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ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli
orasoiani kodebi
(ismos standarti ST.3)

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis
gamogonebebi, sasargeblo modelebi
(10)
(11)
(21)
(22)
(23)

_
_
_
_
_

(24)
(31)
(32)
(33)

_
_
_
_

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 omeri
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 ganacxa-dis
gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri
registracia gavlili sapatento sabuTis gamoqveynebis TariRi
saerTaSoriso sapatento klasifikaciis indeqsi

(44) _
(45) _
(51) _

(54) _ gamogonebis dasaxeleba
(57) _ referatis teqsti
(60) _ 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
(62) _ ufro adrindeli ganacxadis nomeri da, Tu SesaZlebelia, wardgenis
TariRi gamocalkevebuli ganacxadis SemTxvevaSi
(71) _ ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi)
(72) _ gamomgonebelis saxeli, gvari (qveynis kodi)
(73) _ patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(74) _ warmomadgenlis an patentrwmunebulis saxeli, gvari
(85) _ saerTaSoriso ganacxadis erovnuli fazis dawyebis TariRi
(86) _ saerTaSoriso ganacxadis nomeri da Setanis TariRi
(87) _ saerTaSoriso ganacxadis gamoqveynebis nomeri da TariRi
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(23)
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patentis nomeri da saxeobis kodi an registraciis nomeri
registraciis TariRi/patentis gagrZelebis TariRi
patentis an registraciis moqmedebis vadis gasvlis savaraudo TariRi
ganacxadis nomeri
ganacxadis Setanis TariRi
sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis mqone
ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis nomeri
TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
dizainebis raodenoba ganacxadSi
saprioriteto monacemebi (ganacxadis nomeri, ganacxadis Setanis
TariRi da orasoiani kodi im organizaciis identifikaciisaTvis,
sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi)
saprioriteto ganacxadis nomeri
saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac mianiWa
nomeri saprioriteto ganacxads
ismo-s standartis (ST.3) Sesabamisi orasoiani kodi im organizaciis
identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi
dizainis gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri (pirveli
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_
_
_
_
_
_
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(24) _
(28) _
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(31) _
(32) _
(33) _
(34) _
(44) _

(45) _ saerTaSoriso biuros mier daregistrirebuli dizainis gamoqvey
nebis TariRi da biuletenis nomeri
(51) _ dizainebis saerTaSoriso klasifikacia (lokarnos klasifikaciis
klasi da qveklasi)
(54) _ dizainis dasaxeleba
(55) _ dizainis gamosaxuleba
(57) _ dizainis arsebiTi niSnebis aRwera, feris CaTvliT
(58) _ yvela saxis cvlilebis Sesaxeb reestrSi Canaweris Setanis TariRi
(62) _ adrindeli ganacxadis, registraciis an sabuTis nomeri da, Tu SesaZ
lebelia, wardgenis TariRi, gamocalkevebuli ganacxadis SemTxvevaSi
(71) _ ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(72) _ avtoris saxeli, gvari an dasaxeleba (qveynis kodi)
(73) _ patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(74) _ warmomadgenlis saxeli, gvari da misamarTi
(81) _ Sesabamisi monawile mxareebi:
II. monawile mxareebi, aRniSnuli 1960 wlis aqtis Tanaxmad
III. monawile mxareebi, aRniSnuli 1999 wlis aqtis Tanaxmad
(85) _ mflobelis mudmivi sacxovrebeli adgili
(86) _ mflobelis moqalaqeoba
(87) _ mflobelis sacxovrebeli adgili
(88) _ qveyana, sadac mflobels aqvs namdvili da moqmedi samrewvelo an
savaWro sawarmo

sasaqonlo niSnebi
(111)
(151)
(156)
(181)
(186)
(141)
(210)
(220)
(230)
(260)

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

(310) _
(320) _
(330) _
(511) _
(531) _

registraciis nomeri
registraciis TariRi
registraciis vadis gagrZelebis TariRi
registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi
vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi
registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi
ganacxadis nomeri
ganacxadis Setanis TariRi
sagamofeno monacemebi
nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis dadebiTi
gadawyvetileba registraciis Sesaxeb (gamoqveynebis nomeri)
pirveli ganacxadis nomeri
pirveli ganacxadis Setanis TariRi
pirveli ganacxadis mimRebi erovnuli an regionuli uwyebis an
organizaciis saidentifikacio kodi
saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo
niSnis registraciisaTvis da/an klasificirebuli saqonlisa da/an
momsaxurebis CamonaTvali
sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sasaqonlo
niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSoriso klasifikaciis
(venis klasifikacia) mixedviT

(21) AP 0000 000000
(10) AP 0000 0000 A
(11)

P 0000 0000 B

_ gamogonebaze ganacxadis nomeri
_ gamogonebaze ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(pirveli publikacia)
_ gamogonebis patentis nomeri (meore publikacia)

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri
(11) PI 0000 0000 A _ 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
(10) AD 0000 000 S
(11)

D 0000 000 S

_ dizainze ganacxadis nomeri
dizainze ganacxadis gamoqveynebis
_
nomeri (pirveli publikacia)
_ dizainis patentis nomeri (meore publikacia)

M
(210) AM 0000 000000
(260) AAM 0000 00000 A
(111) M 0000 00000 R
MMM0000 00000 Rn
M 0000 00000 R(P)
*
**

_
_
_
_
_
_
_
_

(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
(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
(793) _ licenziis pirobebi da/an SezRudvaze miniSneba (licenziis saxe,
salicenzio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xelSekrulebis
TariRi, salicenzio xelSekrulebis moqmedebis vada)
(800) _ sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTaSoriso
registraciis madridis xelSekrulebasTan dakavSirebuli proto
kolis mixedviT (saerTaSoriso registraciis nomeri)

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

sasaqonlo niSani
ganacxadis nomeri
ganacxadis gamoqveynebis nomeri
registraciis nomeri
momdevno vadiT registraciis nomeri, sadac n=1, 2, 3...
registraciis nomeri niSanze uflebis nawilobrivi gadacemisas
saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri
sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

gamoqveynebuli TariRebis formati: weli, Tve, dRe (ssww TT dd)

AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP
AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM
EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

andora
arabTa gaerTianebuli saamiroebi
avRaneTi
antigua da barbuda
angilia
albaneTi
somxeTi
antilis kunZulebi (niderlandebi)
angola
inteleqtualuri sakuTrebis afrikis
regionaluri organizacia (ARIPO)
argentina
avstria
avstralia
aruba
azerbaijani
bosnia da hercegovina
barbadosi
bangladeSi
belgia
burkina-faso
bulgareTi
bahreini
burundi
benini
bermudis kunZulebi
brunei-darusalami
bolivia
brazilia
bahamis kunZulebi
bhutani
buvetis kunZulebi
botsvana
beneluqsis inteleqtualuri
sakuTrebis uwyeba (BOIP)
belorusia
belizi
kanada
kongos demokratiuli resp.
centraluri afrikis resp.
kongo
Sveicaria
kot-d' ivuari
kukis kunZulebi
Cile
kameruni
CineTi
kolumbia
kosta-rika
kuba
mwvane koncxis kunZulebi
kviprosi
CexeTis respublika
germania
jibuti
dania
dominika
dominikelTa respublika
alJiri
evraziis sapatento organizacia (EAPO)
ekvadori
estoneTi
egvipte
dasavleTi sahara
Sinagani bazris harmonizaciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi
da dizaini (OHIM)
evropis sapatento uwyeba (EEEPO)
eritrea
espaneTi
eTiopia
fineTi
fiji
folklendis kunZulebi
fareris kunZulebi
safrangeTi
gaboni
didi britaneTi
sparseTis yuris arabuli saxelmwifoebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

