩამკერები (ქაღალდის), საოფისე
კარადები, საკანცელარიო სამაგრები, ვერცხლის ქაღალდი, ფოლადის კალმები, მაგიდის ქაღალდის თეთრეული, მაგიდის ქაღალდის ქვესადგამები, ლანგრები ფულის დახარისხებისა და დათვლისათვის, ლანგრები
წერილებისათვის, ტრაფარეტები, საკანცელარიო ტრაფარეტები, ტრაფარეტები ხატვისათვის, ჩეკის წიგნაკების დამჭერები, ტუში,
ფილტრის ქაღალდი, ფილტრის მასალები
(ქაღალდის), ფოტოგრაფიები, სახაზავი ფარგლები, მელანი, მელანი კორექტირებისათვის
(ჰელიოგრაფია), სამელნეები, სამელნე სა-
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კუთნო, მელნის ჩხირები (ღეროები), მელნის
ლენტები, ოთხწახნაგა სახაზავები, შაბლონები, საკანცელარიო შაბლონები.
21 - ბოთლები, კერამიკის და თეთრი თიხის ჭურჭელი, ვაზები, საყოფაცხოვრებო ან
სამზარეულოს კონტეინერები, ტევადობები,
თიხის ჭურჭელი, მინის ყუთები, გრაფინები,
მოწყობილობები ზეთისა და ძმრისათვის, კერამიკული საყოფაცხოვრებო ნაკეთობა, ბოკალები, ბროლის ჭურჭელი, სამზარეულოს
ჭურჭლის ნაკრები, ტევადობები სამზარეულოსთვის, კათხები, ფორმები კულინარიისათვის, ყავის სერვიზები, ჩაის სერვიზები,
ლიქიორის სერვიზები, სერვიზები (სასადილო ჭურჭელი), მაიოლიკის ნაკეთობა, მოწყობილობები სუნელებისათვის, შემოწნული
ბოცები, მქრალი მინა, ბოთლის გასახსნელი
სამარჯვები, ფლაკონები, მომინანქრებული
მინა, ფაიფურის ჭურჭელი, ჭურჭელი, კოქტეილის დასამზადებელი ჭურჭელი, ჭურჭელი სასმელისათვის, ლითონის ჭურჭელი ყინულის ან ყინულიანი სასმელების მოსამზადებლად, მინა (ჭურჭელი), მინა დამუშავებული ან ნაწილობრივ დამუშავებული (სამშენებლო მინის გარდა), ფერადი მინის ჭურჭელი, მინის ბალონები, კოლბები, ჭურჭელი,
მინის ამპულები (ჭურჭელი), მინის ქილები
(წამლისთვის, ქიმიკატებისთვის), ჭიქები
სასმელისთვის, ფაიფურის, კერამიკის ან
მინის სტატუეტები, მაგიდის ჭურჭლეული
(დანების, ჩანგლებისა და კოვზების გარდა),
თერმოიზოლაციური ტევადობები, თერმოიზოლაციური ტევადობები სასმელებისათვის,
თერმოიზოლაციური ბალონები, კოლბები,
ჭურჭელი, ქაშანურის ჭურჭელი, მათარები,
სამგზავრო მათარები, ფორმები ყინულისათვის, ფაიფურის, თიხის ან მინის მხატვრული
ნაკეთობები, ქაღალდის ან პლატმასის ჭიქები.
32 - უალკოჰოლო აპერიტივები, რძიანი
არაქისის სასმელები, უალკოჰოლო სასმელები, თაფლზე დამზადებული უალკოჰოლო
სასმელები, ხილის უალკოჰოლო ექსტრაქტები, ხილის სასმელები, ყურძნის ტკბილი,
წყლები, ლითიუმის მარილის შემცველი მინერალური წყალი, სუფრის წყლები, გაზირებული წყლები, გაზირებული წყლების დასამზადებელი შედგენილობები, სასმელის
დასამზადებელი ესენციები, ზელტერის წყალი, იზოტონური სასმელები, ჯანჯაფილის
ლუდი, ბურახები (უალკოჰოლო სასმელები),
უალკოჰოლო კოკტეილები, ლიმონათები,
ლიქიორის დასამზადებელი შედგენილობები, რძიანი ნუშის სასმელები, მინერალური
წყლის დასამზადებელი შედგენილობები, მინერალური წყლები (სასმელები), მიწის თხილის (არაქისის) რძე (უალკოჰოლო სასმელი),
რძის შრატზე დამზადებული სასმელები,
სასმელების დასამზადებელი შედგენილობე42
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ბი, ხილის ნექტარები რბილობთან ერთად,
ბოსტნეულის წვენები, ორშადი, ლუდის
ტკბილი, ლუდი, გაზირებული სასმელების
დასამზადებელი ფხვნილები, სასაპარილი
(უალკოჰოლო სასმელები), ვაჟინები სასმელებისათვის, ვაჟინები ლიმონათისათვის,
სოდიანი წყალი, ალაოს ლუდი, ალაოს ტკბილი, ტკბილი, გაზირებული სასმელების დასამზადებელი ტაბლეტი, ტომატის წვენი, ხილის წვენები, ლუდის დასამზადებელი სვიის
ექსტრაქტი, შერბეთი (სასმელი), ვაშლის
წვენი, ბურახი (უალკოჰოლო სასმელები).
33 - ალკოჰოლიანი სასმელები, აპერიტივები, არაყი, ბრენდი, ღვინო, ვისკი, ანისულის
არაყი, ანისულის ლიქიორი, არაყი, ალუბლის არაყი, მსხლის სიდრი, ჯინი, კოკტეილი,
კურასო, ლიქიორები, თაფლის სასმელები,
პიტნის ნაყენები, ცხარე ნაყენები, დისტილირების შედეგად მიღებული სასმელები, ჭაჭისაგან მიღებული ღვინო, ბრინჯის სპირტი,
რომი, საკე, სიდრი, სპირტიანი სასმელები,
სპირტიანი ექსტრაქტები, სპირტიანი ესენციები, დიჯესტივები, ხილის შემცველი ალკოჰოლური სასმელები, ხილის სპირტიანი
ექსტრაქტები.
35 - კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები, თვითღირებულების ანალიზი, მენეჯმენტი შემოქმედებითი ბიზნესის სფეროში,
აუქციონით გაყიდვა, საბუღალტრო წიგნის
წარმოება, ბაზრის შესწავლა, საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა, გამოფენების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის, ფსიქოლოგიური ტესტირება სამსახურში დასაქმებისათვის, ტელემოპასუხის
მომსახურება აბონენტის არყოფნის შემთხვევაში, სავაჭრო ბაზრობების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის,
საქონლის დემონსტრირება, საქმიანი ინფორმაცია, კომერციული საქმიანობის შეფასება, გამოკვლევები ბიზნესის სფეროში,
ცნობები საქმიანი ოპერაციების შესახებ, გამოკვლევები მარკეტინგის სფეროში, ბიზნესის წარმოებაში დახმარების გაწევა, ეკონომიკური პროგნოზირება, საქმიანი ექსპერტიზა, შეტყობინების ჩაწერა, ინფორმაციის
შეგროვება კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზიდან, სტატისტიკური ინფორმაცია, ანგარიშებზე ანგარიშის შედგენა, მომსახურება საზოგადოებრივი ურთიერობების სფეროში,
იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები, საოფისე
მოწყობილობებისა და აპარატურის გაქირავება, კომერციული ან სამრეწველო საწარმოების მართვაში დახმარების გაწევა, მომსახურება მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზის
მართვაში, კონსულტაციები ბიზნესის მართვაში, კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზებასა და მართვაში, მომსახურება სასტუმროების სფეროში საქმეთა მართვაში, პროფესიული კონსულტაციები ბიზნესის სფეროში,

2008.07.25

კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზებაში,
კონსულტაციები თანამშრომელთა საშტატო
საკითხებში, თანამშრომელთა საშტატო ერთეულების დაკომპლექტება, მანქანაზე ბეჭდვის მომსახურება, მანეკენებით მომსახურება
რეკლამის ან საქონლის გასაღების სტიმულირებისათვის, დოკუმენტების აღწარმოება,
სარეკლამო ტექსტების პუბლიკაცია, ტექსტის დამუშავება, ბეჭდვითი მასალის მიმოხილვა, სარეკლამო მასალის განახლება, შალეულის შეფასება, ვიტრინების გაფორმება,
მოუჭრელი ტყის ძირობრივი შეფასება, აუდიტი, გაზეთებზე ხელმოწერების ორგანიზება
(მესამე პირთათვის), საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის მომზადება, გადახდის დოკუმენტების მომზადება, საგადასახადო დეკლარაციის შედგენა, საწარმოს გადასვლაში
მომსახურების გაწევა, სარეკლამო მასალების გავრცელება, მესამე პირთათვის მომსახურების გაწევა მომარაგების სფეროში (შესყიდვა და მეწარმეთა საქონლით/მომსახურებით უზრუნველყოფა), მდივნის მომსახურება, სტენოგრაფიული მომსახურება, დასაქმების სააგენტოები, რადიორეკლამა, რეკლამა
ფოსტის საშუალებით, ადგილის იჯარა რეკლამის განთავსების მიზნით, საინფორმაციო
საშუალებებში სარეკლამო დროის იჯარა,
სარეკლამო სააგენტოები, სარეკლამო მასალის გაქირავება, გაზეთში სარეკლამო რუბრიკების შედგენა, კომპიუტერულ ქსელში ინტერაქტიული რეკლამა, რეკლამა, აფიშების
გაკვრა, განცხდებების განთავსება შენობის
გარეთ, ნიმუშების გავრცელება, სარეკლამო
მასალების ფოსტით გადაგზავნა, საქონლის
გასაღების სტიმულირება მესამე პირთათვის,
სატელევიზიო რეკლამა, სავაჭრო ავტომატების გაქირავება, კომპიუტერულ მონაცემთა
ბაზაში ინფორმაციის სისტემატიზაცია, ფოტოასლების გადამღები მოწყობილობების
გაქირავება, ფოტოასლების გადაღება, ინფორმაციის მოძიება კომპიუტერის ფაილებში (მესამე პირთათვის), მომსახურება ფასების შედარებაში, სპონსორების მოძიება, მესამე პირთათვის საქონლისა და მომსახურების ლიცენზირების კომერციული მართვა,
შესყიდვაზე ადმინისტრაციული შეკვეთების
დამუშავება, ანგარიშების გამოწერა, კომერციული ინფორმაცია და კონსულტაციები
მომხმარებლებისათვის
(მომხმარებელთა
მხარდამჭერი ცენტრები), საქონლის წარდგენა საკომუნიკაციო საშუალებების დახმარებით საცალო ვაჭრობის მიზნით; მესამე პირთა სასარგებლოდ საქონლის ასორტიმენტის
განთავსება ერთ ადგილზე მყიდველების
მიერ მათი უკეთესად დათვალიერებისა და
შესყიდვის მიზნით საცალო და საბითუმო
ვაჭრობის ქსელებში.
41 - აუდიო აპარატურის გაქირავება, შოუპროგრამებისათვის დეკორაციების გაქირა43
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ვება, ვიდეოკამერების გაქირავება, ვიდეომაგნიტოფონების გაქირავება, ვიდეოგადაღებები, ვიდეოფილმების გაქირავება, ვიდეოფილმების წარმოება, ბალების მოწყობა- ორგანიზება, სპექტაკლების მოწყობის ორგანიზება (იმპრესარიოს მომსახურება), კულტურულ-საგანმანათლებლო გამოფენების ორგანიზება, სასწავლო ან გასართობი კონკურსების ორგანიზება, კონგრესების ორგანიზება და ჩატარება, კოლოკვიუმების ორგანიზება და ჩატარება, კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება, კონცერტების ორგანიზება და ჩატარება, სემინარების ორგანიზება
და ჩატარება, სიმპოზიუმების ორგანიზება
და ჩატარება, სილამაზის კონკურსების ორგანიზება და ჩატარება, ლატარეის ორგანიზება, სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზება, რადიო- და სატელევიზიო პროგრამების
დამონტაჟება, თეატრალური დეკორაციების
გაქირავება, დისკოტეკები (ხმის ჩამწერი
დისკების საცავები), გართობა, სათამაშო
დარბაზებით მომსახურება, სპორტული აღჭურვილობებით უზრუნველყოფა, ხმის ჩამწერების გაქირავება, აზარტული თამაშები,
ინტერაქტიული თამაშებით უზრუნველყოფა
(კომპიუტერული ქსელით), ინფორმაცია დასვენების საკითხებში, კაზინოს მომსახურება,
კარაოკეს დანადგარებით უზრუნველყოფა,
კინოპროექტორებისა და კინომოწყობილობების გაქირავება, კინოსტუდიები, კინოთეატრის მომსახურება, კინოფილმების გაქირავება, კულტურულ-საგანმანათლებლო და გასართობი კლუბები, მიკროფილმირება, მუზეუმების მომსახურება (პრეზენტაცია, გამოფენები), ტექსტური მასალების პუბლიკაცია
(სარეკლამოს გარდა), ღამის კაფე-კლუბები,
სტადიონების მოწყობილობების გაქირავება,
თავისუფალი დროის ორგანიზება, თეატრების ან ტელესტუდიებისთვის საჭირო განათების აპარატურის გაქირავება, ატრაქციონების პარკები, შეხვედრათა დაგეგმვა, სპექტაკლებზე ბილეთების დაჯავშნა, საინფორმაციო მასალების განთავსების მომსახურება
(სარეკლამო ინფორმაციის გარდა), თეატრალიზებული წარმოდგენები, რადიო- და ტელემიმღების გაქირავება, გასართობი რადიოგადაცემები, სტუმართა გართობა, სპორტული აღჭურვილობის გაქირავება (სატრანსპორტო საშუალებების გარდა), სპორტული
შეჯიბრების პროგრამების შედგენა, სპორტული ბანაკები (სტაჟირება), შოუ-პროგრამები, დასასვენებელ ბაზებზე გართობის ორგანიზება, თეატრალური წარმოდგენები, ბილეთების სააგენტოს მომსახურება (გართობა), სატელევიზიო გასართობი გადაცემები,
ჩოგბურთის კორტების იჯარა, კინოფილმების წარმოება, ფოტოგრაფირება, ფოტორეპორტაჟები.
_________________________________________
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(260) AM 2008 45669 A
(210) AM 045669
(220) 2007 11 16
(731) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი
ისტებლიშმენტ, ჰაუს რეხშტაინერი,
ს/ყ 634/შტედტლი 31, LI-9490, ვადუცი,
ლიხტენშტაინი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

Ультрафиолет
(591) შავ-თეთრი
(511) 16 - ავტოკალმები; ალბომები; ქაღალდის ან მუყაოს დაფები აფიშებისა და განცხადებებისათვის; დამჭერები ბანკნოტებისათვის, ბილეთები; ბლოკნოტები ხაზვისათვის;
საწერი ბლოკნოტები, ბროშურები, ბუკლეტები; ბუშტებიანი პლასტმასის ფურცლები
შეფუთვის ან დაფასოებისათვის; ქაღალდის
ან მუყაოს ფირნიშები; მუყაოს ან ქაღალდის
ფირფიტები; მოსახევი კალენდრები; შესაფუთი ვისკოზის ფურცლები; მისალოცი ღია ბარათები; გაზეთები; გრაფიკული გამოსახულებები; გრაფიკული რეპროდუქციები; ნაბეჭდი გრაფიკული ნამუშევრები; საშლელი
რეზინები; საკანცელარიო საქაღალდეები
დოკუმენტებისათვის, საკანცელარიო საკინძავები დოკუმენტების კარტოთეკისათვის,
პლანშეტები მომჭერებით, ნაბეჭდი პროდუქცია, ნაბეჭდი პუბლიკაციები; ეტიკეტები
(ქსოვილისგან
დამზადებულის
გარდა);
ჟურნალები (პერიოდული გამოცემები); წიგნის სანიშნეები; უბის წიგნაკები, საკანცელარიო უბის წიგნაკები; საწერი საკუთნოს მაჯაზე დასამაგრებელი სამაჯურები და სამკაულები; ბლოკნოტის დამჭერები; კალმისტრის დამჭერები; სახატავი რვეულები, საწერი ან სახაზავი რვეულები, კალენდრები, კალენდარ-ცნობარები, ქაღალდის კალკი, საკანცელარიო საქონელი, რუკები, გეოგრაფიული რუკები, საზღვაო რუკები, სურათები
(ნახატები), ბარათები, მუყაო, მუყაოს ნაწარმი, მუყაოს ტუბუსები, წებვადი ლენტები საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, წიგნები, კომიქსები (ნაბეჭდი გამოცემები), საკანცელარიო კონვერტები, ასლის
გადასაღები ქაღალდი, ასლის გადასაღები
საკანცელარიო ქაღალდი, მუყაოს ან ქაღალდის ყუთები, ყუთები შტამპებისათვის, ბეჭდებისათვის, ცარცის დამჭერები, პარკები, ქაღალდის პარკები, გასახვევი ცელოფანის
ფურცლები, მიკროტალღურ ღუმლებში საჭმლის მოსამზადებელი პაკეტები, ქაღალდის
ან პლასტმასის ტომრები (კონვერტები) შეფუთვისათვის, მისალოცი მუსიკალური ღია
ბარათები, საკანცელარიო ეტიკეტები, საკანცელარიო საფუთავები, საფუთავი ქაღალდი,
საკანცელარიო ყდები, ფანქრები, ფანქრის
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ელექტრული ან არაელექტრული სათლელები, ფანქრის დამჭერები, ავტომატური ფანქრები, გრიფელის ფანქრები (გრიფელი), შესაფუთი ქაღალდი, ქაღალდის ბაფთები, ქაღალდის ლენტები, ქაღალდი, საკანცელარიო ქაღალდი ფურცლებად, ხის მასისაგან
დამზადებული ქაღალდი, საკალმეები (პენლები), საკანცელარიო კალმები, საწერი კალმები, ოქროს საწერი კალმები, პერგამენტის ქაღალდი, გადასაყვანი სურათები, ნაბეჭდი პერიოდული გამოცემები, საწერი ცარცი, საწერი საკუთნო, საწერი საკუთნო ნაკრების სახით, საწერი ქაღალდი, საწერი ინსტრუმენტები, საკანცელარიო საწერი ნაკრებები, საწერი ფუნჯები, სადგამები ფანქრებისა და კალმისტრებისათვის, სადგამები სურათებისათვის, სადგამები შტამპებისათვის,
ბეჭედისათვის, ქაღალდის საფენები (საგები)
მაგიდისათვის, სიმღერათა კრებულები, პლაკატები, გეგმები, პლასტიკური ფირფიტები
(ფირები, აფსკები) შეფუთვისათვის, პლასტმასის ჭიმვადი აფსკები შეფუთვისათვის,
ქაღალდის ან მუყაოს საფუთავები ბოთლებისათვის, ქაღალდის ან მუყაოს შესახვევები
ბოთლებისათვის, შეტყობინების დოკუმენტები, ქაღალდის დამქუცმაცებლები, პორტრეტები, ტევადობები მელნისათვის, საფოსტო ღია ბარათები, საფოსტო მარკები, ქაღალდის დროშები, ფოტოსურათების დასამაგრებელი მოწყობილობები, საშრობი ქაღალდები, სარეკლამო პროსპექტები, გამომთვლელი ცხრილები, სარეგისტრაციო ჟურნალები (უბის წიგნაკები ჩანაწერებისათვის),
ნაბეჭდი განრიგები, დამჭერები (სახელურები) შტამპისა და ბეჭედისათვის, კალმიანი
კალმისტრები, ქაღალდის პირსახოცები, ქაღალდის კოსმეტიკური ხელსახოცები, მაგიდის ქაღალდის ხელსახოცები, მაგიდის ქაღალდის სუფრები, საკანცელარიო საფხეკები, საკანცელარიო სტეპლერები, სწრაფჩამკერები (ქაღალდის), საოფისე კარადები, საკანცელარიო სამაგრები, ვერცხლის ქაღალდი, ფოლადის კალმები, მაგიდის ქაღალდის
თეთრეული, მაგიდის ქაღალდის ქვესადგამები, ლანგრები ფულის დახარისხებისა და
დათვლისათვის, ლანგრები წერილებისათვის, ტრაფარეტები, საკანცელარიო ტრაფარეტები, ტრაფარეტები ხატვისათვის, ჩეკის
წიგნაკების დამჭერები, ტუში, ფილტრის ქაღალდი, ფილტრის მასალები (ქაღალდის),
ფოტოგრაფიები, სახაზავი ფარგლები, მელანი, მელანი კორექტირებისათვის (ჰელიოგრაფია), სამელნეები, სამელნე საკუთნო, მელნის ჩხირები (ღეროები), მელნის ლენტები,
ოთხწახნაგა სახაზავები, შაბლონები, საკანცელარიო შაბლონები.
21 - ბოთლები, კერამიკის და თეთრი თიხის ჭურჭელი, ვაზები, საყოფაცხოვრებო ან
სამზარეულოს კონტეინერები, ტევადობები,
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თიხის ჭურჭელი, მინის ყუთები, გრაფინები,
მოწყობილობები ზეთისა და ძმრისათვის, კერამიკული საყოფაცხოვრებო ნაკეთობა, ბოკალები, ბროლის ჭურჭელი, სამზარეულოს
ჭურჭლის ნაკრები, ტევადობები სამზარეულოსთვის, კათხები, ფორმები კულინარიისათვის, ყავის სერვიზები, ჩაის სერვიზები, ლიქიორის სერვიზები, სერვიზები (სასადილო
ჭურჭელი), მაიოლიკის ნაკეთობა, მოწყობილობები სუნელებისათვის, შემოწნული ბოცები, მქრალი მინა, ბოთლის გასახსნელი
სამარჯვები, ფლაკონები, მომინანქრებული
მინა, ფაიფურის ჭურჭელი, ჭურჭელი, კოქტეილის დასამზადებელი ჭურჭელი, ჭურჭელი სასმელისათვის, ლითონის ჭურჭელი ყინულის ან ყინულიანი სასმელების მოსამზადებლად, მინა (ჭურჭელი), მინა დამუშავებული ან ნაწილობრივ დამუშავებული (სამშენებლო მინის გარდა), ფერადი მინის ჭურჭელი, მინის ბალონები, კოლბები, ჭურჭელი,
მინის ამპულები (ჭურჭელი), მინის ქილები
(წამლისთვის, ქიმიკატებისთვის), ჭიქები სასმელისთვის, ფაიფურის, კერამიკის ან მინის
სტატუეტები, მაგიდის ჭურჭლეული (დანების, ჩანგლებისა და კოვზების გარდა), თერმოიზოლაციური ტევადობები, თერმოიზოლაციური ტევადობები სასმელებისათვის,
თერმოიზოლაციური ბალონები, კოლბები,
ჭურჭელი, ქაშანურის ჭურჭელი, მათარები,
სამგზავრო მათარები, ფორმები ყინულისათვის, ფაიფურის, თიხის ან მინის მხატვრული
ნაკეთობები, ქაღალდის ან პლატმასის ჭიქები.
32 - უალკოჰოლო აპერიტივები, რძიანი
არაქისის სასმელები, უალკოჰოლო სასმელები, თაფლზე დამზადებული უალკოჰოლო
სასმელები, ხილის უალკოჰოლო ექსტრაქტები, ხილის სასმელები, ყურძნის ტკბილი,
წყლები, ლითიუმის მარილის შემცველი მინერალური წყალი, სუფრის წყლები, გაზირებული წყლები, გაზირებული წყლების დასამზადებელი შედგენილობები, სასმელის
დასამზადებელი ესენციები, ზელტერის წყალი, იზოტონური სასმელები, ჯანჯაფილის
ლუდი, ბურახები (უალკოჰოლო სასმელები),
უალკოჰოლო კოკტეილები, ლიმონათები,
ლიქიორის დასამზადებელი შედგენილობები, რძიანი ნუშის სასმელები, მინერალური
წყლის დასამზადებელი შედგენილობები, მინერალური წყლები (სასმელები), მიწის თხილის (არაქისის) რძე (უალკოჰოლო სასმელი),
რძის შრატზე დამზადებული სასმელები, სასმელების დასამზადებელი შედგენილობები,
ხილის ნექტარები რბილობთან ერთად, ბოსტნეულის წვენები, ორშადი, ლუდის ტკბილი,
ლუდი, გაზირებული სასმელების დასამზადებელი ფხვნილები, სასაპარილი (უალკოჰოლო სასმელები), ვაჟინები სასმელებისათვის, ვაჟინები ლიმონათისათვის, სოდიანი
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წყალი, ალაოს ლუდი, ალაოს ტკბილი, ტკბილი, გაზირებული სასმელების დასამზადებელი ტაბლეტი, ტომატის წვენი, ხილის წვენები, ლუდის დასამზადებელი სვიის ექსტრაქტი, შერბეთი (სასმელი), ვაშლის წვენი,
ბურახი (უალკოჰოლო სასმელები).
33 - ალკოჰოლიანი სასმელები, აპერიტივები, არაკი, ბრენდი, ღვინო, ვისკი, ანისულის
არაყი, ანისულის ლიქიორი, არაყი, ალუბლის არაყი, მსხლის სიდრი, ჯინი, კოკტეილი,
კურასო, ლიქიორები, თაფლის სასმელები,
პიტნის ნაყენები, ცხარე ნაყენები, დისტილირების შედეგად მიღებული სასმელები,
ჭაჭისაგან მიღებული ღვინო, ბრინჯის
სპირტი, რომი, საკე, სიდრი, სპირტიანი სასმელები, სპირტიანი ექსტრაქტები, სპირტიანი
ესენციები, დიჯესტივები, ხილის შემცველი
ალკოჰოლური სასმელები, ხილის სპირტიანი
ექსტრაქტები.
35 - კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები, თვითღირებულების ანალიზი, მენეჯმენტი შემოქმედებითი ბიზნესის სფეროში,
აუქციონით გაყიდვა, საბუღალტრო წიგნის
წარმოება, ბაზრის შესწავლა, საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა, გამოფენების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის, ფსიქოლოგიური ტესტირება სამსახურში დასაქმებისათვის, ტელემოპასუხის
მომსახურება აბონენტის არყოფნის შემთხვევაში, სავაჭრო ბაზრობების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის,
საქონლის დემონსტრირება, საქმიანი ინფორმაცია, კომერციული საქმიანობის შეფასება, გამოკვლევები ბიზნესის სფეროში,
ცნობები საქმიანი ოპერაციების შესახებ, გამოკვლევები მარკეტინგის სფეროში, ბიზნესის წარმოებაში დახმარების გაწევა, ეკონომიკური პროგნოზირება, საქმიანი ექსპერტიზა, შეტყობინების ჩაწერა, ინფორმაციის შეგროვება კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზიდან, სტატისტიკური ინფორმაცია, ანგარიშებზე ანგარიშის შედგენა, მომსახურება საზოგადოებრივი ურთიერობების სფეროში,
იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები, საოფისე
მოწყობილობებისა და აპარატურის გაქირავება, კომერციული ან სამრეწველო საწარმოების მართვაში დახმარების გაწევა, მომსახურება მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზის მართვაში, კონსულტაციები ბიზნესის
მართვაში, კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზებასა და მართვაში, მომსახურება სასტუმროების სფეროში საქმეთა მართვაში,
პროფესიული კონსულტაციები ბიზნესის
სფეროში, კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზებაში, კონსულტაციები თანამშრომელთა საშტატო საკითხებში, თანამშრომელთა
საშტატო ერთეულების დაკომპლექტება, მანქანაზე ბეჭდვის მომსახურება, მანეკენებით
მომსახურება რეკლამის ან საქონლის გა-
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საღების სტიმულირებისათვის, დოკუმენტების აღწარმოება, სარეკლამო ტექსტების
პუბლიკაცია, ტექსტის დამუშავება, ბეჭდვითი მასალის მიმოხილვა, სარეკლამო მასალის განახლება, შალეულის შეფასება,
ვიტრინების გაფორმება, მოუჭრელი ტყის
ძირობრივი შეფასება, აუდიტი, გაზეთებზე
ხელმოწერების ორგანიზება (მესამე პირთათვის), საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის
მომზადება, გადახდის დოკუმენტების მომზადება, საგადასახადო დეკლარაციის შედგენა,
საწარმოს გადასვლაში მომსახურების გაწევა, სარეკლამო მასალების გავრცელება, მესამე პირთათვის მომსახურების გაწევა მომარაგების სფეროში (შესყიდვა და მეწარმეთა
საქონლით/მომსახურებით უზრუნველყოფა),
მდივნის მომსახურება, სტენოგრაფიული
მომსახურება, დასაქმების სააგენტოები, რადიორეკლამა, რეკლამა ფოსტის საშუალებით, ადგილის იჯარა რეკლამის განთავსების მიზნით, საინფორმაციო საშუალებებში
სარეკლამო დროის იჯარა, სარეკლამო სააგენტოები, სარეკლამო მასალის გაქირავება,
გაზეთში სარეკლამო რუბრიკების შედგენა,
კომპიუტერულ ქსელში ინტერაქტიული რეკლამა, რეკლამა, აფიშების გაკვრა, განცხადებების განთავსება შენობის გარეთ, ნიმუშების გავრცელება, სარეკლამო მასალების
ფოსტით გადაგზავნა, საქონლის გასაღების
სტიმულირება მესამე პირთათვის, სატელევიზიო რეკლამა, სავაჭრო ავტომატების გაქირავება, კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზაში
ინფორმაციის სისტემატიზაცია, ფოტოასლების გადამღები მოწყობილობების გაქირავება, ფოტოასლების გადაღება, ინფორმაციის
მოძიება კომპიუტერის ფაილებში (მესამე
პირთათვის), მომსახურება ფასების შედარებაში, სპონსორების მოძიება, მესამე პირთათვის საქონლისა და მომსახურების ლიცენზირების კომერციული მართვა, შესყიდვაზე
ადმინისტრაციული შეკვეთების დამუშავება,
ანგარიშების გამოწერა, კომერციული ინფორმაცია და კონსულტაციები მომხმარებლებისათვის (მომხმარებელთა მხარდამჭერი
ცენტრები), საქონლის წარდგენა საკომუნიკაციო საშუალებების დახმარებით საცალო
ვაჭრობის მიზნით; მესამე პირთა სასარგებლოდ საქონლის ასორტიმენტის განთავსება
ერთ ადგილზე მყიდველების მიერ მათი უკეთესად დათვალიერებისა და შესყიდვის მიზნით საცალო და საბითუმო ვაჭრობის ქსელებში.
41 - აუდიო აპარატურის გაქირავება, შოუპროგრამებისათვის დეკორაციების გაქირავება, ვიდეოკამერების გაქირავება, ვიდეომაგნიტოფონების გაქირავება, ვიდეოგადაღებები, ვიდეოფილმების გაქირავება, ვიდეოფილმების წარმოება, ბალების მოწყობა- ორგანიზება, სპექტაკლების მოწყობის ორგანიზება
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ისტებლიშმენტ, ჰაუს რეხშტაინერი,
ს/ყ 634/შტედტლი 31, LI-9490, ვადუცი,
ლიხტენშტაინი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(იმპრესარიოს მომსახურება), კულტურულსაგანმანათლებლო გამოფენების ორგანიზება, სასწავლო ან გასართობი კონკურსების
ორგანიზება, კონგრესების ორგანიზება და
ჩატარება, კოლოკვიუმების ორგანიზება და
ჩატარება, კონფერენციების ორგანიზება და
ჩატარება, კონცერტების ორგანიზება და ჩატარება, სემინარების ორგანიზება და ჩატარება, სიმპოზიუმების ორგანიზება და ჩატარება, სილამაზის კონკურსების ორგანიზება
და ჩატარება, ლატარეის ორგანიზება, სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზება, რადიოდა სატელევიზიო პროგრამების დამონტაჟება, თეატრალური დეკორაციების გაქირავება, დისკოტეკები (ხმის ჩამწერი დისკების
საცავები), გართობა, სათამაშო დარბაზებით
მომსახურება, სპორტული აღჭურვილობებით
უზრუნველყოფა, ხმის ჩამწერების გაქირავება, აზარტული თამაშები, ინტერაქტიული
თამაშებით უზრუნველყოფა (კომპიუტერული ქსელით), ინფორმაცია დასვენების საკითხებში, კაზინოს მომსახურება, კარაოკეს
დანადგარებით უზრუნველყოფა, კინოპროექტორებისა და კინომოწყობილობების გაქირავება, კინოსტუდიები, კინოთეატრის მომსახურება, კინოფილმების გაქირავება, კულტურულ-საგანმანათლებლო და გასართობი
კლუბები, მიკროფილმირება, მუზეუმების
მომსახურება (პრეზენტაცია, გამოფენები),
ტექსტური მასალების პუბლიკაცია (სარეკლამოს გარდა), ღამის კაფე-კლუბები, სტადიონების მოწყობილობების გაქირავება,
თავისუფალი დროის ორგანიზება, თეატრების ან ტელესტუდიებისთვის საჭირო განათების აპარატურის გაქირავება, ატრაქციონების პარკები, შეხვედრათა დაგეგმვა, სპექტაკლებზე ბილეთების დაჯავშნა, საინფორმაციო მასალების განთავსების მომსახურება
(სარეკლამო ინფორმაციის გარდა), თეატრალიზებული წარმოდგენები, რადიო- და ტელემიმღების გაქირავება, გასართობი რადიოგადაცემები, სტუმართა გართობა, სპორტული აღჭურვილობის გაქირავება (სატრანსპორტო საშუალებების გარდა), სპორტული
შეჯიბრების პროგრამების შედგენა, სპორტული ბანაკები (სტაჟირება), შოუ-პროგრამები, დასასვენებელ ბაზებზე გართობის ორგანიზება, თეატრალური წარმოდგენები, ბილეთების სააგენტოს მომსახურება (გართობა), სატელევიზიო გასართობი გადაცემები,
ჩოგბურთის კორტების იჯარა, კინოფილმების წარმოება, ფოტოგრაფირება, ფოტორეპორტაჟები.
_________________________________________