GD
GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB
ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
PT
PW
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX

grenada
saqarTvelo
genzi
gana
gibraltari
grenlandia
gambia
gvinea
ekvatoruli gvinea
saberZneTi
samxreTi jorjia da samxreTi
sendviCis kunZulebi
gvatemala
gvinea-bisau
gaiana
hon kongi
hondurasi
xorvatia
haiti
ungreTi
inteleqtualuri sakuTrebis
msoflio organizaciis (ismo,
WIPO) saerTaSoriso biuro
indonezia
irlandia
israeli
menis kunZuli
indoeTi
erayi
iranis islamuri respublika
islandia
italia
jezi
iamaika
iordania
iaponia
kenia
yirgizeTi
kamboja
kiribati
komoris kunZulebi
sent kitsi da nevisi
koreis saxalxo demokratiuli
respublika
koreis respublika
kuveiti
kaimenis kunZulebi
yazaxeTi
laosi
libani
portugalia
palau
sent-lusia
lixtenStaini
Sri-lanka
liberia
lesoto
litva
luqsemburgi
latvia
libia
maroko
monako
respublika moldova
Cernogoria (montenegro)
madagaskari
makedonia yofili iugoslaviis
respublika
mali
mianma
monRoleTi
makao
Crd. marianas kunZulebi
mavritania
monserati
malta
mavrikia
maldivis kunZulebi
malavi
meqsika

MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA

malaizia
mozambiki
namibia
nigeri
nigeria
nikaragua
niderlandebi
norvegia
nepali
nauru
axali zelandia
afrikis inteleqtualuri
sakuTrebis organizacia (OAPI)
OM omani
PA panama
PE peru
PG papua-axali gvinea
PH filipinebi
PK pakistani
PL poloneTi
VE venesuela
VG virjinis kunZulebi (britaneTi)
PY paragvai
QA katari
QZ evropis Tanamegobrobis
mcenareTa jiSebis uwyeba (CPVO)
RO rumineTi
RS serbia
RU ruseTis federacia
RW ruanda
SA saudis arabeTi
SB solomonis kunZulebi
SC seiSelis kunZulebi
SD sudani
SE SvedeTi
SG singapuri
SH wminda elenes kunZuli
SI slovenia
SK slovakia
SL siera-leone
SM san-marino
SN senegali
SO somali
SR surinami
ST san-tome da prinsipi
SV salvadori
SY siria
SZ svazilendi
TC Terqsis da kaikosis kunZulebi
TD Cadi
TG togo
TH tailandi
TJ tajikeTi
TL timor-leste
TM TurqmeneTi
TN tunisi
TO tonga
TR TurqeTi
TT trinidadi da tobago
TV tuvalu
TW taivani, CineTis provincia
TZ tanzania
UA ukraina
UG uganda
US aSS
UY urugvai
UZ uzbekeTi
VA vatikani
VC sant-vinsenti da grenadinebi
VN vietnami
VU vanuatu
WO WIPO-inteleqtualuri sakuTrebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento instituti (NPI)
YE iemeni
ZA samxreT afrika
ZM zambia
ZW zimbabve
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gamoqveynebuli obieqtebi
gamogonebebi
• patentebi:
6359-6365

dizainebi
• ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba registraciis Sesaxeb:
857
• registrirebuli dizainebi:
637-644
• daCqarebuli proceduriT registrirebuli dizainebi:
640, 641
• dizainebi, romlebic registrirebulia saerTaSoriso biuroSi saqarTvelos
teritoriaze uflebaTa gavrcelebis moTxovniT:
84523; 84527; 84562; 84566; 85139; 86513; 85164; 85206; 85208; 85959; 86014; 86588; 86602; 86706,
86707; 86731

sasaqonlo niSnebi
• erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi:
78254; 78350*; 78453*; 78579; 78816; 78956; 79069; 79112-79114; 79118; 79164; 79188; 79359; 79581;
79695; 79752; 79786-79788; 79802, 79803; 79809; 79819; 79825; 79845, 79846; 79879, 79880; 79884;
79924; 79926, 79927; 79929; 79939; 79944; 79949, 79950; 79952; 79957-79959; 79966; 79985; 79988;
80437; 80497; 80502; 80561
• registrirebuli sasaqonlo niSnebi:
26193-26236; 26240-26245
• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi:
26237-26239; 26246-26249
• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
dacvis miniWebis Sesaxeb:
74701*; 76399*; 76951*; 77175*; 77463; 77476; 77489; 78621; 78674; 78679; 78709; 78815; 78942,
78943; 79076; 79078; 79105; 79130; 79132; 79134; 79141, 79142; 79220, 79221; 79223; 79227-79232;
79237; 79239-79241; 79243-79245; 79250-79255; 79281; 79283; 79287; 79289; 79295; 79300; 79303-79306; 79318, 79319; 79328-79335; 79339; 79399-79405; 79408; 79410-79413; 79465; 79473; 79496;
79499; 79504; 79507; 79509, 79510; 79680-79682; 79684, 79685; 79687; 79690; 79692, 79693; 79697;
79699-79702; 79706; 79824; 79848; 79851-79853; 79855-79861; 79877; 79885; 80028-80032; 80034,
80035; 80037; 80040; 80044, 80045; 80053; 80182; 80198; 80324
• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi:
76286; 76291; 76345-76347; 76354; 76360; 76963; 77323; 77430; 77437, 77438; 77440, 77441; 77455;
77511; 77533-77535; 77593; 77596; 77825; 77829; 77831, 77832; 77834, 77835; 78031; 78183; 78327,
78328; 78332, 78333; 78364, 78365; 78367, 78368; 78370-78372; 78423-78425; 78427; 78429, 78430;
78432-78434; 78436; 78485, 78486; 78488-78490; 78492, 78493; 78497; 78628-78631; 78634, 78635;
78637; 78655, 78656; 78669; 78681

geografiuli aRniSvnebi
• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba registraciis Sesaxeb:
4713-4716

3

gamogonebebi
gamogonebis patentebi
ganyofileba A
A 61
(11) P 2015 6363 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 9/16
(44) 10(422)/2015

(10) AP 2015 13011 A
(21) AP 2011 013011
(22) 2011 06 30
(24) 2011 06 30
(31) 61/367,720; MI2010A001386
(32) 2010 07 26; 2010 07 27
(33) US; IT
(86) PCT/IB2011/052896, 2011 06 30
(73) გნოსის ს.პ.ა. (IT)
პიაცა დელ კარმინე, 4 I–20121
მილანი (მი) (IT)
(72) დანიელ ჯიოვანონე (IT);
კარლო დე ანჯელის (IT)
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი
(54) შელაქის და/ან მისი მარილის
და ნატრიუმის სახამებელგლიკოლატის შემცველი კომპოზიცია
________________________________________

ganyofileba B
B 01
(11) P 2015 6364 B

(51) Int. Cl. (2006)
B 01 J 19/08
B 01 F 5/04
C 10 J 3/00
(44) 10(422)/2015

(10) AP 2015 13171 A
(21) AP 2011 013171
(22) 2011 08 11
(24) 2011 08 11
(31) 201010617855.0
(32) 2010 12 31
(33) CN
(86) PCT/CN2011/078242, 2011 08 11
(73) ვუჰან კაიდი საინჟინრო
ტექნოლოგიის კვლევითი
ინსტიტუტი კო, შპს (CN)
ტ1 ჯანჰიას გამზირი, მიშან განვითარების
ზონა, ჯანჰიას რაიონი, ვუიჰან,
ჰაბია 430212 (CN)
(72) ილონგ ჩენ (CN);
იანფენგ ჯანგ (CN);

4

მინქსია საო (CN);
ჰონგ ლი (CN)
(74) ლარისა ამირხანიანი
(54) აქტიური ნაწილაკებით
გამდიდრებული მაღალტემპერატურიანი ორთქლის მიღების ხერხი
პლაზმის გამოყენებით
_________________________________________

ganyofileba C
C 07
(11) P 2015 6365 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 C 231/02
C 07 C 233/18
C 07 C 253/30
C 07 C 255/37
C 07 C 255/40
(44) 10(422)/2015

(10) AP 2015 13180 A
(21) AP 2012 013180
(22) 2012 01 04
(24) 2012 01 04
(31) 11.00024
(32) 2011 01 05
(33) FR
(86) PCT/FR2012/000005, 2012 01 04
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR)
35, რიუ დე ვერდიუ, 92284 სურანს
სედექსი (FR)
(72) სამირ ზარდი (FR);
ბეატრის სირი (FR);
მედი ბუმედიენი (FR)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) აგომელატინის სინთეზის ახალი
ხერხი და შუალედური ნაერთები
_________________________________________
(11) P 2015 6360 B