Ultraviolet
(591) შავ-თეთრი
(511) 16 – ავტოკალმები; ალბომები; ქაღალდის ან მუყაოს დაფები აფიშებისა და განცხადებებისათვის; დამჭერები ბანკნოტებისათვის, ბილეთები; ბლოკნოტები ხაზვისათვის;
საწერი ბლოკნოტები, ბროშურები, ბუკლეტები; ბუშტებიანი პლასტმასის ფურცლები
შეფუთვის ან დაფასოებისათვის; ქაღალდის
ან მუყაოს ფირნიშები; მუყაოს ან ქაღალდის
ფირფიტები; მოსახევი კალენდრები; შესაფუთი ვისკოზის ფურცლები; მისალოცი ღია
ბარათები; გაზეთები; გრაფიკული გამოსახულებები; გრაფიკული რეპროდუქციები; ნაბეჭდი გრაფიკული ნამუშევრები; საშლელი
რეზინები; საკანცელარიო საქაღალდეები
დოკუმენტებისათვის, საკანცელარიო საკინძავები დოკუმენტების კარტოთეკისათვის,
პლანშეტები მომჭერებით, ნაბეჭდი პროდუქცია, ნაბეჭდი პუბლიკაციები; ეტიკეტები
(ქსოვილისგან
დამზადებულის
გარდა);
ჟურნალები (პერიოდული გამოცემები); წიგნის სანიშნეები; უბის წიგნაკები, საკანცელარიო უბის წიგნაკები; საწერი საკუთნოს მაჯაზე დასამაგრებელი სამაჯურები და სამკლაურები; ბლოკნოტის დამჭერები; კალმისტრის დამჭერები; სახატავი რვეულები, საწერი ან სახაზავი რვეულები, კალენდრები,
კალენდარ-ცნობარები, ქაღალდის კალკი,
საკანცელარიო საქონელი, რუკები, გეოგრაფიული რუკები, საზღვაო რუკები, სურათები
(ნახატები), ბარათები, მუყაო, მუყაოს ნაწარმი, მუყაოს ტუბუსები, წებვადი ლენტები საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, წიგნები, კომიქსები (ნაბეჭდი გამოცემები), საკანცელარიო კონვერტები, ასლის
გადასაღები ქაღალდი, ასლის გადასაღები
საკანცელარიო ქაღალდი, მუყაოს ან ქაღალდის ყუთები, ყუთები შტამპებისათვის, ბეჭდებისათვის, ცარცის დამჭერები, პარკები, ქაღალდის პარკები, გასახვევი ცელოფანის
ფურცლები, მიკროტალღურ ღუმლებში საჭმლის მოსამზადებელი პაკეტები, ქაღალდის
ან პლასტმასის ტომრები (კონვერტები) შეფუთვისათვის, მისალოცი მუსიკალური ღია
ბარათები, საკანცელარიო ეტიკეტები, საკანცელარიო საფუთავები, საფუთავი ქაღალდი,
საკანცელარიო ყდები, ფანქრები, ფანქრის
ელექტრული ან არაელექტრული სათლელები, ფანქრის დამჭერები, ავტომატური ფანქრები, გრიფელის ფანქრები (გრიფელი), შესაფუთი ქაღალდი, ქაღალდის ბაფთები, ქაღალდის ლენტები, ქაღალდი, საკანცელა-

(260) AM 2008 45670 A
(210) AM 045670
(220) 2007 11 16
(731) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი
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რიო ქაღალდი ფურცლებად, ხის მასისაგან
დამზადებული ქაღალდი, საკალმეები (პენლები), საკანცელარიო კალმები, საწერი კალმები, ოქროს საწერი კალმები, პერგამენტის ქაღალდი, გადასაყვანი სურათები, ნაბეჭდი პერიოდული გამოცემები, საწერი ცარცი, საწერი საკუთნო, საწერი საკუთნო ნაკრების სახით, საწერი ქაღალდი, საწერი ინსტრუმენტები, საკანცელარიო საწერი ნაკრებები, საწერი ფუნჯები, სადგამები ფანქრებისა და კალმისტრებისათვის, სადგამები სურათებისათვის, სადგამები შტამპებისათვის,
ბეჭედისათვის, ქაღალდის საფენები (საგები)
მაგიდისათვის, სიმღერათა კრებულები, პლაკატები, გეგმები, პლასტიკური ფირფიტები
(ფირები, აფსკები) შეფუთვისათვის, პლასტმასის ჭიმვადი აფსკები შეფუთვისათვის, ქაღალდის ან მუყაოს საფუთავები ბოთლებისათვის, ქაღალდის ან მუყაოს შესახვევები
ბოთლებისათვის, შეტყობინების დოკუმენტები, ქაღალდის დამქუცმაცებლები, პორტრეტები, ტევადობები მელნისათვის, საფოსტო
ღია ბარათები, საფოსტო მარკები, ქაღალდის
დროშები, ფოტოსურათების დასამაგრებელი
მოწყობილობები, საშრობი ქაღალდები, სარეკლამო
პროსპექტები,
გამომთვლელი
ცხრილები, სარეგისტრაციო ჟურნალები
(უბის წიგნაკები ჩანაწერებისათვის), ნაბეჭდი განრიგები, დამჭერები (სახელურები)
შტამპისა და ბეჭედისათვის, კალმიანი კალმისტრები, ქაღალდის პირსახოცები, ქაღალდის კოსმეტიკური ხელსახოცები, მაგიდის
ქაღალდის ხელსახოცები, მაგიდის ქაღალდის სუფრები, საკანცელარიო საფხეკები, საკანცელარიო სტეპლერები, სწრაფჩამკერები
(ქაღალდის), საოფისე კარადები, საკანცელარიო სამაგრები, ვერცხლის ქაღალდი, ფოლადის კალმები, მაგიდის ქაღალდის თეთრეული, მაგიდის ქაღალდის ქვესადგამები,
ლანგრები ფულის დახარისხებისა და დათვლისათვის, ლანგრები წერილებისათვის,
ტრაფარეტები, საკანცელარიო ტრაფარეტები, ტრაფარეტები ხატვისათვის, ჩეკის წიგნაკების დამჭერები, ტუში, ფილტრის ქაღალდი,
ფილტრის მასალები (ქაღალდის), ფოტოგრაფიები, სახაზავი ფარგლები, მელანი, მელანი
კორექტირებისათვის (ჰელიოგრაფია), სამელნეები, სამელნე საკუთნო, მელნის ჩხირები
(ღეროები), მელნის ლენტები, ოთხწახნაგა
სახაზავები, შაბლონები, საკანცელარიო შაბლონები.
21 - ბოთლები, კერამიკის და თეთრი თიხის ჭურჭელი, ვაზები, საყოფაცხოვრებო ან
სამზარეულოს კონტეინერები, ტევადობები,
თიხის ჭურჭელი, მინის ყუთები, გრაფინები,
მოწყობილობები ზეთისა და ძმრისათვის, კერამიკული საყოფაცხოვრებო ნაკეთობა, ბოკალები, ბროლის ჭურჭელი, სამზარეულოს
ჭურჭლის ნაკრები, ტევადობები სამზარეუ-

2008.07.25

ლოსთვის, კათხები, ფორმები კულინარიისათვის, ყავის სერვიზები, ჩაის სერვიზები,
ლიქიორის სერვიზები, სერვიზები (სასადილო ჭურჭელი), მაიოლიკის ნაკეთობა, მოწყობილობები სუნელებისათვის, შემოწნული
ბოცები, მქრალი მინა, ბოთლის გასახსნელი
სამარჯვები, ფლაკონები, მომინანქრებული
მინა, ფაიფურის ჭურჭელი, ჭურჭელი, კოქტეილის დასამზადებელი ჭურჭელი, ჭურჭელი სასმელისათვის, ლითონის ჭურჭელი ყინულის ან ყინულიანი სასმელების მოსამზადებლად, მინა (ჭურჭელი), მინა დამუშავებული ან ნაწილობრივ დამუშავებული (სამშენებლო მინის გარდა), ფერადი მინის ჭურჭელი, მინის ბალონები, კოლბები, ჭურჭელი,
მინის ამპულები (ჭურჭელი), მინის ქილები
(წამლისთვის, ქიმიკატებისთვის), ჭიქები სასმელისთვის, ფაიფურის, კერამიკის ან მინის
სტატუეტები, მაგიდის ჭურჭლეული (დანების, ჩანგლებისა და კოვზების გარდა), თერმოიზოლაციური ტევადობები, თერმოიზოლაციური ტევადობები სასმელებისათვის,
თერმოიზოლაციური ბალონები, კოლბები,
ჭურჭელი, ქაშანურის ჭურჭელი, მათარები,
სამგზავრო მათარები, ფორმები ყინულისათვის, ფაიფურის, თიხის ან მინის მხატვრული
ნაკეთობები, ქაღალდის ან პლატმასის ჭიქები.
32 - უალკოჰოლო აპერიტივები, რძიანი
არაქისის სასმელები, უალკოჰოლო სასმელები, თაფლზე დამზადებული უალკოჰოლო
სასმელები, ხილის უალკოჰოლო ექსტრაქტები, ხილის სასმელები, ყურძნის ტკბილი,
წყლები, ლითიუმის მარილის შემცველი მინერალური წყალი, სუფრის წყლები, გაზირებული წყლები, გაზირებული წყლების დასამზადებელი შედგენილობები, სასმელის
დასამზადებელი ესენციები, ზელტერის წყალი, იზოტონური სასმელები, ჯანჯაფილის
ლუდი, ბურახები (უალკოჰოლო სასმელები),
უალკოჰოლო კოკტეილები, ლიმონათები,
ლიქიორის დასამზადებელი შედგენილობები, რძიანი ნუშის სასმელები, მინერალური
წყლის დასამზადებელი შედგენილობები, მინერალური წყლები (სასმელები), მიწის თხილის (არაქისის) რძე (უალკოჰოლო სასმელი),
რძის შრატზე დამზადებული სასმელები,
სასმელების დასამზადებელი შედგენილობები, ხილის ნექტარები რბილობთან ერთად,
ბოსტნეულის წვენები, ორშადი, ლუდის
ტკბილი, ლუდი, გაზირებული სასმელების
დასამზადებელი ფხვნილები, სასაპარილი
(უალკოჰოლო სასმელები), ვაჟინები სასმელებისათვის, ვაჟინები ლიმონათისათვის,
სოდიანი წყალი, ალაოს ლუდი, ალაოს
ტკბილი, ტკბილი, გაზირებული სასმელების
დასამზადებელი ტაბლეტი, ტომატის წვენი,
ხილის წვენები, ლუდის დასამზადებელი სვი48
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ის ექსტრაქტი, შერბეთი (სასმელი), ვაშლის
წვენი, ბურახი (უალკოჰოლო სასმელები).
33 - ალკოჰოლიანი სასმელები, აპერიტივები, არაყი, ბრენდი, ღვინო, ვისკი, ანისულის
არაყი, ანისულის ლიქიორი, არაყი, ალუბლის არაყი, მსხლის სიდრი, ჯინი, კოკტეილი,
კურასო, ლიქიორები, თაფლის სასმელები,
პიტნის ნაყენები, ცხარე ნაყენები, დისტილირების შედეგად მიღებული სასმელები,
ჭაჭისაგან მიღებული ღვინო, ბრინჯის სპირტი, რომი, საკე, სიდრი, სპირტიანი სასმელები, სპირტიანი ექსტრაქტები, სპირტიანი
ესენციები, დიჯესტივები, ხილის შემცველი
ალკოჰოლური სასმელები, ხილის სპირტიანი
ექსტრაქტები.
35 - კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები, თვითღირებულების ანალიზი, მენეჯმენტი შემოქმედებითი ბიზნესის სფეროში, აუქციონით გაყიდვა, საბუღალტრო
წიგნის წარმოება, ბაზრის შესწავლა, საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა, გამოფენების
ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის, ფსიქოლოგიური ტესტირება
სამსახურში დასაქმებისათვის, ტელემოპასუხის მომსახურება აბონენტის არყოფნის
შემთხვევაში, სავაჭრო ბაზრობების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის, საქონლის დემონსტრირება, საქმიანი ინფორმაცია, კომერციული საქმიანობის
შეფასება, გამოკვლევები ბიზნესის სფეროში, ცნობები საქმიანი ოპერაციების შესახებ,
გამოკვლევები მარკეტინგის სფეროში, ბიზნესის წარმოებაში დახმარების გაწევა, ეკონომიკური პროგნოზირება, საქმიანი ექსპერტიზა, შეტყობინების ჩაწერა, ინფორმაციის
შეგროვება კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზიდან, სტატისტიკური ინფორმაცია, ანგარიშებზე ანგარიშის შედგენა, მომსახურება
საზოგადოებრივი ურთიერობების სფეროში,
იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები, საოფისე
მოწყობილობებისა და აპარატურის გაქირავება, კომერციული ან სამრეწველო საწარმოების მართვაში დახმარების გაწევა, მომსახურება მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზის მართვაში, კონსულტაციები ბიზნესის
მართვაში, კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზებასა და მართვაში, მომსახურება სასტუმროების სფეროში საქმეთა მართვაში,
პროფესიული კონსულტაციები ბიზნესის
სფეროში, კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზებაში, კონსულტაციები თანამშრომელთა საშტატო საკითხებში, თანამშრომელთა
საშტატო ერთეულების დაკომპლექტება, მანქანაზე ბეჭდვის მომსახურება, მანეკენებით
მომსახურება რეკლამის ან საქონლის გასაღების სტიმულირებისათვის, დოკუმენტების
აღწარმოება, სარეკლამო ტექსტების პუბლიკაცია, ტექსტის დამუშავება, ბეჭდვითი მასალის მიმოხილვა, სარეკლამო მასალის გა-
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ნახლება, შალეულის შეფასება, ვიტრინების
გაფორმება, მოუჭრელი ტყის ძირობრივი შეფასება, აუდიტი, გაზეთებზე ხელმოწერების
ორგანიზება (მესამე პირთათვის), საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის მომზადება,
გადახდის დოკუმენტების მომზადება, საგადასახადო დეკლარაციის შედგენა, საწარმოს გადასვლაში მომსახურების გაწევა, სარეკლამო მასალების გავრცელება, მესამე
პირთათვის მომსახურების გაწევა მომარაგების სფეროში (შესყიდვა და მეწარმეთა საქონლით/მომსახურებით
უზრუნველყოფა),
მდივნის მომსახურება, სტენოგრაფიული მომსახურება, დასაქმების სააგენტოები, რადიორეკლამა, რეკლამა ფოსტის საშუალებით, ადგილის იჯარა რეკლამის განთავსების მიზნით, საინფორმაციო საშუალებებში
სარეკლამო დროის იჯარა, სარეკლამო სააგენტოები, სარეკლამო მასალის გაქირავება,
გაზეთში სარეკლამო რუბრიკების შედგენა,
კომპიუტერულ ქსელში ინტერაქტიული რეკლამა, რეკლამა, აფიშების გაკვრა, განცხდებების განთავსება შენობის გარეთ, ნიმუშების გავრცელება, სარეკლამო მასალების
ფოსტით გადაგზავნა, საქონლის გასაღების
სტიმულირება მესამე პირთათვის, სატელევიზიო რეკლამა, სავაჭრო ავტომატების გაქირავება, კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზაში
ინფორმაციის სისტემატიზაცია, ფოტოასლების გადამღები მოწყობილობების გაქირავება, ფოტოასლების გადაღება, ინფორმაციის
მოძიება კომპიუტერის ფაილებში (მესამე
პირთათვის), მომსახურება ფასების შედარებაში, სპონსორების მოძიება, მესამე პირთათვის საქონლისა და მომსახურების ლიცენზირების კომერციული მართვა, შესყიდვაზე ადმინისტრაციული შეკვეთების დამუშავება,
ანგარიშების გამოწერა, კომერციული ინფორმაცია და კონსულტაციები მომხმარებლებისათვის (მომხმარებელთა მხარდამჭერი
ცენტრები), საქონლის წარდგენა საკომუნიკაციო საშუალებების დახმარებით საცალო
ვაჭრობის მიზნით; მესამე პირთა სასარგებლოდ საქონლის ასორტიმენტის განთავსება
ერთ ადგილზე მყიდველების მიერ მათი უკეთესად დათვალიერებისა და შესყიდვის მიზნით საცალო და საბითუმო ვაჭრობის ქსელებში.
41 - აუდიო აპარატურის გაქირავება, შოუპროგრამებისათვის დეკორაციების გაქირავება, ვიდეოკამერების გაქირავება, ვიდეომაგნიტოფონების გაქირავება, ვიდეოგადაღებები, ვიდეოფილმების გაქირავება, ვიდეოფილმების წარმოება, ბალების მოწყობა- ორგანიზება, სპექტაკლების მოწყობის ორგანიზება (იმპრესარიოს მომსახურება), კულტურულ-საგანმანათლებლო გამოფენების ორგანიზება, სასწავლო ან გასართობი კონკურსების ორგანიზება, კონგრესების ორგანიზე49
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ბა და ჩატარება, კოლოკვიუმების ორგანიზება და ჩატარება, კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება, კონცერტების ორგანიზება და ჩატარება, სემინარების ორგანიზება
და ჩატარება, სიმპოზიუმების ორგანიზება
და ჩატარება, სილამაზის კონკურსების ორგანიზება და ჩატარება, ლატარეის ორგანიზება, სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზება, რადიო- და სატელევიზიო პროგრამების
დამონტაჟება, თეატრალური დეკორაციების
გაქირავება, დისკოტეკები (ხმის ჩამწერი
დისკების საცავები), გართობა, სათამაშო დარბაზებით მომსახურება, სპორტული აღჭურვილობებით უზრუნველყოფა, ხმის ჩამწერების გაქირავება, აზარტული თამაშები, ინტერაქტიული თამაშებით უზრუნველყოფა (კომპიუტერული ქსელით), ინფორმაცია დასვენების საკითხებში, კაზინოს მომსახურება, კარაოკეს დანადგარებით უზრუნველყოფა,
კინოპროექტორებისა და კინომოწყობილობების გაქირავება, კინოსტუდიები, კინოთეატრის მომსახურება, კინოფილმების გაქირავება, კულტურულ-საგანმანათლებლო და გასართობი კლუბები, მიკროფილმირება, მუზეუმების მომსახურება (პრეზენტაცია, გამოფენები), ტექსტური მასალების პუბლიკაცია
(სარეკლამოს გარდა), ღამის კაფე-კლუბები,
სტადიონების მოწყობილობების გაქირავება,
თავისუფალი დროის ორგანიზება, თეატრების ან ტელესტუდიებისთვის საჭირო განათების აპარატურის გაქირავება, ატრაქციონების პარკები, შეხვედრათა დაგეგმვა, სპექტაკლებზე ბილეთების დაჯავშნა, საინფორმაციო მასალების განთავსების მომსახურება
(სარეკლამო ინფორმაციის გარდა), თეატრალიზებული წარმოდგენები, რადიო- და
ტელემიმღების გაქირავება, გასართობი რადიოგადაცემები, სტუმართა გართობა, სპორტული აღჭურვილობის გაქირავება (სატრანსპორტო საშუალებების გარდა), სპორტული
შეჯიბრების პროგრამების შედგენა, სპორტული ბანაკები (სტაჟირება), შოუ-პროგრამები, დასასვენებელ ბაზებზე გართობის
ორგანიზება, თეატრალური წარმოდგენები,
ბილეთების სააგენტოს მომსახურება (გართობა), სატელევიზიო გასართობი გადაცემები, ჩოგბურთის კორტების იჯარა, კინოფილმების წარმოება, ფოტოგრაფირება, ფოტორეპორტაჟები.
_________________________________________