#17 2015 09 10

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 C 317/22
C 07 C 323/20
A 61 K 8/46
A 61 Q 5/08
A 61 Q 19/02
A 61 Q 19/08
A 61 P 17/00
A 01 N 31/16
A 01 N 39/00
A 01 N 41/10
A 01 P 1/00

gamogonebebi

(10) AP 2015 12441 A (44) 10(422)/2015
(21) AP 2010 012441
(22) 2010 04 08
(24) 2010 04 08
(31) 0952289
(32) 2009 04 08
(33) FR
(86) PCT/EP2010/054619, 2010 04 08
(73) პიერ ფაბრ დერმო-კოსმეტიკ (FR)
45, პლას აბელ განს, 92100
ბულონ - ბილანკური (FR)
(72) სტეფან პოინი (FR)
(74) გიორგი მეიფარიანი
(54) რეზორცინის სულფურირებული
წარმოებულები, მათი დამზადება
და გამოყენება კოსმეტიკაში
_________________________________________

C 10
(11) P 2015 6359 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 10 G 9/00
C 10 G 1/04
E 21 B 43/00
(44) 10(422)/2015

(10) AP 2015 12377 A
(21) AP 2010 012377
(22) 2010 02 12
(24) 2010 02 12
(31) 61/152,141
(32) 2009 02 12
(33) US
(86) PCT/US2010/024142, 2010 02 12
(73) რედ ლიფ რისორსიზ, ინკ. (US)
200 ვ. სივიქ სენტერ დრაივ, სუიტ 190,
სენდი, იუტა 84070 (US)
(72) ჯეიმს ვ. პატენი (US);
ტოდ დანა (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) კონვექციური გახურების
სისტემა ჰერმეტულ, შეღწევად
კონტროლირებადი ინფრასტრუქტურიდან ნახშირწყალბადების
ამოსაღებად
_________________________________________

ganyofileba E
E 21
(11) P 2015 6361 B

(51) Int. Cl. (2006)
E 21 B 7/00
(44) 10(422)/2015

(10) AP 2015 12820 A
(21) AP 2007 012820
(22) 2007 06 11
(24) 2007 06 11
(62) 0611559.6 2006 06 09 (GB);
0708193.8 2007 04 26 (GB)
(31) 0611559.6; 0708193.8
(32) 2006 06 09; 2007 04 26
(33) GB; GB
(86) PCT/GB2007/002140, 2007 06 11
(73) იუნივერსიტი კორტ ოფ ზე
იუნივერსიტი ოფ ებერდინ (GB)
რისერჩ ენდ ინოვეიშენ, იუნივერსიტი
ოფის, კინგს კოლეჯ, ებერდინი
AB24 3FX (GB)
(72) მერიან ვაიერსიგროუ (GB)
(74) ლილიანა დარახველიძე
(54) რეზონანსით გაძლიერებული
ბურღვის ხერხი და მოწყობილობა
_________________________________________

ganyofileba F
F 03
(11) P 2015 6362 B

(51) Int. Cl. (2006)
F 03 B 7/00
F 03 B 17/06
(44) 10(422)/2015

(10) AP 2015 12886 A
(21) AP 2012 012886
(22) 2012 10 31
(24) 2012 10 31
(73) გურამ ერისთავი (GE)
სამღერეთის ქ. 68, 0101, თბილისი (GE)
(72) გურამ ერისთავი (GE)
(54) უკაშხალო ჰიდროელექტროსადგურის ტურბინა
_________________________________________
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5

dizainebi
ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba
registraciis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

(10) AD 2015 857 S
(51) 25-01
(21) AD 2015 000857
(22) 2015 06 23
(28) 1
(71) ლეონიდ ეზიკ (GE)
სოფ. ხუცუბანი (შპს ,,ლეგი“), 6200, ქობულეთი (GE)
(72) ლეონიდ ეზიკ (GE)
(54) მოსაპირკეთებელი ბეტონის ფილა
(55)

1
_____________________________________________________
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dizainebi

registrirebuli dizainebi
(11) D 2015 644 S
(51) 09-01
(10) AD 2015 817 S
(44) 10(422)/2015
(21) AD 2014 000817
(22) 2014 09 08
(24) 2014 09 08
(28) 1
(18) 2019 09 08
(31) 29/485,644
(32) 2014 03 20
(33) US
(73) მოტოსელ ინდასტრიელ გრუპ ინკ. (CA)
108 - 5910 N6 როუდ, რიჩმონდი, ბრიტიშ
კოლამბია V6V 1Z1 (CA)
(72) არაშ ირანპური (CA)
(74) ნუგზარ ქსოვრელი
(54) ორმაგი ბოთლი
__________________________________________
(11) D 2015 638 S
(51) 09-03
(10) AD 2015 840 S
(44) 9(421)/2015
(21) AD 2015 000840
(22) 2015 02 23
(24) 2015 02 23
(28) 2
(18) 2020 02 23
(31) RU2014504808
(32) 2014 12 08
(33) RU
(73) ინდივიდუალური მეწარმე კარინა
ირეკოვნა ბოგუსლავსკაია (RU)
422624, რუსეთის ფედერაცია, თათრეთის
რესპუბლიკა, ლაიშევსკის მუნიციპალური
რაიონი, მატიუშინო, ბოგატაიას ქ. 1 (RU)
(72) კარინა ირეკოვნა ბოგუსლავსკაია (RU)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) საფუთავი სარეცხი
საშუალებებისათვის
__________________________________________

(28) 2
(18) 2020 02 20
(73) თამარ ზასუხინა (GE)
მარიჯანის ქ. 4, 0186, თბილისი (GE)
(72) თამარ ზასუხინა (GE)
(54) ღვინის ბოთლის ეტიკეტი
__________________________________________
(11) D 2015 639 S
(51) 26-04
(10) AD 2015 841 S
(44) 9(421)/2015
(21) AD 2015 000841
(22) 2015 02 24
(24) 2015 02 24
(28) 2
(18) 2020 02 24
(73) ნოდარ ჭალელიშვილი (GE)
ვარდისუბნის ქ. 1, ბ. 15, 0141,
თბილისი (GE)
(72) ნოდარ ჭალელიშვილი (GE)
(54) სადღესასწაულო სანთელი
__________________________________________
(11) D 2015 643 S
(51) 32-00
(10) AD 2015 837 S
(44) 10(422)/2015
(21) AD 2015 000837
(22) 2015 02 20
(24) 2015 02 20
(28) 2
(18) 2020 02 20
(73) თამარ ზასუხინა (GE)
მარიჯანის ქ. 4, 0186, თბილისი (GE)
(72) თამარ ზასუხინა (GE)
(54) ლოგო
__________________________________________

(11) D 2015 637 S
(51) 14-02
(10) AD 2015 836 S
(44) 9(421)/2015
(21) AD 2015 000836
(22) 2015 02 16
(24) 2015 02 16
(28) 1
(18) 2020 02 16
(73) სს ,,ლიბერთი ბანკი“ (GE)
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 74, 0162,
თბილისი (GE)
(72) ნინო თავაძე (GE)
(54) Easypay ტერმინალი
__________________________________________
(11) D 2015 642 S
(10) AD 2015 838 S
(21) AD 2015 000838
(24) 2015 02 20

(51) 19-08
(44) 10(422)/2015
(22) 2015 02 20
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7

dizainebi

daCqarebuli proceduriT registrirebuli
dizainebi
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.