Береза в яблоках
(591) შავ-თეთრი
(511) 16 – ავტოკალმები; ალბომები; ქაღალდის ან მუყაოს დაფები აფიშებისა და განცხადებებისათვის; დამჭერები ბანკნოტებისათვის, ბილეთები; ბლოკნოტები ხაზვისათვის; საწერი ბლოკნოტები, ბროშურები, ბუკლეტები; ბუშტებიანი პლასტმასის ფურცლები შეფუთვის ან დაფასოებისათვის; ქაღალდის ან მუყაოს ფირნიშები; მუყაოს ან
ქაღალდის ფირფიტები; მოსახევი კალენდრები; შესაფუთი ვისკოზის ფურცლები; მისალოცი ღია ბარათები; გაზეთები; გრაფიკული გამოსახულებები; გრაფიკული რეპროდუქციები; ნაბეჭდი გრაფიკული ნამუშევრები; საშლელი რეზინები; საკანცელარიო
საქაღალდეები დოკუმენტებისათვის, საკანცელარიო საკინძავები დოკუმენტების კარტოთეკისათვის, პლანშეტები მომჭერებით,
ნაბეჭდი პროდუქცია, ნაბეჭდი პუბლიკაციები; ეტიკეტები (ქსოვილისგან დამზადებულის გარდა); ჟურნალები (პერიოდული გამოცემები); წიგნის სანიშნეები; უბის წიგნაკები, საკანცელარიო უბის წიგნაკები; საწერი საკუთნოს მაჯაზე დასამაგრებელი სამაჯურები და სამკლაურები; ბლოკნოტის დამჭერები; კალმისტრის დამჭერები; სახატავი
რვეულები, საწერი ან სახაზავი რვეულები,
კალენდრები, კალენდარ-ცნობარები, ქაღალდის კალკი, საკანცელარიო საქონელი, რუკები, გეოგრაფიული რუკები, საზღვაო რუკები, სურათები (ნახატები), ბარათები, მუყაო,
მუყაოს ნაწარმი, მუყაოს ტუბუსები, წებვადი
ლენტები საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, წიგნები, კომიქსები (ნაბეჭდი გამოცემები), საკანცელარიო კონვერტები, ასლის გადასაღები ქაღალდი, ასლის
გადასაღები საკანცელარიო ქაღალდი, მუყაოს ან ქაღალდის ყუთები, ყუთები შტამპებისათვის, ბეჭდებისათვის, ცარცის დამჭერები, პარკები, ქაღალდის პარკები, გასახვევი ცელოფანის ფურცლები, მიკროტალღურ ღუმლებში საჭმლის მოსამზადებელი
პაკეტები, ქაღალდის ან პლასტმასის ტომრები (კონვერტები) შეფუთვისათვის, მისალოცი
მუსიკალური ღია ბარათები, საკანცელარიო
ეტიკეტები, საკანცელარიო საფუთავები, საფუთავი ქაღალდი, საკანცელარიო ყდები,
ფანქრები, ფანქრის ელექტრული ან არაელექტრული სათლელები, ფანქრის დამჭერები,
ავტომატური ფანქრები, გრიფელის ფანქრები
(გრიფელი), შესაფუთი ქაღალდი, ქაღალდის
ბაფთები, ქაღალდის ლენტები, ქაღალდი,
საკანცელარიო ქაღალდი ფურცლებად, ხის
მასისაგან დამზადებული ქაღალდი, საკალმეები (პენლები), საკანცელარიო კალმები,
საწერი კალმები, ოქროს საწერი კალმები,

(260) AM 2008 45671 A
(210) AM 045671
(220) 2007 11 16
(731) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი
ისტებლიშმენტ, ჰაუს რეხშტაინერი,
ს/ყ 634/შტედტლი 31, LI-9490, ვადუცი,
ლიხტენშტაინი
(740) შალვა გვარამაძე
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პერგამენტის ქაღალდი, გადასაყვანი სურათები, ნაბეჭდი პერიოდული გამოცემები, საწერი ცარცი, საწერი საკუთნო, საწერი საკუთნო ნაკრების სახით, საწერი ქაღალდი,
საწერი ინსტრუმენტები, საკანცელარიო საწერი ნაკრებები, საწერი ფუნჯები, სადგამები ფანქრებისა და კალმისტრებისათვის, სადგამები სურათებისათვის, სადგამები შტამპებისათვის, ბეჭედისათვის, ქაღალდის საფენები (საგები) მაგიდისათვის, სიმღერათა
კრებულები, პლაკატები, გეგმები, პლასტიკური ფირფიტები (ფირები, აფსკები) შეფუთვისათვის, პლასტმასის ჭიმვადი აფსკები შეფუთვისათვის, ქაღალდის ან მუყაოს საფუთავები ბოთლებისათვის, ქაღალდის ან მუყაოს შესახვევები ბოთლებისათვის, შეტყობინების დოკუმენტები, ქაღალდის დამქუცმაცებლები, პორტრეტები, ტევადობები მელნისათვის, საფოსტო ღია ბარათები, საფოსტო მარკები, ქაღალდის დროშები, ფოტოსურათების დასამაგრებელი მოწყობილობები,
საშრობი ქაღალდები, სარეკლამო პროსპექტები, გამომთვლელი ცხრილები, სარეგისტრაციო ჟურნალები (უბის წიგნაკები ჩანაწერებისათვის), ნაბეჭდი განრიგები, დამჭერები (სახელურები) შტამპისა და ბეჭედისათვის, კალმიანი კალმისტრები, ქაღალდის პირსახოცები, ქაღალდის კოსმეტიკური
ხელსახოცები, მაგიდის ქაღალდის ხელსახოცები, მაგიდის ქაღალდის სუფრები, საკანცელარიო საფხეკები, საკანცელარიო სტეპლერები, სწრაფჩამკერები (ქაღალდის), საოფისე კარადები, საკანცელარიო სამაგრები,
ვერცხლის ქაღალდი, ფოლადის კალმები,
მაგიდის ქაღალდის თეთრეული, მაგიდის
ქაღალდის ქვესადგამები, ლანგრები ფულის
დახარისხებისა და დათვლისათვის, ლანგრები წერილებისათვის, ტრაფარეტები, საკანცელარიო ტრაფარეტები, ტრაფარეტები
ხატვისათვის, ჩეკის წიგნაკების დამჭერები,
ტუში, ფილტრის ქაღალდი, ფილტრის მასალები (ქაღალდის), ფოტოგრაფიები, სახაზავი ფარგლები, მელანი, მელანი კორექტირებისათვის (ჰელიოგრაფია), სამელნეები,
სამელნე საკუთნო, მელნის ჩხირები (ღეროები), მელნის ლენტები, ოთხწახნაგა სახაზავები, შაბლონები, საკანცელარიო შაბლონები.
21- ბოთლები, კერამიკის და თეთრი თიხის
ჭურჭელი, ვაზები, საყოფაცხოვრებო ან სამზარეულოს კონტეინერები, ტევადობები, თიხის ჭურჭელი, მინის ყუთები, გრაფინები,
მოწყობილობები ზეთისა და ძმრისათვის, კერამიკული საყოფაცხოვრებო ნაკეთობა, ბოკალები, ბროლის ჭურჭელი, სამზარეულოს
ჭურჭლის ნაკრები, ტევადობები სამზარეულოსთვის, კათხები, ფორმები კულინარიისათვის, ყავის სერვიზები, ჩაის სერვიზები,
ლიქიორის სერვიზები, სერვიზები (სასადი-

2008.07.25

ლო ჭურჭელი), მაიოლიკის ნაკეთობა, მოწყობილობები სუნელებისათვის, შემოწნული
ბოცები, მქრალი მინა, ბოთლის გასახსნელი
სამარჯვები, ფლაკონები, მომინანქრებული
მინა, ფაიფურის ჭურჭელი, ჭურჭელი, კოქტეილის დასამზადებელი ჭურჭელი, ჭურჭელი სასმელისათვის, ლითონის ჭურჭელი ყინულის ან ყინულიანი სასმელების მოსამზადებლად, მინა (ჭურჭელი), მინა დამუშავებული ან ნაწილობრივ დამუშავებული (სამშენებლო მინის გარდა), ფერადი მინის ჭურჭელი, მინის ბალონები, კოლბები, ჭურჭელი,
მინის ამპულები (ჭურჭელი), მინის ქილები
(წამლისთვის, ქიმიკატებისთვის), ჭიქები სასმელისთვის, ფაიფურის, კერამიკის ან მინის
სტატუეტები, მაგიდის ჭურჭლეული (დანების, ჩანგლებისა და კოვზების გარდა),
თერმოიზოლაციური ტევადობები, თერმოიზოლაციური ტევადობები სასმელებისათვის,
თერმოიზოლაციური ბალონები, კოლბები,
ჭურჭელი, ქაშანურის ჭურჭელი, მათარები,
სამგზავრო მათარები, ფორმები ყინულისათვის, ფაიფურის, თიხის ან მინის მხატვრული ნაკეთობები, ქაღალდის ან პლატმასის
ჭიქები.
32 - უალკოჰოლო აპერიტივები, რძიანი
არაქისის სასმელები, უალკოჰოლო სასმელები, თაფლზე დამზადებული უალკოჰოლო
სასმელები, ხილის უალკოჰოლო ექსტრაქტები, ხილის სასმელები, ყურძნის ტკბილი,
წყლები, ლითიუმის მარილის შემცველი მინერალური წყალი, სუფრის წყლები, გაზირებული წყლები, გაზირებული წყლების
დასამზადებელი შედგენილობები, სასმელის
დასამზადებელი ესენციები, ზელტერის წყალი, იზოტონური სასმელები, ჯანჯაფილის
ლუდი, ბურახები (უალკოჰოლო სასმელები),
უალკოჰოლო კოკტეილები, ლიმონათები,
ლიქიორის დასამზადებელი შედგენილობები, რძიანი ნუშის სასმელები, მინერალური
წყლის დასამზადებელი შედგენილობები, მინერალური წყლები (სასმელები), მიწის
თხილის (არაქისის) რძე (უალკოჰოლო სასმელი), რძის შრატზე დამზადებული სასმელები, სასმელების დასამზადებელი შედგენილობები, ხილის ნექტარები რბილობთან
ერთად, ბოსტნეულის წვენები, ორშადი, ლუდის ტკბილი, ლუდი, გაზირებული სასმელების დასამზადებელი ფხვნილები, სასაპარილი (უალკოჰოლო სასმელები), ვაჟინები
სასმელებისათვის, ვაჟინები ლიმონათისათვის, სოდიანი წყალი, ალაოს ლუდი, ალაოს
ტკბილი, ტკბილი, გაზირებული სასმელების
დასამზადებელი ტაბლეტი, ტომატის წვენი,
ხილის წვენები, ლუდის დასამზადებელი სვიის ექსტრაქტი, შერბეთი (სასმელი), ვაშლის
წვენი, ბურახი (უალკოჰოლო სასმელები).
33 - ალკოჰოლიანი სასმელები, აპერიტივები, არაყი, ბრენდი, ღვინო, ვისკი, ანისულის
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არაყი, ანისულის ლიქიორი, არაყი, ალუბლის არაყი, მსხლის სიდრი, ჯინი, კოკტეილი,
კურასო, ლიქიორები, თაფლის სასმელები,
პიტნის ნაყენები, ცხარე ნაყენები, დისტილირების შედეგად მიღებული სასმელები, ჭაჭისაგან მიღებული ღვინო, ბრინჯის სპირტი,
რომი, საკე, სიდრი, სპირტიანი სასმელები,
სპირტიანი ექსტრაქტები, სპირტიანი ესენციები, დიჯესტივები, ხილის შემცველი ალკოჰოლური სასმელები, ხილის სპირტიანი
ექსტრაქტები.
35 - კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები, თვითღირებულების ანალიზი, მენეჯმენტი შემოქმედებითი ბიზნესის სფეროში,
აუქციონით გაყიდვა, საბუღალტრო წიგნის
წარმოება, ბაზრის შესწავლა, საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა, გამოფენების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის, ფსიქოლოგიური ტესტირება სამსახურში დასაქმებისათვის, ტელემოპასუხის
მომსახურება აბონენტის არყოფნის შემთხვევაში, სავაჭრო ბაზრობების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის,
საქონლის დემონსტრირება, საქმიანი ინფორმაცია, კომერციული საქმიანობის შეფასება, გამოკვლევები ბიზნესის სფეროში,
ცნობები საქმიანი ოპერაციების შესახებ, გამოკვლევები მარკეტინგის სფეროში, ბიზნესის წარმოებაში დახმარების გაწევა, ეკონომიკური პროგნოზირება, საქმიანი ექსპერტიზა, შეტყობინების ჩაწერა, ინფორმაციის შეგროვება კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზიდან, სტატისტიკური ინფორმაცია, ანგარიშებზე ანგარიშის შედგენა, მომსახურება საზოგადოებრივი ურთიერობების სფეროში,
იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები, საოფისე
მოწყობილობებისა და აპარატურის გაქირავება, კომერციული ან სამრეწველო საწარმოების მართვაში დახმარების გაწევა, მომსახურება მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზის მართვაში, კონსულტაციები ბიზნესის
მართვაში, კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზებასა და მართვაში, მომსახურება სასტუმროების სფეროში საქმეთა მართვაში,
პროფესიული კონსულტაციები ბიზნესის
სფეროში, კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზებაში, კონსულტაციები თანამშრომელთა საშტატო საკითხებში, თანამშრომელთა
საშტატო ერთეულების დაკომპლექტება, მანქანაზე ბეჭდვის მომსახურება, მანეკენებით
მომსახურება რეკლამის ან საქონლის გასაღების სტიმულირებისათვის, დოკუმენტების აღწარმოება, სარეკლამო ტექსტების პუბლიკაცია, ტექსტის დამუშავება, ბეჭდვითი
მასალის მიმოხილვა, სარეკლამო მასალის
განახლება, შალეულის შეფასება, ვიტრინების გაფორმება, მოუჭრელი ტყის ძირობრივი
შეფასება, აუდიტი, გაზეთებზე ხელმოწერების ორგანიზება (მესამე პირთათვის), საზო-
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გადოებრივი აზრის გამოკითხვის მომზადება, გადახდის დოკუმენტების მომზადება, საგადასახადო დეკლარაციის შედგენა, საწარმოს გადასვლაში მომსახურების გაწევა, სარეკლამო მასალების გავრცელება, მესამე
პირთათვის მომსახურების გაწევა მომარაგების სფეროში (შესყიდვა და მეწარმეთა საქონლით/მომსახურებით
უზრუნველყოფა),
მდივნის მომსახურება, სტენოგრაფიული მომსახურება, დასაქმების სააგენტოები, რადიორეკლამა, რეკლამა ფოსტის საშუალებით, ადგილის იჯარა რეკლამის განთავსების მიზნით, საინფორმაციო საშუალებებში
სარეკლამო დროის იჯარა, სარეკლამო სააგენტოები, სარეკლამო მასალის გაქირავება,
გაზეთში სარეკლამო რუბრიკების შედგენა,
კომპიუტერულ ქსელში ინტერაქტიული რეკლამა, რეკლამა, აფიშების გაკვრა, განცხადებების განთავსება შენობის გარეთ, ნიმუშების გავრცელება, სარეკლამო მასალების
ფოსტით გადაგზავნა, საქონლის გასაღების
სტიმულირება მესამე პირთათვის, სატელევიზიო რეკლამა, სავაჭრო ავტომატების გაქირავება, კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზაში
ინფორმაციის სისტემატიზაცია, ფოტოასლების გადამღები მოწყობილობების გაქირავება, ფოტოასლების გადაღება, ინფორმაციის მოძიება კომპიუტერის ფაილებში (მესამე პირთათვის), მომსახურება ფასების შედარებაში, სპონსორების მოძიება, მესამე პირთათვის საქონლისა და მომსახურების ლიცენზირების კომერციული მართვა, შესყიდვაზე ადმინისტრაციული შეკვეთების დამუშავება, ანგარიშების გამოწერა, კომერციული ინფორმაცია და კონსულტაციები მომხმარებლებისათვის (მომხმარებელთა მხარდამჭერი ცენტრები), საქონლის წარდგენა
საკომუნიკაციო საშუალებების დახმარებით
საცალო ვაჭრობის მიზნით; მესამე პირთა
სასარგებლოდ საქონლის ასორტიმენტის
განთავსება ერთ ადგილზე მყიდველების
მიერ მათი უკეთესად დათვალიერებისა და
შესყიდვის მიზნით საცალო და საბითუმო
ვაჭრობის ქსელებში.
41 - აუდიო აპარატურის გაქირავება, შოუპროგრამებისათვის დეკორაციების გაქირავება, ვიდეოკამერების გაქირავება, ვიდეომაგნიტოფონების გაქირავება, ვიდეოგადაღებები, ვიდეოფილმების გაქირავება, ვიდეოფილმების წარმოება, ბალების მოწყობა- ორგანიზება, სპექტაკლების მოწყობის ორგანიზება (იმპრესარიოს მომსახურება), კულტურულ-საგანმანათლებლო გამოფენების ორგანიზება, სასწავლო ან გასართობი კონკურსების ორგანიზება, კონგრესების ორგანიზება და ჩატარება, კოლოკვიუმების ორგანიზება და ჩატარება, კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება, კონცერტების ორგანიზება
და ჩატარება, სემინარების ორგანიზება და
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ჩატარება, სიმპოზიუმების ორგანიზება და
ჩატარება, სილამაზის კონკურსების ორგანიზება და ჩატარება, ლატარეის ორგანიზება,
სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზება, რადიო- და სატელევიზიო პროგრამების დამონტაჟება, თეატრალური დეკორაციების გაქირავება, დისკოტეკები (ხმის ჩამწერი დისკების საცავები), გართობა, სათამაშო დარბაზებით მომსახურება, სპორტული აღჭურვილობებით უზრუნველყოფა, ხმის ჩამწერების გაქირავება, აზარტული თამაშები, ინტერაქტიული თამაშებით უზრუნველყოფა
(კომპიუტერული ქსელით), ინფორმაცია დასვენების საკითხებში, კაზინოს მომსახურება,
კარაოკეს დანადგარებით უზრუნველყოფა,
კინოპროექტორებისა და კინომოწყობილობების გაქირავება, კინოსტუდიები, კინოთეატრის მომსახურება, კინოფილმების გაქირავება, კულტურულ-საგანმანათლებლო და გასართობი კლუბები, მიკროფილმირება, მუზეუმების მომსახურება (პრეზენტაცია, გამოფენები), ტექსტური მასალების პუბლიკაცია
(სარეკლამოს გარდა), ღამის კაფე-კლუბები,
სტადიონების მოწყობილობების გაქირავება,
თავისუფალი დროის ორგანიზება, თეატრების ან ტელესტუდიებისთვის საჭირო განათების აპარატურის გაქირავება, ატრაქციონების პარკები, შეხვედრათა დაგეგმვა, სპექტაკლებზე ბილეთების დაჯავშნა, საინფორმაციო მასალების განთავსების მომსახურება
(სარეკლამო ინფორმაციის გარდა), თეატრალიზებული წარმოდგენები, რადიო- და ტელემიმღების გაქირავება, გასართობი რადიოგადაცემები, სტუმართა გართობა, სპორტული აღჭურვილობის გაქირავება (სატრანსპორტო საშუალებების გარდა), სპორტული
შეჯიბრების პროგრამების შედგენა, სპორტული ბანაკები (სტაჟირება), შოუ-პროგრამები, დასასვენებელ ბაზებზე გართობის
ორგანიზება, თეატრალური წარმოდგენები,
ბილეთების სააგენტოს მომსახურება (გართობა), სატელევიზიო გასართობი გადაცემები, ჩოგბურთის კორტების იჯარა, კინოფილმების წარმოება, ფოტოგრაფირება, ფოტორეპორტაჟები.
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(511) 16 - ავტოკალმები; ალბომები; ქაღალდის ან მუყაოს დაფები აფიშებისა და განცხადებებისათვის; დამჭერები ბანკნოტებისათვის, ბილეთები; ბლოკნოტები ხაზვისათვის; საწერი ბლოკნოტები, ბროშურები, ბუკლეტები; ბუშტებიანი პლასტმასის ფურცლები შეფუთვის ან დაფასოებისათვის; ქაღალდის ან მუყაოს ფირნიშები; მუყაოს ან ქაღალდის ფირფიტები; მოსახევი კალენდრები;
შესაფუთი ვისკოზის ფურცლები; მისალოცი
ღია ბარათები; გაზეთები; გრაფიკული გამოსახულებები; გრაფიკული რეპროდუქციები; ნაბეჭდი გრაფიკული ნამუშევრები; საშლელი რეზინები; საკანცელარიო საქაღალდეები დოკუმენტებისათვის, საკანცელარიო
საკინძავები დოკუმენტების კარტოთეკისათვის, პლანშეტები მომჭერებით, ნაბეჭდი პროდუქცია, ნაბეჭდი პუბლიკაციები; ეტიკეტები
(ქსოვილისგან დამზადებულის გარდა); ჟურნალები (პერიოდული გამოცემები); წიგნის
სანიშნეები; უბის წიგნაკები, საკანცელარიო
უბის წიგნაკები; საწერი საკუთნოს მაჯაზე
დასამაგრებელი სამაჯურები და სამკლაურები; ბლოკნოტის დამჭერები; კალმისტრის
დამჭერები; სახატავი რვეულები, საწერი ან
სახაზავი რვეულები, კალენდრები, კალენდარ-ცნობარები, ქაღალდის კალკი, საკანცელარიო საქონელი, რუკები, გეოგრაფიული
რუკები, საზღვაო რუკები, სურათები (ნახატები), ბარათები, მუყაო, მუყაოს ნაწარმი, მუყაოს ტუბუსები, წებვადი ლენტები საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის,
წიგნები, კომიქსები (ნაბეჭდი გამოცემები),
საკანცელარიო კონვერტები, ასლის გადასაღები ქაღალდი, ასლის გადასაღები საკანცელარიო ქაღალდი, მუყაოს ან ქაღალდის ყუთები, ყუთები შტამპებისათვის, ბეჭდებისათვის, ცარცის დამჭერები, პარკები, ქაღალდის
პარკები, გასახვევი ცელოფანის ფურცლები,
მიკროტალღურ ღუმლებში საჭმლის მოსამზადებელი პაკეტები, ქაღალდის ან პლასტმასის ტომრები (კონვერტები) შეფუთვისათვის,
მისალოცი მუსიკალური ღია ბარათები, საკანცელარიო ეტიკეტები, საკანცელარიო საფუთავები, საფუთავი ქაღალდი, საკანცელარიო ყდები, ფანქრები, ფანქრის ელექტრული
ან არაელექტრული სათლელები, ფანქრის
დამჭერები, ავტომატური ფანქრები, გრიფელის ფანქრები (გრიფელი), შესაფუთი ქაღალდი, ქაღალდის ბაფთები, ქაღალდის
ლენტები, ქაღალდი, საკანცელარიო ქაღალდი ფურცლებად, ხის მასისაგან დამზადებული ქაღალდი, საკალმეები (პენლები), საკანცელარიო კალმები, საწერი კალმები, ოქროს საწერი კალმები, პერგამენტის ქაღალდი, გადასაყვანი სურათები, ნაბეჭდი პერიოდული გამოცემები, საწერი ცარცი, საწერი
საკუთნო, საწერი საკუთნო ნაკრების სახით,
საწერი ქაღალდი, საწერი ინსტრუმენტები,

(260) AM 2008 45672 A
(210) AM 045672
(220) 2007 11 16
(731) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი
ისტებლიშმენტ, ჰაუს რეხშტაინერი,
ს/ყ 634/შტედტლი 31, LI-9490, ვადუცი,
ლიხტენშტაინი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