(11) D 2015 640 S
(51) 27-01
(21) AD 2015 000872
(22) 2015 07 29
(24) 2015 07 29
(28) 3
(18) 2020 07 29
(73) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. (PA)
ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალერინო ბლდგ, მე-3 სართული, პანამა (PA)
(72) ქეთევან ჩხეიძე (GE)
(74) გივი აკოფაშვილი
(54) სიგარეტი
(55)

1.1

1.2

3.1

2.1

2.2

3.2

_____________________________________________________
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dizainebi

(11) D 2015 641 S
(51) 32-00
(21) AD 2015 000873
(22) 2015 07 29
(24) 2015 07 29
(28) 4
(18) 2020 07 29
(73) ხატია ხატიაშვილი (GE)
ატენის ქ. 6/8, 0101, თბილისი (GE)
(72) ხატია ხატიაშვილი (GE)
(54) გრაფიკული სიმბოლო
(55)

1

2

3

4
_____________________________________________________
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dizainebi

dizainebi, romlebic registrirebulia saerTaSoriso biuroSi
saqarTvelos teritoriaze uflebaTa gavrcelebis moTxovniT
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

(11) DM/084523
(51) 10-02
(15) 2014 10 06
(45) 2015/23 (2015 06 12)
(22) 2014 10 06
(28) 6
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MD, ME, MK, MN, OM, TN, TR
(72) 1,2: Claudia CARIERI
Via Enrico Toti 28, 20862 Arcore, Italie;
3,5: Patrizio VITA
Via Congiunte Dx 30, 04010 Latina, Italie;
4,6: Antonio FAZIO
"Ato", Avenue de Cour 40, 1007 Lausanne, Suisse
(54) 1.-6. Wristwatches
(55)

1.1

10

1.2
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dizainebi

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

#17 2015 09 10
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dizainebi

4.1

5.1

4.2

5.2

6.1

6.2

______________________________________________________
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dizainebi

(11) DM/084527
(51) 10-02
(15) 2014 10 07
(45) 2015/23 (2015 06 12)
(22) 2014 10 07
(28) 1
(30) 07.06.2015
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MD, ME, MK, MN, OM, TN, TR
(72) 1: Margherita TAGLIA
Zahiringenstrasse 24, 8001 Zürich, Suisse
(54) 1. Wristwatch
(55)

1
______________________________________________________
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dizainebi

(11) DM/084562
(51) 10-02
(15) 2014 10 07
(45) 2015/23 (2015 06 12)
(22) 2014 10 07
(28) 3
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MD, ME, MK, MN, OM, TN, TR
(72) 1: Ylenia AGATE
Via San Tomaso 96, 24121 Bergamo, Italie;
2: Michelangelo PELLEGRINO
Via Friuli 75, 20135 Milano, Italie;
3: Patrizio VITA
Via Congiunte Dx 30, 04010 Latina, Italie
(54) 1.-3. Wristwatches
(55)

1
2
3
______________________________________________________
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dizainebi

(11) DM/084566
(51) 10-02
(15) 2014 10 07
(45) 2015/23 (2015 06 12)
(22) 2014 10 07
(28) 2
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MD, ME, MK, MN, OM, TN, TR
(72) 1: Andrea ARRIGONI
Via Ponte Seveso 39, 20125 Milano, Italie;
2: Danilo SALA
Via L. Muratori 9, 20050 Sovico, Italie
(54) 1.-2. Wristwatches
(55)

1
2
______________________________________________________
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dizainebi

(11) DM/085139
(51) 10-02
(15) 2014 12 12
(45) 2015/23 (2015 06 12)
(22) 2014 12 12
(28) 1
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,
TR, UA
(72) 1: Anais KREBS
Rue de la Cote 21,2000 Neuchâtel, Suisse
(54) 1. Wristwatch
(55)

1.1

16

1.2
______________________________________________________
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dizainebi

(11) DM/086513
(51) 32-00
(15) 2015 03 16
(45) 2015/23 (2015 06 12)
(22) 2015 03 16
(28) 2
(73) PROCREDIT HOLDING AG & CO. KGAA
Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt (DE)
(85) DE, EM
(86) DE, EM
(87) DE, EM
(88) DE, EM (89) DE
(81) III. AL, BA, EM, GE, MD, MK, RS, UA
(72) 1-2: Danijela Montibeler
Auf dem Graben 30, 55218 Ingelheim, Germany
(54) 1.-2. Logos
(55)

1

2

______________________________________________________
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dizainebi

(11) DM/085164
(51) 10-02
(15) 2014 12 16
(45) 2015/24 (2015 06 19)
(22) 2014 12 16
(28) 2
(73) RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. LTD.) (MONTRES RADO SA) (MONTRES RADO SA)
Bielstrasse 45, CH-2543 Lengnau (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,
TR, UA
(72) 1-2: Fernando SOARES
Rue Fleury 5, 2000 Neuchâtel, Suisse
(54) 1.-2. Wristwatches
(55)

1.1

1.2

1.3

1.5

1.7

18

1.4

1.6

1.8

#17 2015 09 10

2.1

dizainebi

2.2

2.5

2.3

2.4

2.6

2.7

2.8
______________________________________________________

#17 2015 09 10

19

dizainebi

(11) DM/085206
(51) 32-00
(15) 2014 12 17
(45) 2015/24 (2015 06 19)
(22) 2014 12 17
(28) 3
(73) JAPAN TOBACCO INC.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo (JP)
(85) -(86) –
(87) –
(88) CH
(89) CH
(81) III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, MD, ME, MK, OM, SG, TN, TR, UA
(54) 1.-3. Ornamentation
(55)

1

2

3
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(11) DM/085208
(51) 10-02
(15) 2014 12 17
(45) 2015/24 (2015 06 19)
(22) 2014 12 17
(28) 1
(73) RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. LTD.) (MONTRES RADO SA)
Bielstrasse 45, CH-2543 Lengnau (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,
TR, UA
(72) 1: Fabrice Duport
Avenue de la Gare 4, 2000 Neuchâtel, Suisse
(54) 1. Wristwatch
(55)
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(11) DM/085959
(51) 06-03
(15) 2014 12 19
(45) 2015/24 (2015 06 19)
(22) 2014 12 19
(28) 1
(73) YORULMAZER
RAFET EREN Askerocagi Caddesi No:15 Suzer Plaza Kat:30/31, Sisli Istanbul (TR)
(85) -(86) TR
(87) –
(88) –
(89) TR
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BN, BW, CH, EG, EM, GE, GH, IS, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO,
OA, OM, RS, RW, SG, ST, TJ, TN, UA
(72) YORULMAZER
Rafet Eren, Askerocagi Caddesi No:15 Suzer Plaza Kat:30/31 Sisli ISTANBUL TURKEY, ISTANBUL,
Turkey
(54) 1. Trestle table
(55)

1
______________________________________________________

(11) DM/086014
(51) 26-05
(15) 2014 12 19
(45) 2015/24 (2015 06 19)
(22) 2014 12 19
(28) 1
(73) YORULMAZER
RAFET EREN Askerocagi Caddesi No:15 Suzer Plaza Kat:30/31, Sisli Istanbul (TR)
(85) -(86) TR
(87) –
(88) –
(89) TR
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BN, BW, CH, EG, EM, GE, GH, IS, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO,
OA, OM, RS, RW, SG, ST, TJ, TN, UA
(72) YORULMAZER
Rafet Eren, Askerocagi Caddesi No:15, Suzer Plaza Kat:30/31, Sisli ISTANBUL, TURKEY
(54) 1. Chandelier
(55)

1
______________________________________________________
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(11) DM/086588
(51) 24-01
(15) 2015 03 26
(45) 2015/24 (2015 06 19)
(22) 2015 03 26
(28) 1
(30) 29.09.2014; 29/503769; US
(73) KB MEDICAL SA
Chemin de la Raye 13, CH-1024 Ecublens (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BJ, BZ, GA, KP, MA, SR. III. AL, AM, AZ, BA, BN, BW, CH, EG, EM, GE, GH, IS, KG, KR, MC,
MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA, OM, RW, SG, ST, SY, TJ, TN, TR, UA
(72) 1: Szymon KOSTRZEWSKI
Rue de Maupas 33, 1004 Lausanne, Switzerland
(54) 1. Surgical robot arm on patient side cart
(55)

1.1

1.3
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1.4
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(11) DM/086602
(51) 12-05
(15) 2015 06 02
(45) 2015/24 (2015 06 19)
(22) 2015 06 02
(28) 3
(30) for designs No(s) 1, 2, 3: 18.12.2014; 402014101232.6; DE
(73) COLUMBUS MCKINNON INDUSTRIAL PRODUCTS GMBH
Yale-Allee 30, 42329 Wuppertal (DE)
(85) DE, EM
(86) DE, EM
(87) DE, EM
(88) DE, EM
(89) DE
(81) II. KP, MA. III. AM, AZ, BA, CH, EG, EM, GE, IS, JP, KR, LI, ME, MK, NO, OM, RS, SG, SY, TN, TR,
UA, US
(72) 1,2,3: Dipl.-Des. Hannes Mayer
Dorotheenstr. 12, 42105 Wuppertal, Germany
(54) 1.-3. Ratchet lever hoists
(55)

1.1

24
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(11) DM/086706
(51) 32-00
(15) 2015 05 13
(45) 2015/26 (2015 07 03)
(22) 2015 05 13
(28) 1
(73) FICOSOTA LTD
Madara Blvd. 48, BG-9700 Shumen (BG)
(85) -(86) BG, EM
(87) BG, EM
(88) BG, EM
(89) BG
(81) III. AM, EM, GE, MD, MK, RS, TR, UA
(72) 1: Elena Hraburova Budinova
20 Oboriste street, 1000 Sofia, Bulgaria
(54) 1. Decorative pattern for surfaces
(55)

1
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(11) DM/086707
(51) 09-05
(15) 2015 05 13
(45) 2015/26 (2015 07 03)
(22) 2015 05 13
(28) 6
(73) FICOSOTA LTD
Madara Blvd. 48, BG-9700 Shumen (BG)
(85) -(86) BG, EM
(87) BG, EM
(88) BG, EM
(89) BG
(81) III. AM, EM, GE, MD, MK, RS, TR, UA
(72) 1-6: Elena Hraburova Budinova
20 Oboriste street, 1000 Sofia, Bulgaria
(54) 1.-2. Packages for absorbent articles; 3.-6. Packages
(55)

1.1

1.2

1.3

2.2

30
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(11) DM/086731
(51) 23-04
(15) 2015 06 18
(45) 2015/26 (2015 07 03)
(22) 2015 06 18
(28) 2
(73) FROST ITALY SRL
Via Largo di Trasimeno, 46, I-36015 SCHIO (VI) (IT)
(85) -(86) IT, EM
(87) IT, EM
(88) IT, EM
(89) EM
(81) III. AM, AZ, CH, EG, EM, GE, NO, RS, SY, TR, UA
(72) 1-2: Ciro Francesco PISTILLO
Via Biella, 43, 36015 Schio, Italy
(54) 1.-2. Parts of air conditioning apparatus
(55)

1.1

1.2

1.3

1.4
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sasaqonlo niSnebi
erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
registraciis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

(260) AM 2015 78254 A
(210) AM 78254
(220) 2014 08 09
(731) ჰენკუკ ტაია უორლდუაიდ კო., ლტდ
133, ტეჰერან-რო (იოკსამ-დონგი), განგნამგუ, სეული, 135-723, კორეის რესპუბლიკა
(740) ლარისა ამირხანიანი
(540)
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.17, 27.05.19
(511)
12 – ავტომობილის საბურავები; ველოსიპედის საბურავები; პნევმატიკური სალტეების
გარსაცმები; შალითები საბურავებისთვის;
საბურავები (მოტოციკლის); სალტეს კამერის
სარემონტო რეზინის თვითწებვადი ზესადებები; კამერები ველოსიპედისათვის; კამერები
პნევმატიკური სალტესათვის; კამერები მოტოციკლებისათვის; კამერები სატრანსპორტო
საშუალებების თვლის; კამერები ავტომობილის საბურავების თვლის; საბარგო ბადეები
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; პნევმატიკური სალტეები; სალტეს კამერის სარემონტო ინსტრუმენტების ნაკრები; სატრანსპორტო საშუალებების თვლის ფერსოები; შალითები ველოსიპედის დასაჯდომებისათვის; შალითები მოტოციკლის დასაჯდომებისათვის;
უსაფრთხოების ღვედები სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლებისათვის; მუხრუჭის
ხუნდები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ამორტიზატორები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; თხილამურებისათვის განკუთვნილი საბარგულები ავტომობილებისათვის; კოტები საბურავებისათვის; საბურავები
სატრანსპორტო საშუალებების თვლისათვის;
სალტეები სატრანსპორტო საშუალებების
თვლებისათვის (პნევმატიკური); საბურავზე
გორვის ზედაპირის აღმდგენი პროტექტორები; მუხლუხოები; უკამერო საბურავები ველოსიპედისათვის; უკამერო საბურავები მოტოციკლისათვის; საბურავის სარქვლები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; სატრანსპორტო საშუალებების საბურავები.
__________________________________________

(260) AM 2015 78350 A*
(210) AM 78350
(220) 2014 08 22
(310) 2014705941
(320) 2014 02 26
(330) RU
(731) მუკოს ემულზიონსგეზელშაფტ მბჰ
ხემიშ-ფარმაცოიტიშე ბეტრიბე
მირაუშტრასე 17, ბერლინი, გერმანია
(740) ლილიანა დარახველიძე
(540)

ВОБЭНЗИМ

(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები, მათ შორის,
ანთების საწინააღმდეგო, ვირუსის საწინააღმდეგო და იმუნომამოდულირებელი; მედიკამენტები ადამიანისათვის; საკვები დანამატები
ადამიანისათვის; საკვები დანამატები; საკვები
დანამატები ფერმენტული; ფერმენტული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ფერმენტები სამედიცინო მიზნებისათვის.
__________________________________________
(260) AM 2015 78453 A*
(210) AM 78453
(220) 2014 09 02
(731) შპს „აგრო თრეიდინგ ჯორჯია“
რუსთავის გზატკ. 68ა, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი ქართველიშვილი
(540)

(591) თეთრი, შინდისფერი
(531) 03.07.03, 27.05.05, 29.01.12
(511)
31 – მარცვლეული და სოფლის მეურნეობის,
ბაღჩა-ბაღისა და ტყის პროდუქტები, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხა-
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ლი ცხოველები; ახალი ხილი და ბოსტნეული;
თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავილები; ალაო, ფრინველთა საკვები.
__________________________________________
(260) AM 2015 78579 A
(210) AM 78579
(220) 2014 09 09
(731) სამსონაიტ აიპი ჰოლდინგს ს.ა.რ.ლ.
13-15 ავენიუ დე ლა ლიბერტე,
ლუქსემბურგი 1931 à é, ლუქსემბურგი
(740) გიორგი ქართველიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.11.11, 27.05.12
(511)
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია; ცხოველის
ტყავი და ბეწვეული; მზის ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები და ცხენის აღკაზმულობა; ჩემოდნები; უნივერსალური გადასატანი ჩანთები; პატარა ჩემოდნები; ჩემოდნები [ბარგი]; დიდი ცილინდრული ჩანთები;
გორგოლაჭებიანი დიდი ცილინდრული ჩანთები; ხელჩანთები; სპორტული ჩანთები; საოჯახო ჩანთები; ჩანთები მოგზაურობისთვის;
ზურგჩანთები; სასკოლო ზურგჩანთები; საკვოიაჟები; წიგნების ჩანთები; სასკოლო ჩანთები; ტურისტული ზურგჩანთები; ზურგჩანთები
მბრუნავი გორგოლაჭებით; ცარიელი ზურგჩანთები შეთავსებადი პერსონალურ ჰიდრატაციულ სისტემებით; სასარტყლო პატარა ჩანთები; ატაშე-კეისები; პორტფელები; ჩანთები
კურიერებისთვის; ბოსტონ ჩანთები; საბარგო
ღვედები; დამჭერები ბარგისთვის; საფულეები; უსაფრთხოების პატარა ჩანთები; საფულეები; პორტმონეები; პორტმონეები ხურდებისთვის; ფიქსირებული პორტმონეები; მხარზე გადასაკიდი ჩანთები; ხელის ჩანთები; საკრედიტო ბარათის კეისები; გასაღების კეისები; ქამრიანი ჩანთები; ცარიელი ჰიგიენური
ნაკრებები; ცარიელი ჰიგიენური ორგანაიზერები; ცარიელი ჰიგიენური კეისები; საპარსი
ნაკრებები ცარიელი; სამგზავრო კეისები; კოსმეტიკური კეისები ცარიელი; ჩანთები (ტანსაცმლის სამგზავრო); ქოლგები; ფეხსაცმლის ჩანთები ძირითადად სამოგზაუროდ; ტოპრაკები ზონარებით შესაკრავით; ჩემოდნის
სახელურები; ტელესკოპური სახელურები;
გორგოლაჭებიანი ჩემოდნები; ჩანთები ქამრისთვის; სამგზავრო ნესესერები (ტყავის ნაწარმი); სამგზავრო ხელჯოხები; მზა სარჩულები
სამოგზაურო ჩანთებისა და ბარგისთვის; შე36