Birch Apple
(591) შავ-თეთრი
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საკანცელარიო საწერი ნაკრებები, საწერი
ფუნჯები, სადგამები ფანქრებისა და კალმისტრებისათვის, სადგამები სურათებისათვის,
სადგამები შტამპებისათვის, ბეჭედისათვის,
ქაღალდის საფენები (საგები) მაგიდისათვის,
სიმღერათა კრებულები, პლაკატები, გეგმები,
პლასტიკური ფირფიტები (ფირები, აფსკები)
შეფუთვისათვის, პლასტმასის ჭიმვადი აფსკები შეფუთვისათვის, ქაღალდის ან მუყაოს
საფუთავები ბოთლებისათვის, ქაღალდის ან
მუყაოს შესახვევები ბოთლებისათვის, შეტყობინების დოკუმენტები, ქაღალდის დამქუცმაცებლები, პორტრეტები, ტევადობები
მელნისათვის, საფოსტო ღია ბარათები, საფოსტო მარკები, ქაღალდის დროშები, ფოტოსურათების დასამაგრებელი მოწყობილობები, საშრობი ქაღალდები, სარეკლამო პროსპექტები, გამომთვლელი ცხრილები, სარეგისტრაციო ჟურნალები (უბის წიგნაკები ჩანაწერებისათვის), ნაბეჭდი განრიგები, დამჭერები (სახელურები) შტამპისა და ბეჭედისათვის, კალმიანი კალმისტრები, ქაღალდის
პირსახოცები, ქაღალდის კოსმეტიკური ხელსახოცები, მაგიდის ქაღალდის ხელსახოცები, მაგიდის ქაღალდის სუფრები, საკანცელარიო საფხეკები, საკანცელარიო სტეპლერები, სწრაფჩამკერები (ქაღალდის), საოფისე
კარადები, საკანცელარიო სამაგრები, ვერცხლის ქაღალდი, ფოლადის კალმები, მაგიდის ქაღალდის თეთრეული, მაგიდის ქაღალდის ქვესადგამები, ლანგრები ფულის
დახარისხებისა და დათვლისათვის, ლანგრები წერილებისათვის, ტრაფარეტები, საკანცელარიო ტრაფარეტები, ტრაფარეტები
ხატვისათვის, ჩეკის წიგნაკების დამჭერები,
ტუში, ფილტრის ქაღალდი, ფილტრის მასალები (ქაღალდის), ფოტოგრაფიები, სახაზავი ფარგლები, მელანი, მელანი კორექტირებისათვის (ჰელიოგრაფია), სამელნეები, სამელნე საკუთნო, მელნის ჩხირები (ღეროები),
მელნის ლენტები, ოთხწახნაგა სახაზავები,
შაბლონები, საკანცელარიო შაბლონები.
21 - ბოთლები, კერამიკის და თეთრი თიხის ჭურჭელი, ვაზები, საყოფაცხოვრებო ან
სამზარეულოს კონტეინერები, ტევადობები,
თიხის ჭურჭელი, მინის ყუთები, გრაფინები,
მოწყობილობები ზეთისა და ძმრისათვის,
კერამიკული საყოფაცხოვრებო ნაკეთობა,
ბოკალები, ბროლის ჭურჭელი, სამზარეულოს ჭურჭლის ნაკრები, ტევადობები სამზარეულოსთვის, კათხები, ფორმები კულინარიისათვის, ყავის სერვიზები, ჩაის სერვიზები, ლიქიორის სერვიზები, სერვიზები (სასადილო ჭურჭელი), მაიოლიკის ნაკეთობა, მოწყობილობები სუნელებისათვის, შემოწნული ბოცები, მქრალი მინა, ბოთლის გასახსნელი სამარჯვები, ფლაკონები, მომინანქრებული მინა, ფაიფურის ჭურჭელი, ჭურჭელი,
კოქტეილის დასამზადებელი ჭურჭელი, ჭურ-

2008.07.25

ჭელი სასმელისათვის, ლითონის ჭურჭელი
ყინულის ან ყინულიანი სასმელების მოსამზადებლად, მინა (ჭურჭელი), მინა დამუშავებული ან ნაწილობრივ დამუშავებული (სამშენებლო მინის გარდა), ფერადი მინის ჭურჭელი, მინის ბალონები, კოლბები, ჭურჭელი,
მინის ამპულები (ჭურჭელი), მინის ქილები
(წამლისთვის, ქიმიკატებისთვის), ჭიქები სასმელისთვის, ფაიფურის, კერამიკის ან მინის
სტატუეტები, მაგიდის ჭურჭლეული (დანების, ჩანგლებისა და კოვზების გარდა), თერმოიზოლაციური ტევადობები, თერმოიზოლაციური ტევადობები სასმელებისათვის,
თერმოიზოლაციური ბალონები, კოლბები,
ჭურჭელი, ქაშანურის ჭურჭელი, მათარები,
სამგზავრო მათარები, ფორმები ყინულისათვის, ფაიფურის, თიხის ან მინის მხატვრული
ნაკეთობები, ქაღალდის ან პლატმასის ჭიქები.
32 - უალკოჰოლო აპერიტივები, რძიანი
არაქისის სასმელები, უალკოჰოლო სასმელები, თაფლზე დამზადებული უალკოჰოლო
სასმელები, ხილის უალკოჰოლო ექსტრაქტები, ხილის სასმელები, ყურძნის ტკბილი,
წყლები, ლითიუმის მარილის შემცველი მინერალური წყალი, სუფრის წყლები, გაზირებული წყლები, გაზირებული წყლების დასამზადებელი შედგენილობები, სასმელის
დასამზადებელი
ესენციები,
ზელტერის
წყალი, იზოტონური სასმელები, ჯანჯაფილის ლუდი, ბურახები (უალკოჰოლო სასმელები), უალკოჰოლო კოკტეილები, ლიმონათები, ლიქიორის დასამზადებელი შედგენილობები, რძიანი ნუშის სასმელები, მინერალური წყლის დასამზადებელი შედგენილობები, მინერალური წყლები (სასმელები),
მიწის თხილის (არაქისის) რძე (უალკოჰოლო
სასმელი), რძის შრატზე დამზადებული სასმელები, სასმელების დასამზადებელი შედგენილობები, ხილის ნექტარები რბილობთან
ერთად, ბოსტნეულის წვენები, ორშადი, ლუდის ტკბილი, ლუდი, გაზირებული სასმელების დასამზადებელი ფხვნილები, სასაპარილი (უალკოჰოლო სასმელები), ვაჟინები
სასმელებისათვის, ვაჟინები ლიმონათისათვის, სოდიანი წყალი, ალაოს ლუდი, ალაოს
ტკბილი, ტკბილი, გაზირებული სასმელების
დასამზადებელი ტაბლეტი, ტომატის წვენი,
ხილის წვენები, ლუდის დასამზადებელი
სვიის ექსტრაქტი, შერბეთი (სასმელი), ვაშლის წვენი, ბურახი (უალკოჰოლო სასმელები).
33 - ალკოჰოლიანი სასმელები, აპერიტივები, არაყი, ბრენდი, ღვინო, ვისკი, ანისულის
არაყი, ანისულის ლიქიორი, არაყი, ალუბლის არაყი, მსხლის სიდრი, ჯინი, კოკტეილი,
კურასო, ლიქიორები, თაფლის სასმელები,
პიტნის ნაყენები, ცხარე ნაყენები, დისტილირების შედეგად მიღებული სასმელები,
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ჭაჭისაგან მიღებული ღვინო, ბრინჯის სპირტი, რომი, საკე, სიდრი, სპირტიანი სასმელები, სპირტიანი ექსტრაქტები, სპირტიანი
ესენციები, დიჯესტივები, ხილის შემცველი
ალკოჰოლური სასმელები, ხილის სპირტიანი
ექსტრაქტები.
35 - კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები, თვითღირებულების ანალიზი, მენეჯმენტი შემოქმედებითი ბიზნესის სფეროში,
აუქციონით გაყიდვა, საბუღალტრო წიგნის
წარმოება, ბაზრის შესწავლა, საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა, გამოფენების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის, ფსიქოლოგიური ტესტირება სამსახურში დასაქმებისათვის, ტელემოპასუხის
მომსახურება აბონენტის არყოფნის შემთხვევაში, სავაჭრო ბაზრობების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის,
საქონლის დემონსტრირება, საქმიანი ინფორმაცია, კომერციული საქმიანობის შეფასება, გამოკვლევები ბიზნესის სფეროში,
ცნობები საქმიანი ოპერაციების შესახებ, გამოკვლევები მარკეტინგის სფეროში, ბიზნესის წარმოებაში დახმარების გაწევა, ეკონომიკური პროგნოზირება, საქმიანი ექსპერტიზა, შეტყობინების ჩაწერა, ინფორმაციის შეგროვება კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზიდან, სტატისტიკური ინფორმაცია, ანგარიშებზე ანგარიშის შედგენა, მომსახურება საზოგადოებრივი ურთიერობების სფეროში,
იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები, საოფისე
მოწყობილობებისა და აპარატურის გაქირავება, კომერციული ან სამრეწველო საწარმოების მართვაში დახმარების გაწევა, მომსახურება მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზის
მართვაში, კონსულტაციები ბიზნესის მართვაში, კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზებასა და მართვაში, მომსახურება სასტუმროების სფეროში საქმეთა მართვაში, პროფესიული კონსულტაციები ბიზნესის სფეროში,
კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზებაში,
კონსულტაციები თანამშრომელთა საშტატო
საკითხებში, თანამშრომელთა საშტატო ერთეულების დაკომპლექტება, მანქანაზე ბეჭდვის მომსახურება, მანეკენებით მომსახურება
რეკლამის ან საქონლის გასაღების სტიმულირებისათვის, დოკუმენტების აღწარმოება,
სარეკლამო ტექსტების პუბლიკაცია, ტექსტის დამუშავება, ბეჭდვითი მასალის მიმოხილვა, სარეკლამო მასალის განახლება, შალეულის შეფასება, ვიტრინების გაფორმება,
მოუჭრელი ტყის ძირობრივი შეფასება, აუდიტი, გაზეთებზე ხელმოწერების ორგანიზება
(მესამე პირთათვის), საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის მომზადება, გადახდის დოკუმენტების მომზადება, საგადასახადო დეკლარაციის შედგენა, საწარმოს გადასვლაში
მომსახურების გაწევა, სარეკლამო მასალების გავრცელება, მესამე პირთათვის მომსა-
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ხურების გაწევა მომარაგების სფეროში (შესყიდვა და მეწარმეთა საქონლით/მომსახურებით უზრუნველყოფა), მდივნის მომსახურება, სტენოგრაფიული მომსახურება, დასაქმების სააგენტოები, რადიორეკლამა, რეკლამა
ფოსტის საშუალებით, ადგილის იჯარა რეკლამის განთავსების მიზნით, საინფორმაციო
საშუალებებში სარეკლამო დროის იჯარა,
სარეკლამო სააგენტოები, სარეკლამო მასალის გაქირავება, გაზეთში სარეკლამო
რუბრიკების შედგენა, კომპიუტერულ ქსელში ინტერაქტიული რეკლამა, რეკლამა, აფიშების გაკვრა, განცხდებების განთავსება
შენობის გარეთ, ნიმუშების გავრცელება,
სარეკლამო მასალების ფოსტით გადაგზავნა, საქონლის გასაღების სტიმულირება მესამე პირთათვის, სატელევიზიო რეკლამა, სავაჭრო ავტომატების გაქირავება, კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის სისტემატიზაცია, ფოტოასლების გადამღები მოწყობილობების გაქირავება, ფოტოასლების
გადაღება, ინფორმაციის მოძიება კომპიუტერის ფაილებში (მესამე პირთათვის), მომსახურება ფასების შედარებაში, სპონსორების
მოძიება, მესამე პირთათვის საქონლისა და
მომსახურების ლიცენზირების კომერციული
მართვა, შესყიდვაზე ადმინისტრაციული შეკვეთების დამუშავება, ანგარიშების გამოწერა, კომერციული ინფორმაცია და კონსულტაციები მომხმარებლებისათვის (მომხმარებელთა მხარდამჭერი ცენტრები), საქონლის
წარდგენა საკომუნიკაციო საშუალებების
დახმარებით საცალო ვაჭრობის მიზნით; მესამე პირთა სასარგებლოდ საქონლის ასორტიმენტის განთავსება ერთ ადგილზე მყიდველების მიერ მათი უკეთესად დათვალიერებისა და შესყიდვის მიზნით საცალო და
საბითუმო ვაჭრობის ქსელებში.
41 - აუდიო აპარატურის გაქირავება, შოუპროგრამებისათვის დეკორაციების გაქირავება, ვიდეოკამერების გაქირავება, ვიდეომაგნიტოფონების გაქირავება, ვიდეოგადაღებები, ვიდეოფილმების გაქირავება, ვიდეოფილმების წარმოება, ბალების მოწყობა- ორგანიზება, სპექტაკლების მოწყობის ორგანიზება (იმპრესარიოს მომსახურება), კულტურულ-საგანმანათლებლო გამოფენების ორგანიზება, სასწავლო ან გასართობი კონკურსების ორგანიზება, კონგრესების ორგანიზება და ჩატარება, კოლოკვიუმების ორგანიზება და ჩატარება, კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება, კონცერტების ორგანიზება და ჩატარება, სემინარების ორგანიზება და ჩატარება, სიმპოზიუმების ორგანიზება და ჩატარება, სილამაზის კონკურსების
ორგანიზება და ჩატარება, ლატარეის ორგანიზება, სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზება, რადიო- და სატელევიზიო პროგრამების დამონტაჟება, თეატრალური დეკორაციე55
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ბის გაქირავება, დისკოტეკები (ხმის ჩამწერი
დისკების საცავები), გართობა, სათამაშო დარბაზებით მომსახურება, სპორტული აღჭურვილობებით უზრუნველყოფა, ხმის ჩამწერების გაქირავება, აზარტული თამაშები, ინტერაქტიული თამაშებით უზრუნველყოფა
(კომპიუტერული ქსელით), ინფორმაცია დასვენების საკითხებში, კაზინოს მომსახურება,
კარაოკეს დანადგარებით უზრუნველყოფა,
კინოპროექტორებისა და კინომოწყობილობების გაქირავება, კინოსტუდიები, კინოთეატრის მომსახურება, კინოფილმების გაქირავება, კულტურულ-საგანმანათლებლო და გასართობი კლუბები, მიკროფილმირება, მუზეუმების მომსახურება (პრეზენტაცია, გამოფენები), ტექსტური მასალების პუბლიკაცია
(სარეკლამოს გარდა), ღამის კაფე-კლუბები,
სტადიონების მოწყობილობების გაქირავება,
თავისუფალი დროის ორგანიზება, თეატრების ან ტელესტუდიებისთვის საჭირო განათების აპარატურის გაქირავება, ატრაქციონების პარკები, შეხვედრათა დაგეგმვა, სპექტაკლებზე ბილეთების დაჯავშნა, საინფორმაციო მასალების განთავსების მომსახურება
(სარეკლამო ინფორმაციის გარდა), თეატრალიზებული წარმოდგენები, რადიო- და ტელემიმღების გაქირავება, გასართობი რადიოგადაცემები, სტუმართა გართობა, სპორტული აღჭურვილობის გაქირავება (სატრანსპორტო საშუალებების გარდა), სპორტული
შეჯიბრების პროგრამების შედგენა, სპორტული ბანაკები (სტაჟირება), შოუ-პროგრამები, დასასვენებელ ბაზებზე გართობის ორგანიზება, თეატრალური წარმოდგენები, ბილეთების სააგენტოს მომსახურება (გართობა),
სატელევიზიო გასართობი გადაცემები, ჩოგბურთის კორტების იჯარა, კინოფილმების
წარმოება, ფოტოგრაფირება, ფოტორეპორტაჟები.
_________________________________________
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(731) დექორ რულო ფირჩა სანაი ვე თიჯარეთ
ლიმიტიდ შირქეთი, E-5 იანიოლ ჯადი,
#42 ქაინარჯა ფენდიქ სტამბოლი,
თურქეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

REKOR
(591) შავ-თეთრი
(511) 16 - ფუნჯები ხატვისათვის, სამღებრო
ლილვაკები, ფუნჯები მხატვრებისათვის.
_________________________________________
(260) AM 2008 45676 A
(210) AM 045676
(220) 2007 11 19
(731) დექორ რულო ფირჩა სანაი ვე თიჯარეთ
ლიმიტიდ შირქეთი, E-5 იანიოლ ჯადი,
#42 ქაინარჯა ფენდიქ სტამბოლი,
თურქეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

DEKORATÖR
(591) შავ-თეთრი
(511) 16 - ფუნჯები ხატვისათვის, სამღებრო
ლილვაკები, ფუნჯები მხატვრებისათვის.
_________________________________________
(260) AM 2008 45679 A
(210) AM 045679
(220) 2007 11 19
(731) შპს "პსპ ფარმა",
იაკობ ცურტაველის ქ., 54, 1700,
დმანისი, საქართველო
(740) ნუგზარი ქსოვრელი
(540)

გულიდოლი
ГУЛИДОЛ
GULIDOL
(591) შავ-თეთრი
(511) 3 - მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა
სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული
დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები, თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები
და პასტები.
5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
_________________________________________

(260) AM 2008 45674 A
(210) AM 045674
(220) 2007 11 19
(731) დექორ რულო ფირჩა სანაი ვე თიჯარეთ
ლიმიტიდ შირქეთი, E-5 იანიოლ ჯადი,
#42 ქაინარჯა ფენდიქ სტამბოლი,
თურქეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

DEKOR
(591) შავ-თეთრი
(511) 16 - ფუნჯები ხატვისათვის, სამღებრო
ლილვაკები, ფუნჯები მხატვრებისათვის.
_________________________________________
(260) AM 2008 45675 A
(210) AM 045675
(220) 2007 11 19
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(740) გიორგი მეიფარიანი
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახულებანი (გვ. 101)

(260) AM 2008 45715 A
(210) AM 045715
(220) 2007 11 21
(731) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი,
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10022, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახულებანი (გვ. 101)

(591) მწვანე, წითელი
(531) 26.01.24-26.03.23-27.05.05-28.19.0029.01.00(511) 29 - ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული
ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები.
30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები;
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი, პურფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი,
საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
35 - რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში;
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური.
_________________________________________

(591) წითელი, თეთრი, სხვადასხვა ტონის
ლურჯი, ოქროსფერი, შავი
(531) 02.09.10-25.01.01-27.05.24-29.01.00(511) 3 - კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები.
_________________________________________
(260) AM 2008 45716 A
(210) AM 045716
(220) 2007 11 21
(731) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი,
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10022, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახულებანი (გვ. 101)

(260) AM 2008 45848 A
(210) AM 045848
(220) 2007 11 28
(731) შპს "ვიტელ ჯორჯია",
თავისუფლების მოედანი #4, 0105,
თბილისი, საქართველო
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახულებანი (გვ. 101)

(591) წითელი, თეთრი, სხვადასხვა ტონის
ლურჯი, ოქროსფერი, შავი
(531) 01.15.15-25.01.01-27.05.24-29.01.00(511) 3 - კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები.
_________________________________________
(260) AM 2008 45735 A
(210) AM 045735
(220) 2007 11 22
(731) შპს "ავერსი-ფარმა",
დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) ნარინჯისფერი, თეთრი
(531) 26.01.12-26.01.18-29.01.00(511) 9 - სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული,
ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და
სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები;
ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის
ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და
აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის
მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები
აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები,
ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები.
35 - რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში;
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური.

რემავირი
Ремавир
Remavir
(591) შავ-თეთრი
(511) 5 - სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევტული პრეპარატი, მედიკამენტი).
_________________________________________
(260) AM 2008 45844 A
(210) AM 045844
(220) 2007 11 27
(731) შპს "გვავი",
კრწანისის ქ.16, კორპ.1, ბინა 26, 0114,
თბილისი, საქართველო
57

GE

sasaqonlo niSnebi

biuleteni #14

38 - კავშირგაბმულობა.
42 - სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო
ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერების
ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა.
_________________________________________
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6.1.2. saerTaSoriso ganacxadebi
___________________________________________________________________________
(731) Marko Schuhfabrik GmbH,
Hauptstraße 35, A-4794 Kopfing, Austria
(540)

(260) AM 2008 44387 A
(800) 926155
(731) Inter IKEA Systems B.V.,
Olof Palmestraat 1, NL-2616 LN Delft,
Netherlands
(540)

Think
(591) Black, white
(511) 18
_________________________________________

(591) Yellow, blue
(511) 16, 20, 35, 43
_________________________________________

(260) AM 2008 44688 A
(800) 930394
(731) VERSAILLES INVESTISSEMENT,
99/103 rue de Sèvres, F-75006 PARIS,
France
(540)

(260) AM 2008 44401 A
(800) 926281
(731) ESTEL ELEKTRO AS,
Kuuli 6, EE-11415 Tallinn, Estonia
(540)

(591) Red, black
(511) 16, 35, 38
_________________________________________

ESTEL
(591) Black, white
(511) 37, 42
_________________________________________

(260) AM 2008 44693 A
(800) 930463
(731) Cogama GbR,
Giesebrechtstraße 21, 10629 Berlin,
Germany
(540)

(260) AM 2008 44446 A
(800) 928585
(731) S.I.SV.EL. Società Italiana per lo Sviluppo
dell'Elettronica S.p.A.,
Via Sestriere, 100, I-10060 NONE (TO), Italy
(540)

SISVEL

(591) Black, white
(511) 40
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 09, 15, 35, 36, 38, 41, 42
_________________________________________

(260) AM 2008 44755 A
(800) 931123
(731) BEIJING GOME APPLIANCE CO., LTD,
No. 43 Qianmen West Street, Xicheng
District, Beijing, China
(540)

(260) AM 2008 44460 A
(800) 928747
(731) OC Oerlikon Corporation AG,
Pfäffikon, Churerstraße 120, CH-8808
Pfäffikon SZ, Switzerland
(540)

Oerlikon Corporation
(591) Black, white
(511) 04, 06, 07, 09, 12, 40, 42
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 37
_________________________________________

(260) AM 2008 44461 A
(800) 928753
(731) Obschestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyou "King-Lion Foods",
ul. Lesnaya, 57, Building 4, RU-103055
Moscow, Russian Federation
(540)

(260) AM 2008 44925 A
(800) 932915
(731) Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & Co.
KG,
Südliche Münchener Strasse 1, 82031
Grünwald, Germany
(540)

(591) Black, white
(511) 05, 30, 31, 32, 35
_________________________________________
(260) AM 2008 44679 A
(800) 801538

(591) Violet, yellow, orange, black, white, red
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(511) 01, 03, 21
_________________________________________
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(731) ETS. ZILLI,
24, avenue Joannès Masset, F-69009 LYON,
France
(540)

(260) AM 2008 44926 A
(800) 932922
(731) BIOFARMA,
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, France
(540)

(591) Black, white
(511) 14, 18, 25
_________________________________________

BIPRESTARIUM

(260) AM 2008 44932 A
(800) 933019
(731) AUDI AG,
85057 Ingolstadt, Germany
(540)

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________
(260) AM 2008 44927 A
(800) 932952
(731) SteamLab.Systems AG,
An der Alster 6, 20099 Hamburg, Germany
(540)

TTS
(591) Black, white
(511) 12, 25, 28
_________________________________________
(260) AM 2008 44933 A
(800) 933044
(731) F.LLI TOTARO MAGLIFICIO MAFRAT
S.p.A.,
Via Bengasi, 19, I-70017 PUTIGNANO
(BA), Italy
(540)

(591) Black, white
(511) 07, 37, 40, 42
_________________________________________
(260) AM 2008 44928 A
(800) 932972
(731) Beiersdorf AG,
Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany
(540)

(591) Black, white
(511) 25
_________________________________________

(591) Blue, white, red
(511) 03, 05, 08, 09, 10
_________________________________________

(260) AM 2008 44934 A
(800) 933048
(731) Obshchestvo s ogranichennoi otvennostyu
"Center instrumentalnoi torgovly",
bld 19, 61. str. Molodogvardeiskaya,
RU-121351 Moscow, Russian Federation
(540)

(260) AM 2008 44929 A
(800) 932976
(731) Sopro Bauchemie GmbH,
Biebricher Strasse 74, 65203 Wiesbaden,
Germany
(540)
(591) Black, white
(511) 01, 02, 03, 17, 19
_________________________________________

(591) Black, white, yellow
(511) 35
_________________________________________

(260) AM 2008 44930 A
(800) 933006
(731) Bacardi & Company Limited,
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz,
Liechtenstein
(540)

(260) AM 2008 44935 A
(800) 933050
(731) BIOFARMA,
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, France
(540)

(591) Black, white
(511) 33
_________________________________________

PRESTENS
(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 44931 A
(800) 933007
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(260) AM 2008 44953 A
(800) 933132
(731) Catalytic Solutions, Inc.,
1640 Fiske Place Oxnard, CA 93033, USA
(540)

(260) AM 2008 44936 A
(800) 933052
(731) sanofi-aventis,
174, avenue de France, F-75013 PARIS,
France
(540)

AUS

DISPENSI TOUCH

(591) Black, white
(511) 01, 42
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 10
_________________________________________

(260) AM 2008 44955 A
(800) 933183
(731) MARIELLA BURANI FASHION GROUP
S.P.A.,
Via della Repubblica, 86, I-42025
CAVRIAGO (REGGIO EMILIA) , Italy
(540)

(260) AM 2008 44937 A
(800) 933053
(731) sanofi-aventis,
174, avenue de France, F-75013 PARIS,
France
(540)

XPENRA
(591) Black, white
(511) 10
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 03
_________________________________________

(260) AM 2008 44939 A
(800) 933072
(731) Albinovsky Vitaliy Volodymyrovych,
Krupska Str., 1A, Belgorod-Dnistrovskiy
Odesa reg. 67700, Russian Federation
(540)

(260) AM 2008 44956 A
(800) 933219
(731) DADASH BARADAR CO.,
Mellat Blvd. Tabriz, Iran (Islamic Republic
of)
(540)

(591) Black, white
(511) 07, 09, 35, 36, 39
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 30
_________________________________________

(260) AM 2008 44951 A
(800) 933083
(731) Akcionarsko društvo za proizvodnju
konditorskih proizvoda "Soko Nada Štark",
Kumodraška 249, 11000 BEOGRAD, Serbia
and Montenegro
(540)

(260) AM 2008 44957 A
(800) 933233
(731) Avon Products, Inc.,
World Headquarters, 1345 Avenue of the
Americas, New York, NY 10105-0196, USA
(540)

SNAP TO IT
(591) Black, white
(511) 03
_________________________________________

(591) Red, black, brown, yellow, white
(511) 30
_________________________________________

(260) AM 2008 44958 A
(800) 933234
(731) Avon Products, Inc.,
World Headquarters, 1345 Avenue of the
Americas, New York, NY 10105-0196, USA
(540)

(260) AM 2008 44952 A
(800) 933094
(731) Arena Pharmaceuticals, Inc.,
6166 Nancy Ridge Drive, San Diego,
CA 92121, USA
(540)

CELLOSHINES
(591) Black, white
(511) 03
_________________________________________

ARENA
(591) Black, white
(511) 05, 42
_________________________________________

(260) AM 2008 45100 A
(800) 934678
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(540)

(731) OOO "Business-Aliance",
str. 1, 10, Pestovsky per., RU-109004
Moscow, Russian Federation
(540)

ZOMACTON
(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

Zeon
(591) Black, white
(511) 11
_________________________________________

(260) AM 2008 45153 A
(800) 620241
(731) BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA
S.P.A.,
Località Prulli, 103/C, I-50066 REGGELO
(Firenze), Germany
(540)

(260) AM 2008 45148 A
(800) 544144
(731) DANCERIA AG,
3, Rämistrasse, CH-8001 ZURICH,
Switzerland
(540)

Гутталакс
(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

BOLCHOJ
(591) Black, white
(511) 15, 16, 25
_________________________________________

(260) AM 2008 45154 A
(800) 626194
(731) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.
KG,
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim,
Germany
(540)

(260) AM 2008 45149 A
(800) 555814
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

MELIPRAMIN

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 45155 A
(800) 631652
(731) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.
KG,
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim,
Germany
(540)

(260) AM 2008 45150 A
(800) 602453
(731) DiaSys Diagnostic Systems GmbH,
Alte Strasse 9, 65558 Holzheim
(bei Limburg), Germany
(540)

RESPONS

Бускопан

(591) Black, white
(511) 05, 10
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 45151 A
(800) 605880
(731) Ferring B.V.,
Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp,
Netherlands
(540)

(260) AM 2008 45156 A
(800) 640980
(731) UZIN UTZ AKTIENGESELLSCHAFT,
Dieselstrasse 3, 89079 Ulm, Germany
(540)

OCTOSTIM

UZIN

(591) Black, white
(511) 05, 10
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 01, 02, 17, 19, 27
_________________________________________

(260) AM 2008 45152 A
(800) 619007
(731) Ferring B.V.,
Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp,
Netherlands

(260) AM 2008 45157 A
(800) 653627
(731) Ferring B.V.,
Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp,
Netherlands
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(591) Black, white
(511) 18, 25
_________________________________________

OCTIM
(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 45166 A
(800) 749685
(731) Vianor Holding Oy,
Pirkkalaistie 7, FI-37100 Nokia, Finland
(540)

(260) AM 2008 45158 A
(800) 656551
(731) Ferring B.V.,
Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp,
Netherlands
(540)

(591) Black, white
(511) 17, 37
_________________________________________

PENTASA
(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 45167 A
(800) 779993
(731) decotric GmbH,
Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden,
Germany
(540)

(260) AM 2008 45159 A
(800) 660158
(731) GEODIS, société anonyme,
Cap West, 7/9 Allées de l'Europe, F-92615
CLICHY LA GARENNE, France
(540)

decotric
(591) Black, white
(511) 01, 02, 03, 05, 17, 19
_________________________________________
(260) AM 2008 45168 A
(800) 802720
(731) LABORATOIRES ALGOTHERM SA,
La Grande Palud, F-29800 LA FOREST
LANDERNEAU, France
(540)

(591) Black, white
(511) 39
_________________________________________
(260) AM 2008 45161 A
(800) 670467
(731) N.V. NUTRICIA,
Stationsstraat 186, NL-2712 HM
ZOETERMEER, Netherlands
(540)

MARIMER
(591) Black, white
(511) 03, 05
_________________________________________
(260) AM 2008 45169 A
(800) 833132
(731) FUJIAN MINFA ALUMINIUM CO., LTD,
Nanmei Comprehensive Development Zone
of Nanan, Fujian 362300, China
(540)

(591) Black, white
(511) 05, 29, 30, 32
_________________________________________
(260) AM 2008 45164 A
(800) 728815
(731) Ferring B.V.,
Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp,
Netherlands
(540)

(591) Black, white
(511) 06
_________________________________________

MENOPUR
(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 45171 A
(800) 854443
(731) ERMANNO PAN-EUROPE KFT.,
Ó u. 6. 2/1 H-1060 Budapest, Hungary
(540)

(260) AM 2008 45165 A
(800) 743636
(731) Apriori Textilvertriebs GmbH,
24, Harkortstrasse, 48163 Münster, Germany
(540)

SCERVINO STREET
(591) Black, white
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(540)

(511) 18, 25
_________________________________________
(260) AM 2008 45172 A
(800) 861217
(731) BÜROTIME MOBİLYA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
3 Organize Sanayi Bölgesi, İhsandede
Caddesi, No:1, KONYA, Turkey
(540)

(591) Green, blue, white
(511) 18, 25, 35
_________________________________________
(260) AM 2008 45177 A
(800) 888002
(731) Open type Joint Stock society "GAZ",
88, prospect Lenina, RU-603004 city of
Nizhny Novgorod, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(511) 20
_________________________________________

ВАЛДАЙ
(591) Black, white
(511) 12, 28
_________________________________________

(260) AM 2008 45173 A
(800) 867012
(731) SOM GROUP SANAYI TICARET
ANONIM SIRKETI,
Koçman Caddesi, Gül, Sokak No:67/4,
Günesli, Bagcilar-Istanbul, Turkey
(540)

(260) AM 2008 45178 A
(800) 890494
(731) TrekStor GmbH & Co. KG,
Kastanienallee 8-10, 64653 Lorsch, Germany
(540)

TrekStor

(591) Dark blue, red, white
(511) 01, 06, 19
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 09
_________________________________________

(260) AM 2008 45174 A
(800) 881757
(731) SANY Group Co., Ltd.,
Xingsha Development Area, Changsha,
Hu Nan Province 410100, China
(540)

(260) AM 2008 45179 A
(800) 895910
(731) RENAULT s.a.s.,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
France
(540)

SANDERO
(591) Black, white
(511) 12
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 12
_________________________________________

(260) AM 2008 45175 A
(800) 883400
(731) DBV TECHNOL OGIES
(Société Anonyme),
88, avenue du Général Leclerc, F-92100
BOULOGNE-BILLANCOURT, France
(540)

(260) AM 2008 45180 A
(800) 899371
(731) TEMA TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Evren Mah.
Gülbahar Cad. Şehit, Cengiz Karci Sok. No. 4,
Baǧcilar, İSTANBUL, Turkey
(540)

DIALLERTEST
(591) Black, white
(511) 05, 10
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 03, 18, 25, 35
_________________________________________

(260) AM 2008 45176 A
(800) 884698
(731) OZON PAZARLAMA GİYİM TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ,
Namik Kanal Mahallesi Orhan Veli Caddesi
No:9/2A, Büyükçekmece-İstanbul, Turkey

(260) AM 2008 45181 A
(800) 907092
(731) BANCO POPOLARE DI VERONA
E NOVARA SOC.COOP.A.R.L.,
Piazza Nogara,2, I-37121 VERONA, Italy
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Town, Zhongshan, Guangdong 528400,
China

(540)

BANCO POPOLARE

(540)

(591) Black, white
(511) 09, 35, 36
_________________________________________

(591) grey
(511) 09, 11
_________________________________________

(260) AM 2008 45207 A
(800) 935183
(731) ORIFLAME COSMETICS S.A.,
20, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,
Luxembourg
(540)

(260) AM 2008 45212 A
(800) 935256
(731) freestyle fashion GmbH,
Rheiner Strasse 28, 48499 Salzbergen,
Germany
(540)

(591) Black, white
(511) 03
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 18, 24, 25
_________________________________________

(260) AM 2008 45208 A
(800) 935189
(731) Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm.
Fabrik GmbH,
Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin,
Germany
(540)

(260) AM 2008 45214 A
(800) 935267
(731) Henkel KGaA,
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf,
Germany
(540)

ECOLIFE

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 01, 03, 05
_________________________________________

(260) AM 2008 45209 A
(800) 935213
(731) YOLANDA CHIA SALIDO Y ABRAHAM
ESTEVA GARCIA,
Armonia, 13, E-28042 MADRID, Spain
(540)

(260) AM 2008 45215 A
(800) 935273
(731) Kinaesthetics movement-learning-health
GmbH,
Bieringer Strasse 19, 72181 Starzach,
Germany
(540)

(591) Black, white
(511) 10
_________________________________________

ABIA
(591) Black, white
(511) 16, 41
_________________________________________

(260) AM 2008 45210 A
(800) 935217
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan
Müködö Részvénytársasag,
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

(260) AM 2008 45216 A
(800) 935294
(731) Henkel KGaA,
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf,
Germany
(540)

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________
(591) Blue, gray, brown, white
(511) 03
_________________________________________

(260) AM 2008 45211 A
(800) 935229
(731) GUANGDONG OPPLE LIGHTING CO.,
LTD.,
Xianlong Ind. Area, Haizhou, Guzhen

(260) AM 2008 45217 A
(800) 935295
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(540)

(731) Wim Bosman Holding B.V.,
Industriestraat 12, NL-7041 GD '
S-HEERENBERG, Netherlands
(540)

REPRALTA
(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(591) grey
(511) 39, 42
_________________________________________

(260) AM 2008 45226 A
(800) 935343
(731) Scoach Europa AG,
Neue Boersenstrasse 1, 60487 Frankfurter
am Main, Germany
(540)

(260) AM 2008 45218 A
(800) 935308
(731) Edmund H. Schmitt,
Sudeten Str. 4, 64579 Gernsheim,
Germany;Gloria Schmitt, Sudeten Str. 4,
64579 Gernsheim, Germany;
(540)

SCOACH
(591) Black, white
(511) 09, 16, 36, 38, 42
_________________________________________

Koi

(260) AM 2008 45228 A
(800) 935371
(731) WAWI-Schokolade AG,
Industriegebiet im Geierspiel, 66981
Münchweiler, Germany
(540)

(591) Black, white
(511) 03, 21
_________________________________________
(260) AM 2008 45221 A
(800) 935321A
(731) HARRIS FRC CORPORATION,
2137 Route 25, Holmdel, New Jersey 07733,
USA
(540)

(591) Red, white, golden
(511) 30
_________________________________________
(260) AM 2008 45229 A
(800) 935374
(731) ZERTUS Marken GmbH,
Harvestehuder Weg 21, 20148 Hamburg,
Germany
(540)

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________
(260) AM 2008 45222 A
(800) 935339
(731) Avon Products, Inc.,
World Headquarters, 1345 Avenue of the
Americas, New York, NY 10105-1196, USA
(540)

PULMOLL SOFT
(591) Black, white
(511) 05, 30
_________________________________________

SPECTRACOVERAGE

(260) AM 2008 45230 A
(800) 935392
(731) TEMA TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Evren Mah. Gülbahar Cad. Şehit, Cengiz

(591) Black, white
(511) 03
_________________________________________
(260) AM 2008 45223 A
(800) 935340
(731) AstraZeneca AB,
SE-15185 Sodertalje, Sweden
(540)

Karci Sok. No. 4, Baǧcilar, İSTANBUL,
Turkey
(540)

ISPROVAR
(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(591) White, blue
(511) 03, 18, 25, 35
_________________________________________

(260) AM 2008 45225 A
(800) 935341
(731) AstraZeneca AB,
SE-151 85 Södertälje, Sweden

(260) AM 2008 45231 A
(800) 935396
(731) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo
"Moskovskoe obedinenie "Optica",
66

GE

sasaqonlo niSnebi

biuleteni #14

2008.07.25

(540)

5, korp.3, ul. Vavilova, RU-117334
Moscow, Russian Federation

CLUE

(540)

(591) Black, white
(511) 09, 16, 17, 40, 42, 45
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 09, 35
_________________________________________

(260) AM 2008 45252 A
(800) 935757
(731) KRKA,
tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia
(540)

(260) AM 2008 45232 A
(800) 935399
(731) WorldStar Trading GmbH,
Lochfeldstr. 5, 76437 Rastatt, Germany
(540)

RYCARFA

Golden Kiss

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 30, 32, 33
_________________________________________

(260) AM 2008 45253 A
(800) 935758
(731) KRKA,
tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia
(540)

(260) AM 2008 45233 A
(800) 935402
(731) freestyle fashion GmbH,
Rheiner Strasse 28, 48499 Salzbergen,
Germany
(540)

KVESTIGIN
(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 18, 24, 25
_________________________________________

(260) AM 2008 45254 A
(800) 935767
(731) Villeroy & Boch AG,
Saaruferstr. 14-18, 66693 Mettlach, Germany
(540)

(260) AM 2008 45234 A
(800) 935435
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "Eckes-Granini Rus",
207B, nab. Obvodnogo kanala, RU-198020
Saint-Petersburg, Russian Federation
(540)

Smart Bench
(591) Black, white
(511) 20
_________________________________________
(260) AM 2008 45256 A
(800) 935779
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT,
30-38 Kereszturi ut, H-1108 Budapest,
Hungary
(540)

(591) Red, white, yellow
(511) 32
_________________________________________
(260) AM 2008 45250 A
(800) 935711
(731) Cognis IP Management GmbH,
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf,
Germany
(540)

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

Cosmedia

(260) AM 2008 45257 A
(800) 935786
(731) TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU
VIDPOVIDALNISTYU "SANDORA",
Village Nikolaevskoe, Zhovtneviy Raion,
Nikolaevskaya Oblast 57262, Ukraine
(540)

(591) Black, white
(511) 01
_________________________________________
(260) AM 2008 45251 A
(800) 935753
(731) Banque nationale de Belgique,
société anonyme, Boulevard de Berlaimont
14, B-1000 BRUXELLES, Belgium
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(731) OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO "LUJSKII ABRASIVNII
ZAVOD",
Ul. Krasnoarmeiskaya, 32, RU-188230
Leningradskaya Obl, Luga, Russian
Federation
(540)

(260) AM 2008 45258 A
(800) 935798
(731) sera GmbH,
Max-Planck-Straße 6, 52525 Heinsberg,
Germany
(540)

(591) Black, white
(511) 03, 07, 08, 09, 11
_________________________________________
(260) AM 2008 45264 A
(800) 935880
(731) KRKA,
tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia
(540)

(591) Black, white
(511) 01, 05, 11, 31
_________________________________________
(260) AM 2008 45259 A
(800) 935801
(731) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO "TOYS PROMO
PRODJECTS", Ul. Poltavskaya, 5/29,
RU-193036 St.Petersburg, Russian
Federation
(540)

ROLPRYNA
(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________
(260) AM 2008 45285 A
(800) 935881
(731) KRKA,
tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia
(540)

(591) Black, white
(511) 16, 28, 30
_________________________________________

PAMOPREX

(260) AM 2008 45260 A
(800) 935807
(731) FABRYKA FARB I LAKIERÓW
"ŚNIEŻKA" S.A.,
PL-39-102 Lubzina 34 A, Poland
(540)

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________
(260) AM 2008 45286 A
(800) 935882
(731) KRKA,
tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia
(540)

(591) White, navy blue
(511) 01, 02, 03, 17, 19
_________________________________________

OPRYMEA

(260) AM 2008 45261 A
(800) 935814
(731) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO "KONDITERSKAYA
FABRIKA "LANDRIN",
193079, Oktyabrskaya Nab., 114, k, 41, lit.
L, RU-197110 St.Petersburg, Russian
Federation
(540)

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 28, 30
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 45263 A
(800) 935815

(260) AM 2008 45288 A
(800) 935900

(260) AM 2008 45287 A
(800) 935883
(731) KRKA,
tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia
(540)

ZYPSILA
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(540)

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.),
Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502
Biel/Bienne, Switzerland
(540)

INOVISTA
(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

HOUR VISION
(591) Black, white
(511) 14
_________________________________________

(260) AM 2008 45294 A
(800) 935977
(731) DB.F.SO.CAP. s.r.l.,
Via Degli Oleandri, 40, I-80029
SANT'ANTIMO (NAPOLI), Italy
(540)

(260) AM 2008 45289 A
(800) 935936
(731) NUKEM GmbH,
Industriestraße 13, 63754 Alzenau, Germany
(540)

(591) Gold, white, black
(511) 03, 44
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 01, 05, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45
_________________________________________

(260) AM 2008 45295 A
(800) 157192
(731) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,
Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am
Main, Germany
(540)

(260) AM 2008 45290 A
(800) 935956
(731) RPG PARTNERS LTD.,
199 Arch. Makariou III, Neocleous House,
CY-3030 Limassol, Cyprus
(540)

Ultracain
(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

RPG INDUSTRIES
(591) Black, white
(511) 35, 36
_________________________________________

(260) AM 2008 45296 A
(800) 310711
(731) BRAND GMBH + CO KG,
Otto-Schott-Strasse 25, 97877 WERTHEIM,
Germany
(540)

(260) AM 2008 45291 A
(800) 935957
(731) RPG PARTNERS LTD.,
199 Arch. Makariou III, Neocleous House,
CY-3030 Limassol, Cyprus
(540)

(591) Black, white
(511) 07, 09
_________________________________________

RPG PARTNERS
(591) Black, white
(511) 35, 36
_________________________________________

(260) AM 2008 45297 A
(800) 555813
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

(260) AM 2008 45292 A
(800) 935975
(731) GENENTECH, INC.,
1 DNA Way South San Francisco,
CA 94080, USA
(540)

TISERCIN
(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

INOVIST
(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 45298 A
(800) 598662
(731) NiGuRa Metzler Optics International GmbH,
Heesenstr. 70, 40549 Düsseldorf, Germany
(540)

(260) AM 2008 45293 A
(800) 935976
(731) GENENTECH, INC.,
1 DNA Way South San Francisco,
CA 94080, USA

TITAN TWIST
(591) Black, white
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(591) Various shades of blue, orange, green,
yellow, red, pink and grey; white
(511) 25
_________________________________________

(260) AM 2008 45299 A
(800) 624371
(731) TDR d.o.o.,
Obala Vladimira Nazora 1, HR-52210
Rovinj, Croatia
(540)

(260) AM 2008 45309 A
(800) 863901
(731) IMPERIAL S.p.A.,
Via dei Lanaioli, 42 Blocco 11, Centergross
I-40050 Funo Di Argelato (Bologna), Italy
(540)

(591) Black, white
(511) 34
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 03, 09, 14, 18, 25
_________________________________________

(260) AM 2008 45300 A
(800) 745785
(731) ARES TRADING S.A.,
Zone Industrielle de l'Ouriettaz, CH-1170
Aubonne, Switzerland
(540)

(260) AM 2008 45310 A
(800) 889988
(731) DUROCEM ITALIA S.P.A.,
Via Roma, 9, I-42010 TOANO FRAZIONE
CAVOLA (REGGIO EMILIA), Italy
(540)

ONE.CLICK
(591) Black, white
(511) 10
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 01, 02, 19, 37, 40
_________________________________________

(260) AM 2008 45301 A
(800) 786611
(731) Ferring B.V.,
Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp,
Netherlands
(540)

(260) AM 2008 45311 A
(800) 898359
(731) G-Star Raw Denim Kft,
Apáczai Csere János utca 11, H-1052
Budapest, Hungary
(540)

BRAVELLE
(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

G-STAR
(591) Black, white
(511) 18, 25, 35
_________________________________________

(260) AM 2008 45307 A
(800) 835227
(731) Bayer Aktiengesellschaft,
51368, Leverkusen, Germany
(540)

(260) AM 2008 45312 A
(800) 900069
(731) Mr. AYOOB PAIDARY CONDORY,
Mihan Ice Cream Co. Eslamshahr, Iran
(Islamic Republic of)
(540)

NEXAVAR
(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________
(260) AM 2008 45308 A
(800) 859280
(731) Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, NL-3532 AD Utrecht,
Netherlands
(540)

(591) Blue, yellow, red, green, black, white
(511) 29, 30, 35, 39
_________________________________________
(260) AM 2008 45313 A
(800) 906828
(731) EP NATURPRODUKTE AG,
Mühltal Nr. 4, A-6305 Itter, Austria
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(540)

(540)

Pronurel
(591) Black, white
(511) 03, 05, 29, 30, 31, 32
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 45322 A
(800) 936054
(731) Seufert Gesellschaft für transparente
Verpackungen mbH,
Hans-Schs-Straß3, 63110 Rodgau, Germany
(540)

(260) AM 2008 45327 A
(800) 936059
(731) KRKA,
tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia
(540)
(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(591) Red, grey
(511) 16, 40, 42
_________________________________________

(260) AM 2008 45328 A
(800) 936060
(731) KRKA,
tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia
(540)

(260) AM 2008 45323 A
(800) 936055
(731) KRKA,
tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia
(540)

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 45329 A
(800) 936061
(731) KRKA,
tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia
(540)

(260) AM 2008 45324 A
(800) 936056
(731) KRKA,
tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia
(540)

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 45330 A
(800) 936062
(731) KRKA,
tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia
(540)

(260) AM 2008 45325 A
(800) 936057
(731) KRKA,
tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia
(540)

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 45331 A
(800) 936063
(731) KRKA,
tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia
(540)

(260) AM 2008 45326 A
(800) 936058
(731) KRKA,
tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia
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(540)

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(591) Red, blue, black
(511) 09, 16, 35, 36, 38
_________________________________________

(260) AM 2008 45332 A
(800) 936064
(731) KRKA,
tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia
(540)

(260) AM 2008 45339 A
(800) 936119
(731) FERRER INTERNACIONAL, S.A.,
Diagonal, 549 - 5ª planta - Edificio L'illa,
E-08029 BARCELONA, Spain
(540)

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

SUTRILNEO
(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 45334 A
(800) 936065
(731) KRKA,
tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia
(540)

(260) AM 2008 45359 A
(800) 936331
(731) BIOFARMA,
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, France
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511) 05
_________________________________________

Bi-PRESTARIUM
(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 45335 A
(800) 936079
(731) SHADA Warenhandelsgesellschaft m.b.H.,
Talpagasse 6, A-1230 Wien, Austria
(540)

(260) AM 2008 45360 A
(800) 936349
(731) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO "TOYS PROMO
PRODJECTS",
Ul. Poltavskaya, 5/29, RU-193036
St.Petersburg, Russian Federation
(540)

(591) Red, black
(511) 08, 09, 11
_________________________________________
(260) AM 2008 45336 A
(800) 936098
(731) Joint Stock Company "Brewing union"
"Krasny Vostok-Solodovbeer",
Tikhoretskaya street, 5 Kazan city,
RU-420054 Republic of Tatarstan,
Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(511) 28, 30
_________________________________________
(260) AM 2008 45361 A
(800) 936350
(731) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO "TOYS PROMO
PRODJECTS", Ul. Poltavskaya, 5/29,
RU-193036 St.Petersburg, Russian
Federation
(540)

(591) Black, white
(511) 32, 33
_________________________________________

СЕКРЕТ В ЛАДОШКЕ
(591) Black, white
(511) 28, 30
_________________________________________

(260) AM 2008 45337 A
(800) 936101
(731) NATIXIS,
45 rue St Dominique, F-75007 PARIS,
France

(260) AM 2008 45362 A
(800) 936354
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(511) 30
_________________________________________

(731) Flavon Group Kft.,
Rákóczi út 46, H-4264 Nyírábrány, Hungary
(540)

(591) Black, white
(511) 05, 32
_________________________________________

(260) AM 2008 45367 A
(800) 936457
(731) Company "KARAVAN" LTD.,
d.12, Favorskogo street, RU-195220
Saint-Petersburg, Russian Federation
(540)

(260) AM 2008 45363 A
(800) 936356
(731) Limited Liability Company "ASTInternational Environment",
ul. Starokachalovskaya, d. 3, korp. 3,
RU-117216 Moscow , Russian Federation
(540)

(591) Green, dark green, light green, yellow, white
and black.
(511) 30
_________________________________________

Simanto'ff

(260) AM 2008 45368 A
(800) 936458
(731) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft,
Petuelring 130, 80809 München, Germany
(540)

(591) Black, white
(511) 33
_________________________________________
(260) AM 2008 45364 A
(800) 936428
(731) OOO "Business-Aliance",
str. 1, 10, Pestovsky per., RU-109004
Moscow, Russian Federation
(540)

sDrive
(591) Black, white
(511) 12
_________________________________________

VITEK

(260) AM 2008 45369 A
(800) 936459
(731) Rigs Services Limited,
2-4 Arch Makarios III Ave., Capital Center,
9th floor CY-1065 Nicosia, Cyprus
(540)

(591) Black, white
(511) 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 21, 28, 35, 37
_________________________________________
(260) AM 2008 45365 A
(800) 936455
(731) Company "KARAVAN" LTD.,
d.12, Favorskogo street, RU-195220
Saint-Petersburg, Russian Federation
(540)

(591) Orange, black and red
(511) 43
_________________________________________
(260) AM 2008 45370 A
(800) 936464
(731) ITLAS S.P.A.,
Via del Lavoro, 35, I-31016 CORDIGNANO
(TREVISO), Italy
(540)

(591) Green, dark green, yellow, golden, beige,
lilac, pale blue, white and black
(511) 30
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 19
_________________________________________

(260) AM 2008 45366 A
(800) 936456
(731) Company "KARAVAN" LTD.,
d.12, Favorskogo street, RU-195220
Saint-Petersburg, Russian Federation
(540)

(260) AM 2008 45371 A
(800) 936483
(731) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO "KONDITERSKAYA
FABRIKA "LANDRIN",
193079, Oktyabrskaya Nab., 114, k, 41,
lit. L, RU-197110 St.Petersburg, Russian
Federation

(591) Green, dark green, yellow, red, orange,
brown, white and black
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(260) AM 2008 45377 A
(800) 936529
(731) OKTABIT ANONYMOS ETAIREIA
SYSTIMATON PLIROFORIKIS,
distinctive title: OKTABIT S.A., Dimitriou
Gounari str. 26 - Agia Paraskevi Attikis,
GR-153 43 Athens, Greece
(540)

(591) Black, white, grey
(511) 28
_________________________________________
(260) AM 2008 45372 A
(800) 936484
(731) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO "KONDITERSKAYA
FABRIKA "LANDRIN",
193079, Oktyabrskaya Nab., 114, k, 41,
lit. L, RU-197110 St.Petersburg, Russian
Federation
(540)

(591) Orange, charcoal grey
(511) 09
_________________________________________
(260) AM 2008 45378 A
(800) 936537
(731) YICHUAN DUKANG INDUSTRY CO.,
LTD,
No. 1 Jiucheng Nan road, Yichuan Town,
Luoyang City Henan Province, China
(540)

(591) Black, white
(511) 28
_________________________________________
(260) AM 2008 45373 A
(800) 936493
(731) Mülhens GmbH & Co. KG,
Venloer Straße 241-245, 50823 Köln,
Germany
(540)