საფერისი დამცავი შალითები ბარგისთვის,
ჩანთებისთვის და ზურგჩანთებისთვის.
__________________________________________
(260) AM 2015 78816 A
(210) AM 78816
(220) 2014 09 26
(731) სს `თბილღვინო~
სარაჯიშვილის გამზ. 2, 0153, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

Georgian Ornament
ქართული ორნამენტი
Грузинский Орнамент

(526) Georgian, ქართული და Грузинский
(511)
33 – საქართველოში წარმოებული: ღვინოები,
მათ შორის, ცქრიალა ღვინო, შემაგრებული
ღვინო, დესერტის ღვინო, ლიქიორი, ბრენდი,
არაყი, ჭაჭა (ყურძნის არაყი).
__________________________________________
(260) AM 2015 78956 A
(210) AM 78956
(220) 2014 10 03
(731) ჰენვა კორპორეიშენ
86 ჩეონგიეჩეონ, ჯუნ-გუ, სეული 100-797,
კორეის რესპუბლიკა
(740) ლილიანა დარახველიძე
(540)

(591) თეთრი, შავი, წითელი, ღია წითელი
(531) 27.05.01, 26.01.06, 29.01.14
(511)
1 – ტდი (ტოლუოლდიიზოციანატი); ტდა (ტოლუოლდიამინი); გდი (ჰექსამეთილენდიიზოციანატი); მდი (მეთილენდიფენილდიიზოციანატი); პოლირეუტანის ფისები; პოლიოლი;
ორგანული ამინები; ორგანული იზოციანიდი;
ნახშირწყალბადი; ნახშირბადის მონოოქსიდი; ტოლუოლის წარმოებულები; ნაერთები
იზოციანატის საფუძველზე.
__________________________________________
(260) AM 2015 79069 A
(210) AM 79069
(220) 2014 10 13
(731) აკციონერნოე დრუჟესტვო
"ბულგარტაბაკ-ჰოლდინგ"
1000 სოფია, ბულგარეთი, 62 გრაფ
იგნატიევ სტრ., ბულგარეთი
(740) ლილიანა დარახველიძე
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(540)

(740) ნონა თორდია
(540)

(591) შავი, თეთრი, რუხი
(531) 10.01.16, 19.03.03, 26.04.18, 27.05.05,
27.05.21
(511)
34 – თამბაქო, თამბაქოს ნედლეული დამუშავებული ან დაუმუშავებელი; თამბაქოს ნაწარმი; სიგარეტები, სიგარები და სიგარილები,
სიგარეტის ფილტრები; საგარეტის ქაღალდი;
მწეველთა საკუთნო; ასანთი; სანთებლები და
საფერფლეები არაკეთილშობილი მეტალებისგან.
__________________________________________
(260) AM 2015 79112 A
(210) AM 79112
(220) 2014 10 16
(731) ვესტინ ჰოტელ მენეჯმენტ, ლ.პ.
უან სტარპოინტ, სტამფორდი,
კონექტიკუტის შტატი 06902, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) ლურჯი, თეთრი, ვერცხლისფერი
(531) 03.09.13, 05.05.20, 11.01.05, 11.03.09,
25.01.10, 29.01.04
(511)
21 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული (კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის ან დაფარულის გარდა);
სავარცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის, ფაიფურისა და
ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და
საკვები ცხიმები.

WESTIN

(511)
41 – გართობა; გართობასთან დაკავშირებული
მომსახურებებით, აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; საკლუბო მომსახურებები (გართობა
ან აღზრდა); კარაოკეს უზრუნველყოფა; დისკოთეკებით მომსახურება; გასართობ არაკადებით უზრუნველყოფა; ღამის კლუბები.

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფურთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.

44 – დღის სპა მომსახურებები, კოსმეტიკური
მომსახურებები და მომსახურებები მასაჟით.

31 – სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და
ტყის პროდუქტები და მარცვლეული, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი ცხოველები; ცოცხალი ხილი და ბოსტნეული; თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და
ყვავილები; ცხოველთა საკვები; ალაო.

45 – იურიდიული მომსახურება; საკუთრების
ან ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსახური; ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა მიერ გაწეული პერსონალური და სოციალური
მომსახურება; კონსიერჟით მომსახურებები.
__________________________________________
(260) AM 2015 79113 A
(210) AM 79113
(220) 2014 10 16
(731) ნონა თორდია
წერეთლის გამზ. 12ა, ბ. 35, თბილისი,
საქართველო

32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის
სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და
სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური და ვაჭრობა.
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43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________
(260) AM 2015 79114 A
(210) AM 79114
(220) 2014 10 16
(731) ნონა თორდია
წერეთლის გამზ. 12ა, ბ. 35, თბილისი,
საქართველო
(740) ნონა თორდია
(540)

(591) თეთრი, ლურჯი და ვერცხლისფერი
(531) 03.09.13, 05.05.20, 11.01.05, 11.03.09,
25.01.10, 28.19, 29.01.04
(511)
21 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული (კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის ან დაფარულის გარდა);
სავარცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის, ფაიფურისა და
ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და
საკვები ცხიმები.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფურთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
31 – სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და
ტყის პროდუქტები და მარცვლეული, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი ცხოველები; ცოცხალი ხილი და ბოსტნეული; თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და
ყვავილები; ცხოველთა საკვები; ალაო.
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32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური და ვაჭრობა.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________
(260) AM 2015 79118 A
(210) AM 79118
(220) 2014 10 16
(731) ჩაინა ტობაკო გუანსი ინდასტრიალ კო.,
ლტდ.
No. 28, ბეიჰუ საუზ როუდი,
ქსიქსიანგტანგ დისტრიკტი, ნანინი
გუანსი., ჩინეთი
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
34 – სიგარეტი; თამბაქო; სიგარები; სიგარეტის კოლოფები; ჩიბუხი; სიგარეტის ფილტრები; სიგარეტის ქაღალდი; საფერფლეები მწეველთათვის; სანთებლები მწეველთათვის;
ასანთი.
__________________________________________
(260) AM 2015 79164 A
(210) AM 79164
(220) 2014 10 21
(310) 012887006
(320) 2014 05 19
(330) EM
(731) ორანჯ ბრენდ სერვისიზ ლიმიტიდ
3 მორ ლონდონ რივერსაიდი, ლონდონი,
SE1 2AQ, გაერთიანებული სამეფო
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