(591) Black, white
(511) 33
_________________________________________

LIL' STARLET
(591) Black, white
(511) 03
_________________________________________

(260) AM 2008 45379 A
(800) 936566
(731) Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostju
"Kompania "Zolotoi Terem",
bldg. 4, stroenie 15, Danilovskaya nab.
RU-113114 Moscow , Russian Federation
(540)

(260) AM 2008 45374 A
(800) 936513
(731) Arena Pharmaceuticals, Inc.,
6166 Nancy Ridge Drive, San Diego,
CA 92121, USA
(540)

(591) Black, white
(511) 29
_________________________________________
(260) AM 2008 45380 A
(800) 936567
(731) Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostju
"Kompania "Zolotoi Terem",
bldg. 4, stroenie 15, Danilovskaya nab.
RU-113114 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(511) 05, 42
_________________________________________
(260) AM 2008 45376 A
(800) 936527
(731) PETRIS ENGINEERING &
TECHNOLOGY CO.,
No.26, East Anahita Ave., Alborz St.,
Mirdamad Blvd. 1918845171 TEHRAN,
Iran (Islamic Republic of)
(540)

(591) Black, white
(511) 29
_________________________________________
(260) AM 2008 45381 A
(800) 936599
(731) NecTec Automotive s.r.o.,
Litomerická 86, CZ-470 01 Ceská Lípa,
Dubice, Czech Republic

(591) Black, white, light blue
(511) 29, 30, 35, 39
_________________________________________
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(540)

(540)

NECTEC
(591) Black, white
(511) 07, 12, 17
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 45382 A
(800) 936635
(731) ERCEM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Meşrutiyet Mahallesi.
Samanyolu, Sokak Bilge Han. No. 5/3,
Şişli/Osmanbey İstanbul, Turkey
(540)

(260) AM 2008 45391 A
(800) 936712
(731) Company "KARAVAN" LTD.,
d.12, Favorskogo street, RU-195220 Saint-Petersburg, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(511) 14, 18, 25
_________________________________________

(591) Green, dark green, yellow, golden, beige, red,
brown, white, black
(511) 30
_________________________________________

(260) AM 2008 45386 A
(800) 936687
(731) KARAVELA, SIA,
Atlantijas iela 15, LV-1015 Riga, Latvia
(540)

(260) AM 2008 45392 A
(800) 936722
(731) Obstchestvo s ogranitchenoy
otvetstvennostiu "DEKA",
27, oul. Novo-Soldatskaya, Volokolamsk,
Volokolamsky rayon, RU-143600
Moskovkaya oblast, Russian Federation
(540)

(591) Bluish-grey, golden, white
(511) 29
_________________________________________

(591) Grey
(511) 29
_________________________________________

(260) AM 2008 45388 A
(800) 936696
(731) COSMINT SPA,
Via XXV Aprile, 15, I-22077 OLGIATE
COMASCO (CO), Italy
(540)

(260) AM 2008 45393 A
(800) 936724
(731) L'Ambre Groupe International Sp. z o.o.,
ul. Norblina 27, PL-80-304 Gdańsk, Poland
(540)

COSMINT
(591) Black, white
(511) 03
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 03
_________________________________________

(260) AM 2008 45389 A
(800) 936710
(731) Fidia Farmaceutici SpA,
Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031
Abano Terme (PD), Italy
(540)

(260) AM 2008 45394 A
(800) 936756
(731) Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Kontsern
Styrol",
10, vul. Gorlivskoi Dyvizii Gorlivka 84610,
Ukraine
(540)

HYAL-JOINT
(591) Black, white
(511) 01, 05
_________________________________________
(260) AM 2008 45390 A
(800) 936711
(731) Closet Joint Stock Company "Acyzol
Pharma",
Avtomobilnyi proezd, 6, RU-109029
Moscow, Russian Federation

(591) Black, white
(511) 01, 04, 05, 17
_________________________________________
(260) AM 2008 45395 A
(800) 936763
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(540)

(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "Eckes-Granini Rus",
207B, nab. Obvodnogo kanala, RU-198020
Saint-Petersburg, Russian Federation
(540)

TORNABUONI
(591) Black, white
(511) 03, 14, 18
_________________________________________
(260) AM 2008 45400 A
(800) 936833
(731) UZIN UTZ AKTIENGESELLSCHAFT,
Dieselstr. 3, 89079 Ulm, Germany
(540)

(591) Black, white
(511) 32
_________________________________________
(260) AM 2008 45396 A
(800) 936766
(731) Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & Co.
KG,
Südliche Münchener Strasse 1, 82031
Grünwald, Germany
(540)

(591) Black, white
(511) 01, 02, 17, 19, 27
_________________________________________
(260) AM 2008 45401 A
(800) 936838
(731) SAP AG,
Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf,
Germany
(540)

SCAN REPAIR COMPLEX
(591) Black, white
(511) 01, 03
_________________________________________

Click-to-Adapt

(260) AM 2008 45397 A
(800) 936776
(731) TauRx Therapeutics Ltd,
51 Ayer Rajah Crescent, #07-01/02,
Singapore 139948, Singapore
(540)

(591) Black, white
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42
_________________________________________
(260) AM 2008 45402 A
(800) 936841
(731) MELEK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ,
Namik Kemal Mahallesi 122 Sokak No: 6
E-5 Yolu Üzeri Haramidere Büyükçekmece-İstanbul, Turkey
(540)

TauRx
(591) Black, white
(511) 05, 09, 10, 16, 35, 42, 44
_________________________________________
(260) AM 2008 45398 A
(800) 936817
(731) Obchtchestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostyou "King Lion Fouds",
stroenie 1, dom 24/12, Bolchoi Karetny
pereoulok, RU-127051 MOSKVA, Russian
Federation
(540)

(591) Red, white, black
(511) 25
_________________________________________
(260) AM 2008 45404 A
(800) 936865
(731) Obchtchestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostyou "King Lion Fouds",
stroenie 1,
dom 24/12, Bolchoi Karetny pereoulok,
RU-127051 MOSKVA, Russian Federation
(540)

(591) White, black, light grey, grey, buff-colored,
yellow, dark yellow, orange, dark orange,
light green, green, red, lilac, flesh coloured,
blue and purple
(511) 29
_________________________________________
(260) AM 2008 45399 A
(800) 936825
(731) GUCCIO GUCCI S.P.A.,
Via Tornabuoni 73/R, I-50123 FIRENZE,
Italy

(591) White, black, buff, yellow, orange, green,
dark green, red, cinnamon and brown
(511) 29
_________________________________________
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(260) AM 2008 45405 A
(800) 936885
(731) CIEFFE S.P.A.,
Via dei Lavoratori Autobianchi, 1, I-20033
Desio (Milano), Italy
(540)

2008.07.25

(260) AM 2008 45412 A
(800) 936982
(731) RECKITT & COLMAN (Overseas) LTD,
Dansom Lane, Hull, Yorkshire HU8 7DS,
United Kingdom
(540)

DYE MAGNET
(591) Black, white
(511) 03
_________________________________________

(591) Black, white, grey
(511) 09
_________________________________________

(260) AM 2008 45413 A
(800) 937019
(731) KTM-Sportmotorcycle AG,
Stallhofner Strasse 3, A-5230 Mattighofen,
Austria
(540)

(260) AM 2008 45406 A
(800) 936903
(731) Volkswagen Aktiengesellschaft,
38436 Wolfsburg, Germany
(540)

VOLKSWAGEN.DAS AUTO.
(591) Black, white
(511) 12, 35, 37
_________________________________________

(591) Black, dark blue, yellow, white, red
(511) 07, 12, 37
_________________________________________

(260) AM 2008 45409 A
(800) 936947
(731) Erber Aktiengesellschaft,
Industriestrasse 21, A-3130 Herzogenburg,
Austria
(540)

(260) AM 2008 45414 A
(800) 937020
(731) Armacell Enterprise GmbH,
Robert-Bosch-Str. 10, 48153 Münster,
Germany
(540)

ArmaFORM

(591) Black, white
(511) 01, 05, 31
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 17, 19
_________________________________________

(260) AM 2008 45410 A
(800) 936960
(731) Erber Aktiengesellschaft,
Industriestrasse 21, A-3130 Herzogenburg,
Austria
(540)

(260) AM 2008 47465 A
(800) 950739
(731) FERRER INTERNACIONAL, S.A.,
Diagonal, 549 - 5ª planta - Edificio L'illa,
E-08029 BARCELONA, Spain
(540)

(591) Black, white
(511) 01, 05, 31
_________________________________________

(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 45411 A
(800) 936972
(731) BIOFARMA,
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, France
(540)

TERAXANS
(591) Black, white
(511) 05
_________________________________________
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(111) M 2008 018578 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 41988 A
(220) 2007 02 05
(732) შპს "მასტერ მედია"
ტეტელაშვილის ქ.10, 0102, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________

(111) M 2008 018584 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43004 A
(220) 2007 05 01
(732) ტეკილა კუერვო, ს.ა. დე კ.ვ.
ავენიდა პერიფერიკო სურ # 8500,
ტლაკეპაკე, ხალისკო, CP 45601, მექსიკა
_________________________________________

(111) M 2008 018579 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 42409 A
(220) 2007 08 06
(732) შპს "ორი ლულა"
ატენის ქ. #1, ბინა 6, 0179, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________

(111) M 2008 018585 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43005 A
(220) 2007 05 01
(732) ტეკილა კუერვო, ს.ა. დე კ.ვ.
ავენიდა პერიფერიკო სურ # 8500,
ტლაკეპაკე, ხალისკო, CP 45601, მექსიკა
_________________________________________

(111) M 2008 018580 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 42578 A
(220) 2007 04 03
(732) სან-პაულუ ალპარგატას ს.ა.
რუა ფუნკჰალი 160, ვილა ოლიმპია,
04551-903 სან-პაულუ, სპ, ბრაზილია
_________________________________________

(111) M 2008 018586 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43006 A
(220) 2007 05 01
(732) ტეკილა კუერვო, ს.ა. დე კ.ვ.
ავენიდა პერიფერიკო სურ # 8500,
ტლაკეპაკე, ხალისკო, CP 45601, მექსიკა
_________________________________________

(111) M 2008 018581 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 42584 A
(220) 2007 04 05
(732) ი/მ "გია გოდერძიშვილი"
ნუცუბიძის ქ.48, კორპ. 4, ბინა 5, 0177,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________

(111) M 2008 018587 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43007 A
(220) 2007 05 01
(732) ტეკილა კუერვო, ს.ა. დე კ.ვ.
ავენიდა პერიფერიკო სურ # 8500,
ტლაკეპაკე, ხალისკო, CP 45601, მექსიკა
_________________________________________

(111) M 2008 018582 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 42981 A
(220) 2007 04 27
(732) სპს "სამწვადე ჩემპიონი"
სოფელი კაჭრეთი, 1510, გურჯაანი
რაიონი, საქართველო
_________________________________________

(111) M 2008 018588 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43120 A
(220) 2007 05 16
(732) ალექსანდრ ვიაჩესლავოვიჩ
სლობოდიან
ულ. ლავრუხინა დომ 15/46, კვ.236, 02222
კიევი, უკრაინა
_________________________________________

(111) M 2008 018583 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43003 A
(220) 2007 05 01
(732) ტეკილა კუერვო, ს.ა. დე კ.ვ.
ავენიდა პერიფერიკო სურ # 8500,
ტლაკეპაკე, ხალისკო, CP 45601, მექსიკა
_________________________________________

(111) M 2008 018589 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43228 A
(220) 2007 05 28
(732) ჰენრი ვინტერმანს სიგარს ბ.ვ.
ნიუსტრატ 75, 5521 CB ერსელი,
ნიდერლანდი
_________________________________________
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ალკოჰოლური სასმელების კომპანია"
აჩინებული, 2200, თელავი, საქართველო
_________________________________________

(111) M 2008 018590 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43301 A
(220) 2007 06 04
(732) ინდ. მეწარმე "დევიძე ნონა"
ნიკეას ქ.62/37, 4600, ქუთაისი,
საქართველო
_________________________________________

(111) M 2008 018596 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43445 A
(220) 2007 06 18
(732) შ.პ.ს. "ქართული ღვინისა და
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია"
აჩინებული, 2200, თელავი, საქართველო
_________________________________________

(111) M 2008 018591 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43302 A
(220) 2007 06 04
(732) გალინა სუკოიანი
ნუცუბიძის პლ. მე-3 მ/რაიონი, 1
კვარტალი, კორპ.9, ბინა 35, 0183,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________

(111) M 2008 018597 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43446 A
(220) 2007 06 18
(732) შ.პ.ს. "ქართული ღვინისა და
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია"
აჩინებული, 2200, თელავი, საქართველო
_________________________________________

(111) M 2008 018592 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43303 A
(220) 2007 06 04
(732) გალინა სუკოიანი
ნუცუბიძის პლ. მე-3 მ/რაიონი, 1
კვარტალი, კორპ.9, ბინა 35, 0183,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________

(111) M 2008 018598 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43449 A
(220) 2007 06 19
(732) სან პაულუ ალპარგატას ს.ა.
რუა ფუნკჰალი, 160, ვილა ოლიმპია,
სან-პაულუ, სპ, ბრაზილია
_________________________________________

(111) M 2008 018593 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43305 A
(220) 2007 06 05
(732) მორნინგ ბლუმ ნ.ვ.
1 ბერგ არარატი, კიურასაო, ანტილიის
კუნძულები (ნიდერლანდის)
_________________________________________

(111) M 2008 018599 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43479 A
(220) 2007 06 27
(732) მეიჯი სეიკა კაიშა, ლტდ.
4-16, კიობაში 2-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
_________________________________________

(111) M 2008 018594 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43424 A
(220) 2007 06 14
(732) დელლ ინკ. (დელავერის შტატის
კორპორაცია)
უან დელ უეი, რაუნდ-როკი, ტეხასი
78682, აშშ
_________________________________________

(111) M 2008 018600 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43483 A
(220) 2007 06 29
(732) სააქციო საზოგადოება კომერციული
ბანკი "თიბისი ბანკი"
რუსთაველის 121, 1200, ბორჯომი,
საქართველო
_________________________________________

(111) M 2008 018595 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43444 A
(220) 2007 06 18
(732) შ.პ.ს. "ქართული ღვინისა და

(111) M 2008 018601 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43486 A
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(111) M 2008 018607 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43925 A
(220) 2007 07 30
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
_________________________________________

(220) 2007 06 29
(732) სააქციო საზოგადოება კომერციული
ბანკი "თიბისი ბანკი"
რუსთაველის 121, 1200, ბორჯომი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 018602 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43487 A
(220) 2007 06 29
(732) სააქციო საზოგადოება კომერციული
ბანკი "თიბისი ბანკი"
რუსთაველის 121, 1200, ბორჯომი,
საქართველო
_________________________________________

(111) M 2008 018608 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43942 A
(220) 2007 08 01
(732) სანოფი-ავენტის დოიჩლანდ გმბჰ
ბრიუნინგშტრასე 50, 65926 მაინის
ფრანკფურტი, გერმანია
_________________________________________

(111) M 2008 018603 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43490 A
(220) 2007 06 29
(732) სააქციო საზოგადოება კომერციული
ბანკი "თიბისი ბანკი"
რუსთაველის 121, 1200, ბორჯომი,
საქართველო
_________________________________________

(111) M 2008 018609 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43984 A
(220) 2007 08 03
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10022, აშშ
_________________________________________

(111) M 2008 018604 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43771 A
(220) 2007 07 16
(732) თამარა ფილიპოვა
ვია სან გასპარე ბერტონი 38-37042
კალდიერო (ვერონა), იტალია
_________________________________________
(111) M 2008 018605 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43835 A
(220) 2007 07 20
(732) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო
"რეგიონ-ემ"
დომ.5, კორპუს 7, ულიცა რასპლეტინა,
მოსკოვი 123060, რუსეთის ფედერაცია
_________________________________________
(111) M 2008 018606 R
(151) 2008 07 11
(181) 2018 07 11
(260) AM 2008 43924 A
(220) 2007 07 30
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
_________________________________________
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6.3. saerTaSoriso registrirebuli sasaqonlo niSnebi
___________________________________________________________________________
(181) 2016 12 07
(511) 07, 09, 42
_________________________________________

(260) AM 2008 43387 A
(800) 920643
(151) 2007 01 22
(181) 2017 01 22
(511) 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42
_________________________________________

(260) AM 2008 43397 A
(800) 920761
(151) 2006 09 11
(181) 2016 09 11
(511) 10
_________________________________________

(260) AM 2008 43388 A
(800) 920644
(151) 2007 03 01
(181) 2017 03 01
(511) 09
_________________________________________

(260) AM 2008 43399 A
(800) 920762
(151) 2006 09 25
(181) 2016 09 25
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43389 A
(800) 920653
(151) 2007 02 01
(181) 2017 02 01
(511) 35, 38, 41, 42
_________________________________________

(260) AM 2008 43400 A
(800) 920769
(151) 2007 02 16
(181) 2017 02 16
(511) 07
_________________________________________

(260) AM 2008 43390 A
(800) 920655
(151) 2006 12 27
(181) 2016 12 27
(511) 21
_________________________________________

(260) AM 2008 43401 A
(800) 920779
(151) 2007 03 19
(181) 2017 03 19
(511) 30
_________________________________________

(260) AM 2008 43391 A
(800) 920692
(151) 2007 03 10
(181) 2017 03 10
(511) 25
_________________________________________

(260) AM 2008 43402 A
(800) 920803
(151) 2007 02 28
(181) 2017 02 28
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43392 A
(800) 920714
(151) 2006 11 13
(181) 2016 11 13
(511) 05, 10
_________________________________________

(260) AM 2008 43403 A
(800) 920804
(151) 2007 02 28
(181) 2017 02 28
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43394 A
(800) 920715
(151) 2006 11 13
(181) 2016 11 13
(511) 05, 10
_________________________________________

(260) AM 2008 43537 A
(800) 921112
(151) 2007 03 28
(181) 2017 03 28
(511) 30
_________________________________________

(260) AM 2008 43395 A
(800) 920733
(151) 2006 12 15
(181) 2016 12 15
(511) 19
_________________________________________

(260) AM 2008 43731 A
(800) 922759
(151) 2007 02 22
(181) 2017 02 22
(511) 31
_________________________________________

(260) AM 2008 43396 A
(800) 920758
(151) 2006 12 07
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(181) 2017 04 23
(511) 32
_________________________________________

(260) AM 2008 43732 A
(800) 922777
(151) 2007 04 24
(181) 2017 04 24
(511) 33
_________________________________________

(260) AM 2008 43743 A
(800) 922951
(151) 2007 04 10
(181) 2017 04 10
(511) 03
_________________________________________

(260) AM 2008 43735 A
(800) 922809
(151) 2007 01 11
(181) 2017 01 11
(511) 03, 05, 21
_________________________________________

(260) AM 2008 43744 A
(800) 922956
(151) 2007 04 02
(181) 2017 04 02
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43736 A
(800) 922824
(151) 2007 02 08
(181) 2017 02 08
(511) 01, 20, 39
_________________________________________

(260) AM 2008 43745 A
(800) 922979
(151) 2007 03 23
(181) 2017 03 23
(511) 32
_________________________________________

(260) AM 2008 43737 A
(800) 922836
(151) 2007 02 15
(181) 2017 02 15
(511) 03, 05, 44
_________________________________________

(260) AM 2008 43748 A
(800) 922994
(151) 2007 05 10
(181) 2017 05 10
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43738 A
(800) 922843
(151) 2007 01 25
(181) 2017 01 25
(511) 30
_________________________________________

(260) AM 2008 43773 A
(800) 923169
(151) 2007 04 24
(181) 2017 04 24
(511) 03
_________________________________________

(260) AM 2008 43739 A
(800) 922881
(151) 2007 03 23
(181) 2017 03 23
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43774 A
(800) 923170
(151) 2007 04 24
(181) 2017 04 24
(511) 03
_________________________________________

(260) AM 2008 43740 A
(800) 922882
(151) 2007 03 23
(181) 2017 03 23
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43775 A
(800) 923171
(151) 2007 04 24
(181) 2017 04 24
(511) 03
_________________________________________

(260) AM 2008 43741 A
(800) 922899
(151) 2007 04 03
(181) 2017 04 03
(511) 44
_________________________________________

(260) AM 2008 43776 A
(800) 923179
(151) 2007 02 23
(181) 2017 02 23
(511) 36
_________________________________________

(260) AM 2008 43742 A
(800) 922949
(151) 2007 04 23
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(181) 2017 04 25
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43777 A
(800) 923180
(151) 2007 02 23
(181) 2017 02 23
(511) 36
_________________________________________

(260) AM 2008 43786 A
(800) 923296
(151) 2007 02 06
(181) 2017 02 06
(511) 07, 09, 16
_________________________________________

(260) AM 2008 43778 A
(800) 923181
(151) 2007 02 23
(181) 2017 02 23
(511) 36
_________________________________________

(260) AM 2008 43788 A
(800) 923310
(151) 2006 08 11
(181) 2016 08 11
(511) 03, 09, 14, 18, 22, 24, 25, 30, 35, 40, 42
_________________________________________

(260) AM 2008 43779 A
(800) 923187
(151) 2007 03 22
(181) 2017 03 22
(511) 25
_________________________________________

(260) AM 2008 43789 A
(800) 923316
(151) 2007 02 14
(181) 2017 02 14
(511) 29
_________________________________________

(260) AM 2008 43780 A
(800) 923188
(151) 2007 03 22
(181) 2017 03 22
(511) 25
_________________________________________

(260) AM 2008 43790 A
(800) 923320
(151) 2006 12 18
(181) 2016 12 18
(511) 35, 36, 45
_________________________________________

(260) AM 2008 43781 A
(800) 923194
(151) 2006 10 18
(181) 2016 10 18
(511) 09, 35, 36, 38, 42
_________________________________________

(260) AM 2008 43791 A
(800) 923321
(151) 2007 03 22
(181) 2017 03 22
(511) 09, 16, 36
_________________________________________

(260) AM 2008 43782 A
(800) 923206
(151) 2007 02 02
(181) 2017 02 02
(511) 09, 35, 37, 41, 42
_________________________________________

(260) AM 2008 43792 A
(800) 923322
(151) 2007 03 22
(181) 2017 03 22
(511) 09, 16, 36
_________________________________________

(260) AM 2008 43783 A
(800) 923211
(151) 2007 02 05
(181) 2017 02 05
(511) 35
_________________________________________

(260) AM 2008 43793 A
(800) 923323
(151) 2007 03 30
(181) 2017 03 30
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43784 A
(800) 923218
(151) 2007 02 05
(181) 2017 02 05
(511) 38
_________________________________________

(260) AM 2008 43794 A
(800) 923327
(151) 2007 03 22
(181) 2017 03 22
(511) 09, 16, 36
_________________________________________

(260) AM 2008 43785 A
(800) 923272
(151) 2007 04 25
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(181) 2017 02 28
(511) 03
_________________________________________

(260) AM 2008 43795 A
(800) 923371
(151) 2007 02 15
(181) 2017 02 15
(511) 07, 11, 37
_________________________________________

(260) AM 2008 43804 A
(800) 923493
(151) 2007 03 28
(181) 2017 03 28
(511) 25
_________________________________________

(260) AM 2008 43796 A
(800) 923420
(151) 2007 03 16
(181) 2017 03 16
(511) 29, 30
_________________________________________

(260) AM 2008 43805 A
(800) 923515
(151) 2007 03 12
(181) 2017 03 12
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2008 43797 A
(800) 923440
(151) 2007 05 07
(181) 2017 05 07
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43807 A
(800) 923590
(151) 2007 03 22
(181) 2017 03 22
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2008 43798 A
(800) 923441
(151) 2006 10 12
(181) 2016 10 12
(511) 09, 11
_________________________________________

(260) AM 2008 43808 A
(800) 923594
(151) 2006 10 18
(181) 2016 10 18
(511) 09
_________________________________________

(260) AM 2008 43799 A
(800) 923442
(151) 2007 01 26
(181) 2017 01 26
(511) 36
_________________________________________

(260) AM 2008 43809 A
(800) 923596
(151) 2007 02 21
(181) 2017 02 21
(511) 24, 25, 35
_________________________________________

(260) AM 2008 43800 A
(800) 923447
(151) 2007 03 30
(181) 2017 03 30
(511) 30
_________________________________________

(260) AM 2008 43810 A
(800) 923605
(151) 2007 03 30
(181) 2017 03 30
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2008 43801 A
(800) 923474
(151) 2007 03 13
(181) 2017 03 13
(511) 41
_________________________________________

(260) AM 2008 43812 A
(800) 923608
(151) 2007 03 12
(181) 2017 03 12
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2008 43802 A
(800) 923486
(151) 2007 05 02
(181) 2017 05 02
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2008 43813 A
(800) 923609
(151) 2007 03 12
(181) 2017 03 12
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2008 43803 A
(800) 923490
(151) 2007 02 28
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(181) 2016 08 02
(511) 11, 19, 20, 21
_________________________________________

(260) AM 2008 43814 A
(800) 923612
(151) 2007 04 20
(181) 2017 04 20
(511) 05, 10
_________________________________________

(260) AM 2008 43844 A
(800) 924406
(151) 2007 04 10
(181) 2017 04 10
(511) 01
_________________________________________

(260) AM 2008 43816 A
(800) 923614
(151) 2007 04 20
(181) 2017 04 20
(511) 05, 10
_________________________________________

(260) AM 2008 43845 A
(800) 924416
(151) 2007 03 09
(181) 2017 03 09
(511) 07, 08, 09, 17, 37, 38
_________________________________________

(260) AM 2008 43817 A
(800) 923615
(151) 2007 04 20
(181) 2017 04 20
(511) 05, 10
_________________________________________

(260) AM 2008 43846 A
(800) 924418
(151) 2007 03 09
(181) 2017 03 09
(511) 07, 08, 09, 17, 37, 38
_________________________________________

(260) AM 2008 43818 A
(800) 496384
(151) 2005 08 31
(181) 2015 08 31
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2008 43847 A
(800) 924419
(151) 2007 03 09
(181) 2017 03 09
(511) 07, 08, 09, 17, 37, 38
_________________________________________

(260) AM 2008 43820 A
(800) 862876
(151) 2005 09 10
(181) 2015 09 10
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43848 A
(800) 924446
(151) 2006 12 18
(181) 2016 12 18
(511) 25, 28
_________________________________________