ORANGE ALLIANCE

(511)
9 – ელექტრული და ელექტრონული საკომუნიკაციო და ტელესაკომუნიკაციო აპარატურა და ინსტრუმენტები; საკომუნიკაციო და
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ტელესაკომუნიკაციო აპარატურა და ინსტრუმენტები; ელექტრული და ელექტრონული აპარატურა და ინსტრუმენტები, ყველა განკუთვნილი მონაცემების დამუშავებისთვის, რეგისტრაციისთვის (ჩაწერისთვის), შენახვისთვის,
გადაცემისთვის, აღწარმოებისთვის ან მიღებისთვის; აპარატები და ინსტრუმენტები ხმის,
გამოსახულების, ინფორმაციის და კოდირებული მონაცემების ჩაწერისთვის, გადაცემისთვის, გაფართოებისთვის ან აღწარმოებისთვის; ელექტრული საკონტროლო, მატესტირებელი (in vivo ტესტირების გარდა), სასიგნალო, მონაცემების შესადარებელი (სათვალთვალო) და სასწავლო ელექტროხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ოპტიკური და ელექტრო-ოპტიკური ხელსაწყოები და აპარატები;
საკომუნიკაციო სერვერები; კომპიუტერის სერვერები; VPN [ვირტუალური პრივატქსელი}
ოპერაციული აპარატურული საშუალებები];
WAN [გლობალური ქსელი] ოპერაციული აპარატურული საშუალებები; LAN [ლოკალური
ქსელები] ოპერაციული აპარატურული საშუალებები; კომპიუტერის აპარატურული საშუალებები; კომპიუტერული ქსელების აპარატურული საშუალებები; კომპიუტერის აპარატურული საშუალებები კომპიუტერში და საკომუნიკაციო საშუალებებში დაცული შეღწევის
უზრუნველსაყოფად; Ethernet (ეთერნეტ) ქსელის აპარატურული საშუალებები; გამოსახულებების დამუშავებისთვის განკუთვნილი ხელსაწყოები; აპარატურა და აღჭურვილობა
(დანადგარები); კამერები; ფოტოაპარატები;
ფოტოგრაფიული ხელსაწყოები და აღჭურვილობა; ვიდეოპროექტორები; მულტიმედიური პროექტორები; შტრიხკოდების სკანერები
და ამომკითხავი საშუალებები; ტელე და რადიო აპარატურა და ხელსაწყოები; ტელეკომუნიკაციების, რადიო- და ტელემაუწყებლობის გადამცემები და მიმღებები; აპარატურა
სამაუწყებლო ან გადაცემების პროგრამებში
შეღწევისათვის; ჰოლოგრამები; კომპიუტერები; კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობა; დაპროგრამებული მონაცემთა მატარებელი ელექტრონული სქემები; დისკები; ლენტები და სადენები, ყველა წარმოადგენს მონაცემთა მაგნიტურ მატარებელს; ნაბეჭდი სქემები; სუფთა და წინასწარ ჩაწერილი მაგნიტური ბარათები; მონაცემთა ბარათები; მეხსიერების ბარათები; სმარტ ბარათები; ბარათები,
რომლებიც შეიცავენ მიკროპროცესორებს; ინტეგრალურსქემებიანი ბარათები; ელექტრონული საიდენტიფიკაციო ბარათები; სატელეფონო ბარათები; სატელეფონო საკრედიტო
ბარათები; საკრედიტო ბარათები; სადებეტო
ბარათები; ელექტრონული თამაშების ბარათები, რომლებიც განკუთვნილია ტელეფონებში გამოყენებისთვის; კომპაქტ-დისკები (CD