(260) AM 2008 43821 A
(800) 875414
(151) 2006 01 10
(181) 2016 01 10
(511) 03, 18, 25
_________________________________________

(260) AM 2008 43849 A
(800) 924465
(151) 2007 05 14
(181) 2017 05 14
(511) 09
_________________________________________

(260) AM 2008 43822 A
(800) 888690
(151) 2006 04 03
(181) 2016 04 03
(511) 25
_________________________________________

(260) AM 2008 43850 A
(800) 924466
(151) 2007 05 14
(181) 2017 05 14
(511) 09
_________________________________________

(260) AM 2008 43823 A
(800) 896380
(151) 2006 08 09
(181) 2016 08 09
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43851 A
(800) 924486
(151) 2007 02 20
(181) 2017 02 20
(511) 04
_________________________________________

(260) AM 2008 43824 A
(800) 905212
(151) 2006 08 02
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(181) 2017 03 07
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43852 A
(800) 924489
(151) 2007 05 15
(181) 2017 05 15
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43866 A
(800) 924636
(151) 2007 05 21
(181) 2017 05 21
(511) 08
_________________________________________

(260) AM 2008 43853 A
(800) 924493
(151) 2007 05 15
(181) 2017 05 15
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43867 A
(800) 924649
(151) 2007 03 14
(181) 2017 03 14
(511) 03
_________________________________________

(260) AM 2008 43854 A
(800) 924494
(151) 2007 05 15
(181) 2017 05 15
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43868 A
(800) 924652
(151) 2007 03 14
(181) 2017 03 14
(511) 03
_________________________________________

(260) AM 2008 43855 A
(800) 924495
(151) 2007 05 15
(181) 2017 05 15
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43869 A
(800) 924686
(151) 2007 05 23
(181) 2017 05 23
(511) 43
_________________________________________

(260) AM 2008 43856 A
(800) 924496
(151) 2007 05 15
(181) 2017 05 15
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43870 A
(800) 924693
(151) 2006 12 18
(181) 2016 12 18
(511) 09, 11, 37
_________________________________________

(260) AM 2008 43857 A
(800) 924498
(151) 2006 05 04
(181) 2016 05 04
(511) 35, 37, 42
_________________________________________

(260) AM 2008 43871 A
(800) 924702
(151) 2007 01 17
(181) 2017 01 17
(511) 07, 09, 16
_________________________________________

(260) AM 2008 43862 A
(800) 924513
(151) 2006 05 03
(181) 2016 05 03
(511) 09, 18, 25
_________________________________________

(260) AM 2008 43872 A
(800) 924703
(151) 2007 01 17
(181) 2017 01 17
(511) 07, 09, 16
_________________________________________

(260) AM 2008 43863 A
(800) 924560
(151) 2007 04 11
(181) 2017 04 11
(511) 42
_________________________________________

(260) AM 2008 43873 A
(800) 924707
(151) 2007 03 09
(181) 2017 03 09
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43865 A
(800) 924591
(151) 2007 03 07
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(181) 2017 04 17
(511) 32, 33, 43
_________________________________________

(260) AM 2008 43874 A
(800) 924708
(151) 2007 03 09
(181) 2017 03 09
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43885 A
(800) 924792
(151) 2007 04 27
(181) 2017 04 27
(511) 19
_________________________________________

(260) AM 2008 43875 A
(800) 924723
(151) 2007 03 28
(181) 2017 03 28
(511) 01, 19, 35, 37, 39, 42
_________________________________________

(260) AM 2008 43886 A
(800) 924810
(151) 2007 03 20
(181) 2017 03 20
(511) 12
_________________________________________

(260) AM 2008 43878 A
(800) 924725
(151) 2007 04 10
(181) 2017 04 10
(511) 18
_________________________________________

(260) AM 2008 43887 A
(800) 924857
(151) 2007 05 21
(181) 2017 05 21
(511) 12
_________________________________________

(260) AM 2008 43879 A
(800) 924729
(151) 2007 02 26
(181) 2017 02 26
(511) 32
_________________________________________

(260) AM 2008 43903 A
(800) 925047
(151) 2007 04 06
(181) 2017 04 06
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43880 A
(800) 924732
(151) 2007 04 10
(181) 2017 04 10
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43904 A
(800) 925065
(151) 2006 12 27
(181) 2016 12 27
(511) 30
_________________________________________

(260) AM 2008 43881 A
(800) 924746
(151) 2007 04 05
(181) 2017 04 05
(511) 09, 10, 12, 18, 24, 26, 28
_________________________________________

(260) AM 2008 43905 A
(800) 925076
(151) 2006 11 09
(181) 2016 11 09
(511) 09, 28, 41
_________________________________________

(260) AM 2008 43882 A
(800) 924751
(151) 2006 07 28
(181) 2016 07 28
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42
_________________________________________

(260) AM 2008 43906 A
(800) 925101
(151) 2007 04 24
(181) 2017 04 24
(511) 03, 05
_________________________________________

(260) AM 2008 43883 A
(800) 924752
(151) 2006 07 28
(181) 2016 07 28
(511) 09, 16, 28, 38, 41, 42
_________________________________________

(260) AM 2008 43907 A
(800) 925127
(151) 2006 12 22
(181) 2016 12 22
(511) 25, 26
_________________________________________

(260) AM 2008 43884 A
(800) 924787
(151) 2007 04 17
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(181) 2017 04 16
(511) 05, 30
_________________________________________

(260) AM 2008 43908 A
(800) 925128
(151) 2007 02 14
(181) 2017 02 14
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2008 43917 A
(800) 925189
(151) 2007 04 16
(181) 2017 04 16
(511) 05, 30
_________________________________________

(260) AM 2008 43909 A
(800) 925132
(151) 2007 01 15
(181) 2017 01 15
(511) 32, 33
_________________________________________
(260) AM 2008 43910 A
(800) 925135
(151) 2007 02 05
(181) 2017 02 05
(511) 01, 05, 09, 29, 30, 32, 33, 43
_________________________________________
(260) AM 2008 43911 A
(800) 925155
(151) 2007 02 06
(181) 2017 02 06
(511) 07, 12, 37
_________________________________________
(260) AM 2008 43912 A
(800) 925162
(151) 2007 04 13
(181) 2017 04 13
(511) 07, 08, 09, 17, 37, 38
_________________________________________
(260) AM 2008 43913 A
(800) 925163
(151) 2007 04 13
(181) 2017 04 13
(511) 07, 08, 09, 17, 37, 38
_________________________________________
(260) AM 2008 43914 A
(800) 925178
(151) 2007 03 16
(181) 2017 03 16
(511) 30
_________________________________________
(260) AM 2008 43915 A
(800) 925180
(151) 2007 04 16
(181) 2017 04 16
(511) 06, 12
_________________________________________
(260) AM 2008 43916 A
(800) 925188
(151) 2007 04 16
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7. sistemuri saZieblebi da Sesabamisobis cxrilebi
7.1. sasaqonlo niSnebi
7.1.1. sasaqonlo niSnis registraciis nomerTan ganacxadis nomris,
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomerTan
Sesabamisobis cxrili
registraciis
nomeri
(111)
1
M 2008 18578 R
M 2008 18579 R
M 2008 18580 R
M 2008 18581 R
M 2008 18582 R
M 2008 18583 R
M 2008 18584 R
M 2008 18585 R
M 2008 18586 R
M 2008 18587 R
M 2008 18588 R
M 2008 18589 R
M 2008 18590 R
M 2008 18591 R
M 2008 18592 R
M 2008 18593 R
M 2008 18594 R
M 2008 18595 R
M 2008 18596 R
M 2008 18597 R
M 2008 18598 R
M 2008 18599 R
M 2008 18600 R
M 2008 18601 R
M 2008 18602 R
M 2008 18603 R
M 2008 18604 R
M 2008 18605 R
M 2008 18606 R
M 2008 18607 R
M 2008 18608 R
M 2008 18609 R

ganacxadis nomeri
(210)
2
AM AM 2007 41988
AM AM 2007 42409
AM AM 2007 42578
AM AM 2007 42584
AM AM 2007 42981
AM AM 2007 43003
AM AM 2007 43004
AM AM 2007 43005
AM AM 2007 43006
AM AM 2007 43007
AM AM 2007 43120
AM AM 2007 43228
AM AM 2007 43301
AM AM 2007 43302
AM AM 2007 43303
AM AM 2007 43305
AM AM 2007 43424
AM AM 2007 43444
AM AM 2007 43445
AM AM 2007 43446
AM AM 2007 43449
AM AM 2007 43479
AM AM 2007 43483
AM AM 2007 43486
AM AM 2007 43487
AM AM 2007 43490
AM AM 2007 43771
AM AM 2007 43835
AM AM 2007 43924
AM AM 2007 43925
AM AM 2007 43942
AM AM 2007 43984

89

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri (260)
3
AM 2008 41988 A
AM 2008 42409 A
AM 2008 42578 A
AM 2008 42584 A
AM 2008 42981 A
AM 2008 43003 A
AM 2008 43004 A
AM 2008 43005 A
AM 2008 43006 A
AM 2008 43007 A
AM 2008 43120 A
AM 2008 43228 A
AM 2008 43301 A
AM 2008 43302 A
AM 2008 43303 A
AM 2008 43305 A
AM 2008 43424 A
AM 2008 43444 A
AM 2008 43445 A
AM 2008 43446 A
AM 2008 43449 A
AM 2008 43479 A
AM 2008 43483 A
AM 2008 43486 A
AM 2008 43487 A
AM 2008 43490 A
AM 2008 43771 A
AM 2008 43835 A
AM 2008 43924 A
AM 2008 43925 A
AM 2008 43942 A
AM 2008 43984 A

monacemebi
biuletenis
nomeri
4
No1(245) 2008
No6(250) 2008
No1(245) 2008
No1(245) 2008
No1(245) 2008
No1(245) 2008
No1(245) 2008
No1(245) 2008
No1(245) 2008
No1(245) 2008
No2(246) 2008
No1(245) 2008
No4(248) 2008
No1(245) 2008
No1(245) 2008
No2(246) 2008
No4(248) 2008
No3(247) 2008
No3(247) 2008
No3(247) 2008
No3(247) 2008
No6(250) 2008
No5(249) 2008
No5(249) 2008
No5(249) 2008
No5(249) 2008
No6(250) 2008
No6(250) 2008
No6(250) 2008
No6(250) 2008
No6(250) 2008
No6(250) 2008
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7.1.2. sasaqonlo niSnis gamoqveynebis nomrisa da ganacxadis nomris
Sesabamisobis cxrili
gamoqveynebis
nomeri
(260)
1
AM 2008 45281 A
AM 2008 45472 A
AM 2008 45518 A
AM 2008 45531 A
AM 2008 45635 A
AM 2008 45636 A
AM 2008 45637 A
AM 2008 45641 A
AM 2008 45642 A
AM 2008 45643 A
AM 2008 45644 A
AM 2008 45661 A
AM 2008 45663 A
AM 2008 45664 A
AM 2008 45665 A
AM 2008 45666 A

ganacxadis
nomeri
(210)
2
AM AM 2007 45281
AM AM 2007 45472
AM AM 2007 45518
AM AM 2007 45531
AM AM 2007 45635
AM AM 2007 45636
AM AM 2007 45637
AM AM 2007 45641
AM AM 2007 45642
AM AM 2007 45643
AM AM 2007 45644
AM AM 2007 45661
AM AM 2007 45663
AM AM 2007 45664
AM AM 2007 45665
AM AM 2007 45666

gamoqveynebis
nomeri
(260)
3
AM 2008 45667 A
AM 2008 45668 A
AM 2008 45669 A
AM 2008 45670 A
AM 2008 45671 A
AM 2008 45672 A
AM 2008 45674 A
AM 2008 45675 A
AM 2008 45676 A
AM 2008 45679 A
AM 2008 45715 A
AM 2008 45716 A
AM 2008 45735 A
AM 2008 45844 A
AM 2008 45848 A

ganacxadis
nomeri
(210)
4
AM AM 2007 45667
AM AM 2007 45668
AM AM 2007 45669
AM AM 2007 45670
AM AM 2007 45671
AM AM 2007 45672
AM AM 2007 45674
AM AM 2007 45675
AM AM 2007 45676
AM AM 2007 45679
AM AM 2007 45715
AM AM 2007 45716
AM AM 2007 45735
AM AM 2007 45844
AM AM 2007 45848

7.1.3. sasaqonlo niSnis ganacxadis gamoqveynebis nomris sistemuri
saZiebeli saqonlis da/an momsaxurebis klasis mixedviT
saqonlis da/an
momsaxurebis
klasi
(511)
1
3
3
3
5
5
5
5
9
9
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
21
21

ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(260)
2
AM 2008 45679 A
AM 2008 45715 A
AM 2008 45716 A
AM 2008 45472 A
AM 2008 45531 A
AM 2008 45679 A
AM 2008 45735 A
AM 2008 45644 A
AM 2008 45848 A
AM 2008 45644 A
AM 2008 45663 A
AM 2008 45664 A
AM 2008 45665 A
AM 2008 45666 A
AM 2008 45667 A
AM 2008 45668 A
AM 2008 45669 A
AM 2008 45670 A
AM 2008 45671 A
AM 2008 45672 A
AM 2008 45674 A
AM 2008 45675 A
AM 2008 45676 A
AM 2008 45663 A
AM 2008 45664 A
90

saqonlis da/an
momsaxurebis
klasi
(511)
3
21
21
21
21
21
21
21
21
25
25
29
29
30
30
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

ganacxadis gamoqveynebis
nomeri
(260)
4
AM 2008 45665 A
AM 2008 45666 A
AM 2008 45667 A
AM 2008 45668 A
AM 2008 45669 A
AM 2008 45670 A
AM 2008 45671 A
AM 2008 45672 A
AM 2008 45636 A
AM 2008 45637 A
AM 2008 45661 A
AM 2008 45844 A
AM 2008 45635 A
AM 2008 45844 A
AM 2008 45635 A
AM 2008 45663 A
AM 2008 45664 A
AM 2008 45665 A
AM 2008 45666 A
AM 2008 45667 A
AM 2008 45668 A
AM 2008 45669 A
AM 2008 45670 A
AM 2008 45671 A
AM 2008 45672 A

GE

saZieblebi da cxrilebi

1
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35

biuleteni #14

2
AM 2008 45281 A
AM 2008 45663 A
AM 2008 45664 A
AM 2008 45665 A
AM 2008 45666 A
AM 2008 45667 A
AM 2008 45668 A
AM 2008 45669 A
AM 2008 45670 A
AM 2008 45671 A
AM 2008 45672 A
AM 2008 45518 A
AM 2008 45641 A
AM 2008 45642 A
AM 2008 45643 A
AM 2008 45636 A
AM 2008 45637 A
AM 2008 45644 A
AM 2008 45663 A
AM 2008 45664 A
AM 2008 45665 A
AM 2008 45666 A

91

3
35
35
35
35
35
35
35
35
36
38
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42

2008.07.25

4
AM 2008 45667 A
AM 2008 45668 A
AM 2008 45669 A
AM 2008 45670 A
AM 2008 45671 A
AM 2008 45672 A
AM 2008 45844 A
AM 2008 45848 A
AM 2008 45644 A
AM 2008 45848 A
AM 2008 45663 A
AM 2008 45664 A
AM 2008 45665 A
AM 2008 45666 A
AM 2008 45667 A
AM 2008 45668 A
AM 2008 45669 A
AM 2008 45670 A
AM 2008 45671 A
AM 2008 45672 A
AM 2008 45848 A

8. oficialuri Setyobineba
8.1. sasaqonlo niSnis samarTlebrivi statusis cvlilebebi
8.1.1. sasaqonlo niSnis registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba
__________________________________________________________________________________________
(111) M 1998 10591 R1
(156) 2008 08 27
(186) 2018 08 27
(732) პარამაუნტ ფარმზ, ინკ., კალიფორნიის
შტატი
11444 ვესტ ოლიმპიკ ბულვარი, ლოსანჯელესი, CA 90064-1544, აშშ
_________________________________________

(111) M 1998 10046 R1
(156) 2008 07 09
(186) 2018 07 09
(732) კია მოტორს კორპორეიშენ
231 იანგაე-დონგი, სეოჩო-გუ, სეული, კორეის
რესპუბლიკა
_________________________________________
(111) M 1998 10082 R1
(156) 2008 07 30
(186) 2018 07 30
(732) დიურასელ ბატერიზ ბვბა
ნეივერჰეიდსლან 7, 3220 არსხოტი,
ბელგია
_________________________________________

(111) M 1998 10662 R1
(156) 2008 09 10
(186) 2018 09 10
(732) კარელია ტობაკო კომპანი, ინკ.
24100 კალამატა, საბერძნეთი
_________________________________________

(111) M 1998 10163 R1
(156) 2008 08 05
(186) 2018 08 05
(732) კელი გეზელშაფტ მ.ბ.ჰ.
ჰერმან-გებაუერ-შტრასე 1, A-1226 ვენა,
ავსტრია
_________________________________________

(111) M 1998 10702 R1
(156) 2008 09 10
(186) 2018 09 10
(732) ომნიკომ ინტერნეშენელ ჰოლდინგზ
ინკ.
720 კალიფორნია სტრიტი, სან-ფრანცისკო,
კალიფორნია 94108, აშშ
_________________________________________

(111) M 1998 10229 R1
(156) 2008 08 06
(186) 2018 08 06
(732) ნ.ვ.ორგანონ
6, კლოსტერსტრატი, NL-5349 AB ოსი,
ნიდერლანდი
_________________________________________

(111) M 1998 10738 R1
(156) 2008 09 11
(186) 2018 09 11
(732) ზე გუდიარ ტაი & რაბერ კომპანი
1144 ისტ მარკეტ სტრიტი, აკრონი, ოჰაიო
44316-0001, აშშ
_________________________________________

(111) M 1998 10236 R1
(156) 2008 08 06
(186) 2018 08 06
(732) ინტერნეშენელ ფუდსტაფზ კო.
ალ-ვაჰდა სტრიტი, ინდასტრიალ ერია N1,
საფოსტო ყუთი 4115, შარჯა,, არაბთა
გაერთიანებული საამიროები
_________________________________________

(111) M 1998 10836 R1
(156) 2008 09 22
(186) 2018 09 22
(732) ზე ტიმბერლენდ კომპანი
200 დომეინ დრაივი, სტრეზამი, ნიუჰემპშირი, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 10837 R1
(156) 2008 09 22
(186) 2018 09 22
(732) ზე ტიმბერლენდ კომპანი
200 დომეინ დრაივი, სტრეზამი, ნიუჰემპშირი, აშშ
_________________________________________

(111) M 1998 10409 R1
(156) 2008 08 20
(186) 2018 08 20
(732) ინტერნეშენელ ფუდსტაფზ კო.
ალ-ვაჰდა სტრიტი, ინდასტრიალ ერია N1,
საფოსტო ყუთი 4115, შარჯა,, არაბთა
გაერთიანებული საამიროები
_________________________________________

(111) M 1996 4213 R1
(156) 2007 05 08
(186) 2016 12 16
(732) კემირა ოიჯ
პორკალანკატუ 3, 00180 ჰელსინკი, ფინეთი
_________________________________________

(111) M 1998 10445 R1
(156) 2008 08 20
(186) 2018 08 20
(732) ინტერნეშენელ ფუდსტაფზ კო.
ალ-ვაჰდა სტრიტი, ინდასტრიალ ერია N1,
საფოსტო ყუთი 4115, შარჯა,, არაბთა
გაერთიანებული საამიროები
_________________________________________

(111) M 1997 7875 R1
(156) 2008 06 12
92

GE

oficialuri Setyobineba

biuleteni #14

2008.07.25

(732) შკოდა ჰოლდინგ ა.ს.
ვაცლავსკე ნამ. 837/11, პრაღა 1, PSC 110 00,
ჩეხეთის რესპუბლიკა
_________________________________________

(186) 2027 12 16
(732) აშლენდ ინკ.
50 ი. რივერსენტერ ბულვარი, საფოსტო ყუთი
391, კოვინგტონი, კენტუკი 41062-0391, აშშ
_________________________________________

(111) M 1998 9114 R1
(156) 2008 04 30
(186) 2018 04 30
(732) კიოსერა მიტა კორპორეიშენ
No 2-28, 1-ჩომე, ტამაცუკური, ჩუო-კუ, ოსაკა,
იაპონია
_________________________________________

(111) M 1997 7983 R1
(156) 2007 12 27
(186) 2017 12 26
(732) პაპასტრატოს სიგარეტ მენუფაქტურინგ
კომპანი
3 პაპარიგოპულუ სტრ. ათენი, საბერძნეთი
_________________________________________

(111) M 1998 9236 R1
(156) 2008 06 09
(186) 2018 05 06
(732) სონი კაბუშიკი კაიშა (აგრეთვე
მოვაჭრე, როგორც სონი კორპორეიშენ)
1-7-1 კონან, მინატო-კუ, ტოკიო, იაპონია
_________________________________________

(111) M 1998 8799 R1
(156) 2008 04 06
(186) 2018 04 06
(732) მოლ მადიარ ოლაი ეს გაზიპარი
რესვენიტარსასაგ
1117-ბუდაპეშტი, ოქტობერ ჰუსონჰარმადიკა
უ. 18, უნგრეთი
_________________________________________

(111) M 1998 9316 R1
(156) 2008 05 27
(186) 2018 05 13
(732) ბაქსტერ ინტერნეშენელ ინკ.
უან ბაქსტერ პარკვეი, დირფილდი,
ილინოისი, აშშ
_________________________________________

(111) M 1998 8800 R1
(156) 2008 04 06
(186) 2018 04 06
(732) მოლ მადიარ ოლაი ეს გაზიპარი
რესვენიტარსასაგ
1117-ბუდაპეშტი, ოქტობერ ჰუსონჰარმადიკა
უ. 18, უნგრეთი
_________________________________________

(111) M 1998 9431 R1
(156) 2008 05 25
(186) 2018 05 25
(732) პტ. ინტერნეშენელ ქემიკალ ინდასტრი
(შემოკლებით პტ. ინტერკოლინ)
ჯლ. დაან მოგოტ კმ II, სენგკარენგი,
ჯაკარტა, ინდონეზია
_________________________________________

(111) M 1998 8968 R1
(156) 2008 04 24
(186) 2018 04 24
(732) შკოდა ჰოლდინგ ა.ს.
ვაცლავსკე ნამ. 837/11, პრაღა 1, PSC 110 00,
ჩეხეთის რესპუბლიკა
_________________________________________

(111) M 1998 9497 R1
(156) 2008 06 17
(186) 2018 06 01
(732) მონტენეგრო ს.რ.ლ.
ვია ენრიკო ფერმი 4, 40069 ზოლა-პრედოზა,
ბოლონია,
იტალია
_________________________________________

(111) M 1998 8968P1 R1
(156) 2008 04 24
(186) 2018 04 24
(732) შკოდა ჰოლდინგ ა.ს.
ვაცლავსკე ნამ. 837/11, 110 00, პრაღა 1,
ჩეხეთის რესპუბლიკა
_________________________________________

(111) M 1998 9563 R1
(156) 2008 06 04
(186) 2018 06 04
(732) ეტამიკ სა
სენ-მარტენ დე-ზანტრე-14400 ბაიე,
საფრანგეთი
_________________________________________

(111) M 1998 8969 R1
(156) 2008 04 24
(186) 2018 04 24
(732) შკოდა ჰოლდინგ ა.ს.
ვაცლავსკე ნამ. 837/11, პრაღა 1, PSC 110 00,
ჩეხეთის რესპუბლიკა
_________________________________________

(111) M 1998 9661 R1
(156) 2008 06 09
(186) 2018 06 09
(732) ომს ინვესტმენტს, ინკ.

(111) M 1998 8970 R1
(156) 2008 04 24
(186) 2028 04 24
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პარკე ემპრესარიალ ლა მორალეხა/ავენიდა
დე ეუროპა, 24 28109 ალკობენდას მადრიდი,
ესპანეთი
_________________________________________

1105 ნორთ მარკიტ სტრიტი, უილმინგტონი,
დელავერის შტატი 19899, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 9662 R1
(156) 2008 06 09
(186) 2018 06 09
(732) ომს ინვესტმენტს, ინკ.
1105 ნორთ მარკიტ სტრიტი, უილმინგტონი,
დელავერის შტატი 19899, აშშ
_________________________________________

(111) M 1998 9954 R1
(156) 2008 07 07
(186) 2018 07 07
(732) ორეფორს კოსტა ბოდა აბ
ს/ყ 8, S-38040 ორეფორსი, შვედეთი
_________________________________________

(111) M 1998 9746 R1
(156) 2008 06 16
(186) 2018 06 15
(732) სენდგეიტ ლტდ
ჰამილტონი, ბერმუდის კუნძულები
_________________________________________

(111) M 1998 9955 R1
(156) 2008 07 07
(186) 2018 07 07
(732) ორეფორს კოსტა ბოდა აბ
ს/ყ 8, S-38040 ორეფორსი, შვედეთი
_________________________________________

(111) M 1998 9788 R1
(156) 2008 06 17
(186) 2018 06 15
(732) ვევ კლიკო პონსარდენ
12, რიუ დიუ ტამპლ, F-51100 რეიმსი,
საფრანგეთი
_________________________________________
F
(111) M 1998 9790 R1
(156) 2008 06 22
(186) 2018 06 22
(732) ვლაკტორ ტრეიდინგ ლიმიტიდ
არქ. მაკარიოს III, 134, იოტა-კორტი,
ფლეტ/ოფის 102 P.C. 3021 ლიმასოლი,
კვიპროსი
_________________________________________

(111) M 1998 9957 R1
(156) 2008 07 07
(186) 2018 07 07
(732) ზე გუდიარ ტაიარ & რაბერ კომპანი
1144 ისტ მარკეტ სტრიტი, აკრონი, ოჰაიო
44316-0001, აშშ
_________________________________________

(111) M 1998 9791 R1
(156) 2008 06 22
(186) 2018 06 22
(732) ვლაკტორ ტრეიდინგ ლიმიტიდ
არქ. მაკარიოს III, 134, იოტა-კორტი,
ფლეტ/ოფის 102 P.C. 3021 ლიმასოლი,
კვიპროსი
_________________________________________

(111) M 1998 9999 R1
(156) 2008 07 09
(186) 2018 07 09
(732) მესეი ფერგიუსონ კორპ.
4205 რივერ გრინ პარკვეი, დალუთი, ჯორჯია
30096-2584, აშშ
_________________________________________

(111) M 1998 9974 R1
(156) 2008 07 07
(186) 2018 07 07
(732) ინტერნეშენელ ფუდსტაფზ კო.
ალ-ვაჰდა სტრიტი, ინდასტრიალ ერია N1,
საფოსტო ყუთი 4115, შარჯა,, არაბთა
გაერთიანებული საამიროები
_________________________________________

(111) M 1998 9825 R1
(156) 2008 06 23
(186) 2018 06 23
(732) სპირაქს-სარკო ლიმიტიდ
130/132, სენტ-ჯორჯზ როუდი, ჩელტნემი,
გლოსტერი, შეერთებული სამეფო
_________________________________________
(111) M 1998 9933 R1
(156) 2008 07 07
(186) 2018 07 07
(732) კამპოფრიო ელიმენტასიონ, ს.ა.
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8.2.1. sasaqonlo niSanze uflebebis sruli gadacema
___________________________________________________________________________
(111) M 1996 002421 R1
(732) საბიკ ინოვატივ პლასტიკს იპ ბ.ვ.,
პლასტიკსლან 1, 4612 PX ბერგენ-ოპ-ზომი,
ნიდერლანდი
(770) ჯენერალ ელექტრიკ კომპანი, 1 რივერ
როუდი, შენექტეიდი, ნიუ-იორკი, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1998 010480 R
(732) 55 დზლ ა.გ., ვოლჩეშტრასე 27 - 8006
ციურიხი, შვეიცარია
(770) 55 დზლ ს.ა., 55, ავენიუ დე ლა გარე - L
1611, ლუქსემბურგი
(580) 2008-07-02
_________________________________________
(111) M 1998 010651 R
(732) 55 დზლ ა.გ., ვოლჩეშტრასე 27 - 8006
ციურიხი, შვეიცარია
(770) 55 დზლ ს.ა., 55, ავენიუ დე ლა გარე - L
1611, ლუქსემბურგი
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1996 002627 R1
(732) ჰენრი ვინტერმანს სიგარს ბ.ვ. ,
ნიუსტრატ 75, 5521 CB ერსელი, ნიდერლანდი
(770) ტაბაკოფინა-ვანდერ ელსტ ნ.ვ.,
ვაარტკაი 44, B-2170 მერკსემი, ბელგია
(580) 2008-07-10
_________________________________________

(111) M 1999 011367 R
(732) ბიგ სტარ ლიმიტიდ სპ.ზ ო.ო., 21/21A,
ულ. ალეა ვოისკა პოლსკიეგო, 62-800
კალიში, პოლონეთი
(770) ფალკონ გლობალ ესეთს ლიმიტიდ,
ვუდბორნ ჰალი, პ.ო. ბოქს 916, როუდ თაუნი,
ტორტოლა, ვირჯინის კუნძულები (დიდი
ბრიტანეთი)
(580) 2008-07-03
_________________________________________

(111) M 1996 003119 R1
(732) საბიკ ინოვატივ პლასტიკს იპ ბ.ვ.,
პლასტიკსლან 1, 4612 PX ბერგენ-ოპ-ზომი,
ნიდერლანდი
(770) ჯენერალ ელექტრიკ კომპანი, 1 რივერ
როუდი, შენექტეიდი, ნიუ-იორკი, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________
(111) M 1996 003120 R1
(732) საბიკ ინოვატივ პლასტიკს იპ ბ.ვ.,
პლასტიკსლან 1, 4612 PX ბერგენ-ოპ-ზომი,
ნიდერლანდი
(770) ჯენერალ ელექტრიკ კომპანი, 1 რივერ
როუდი, შენექტეიდი, ნიუ-იორკი, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1999 012341 R
(732) საბიკ ინოვატივ პლასტიკს იპ ბ.ვ.,
პლასტიკსლან 1, 4612 PX ბერგენ-ოპ-ზომი,
ნიდერლანდი
(770) ჯენერალ ელექტრიკ კომპანი, ნიუიორკის შტატის კორპორაცია, 1 რივერ
როუდი, შენექტეიდი, ნიუ-იორკი, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1996 003123 R1
(732) საბიკ ინოვატივ პლასტიკს იპ ბ.ვ.,
პლასტიკსლან 1, 4612 PX ბერგენ-ოპ-ზომი,
ნიდერლანდი
(770) ჯენერალ ელექტრიკ კომპანი, 1 რივერ
როუდი, შენექტეიდი, ნიუ-იორკი, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 2000 013485 R
(732) საბიკ ინოვატივ პლასტიკს იპ ბ.ვ.,
პლასტიკსლან 1, 4612 PX ბერგენ-ოპ-ზომი,
ნიდერლანდი
(770) ჯენერალ ელექტრიკ კომპანი, 1 რივერ
როუდი, შენექტეიდი, ნიუ-იორკი,
აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1997 004826 R1
(732) საბიკ ინოვატივ პლასტიკს იპ ბ.ვ.,
პლასტიკსლან 1, 4612 PX ბერგენ-ოპ-ზომი,
ნიდერლანდი
(770) ჯენერალ ელექტრიკ კომპანი, 1 რივერ
როუდი, შენექტეიდი, ნიუ-იორკი, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 2008 018558 R
(732) საბიკ ინოვატივ პლასტიკს იპ ბ.ვ.,
პლასტიკსლან 1, 4612 PX ბერგენ-ოპ-ზომი,
ნიდერლანდი
(770) ჯენერალ ელექტრიკ კომპანი, ნიუიორკის შტატის კორპორაცია, 1 რივერ
როუდი, შენექტეიდი, ნიუ-იორკი, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1997 006838 R1
(732) საბიკ ინოვატივ პლასტიკს იპ ბ.ვ.,
პლასტიკსლან 1, 4612 PX ბერგენ-ოპ-ზომი,
ნიდერლანდი
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(111) M 1998 009497 R1
(732) მონტენეგრო ს.პ.ა., ვია ტომბა ფორელა
3, სან-ლაზარო-დი-სავენა, ბოლონია,
იტალია
(770) ჯიო. ბუტონ & კ., ს.პ.ა., ვია ტომბა
ფორელა 3, სან-ლაზარო-დი-სავენა,
ბოლონია, იტალია
(580) 2008-07-03
_________________________________________

(770) ჯენერალ ელექტრიკ კომპანი, 1 რივერ
როუდი, შენექტეიდი, ნიუ-იორკი, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________
(111) M 1997 006839 R1
(732) საბიკ ინოვატივ პლასტიკს იპ ბ.ვ.,
პლასტიკსლან 1, 4612 PX ბერგენ-ოპ-ზომი,
ნიდერლანდი
(770) ჯენერალ ელექტრიკ კომპანი, 1 რივერ
როუდი, შენექტეიდი, ნიუ-იორკი, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1998 009497 R1
(732) გიო. ბუტონ ს.რ.ლ., ვია ტომბა ფორელა
3, სან-ლაზარო-დი-სავენა, ბოლონია,
იტალია
(770) მონტენეგრო ს.პ.ა., ვია ტომბა ფორელა
3, სან-ლაზარო-დი-სავენა, ბოლონია,
იტალია
(580) 2008-07-03
_________________________________________

(111) M 1997 006842 R1
(732) საბიკ ინოვატივ პლასტიკს იპ ბ.ვ.,
პლასტიკსლან 1, 4612 PX ბერგენ-ოპ-ზომი,
ნიდერლანდი
(770) ჯენერალ ელექტრიკ კომპანი, 1 რივერ
როუდი, შენექტეიდი, ნიუ-იორკი, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________
(111) M 1997 006843 R1
(732) საბიკ ინოვატივ პლასტიკს იპ ბ.ვ.,
პლასტიკსლან 1, 4612 PX ბერგენ-ოპ-ზომი,
ნიდერლანდი
(770) ჯენერალ ელექტრიკ კომპანი, 1 რივერ
როუდი, შენექტეიდი, ნიუ-იორკი, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________
(111) M 1997 006844 R1
(732) საბიკ ინოვატივ პლასტიკს იპ ბ.ვ.,
პლასტიკსლან 1, 4612 PX ბერგენ-ოპ-ზომი,
ნიდერლანდი
(770) ჯენერალ ელექტრიკ კომპანი, 1 რივერ
როუდი, შენექტეიდი, ნიუ-იორკი, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________
(111) M 1997 006845 R1
(732) საბიკ ინოვატივ პლასტიკს იპ ბ.ვ.,
პლასტიკსლან 1, 4612 PX ბერგენ-ოპ-ზომი,
ნიდერლანდი
(770) ჯენერალ ელექტრიკ კომპანი, 1 რივერ
როუდი, შენექტეიდი, ნიუ-იორკი, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________
(111) M 1998 089681 P R1
(732) ეიჩ ქიუ იუ ინტერნაციონალ ა.ს.,
კრალოდვორსკა 1081/16, 110 00, პრაღა 1,
ჩეხეთის რესპუბლიკა
(770) შკოდა ჰოლდინგ ა.ს., ტილოვა 1/57, 316
00 პლზენი, ჩეხეთის რესპუბლიკა
(580) 2008-07-04
_________________________________________
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(111) M 1998 010014 R
(732) ფედერალ ექსპრეს კორპორეიშენ, 3620
ჰაკს კროს როუდი, ბილდინგ B, 3 ფლორი,
მემფისი, ტენესი, აშშ
(770) ფედერალ ექსპრეს კორპორეიშენ, 2005,
კორპორეიტ ავენიუ, მემფისი, ტენესი 381321842, აშშ
(580) 2008-07-03
_________________________________________

(111) M 1995 001106 R1
(732) შვეპეს ინტერნეშენელ ლიმიტიდ, 7
ალბემარლ სტრიტი, ლონდონი W1S 4HQ,
შეერთებული სამეფო
(770) შვეპეს ინტერნეშენელ ლიმიტიდ, 25
ბერკლი სკვეა, ლონდონი, შეერთებული
სამეფო
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1998 010046 R1
(732) კია მოტორს კორპორეიშენ, 231 იანგაედონგი, სეოჩო-გუ, სეული , კორეის
რესპუბლიკა
(770) კია მოტორს კორპორეიშენ, 992-28
სიჰეუნგ-დონგ, გურო-კუ, სეული, კორეის
რესპუბლიკა
(580) 2008-07-03
_________________________________________

(111) M 1999 011746 R
(732) ჰაველს სილვანია ფიქსტურს
ნედერლანდს ბ.ვ., 155, აუდევეგი, NL-2031 CC
ჰარლემი, ნიდერლანდი
(770) ლუმიანსე ბ.ვ., 155, აუდევეგი, NL-2031
CC ჰარლემი, ნიდერლანდი
(580) 2008-07-02
_________________________________________
(111) M 1999 012669 R
(732) დაიმლერკრაისლერ კომპანი ლლკ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
(770) დაიმლერკრაისლერ კორპორეიშენ,
1000 კრაისლერ დრაივი, ობერნ-ჰილზი,
შტატი მიჩიგანი 48326-2766, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1998 010480 R
(732) 55 დზლ ს.ა., 55, ავენიუ დე ლა გარე - L
1611, ლუქსემბურგი
(770) 55 დზლ ს.ა., ავენიუ დე ლა ლიბერტე,
54, L 1930, ლუქსემბურგი
(580) 2008-07-02
_________________________________________
(111) M 1998 010651 R
(732) 55 დზლ ს.ა., 55, ავენიუ დე ლა გარე - L
1611, ლუქსემბურგი
(770) 55 დზლ ს.ა., ავენიუ დე ლა ლიბერტე,
54, L 1930,
ლუქსემბურგი
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1999 012669 R
(732) კრაისლერ ლლკ, 1000 კრაისლერ
დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნ-ჰილზი, მიჩიგანი
48326, აშშ
(770) დაიმლერკრაისლერ კომპანი ლლკ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1998 010702 R1
(732) ომნიკომ ინტერნეშენელ ჰოლდინგზ
ინკ., 720 კალიფორნია სტრიტი, სანფრანცისკო, კალიფორნია 94108, აშშ
(770) ომნიკომ ინტერნეშენელ ჰოლდინგზ
ინკ., 11601 უილშირის ბულვარი, ლოსანჯელესი, კალიფორნია 90025,
აშშ
(580) 2008-07-03
_________________________________________

(111) M 2004 015636 R
(732) შვეპეს ინტერნეშენელ ლიმიტიდ, 7
ალბემარლ სტრიტი, ლონდონი W1S 4HQ,
შეერთებული სამეფო
(770) შვეპეს ინტერნეშენელ ლიმიტიდ, 25
ბერკლი სკვეა, ლონდონი, შეერთებული
სამეფო
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1998 010786 R
(732) კრკა, ტოვარნა ზდრავილ, დ.დ., ნოვომესტო (შემოკლებით კრკა, დ.დ., ნოვომესტო), შმარიეჟკა ცესტა 6, 8501 ნოვომესტო, სლოვენია
(770) კრკა, ტოვარნა ზდრავილ, პ.ო., კესტა
ჰეროჟევ 45, 68000 ნოვო-მესტო, სლოვენია,
სლოვენია
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 2007 017825 R
(732) დაიმლერკრაისლერ კომპანი ლლკ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
(770) დაიმლერკრაისლერ კორპორეიშენ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________
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(111) M 2007 017825 R
(732) კრაისლერ ლლკ, 1000 კრაისლერ
დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნ-ჰილზი, მიჩიგანი
48326, აშშ
(770) დაიმლერკრაისლერ კომპანი ლლკ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1997 005951 R1
(732) დაიმლერკრაისლერ კომპანი ლლკ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
(770) დაიმლერკრაისლერ კორპორეიშენ,
1000 კრაისლერ დრაივი, ობერნ-ჰილზი,
შტატი მიჩიგანი 48326-2766, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1996 003953 R1
(732) დაიმლერკრაისლერ კომპანი ლლკ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
(770) დაიმლერკრაისლერ კორპორეიშენ,
1000 კრაისლერ დრაივი, ობერნ-ჰილზი,
შტატი მიჩიგანი 48326-2766, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1997 005951 R1
(732) კრაისლერ ლლკ, 1000 კრაისლერ
დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნ-ჰილზი, მიჩიგანი
48326, აშშ
(770) დაიმლერკრაისლერ კომპანი ლლკ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1996 003953 R1
(732) კრაისლერ ლლკ, 1000 კრაისლერ
დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნ-ჰილზი, მიჩიგანი
48326, აშშ
(770) დაიმლერკრაისლერ კომპანი ლლკ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326,
აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1997 007018 R1
(732) დაიმლერკრაისლერ კომპანი ლლკ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
(770) დაიმლერკრაისლერ კორპორეიშენ,
1000 კრაისლერ დრაივი, ობერნ-ჰილზი,
შტატი მიჩიგანი 48326-2766, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________
(111) M 1997 007018 R1
(732) კრაისლერ ლლკ, 1000 კრაისლერ
დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნ-ჰილზი, მიჩიგანი
48326, აშშ
(770) დაიმლერკრაისლერ კომპანი ლლკ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1996 004213 R1
(732) კემირა ოიჯ, პორკალანკატუ 3, 00180
ჰელსინკი, ფინეთი
(770) კემირა ოი, პორკალანკატუ 3, 00180
ჰელსინკი, ფინეთი
(580) 2008-07-04
_________________________________________
(111) M 1997 004666 R1
(732) დაიმლერკრაისლერ კომპანი ლლკ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
(770) დაიმლერკრაისლერ კორპორეიშენ,
1000 კრაისლერ დრაივი, ობერნ-ჰილზი,
შტატი მიჩიგანი 48326-2766,
აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1997 007019 R1
(732) დაიმლერკრაისლერ კომპანი ლლკ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
(770) დაიმლერკრაისლერ კორპორეიშენ,
1000 კრაისლერ დრაივი, ობერნ-ჰილზი,
შტატი მიჩიგანი 48326-2766, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1997 004666 R1
(732) კრაისლერ ლლკ, 1000 კრაისლერ
დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნ-ჰილზი, მიჩიგანი
48326, აშშ
(770) დაიმლერკრაისლერ კომპანი ლლკ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1997 007019 R1
(732) კრაისლერ ლლკ, 1000 კრაისლერ
დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნ-ჰილზი, მიჩიგანი
48326, აშშ
(770) დაიმლერკრაისლერ კომპანი ლლკ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________
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(111) M 1997 007566 R1
(732) აუტომატიკ სვიჩ კომპანი, 50-60 ჰანოვერ
როუდი, ფლორამ პარკი, ნიუ-ჯერზი 07932,
აშშ
(770) აუტომატიკ სვიჩ კომპანი, ჰანოვერ
როუდი, ფლორამ პარკი, ნიუ-ჯერზი, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1997 007020 R1
(732) დაიმლერკრაისლერ კომპანი ლლკ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
(770) დაიმლერკრაისლერ კორპორეიშენ,
1000 კრაისლერ დრაივი, ობერნ-ჰილზი,
შტატი მიჩიგანი 48326-2766, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1997 007875 R1
(732) აშლენდ ინკ., 50 ი. რივერსენტერ
ბულვარი, საფოსტო ყუთი 391, კოვინგტონი,
კენტუკი 41062-0391, აშშ
(770) ეშლანდ ოილ, ინკ., 1409, ვინჩესტერ
ავენიუ, ეშლანდი, კენტუკი 41101, აშშ
(580) 2008-07-03
_________________________________________

(111) M 1997 007020 R1
(732) კრაისლერ ლლკ, 1000 კრაისლერ
დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნ-ჰილზი, მიჩიგანი
48326, აშშ
(770) დაიმლერკრაისლერ კომპანი ლლკ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1998 008235 R1
(732) დაიმლერკრაისლერ კომპანი ლლკ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
(770) დაიმლერკრაისლერ კორპორეიშენ,
1000 კრაისლერ დრაივი, ობერნ-ჰილზი,
შტატი მიჩიგანი 48326-2766, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1997 007021 R1
(732) დაიმლერკრაისლერ კომპანი ლლკ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
(770) დაიმლერკრაისლერ კორპორეიშენ,
1000 კრაისლერ დრაივი, ობერნ-ჰილზი,
შტატი მიჩიგანი 48326-2766, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1998 008235 R1
(732) კრაისლერ ლლკ, 1000 კრაისლერ
დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნ-ჰილზი, მიჩიგანი
48326, აშშ
(770) დაიმლერკრაისლერ კომპანი ლლკ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1997 007021 R1
(732) კრაისლერ ლლკ, 1000 კრაისლერ
დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნ-ჰილზი, მიჩიგანი
48326, აშშ
(770) დაიმლერკრაისლერ კომპანი ლლკ,
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფ-ობურნჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1998 008617 R1
(732) ლაურა ეშლი ლიმიტიდ, 27 ბეგლიზ
ლეინი, ფულემი, ლონდონი SW6 2AR,
შეერთებული სამეფო
(770) ლაურა ეშლი ლიმიტიდ, მე-3 სართული,
ზე ჩამბერზი, ჩელსი-ჰარბორი, ლონდონი
SW10 OXF, ინგლისი,
შეერთებული სამეფო
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1995 000734 R1
(732) შვეპეს ინტერნეშენელ ლიმიტიდ, 7
ალბემარლ სტრიტი, ლონდონი W1S 4HQ,
შეერთებული სამეფო
(770) შვეპეს ინტერნეშენელ ლიმიტიდ, 25
ბერკლი სკვეა, ლონდონი, შეერთებული
სამეფო
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1998 008618 R1
(732) ლაურა ეშლი ლიმიტიდ, 27 ბეგლიზ
ლეინი, ფულემი, ლონდონი SW6 2AR,
შეერთებული სამეფო
(770) ლაურა ეშლი ლიმიტიდ, მე-3 სართული,
ზე ჩამბერზი, ჩელსი-ჰარბორი, ლონდონი
SW10 OXF, ინგლისი,
შეერთებული სამეფო
(580) 2008-07-02
_________________________________________

(111) M 1995 000735 R1
(732) შვეპეს ინტერნეშენელ ლიმიტიდ, 7
ალბემარლ სტრიტი, ლონდონი W1S 4HQ,
შეერთებული სამეფო
(770) შვეპეს ინტერნეშენელ ლიმიტიდ, 25
ბერკლი სკვეა, ლონდონი, შეერთებული
სამეფო
(580) 2008-07-02
_________________________________________
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(770) მესეი ფერგიუსონ კორპ., 4830 რივერ
გრინ პარკვეი, დალუთი, ჯორჯია 30136, აშშ
(580) 2008-07-03
_________________________________________

(111) M 1998 089681 P R1
(732) შკოდა ჰოლდინგ ა.ს., ვაცლავსკე ნამ.
837/11, 110 00, პრაღა 1, ჩეხეთის რესპუბლიკა
(770) ეიჩ ქიუ იუ ინტერნაციონალ ა.ს.,
კრალოდვორსკა 1081/16, 110 00, პრაღა 1,
ჩეხეთის რესპუბლიკა
(580) 2008-07-04
_________________________________________
(111) M 1998 009114 R1
(732) კიოსერა მიტა კორპორეიშენ, No 2-28, 1ჩომე, ტამაცუკური, ჩუო-კუ, ოსაკა, იაპონია
(770) მიტა ინდასტრიალ კო., ლტდ, No 2-28, 1ჩომე, ტამაცუკური, ჩუო-კუ, ოსაკა, იაპონია
(580) 2008-07-03
_________________________________________
(111) M 1998 009236 R1
(732) სონი კაბუშიკი კაიშა (აგრეთვე
მოვაჭრე, როგორც სონი კორპორეიშენ), 1-7-1
კონან, მინატო-კუ, ტოკიო, იაპონია
(770) სონი კაბუშიკი კაიშა (აგრეთვე
მოვაჭრე, როგორც სონი კორპორეიშენ), 6-735 კიტაშინაგავა, შინაგავა-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(580) 2008-07-02
_________________________________________
(111) M 1998 009431 R1
(732) პტ. ინტერნეშენელ ქემიკალ ინდასტრი
(შემოკლებით პტ. ინტერკოლინ), ჯლ. დაან
მოგოტ კმ II, სენგკარენგი, ჯაკარტა,
ინდონეზია
(770) პტ. ინტერნეშენელ ქემიკალ
ინდასტრიალ კო., ლტდ, ჯლ. დაან მოგოტ კმ
II, სენგკარენგი, ჯაკარტა, ინდონეზია
(580) 2008-07-03
_________________________________________
(111) M 1998 009497 R1
(732) ჯიო. ბუტონ & კ., ს.პ.ა., ვია ტომბა
ფორელა 3, სან-ლაზარო-დი-სავენა,
ბოლონია, იტალია
(770) ჯიო. ბუტონ & კ., ს.პ.ა., 24, ვიალე
ანჯელო მაზინი, 1-40 126 ბოლონია, იტალია
(580) 2008-07-03
_________________________________________
(111) M 1998 009497 R1
(732) მონტენეგრო ს.რ.ლ., ვია ენრიკო ფერმი
4, 40069 ზოლა-პრედოზა, ბოლონია, იტალია
(770) გიო. ბუტონ ს.რ.ლ., ვია ტომბა ფორელა
3, სან-ლაზარო-დი-სავენა, ბოლონია,
იტალია
(580) 2008-07-03
_________________________________________
(111) M 1998 009999 R1
(732) მესეი ფერგიუსონ კორპ., 4205 რივერ
გრინ პარკვეი, დალუთი, ჯორჯია 30096-2584,
აშშ
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9. sasaqonlo niSnebis feradi gamosaxulebebi*
__________________________________________________________________________
(540)

(260) AM 2008 45472 A

(540)

(260) AM 2008 45844 A

_________________________________________
(540)

(260) AM 2008 45848 A

_________________________________________
(540)

(260) AM 2008 45641 A
_________________________________________

________________________________________

(540)

(260) AM 2008 45642 A

_________________________________________
(540)

(260) AM 2008 45643 A

_________________________________________
(540)

(260) AM 2008 45715 A

_________________________________________

(540)

(260) AM 2008 45716 A

_________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
* feradi gamosaxulebis beWdvis xerxi ferebis zustad gamosaxvis saSualebas ar iZleva
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Semotanili patenti
gamogonebebi
patentebi gamogonebebze (meore publikacia)
sasargeblo modelebi
patentebi sasargeblo modelebze (meore publikacia)
samrewvelo nimuSebi
patentebi samrewvelo nimuSebze (meore publikacia)
sistemuri saZieblebi da Sesabamisobis cxrilebi
gamogonebebi (meore publikacia)
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsTan ganacxadis patentis da
gamoqveynebis nomrebis Sesabamisobis cxrili
patentis nomerTan ganacxadebis gamoqveynebis nomrisa da
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomerTan, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da patentis
nomris Sesabamisobis cxrili
sasargeblo modelebi (meore publikacia)
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsTan ganacxadis patentis da
gamoqveynebis nomrebis Sesabamisobis cxrili
patentis nomerTan ganacxadebis gamoqveynebis nomrisa da
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomerTan, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da patentis
nomris Sesabamisobis cxrili
samrewvelo nimuSebi (meore publikacia)
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsTan ganacxadis patentis da
gamoqveynebis nomrebis Sesabamisobis cxrili
patentis nomerTan ganacxadebis gamoqveynebis nomrisa da
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomerTan, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da patentis
nomris Sesabamisobis cxrili
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ganacxadis gamoqveynebis monacemebis Sesabamisobis cxrili
sasaqonlo niSnis gamoqveynebis nomrisa da ganacxadis nomris
Sesabamisobis cxrili
sasaqonlo niSnis saqonlis da/an momsaxurebis klasis mixedviT
ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli
oficialuri Setyobineba
sasaqonlo niSnis samarTlebrivi statusis cvlilebebi
sasaqonlo niSnis registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba
sasaqonlo niSnis registraciasTan dakavSirebuli cvlilebebi
sasaqonlo niSanze uflebebis sruli gadacema
sasaqonlo niSnis mflobelis saxelisa da/an misamarTis
cvlilebebi
sasaqonlo niSnebis feradi gamosaxulebebi
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