ROM-ები); მონაცემთა მაგნიტური, ციფრული
და ოპტიკური მატარებლები; მაგნიტური, ციფრული და ოპტიკური მატარებლები მონაცემთა ჩაწერისთვის და შენახვისთვის (სუფთა და
წინასწარ ჩაწერილი); USB მეხსიერება; მოწყობილობები ჩატვირთვადი მუსიკალური ფაილების გასაშვებად (მოსასმენად); პორტატიული მედია ფლეიერები; თანამგზავრული (სატელიტური) გადამცემები და მიმღებები; ტელესაკომუნიკაციო და სამაუწყებლო თანამზგავრები; რადიო ტელეფონების შუქურები
და ანტენები; ელექტროსადენები და კაბელები; ოპტიკური კაბელები; ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
კაბელები; რეზისტენტული (მაღალი წინააღმდეგობის) სადენები; ელექტროდები; ტელესაკომუნიკაციო სისტემები და ინსტალაციები;
სატელეფონო ქსელების ტერმინალები; ტელეფონის საკომუტაციო პანელები; ტელეკომუნიკაციების სიგნალის შემტანი, შემნახველი, გარდამქმნელი და დამმუშავებელი აპარატურა;
ტელეფონის აღჭურვილობა; აპარატურა ფიქსირებული, გადასატანი, მობილური, ავტომატური ან ხმით მართვადი ტელეფონებისთვის;
მულტიმედიური საშუალებების ტერმინალები; ინტერაქტიური ტერმინალები საქონლის
და მომსახურების ჩვენებისა და შეკვეთის განხორციელებისათვის; დაცული ტერმინალები
ელექტრონული ტრანზაქციებისათვის ელექტრონული გადახდის ჩათვლით; აპარატურა
ელექტრონული გადახდების დამუშავებისთვის; პეიჯინგური კავშირი; რადიო გამოძახება
და რადიო-სატელეფონო აპარატურა და ხელსაწყოები; ტელეფონები, მობილური ტელეფონები და მიკროტელეფონის ყურმილი; ფოტოტელეგრაფული აპარატურა (მანქანები); პერსონალური ციფრული ასისტენტები (PDA-ბი);
ელექტრონული ნოუთბუქები; ელექტრონული
პლანშეტები მონაცემთა გრაფიკული შეყვანისთვის; ელექტრონული პორტატიული (გადასატანი) ელექტრონული მოწყობილობები საინფორმაციო შეტყობინებების და ელექტრონული გადახდების უსადენო მიღებისთვის, შენახვისთვის და/ან გადაცემისთვის; მობილური
ელექტრონული მოწყობილობები, რომლებიც
მომხმარებელს აძლევენ პერსონალური ინფორმაციის გადაცემის და მართვის შესაძლებლობას; თანამგზავრული სანავიგაციო აპარატურა, ხელსაწყოები და სისტემები; აქსესუარები ტელეფონებისთვის და მიკროტელეფონების ყურმილებისთვის; ტელეფონებთან გამოსაყენებელი ადაპტერები; დამტენები ტელეფონებისთვის; სამუშაო მაგიდაზე ან მანქანაზე მისამაგრებელი მოწყობილობები, რომლებშიც არის ხმამაღლამოლაპარაკე, რომელიც იძლევა ტელეფონის ყურმილის გამოყენებას ავტომატურად; ავტომობილებისთვის
განკუთვნილი ტელეფონის ჩასასმელი ჩარჩო-
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sasaqonlo niSnebi
ები, (საყრდენები); საყურისები; ავტომატური
მოწყობილობები ტელეფონის ყურმილებისთვის და სხვა მობილური ელექტრონული მოწყობილობებისთვის; ჩანთები და ბუდეები, რომლებიც სპეციალურად განკუთვნილია პორტატიული ტელეფონების შენახვისა ან გამოყენებისთვის და ტელეფონის აღჭურვილობა
და აქსესუარები; ფიჭური ტელეფონებისთვის
განკუთვნილი სამაჯურები; კომპიუტერიზებული პერსონალური ორგანაიზერები; ანტენები,
ბატარეები, მიკროპროცესორები; კლავიატურები; მოდემები; კალკულატორები; დისფლეის ეკრანები; ელექტრონული გლობალური
პოზიციონირების სისტემები; ელექტრონული
ნავიგატორული, სათვალთვალო და პოზიციონირების აპარატურა და მოწყობილობები;
(მიმდინარე) დაკვირვების და კონტროლის (in
vivo დაკვირვების და კონტროლის გარდა)
აპარატურა და ხელსაწყოები; რადიო აპარატურა და მოწყობილობები; ვიდეო ფილმები;
აუდიოვიზუალური აპარატურა და აღჭურვილობა; ელექტრული და ელექტრონული აქსესუარები და პერიფერიული მოწყობილობები,
რომლებიც განკუთვნილია და ადაპტირებულია კომპიუტერებთან და აუდიო-ვიზუალურ
აპარატურასთან გამოყენებისთვის; კომპიუტერული თამაშების კარტრიჯები; ნაწილები და
მაერთებელი დეტალები ზემოთ აღნიშნული
ყველა საქონლისთვის; კომპიუტერული პროგრამები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; VPN [ვირტუალური პრივატქსელი}
სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფა];
WAN [გლობალური ქსელი] სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფა; LAN [ლოკალური
ქსელები] სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფა; USB სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფა; ინტერნეტიდან მიღებული კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა;
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუტერებს, პროცესორებს, ჩამწერ მოწყობილობებს, მონიტორებს და ელექტრონულ მოწყობილობებს და ძირითად (ჰოსტ)
კომპიუტერს შორის მონაცემების სინქრონიზაციისთვის; ღრუბლოვანი (cloud) კომპიუტერიზაციის პროგრამული უზრუნველყოფა;
ქსელური ოპერაციული სისტემების პროგრამები; კომპიუტერის ოპერაციული სისტემების
პროგრამები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა დაცული დაშორებული შეღწევისთვის კომპიუტერში და საკომუნიკაციო
ქსელებში; კომპიუტერის მონაცემთა დაცვის
პროგრამული უზრუნველყოფა; ბრანდმაუერის (ქსელის დამცავი სისტემა) პროგრამული
უზრუნველყოფა ელექტრონული ფოსტის გარანტირებული დაცვისთვის; ჩატვირთვადი
რინგტონები მობილური ტელეფონებისთვის
(მელოდიები მობილური ტელეფონის ზარის-
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თვის); ელექტრონული პუბლიკაციები (ჩატვირთვადი) მიღებული ონლაინ რეჟიმში მონაცემთა ბაზიდან ან ინტერნეტიდან; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა და ტელესაკომუნიკაციო აპარატურა (მოდემების ჩათვლით), რომელთა მეშვეობით შესაძლებელია კავშირი მონაცემთა ბაზასთან, ადგილობრივ ქსელებთან და ინტერნეტთან; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ტელეკონფერენციისთვის (კონფერენც-კავშირისთვის), ვიდეოკონფერენციისთვის და ვიდეოსატელეფონო სამსახურისთვის; კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემთა ძიებისთვის და შეგროვებისთვის; კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფა
მონაცემთა
ბაზასთან, ტელესაკომუნიკაციო სამსახურებთან, კომპიუტერულ ქსელებთან, რედკოლეგიასთან (ტელეკონფერენციის სისტემა ღია მისაწვდომობით ქსელის მომხამარებლებისთვის) კავშირისთვის; კომპიუტერული თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა; ინტერაქტიური მულტიმედიური კომპიუტერული თამაშების პროგრამები; ვირტუალური რეალობის
თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა;
ჩატვირთვადი მუსიკალური ფაილები; ფოტოგრაფიები, სურათები, გრაფიკა, გამოსახულებითი (გრაფიკული) ფაილები, ხმოვანი ფრაგმენტები, ფილმები, ვიდეოები და აუდიო-ვიზუალური პროგრამები (ჩატვირთვადი) მიღებული ონლაინ რეჟიმში ან კომპიუტერული
მონაცემთა ბაზიდან ან ინტერნეტიდან ან ინტერნეტის ვებსაიტებიდან; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა დისტანციურ მონიტორინგში გამოყენებისთვის; პროგრამული
უზრუნველყოფა GPS ნავიგაციისთვის.
35 – რეკლამა; მარკეტინგი; ბიზნესის ხელშეწყობა; საქმიანობის მართვა; საქმიანობის ადმინისტრირება; ბიზნესის სტიმულირების და
ლოიალობის პროგრამის ორგანიზება და მართვა; საქმიანი ინფორმაცია; კონსულტაციების
გაწევა სატელეფონო მომსახურების ცენტრების მართვის საკითხებში; მომარაგების მომსახურება მესამე პირებისთვის; საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც განეკუთვნება
საქონლის და მომსახურების შესყიდვას (მიწოდებას); კონტრაქტების უზრუნველყოფის
მომსახურება საქონლის და მომსახურების
შესყიდვისთვის მესამე პირებისთვის; აუტსორსინგი-გარე რესურსების მოზიდვის სამსახური [საქმიანობაში ხელშეწყობა}; კონსულტაციები საქმიანობის სფეროში, რომლებიც განეკუთვნებიან ავარიული სიტუაციების და აღდგენითი სამუშაოების გათვალისწინებით
პროექტირებას; დარიგება ბიზნესის სფეროში
(„ბიზნესმენტორობა“-ახალი თანამშრომლის
ან ახალგაზრდა სპეციალისტის სწავლების
მეთოდი); ბიზნეს-ინკუბატორები (მეწარმეო-
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ბის მხარდაჭერის ფორმა, როცა ბიზნესმენებს
აქვთ ერთ შენობაში მუშაობის შესაძლებლობა, ინფორმაციის გაცვლის შესაძლებლობა
და გამოცდილი მენეჯერებისგან კონსულტაციების მიღების შესაძლებლობა); კონსულტაციები და საკონსულტაციო (რჩევა-რეკომენდაციე ბის) სამსახური, რომელიც განეკუთვნება ბიზნესის მართვას, ბიზნესის და პროდუქციის განვითარებას; საფოსტო შეკვეთების დამუშავების ადმინისტრირება და ორგანიზება (სისტემატიზაცია); საქმიანობის დაწყების ორგანიზება; ბიზნეს-კვლევები და მიმოხილვა (ძიება); ბიზნეს-პროგნოზირება; ბაზრის კვლევა და შესწავლა გარემოს დაცვის,
ენერგიის ახალი წყაროების, ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნების და მდგრადი განვითარების სფეროში; კომერციული საქმიანობის, საოფისე და სამდივნო სამსახურის შეთავაზება; ახალი ამბების და მიმდინარე მოვლენების კლიპები და ბიზნეს-ინფორმაციის სამსახური; ბაზრის კვლევა; ბაზრის ანალიზი;
ბაზრის კვლევის მონაცემების შეგროვება და
ანალიზი; ბაზრის კვლევა და ბაზრის შესწავლა; საქმიანობის მიზნებისთვის გამოფენების
ორგანიზება და ჩატარება; საცალო ვაჭრობის
მომსახურება; გაერთიანება მესამე პირების
მოხერხებულობისათვის სხვადასხვა საქონლისათვის (მათი ტრანსპორტირების გარდა),
რაც აძლევს კლიენტებს ამ საქონლის მოხერხებულად (ადვილად) დათვალიერების და შეძენის შესაძლებლობას, ყველა ზემოთ აღნიშნული შეთავაზებული ონლაინურ რეჟიმში კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან ან ინტერნეტით ან უზრუნველყოფილი სხვა საშუალებებით; მესამე პირების მოხერხებულობისათვის
შემდეგი საქონლის გაერთიანება: სხვადასხვა
ტელეკომუნიკაციური საშუალებები, გამოთვლითი ტექნიკა, ელექტრონული და ელექტრული საქონელი, ნაწილები, მაერთებელი დეტალები და აქსესუარები ზემოთ ჩამოთვლილი
საქონლისთვის, მონაცემთა ბარათები, დამცავი მოწყობილობები და აღჭურვილობა, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავები, აქსესუარები, საფეიქრო ნაწარმი, სელის სასადილო თეთრეული, სამგზავრო ჩანთები (ჩემოდნები) და ჩანთები; მესამე პირების მოხერხებულობისათვის შემდეგი საქონლის გაერთიანება: სხვადასხვა ნაბეჭდი მასალა და საკანცელარიო ნივთები, სარეკლამო სასუვენირო
საქონელი, სათამაშოები, თამაშობები და სპორტისათვის განკუთვნილი საქონელი, საიუველირო ნაწარმი, დროის საზომი მოწყობილობები, საყოფაცხოვრებო აღჭურვილობა და
ჭურჭლეული, ავეჯი და საოჯახო საკუთნო,
კოსმეტიკა პირადი ჰიგიენის (მოვლის) პროდუქტები, საერთო დანიშნულების ფარმაცევტული პროდუქცია, საწმენდი საშუალებები,

სამედიცინო-სანიტარული პროდუქცია, საკვები პროდუქტები და სასურსათო პროდუქტები
ადამიანებისთვის, სასმელები, რაც აძლევს
კლიენტებს ამ საქონლის მოხერხებულად (ადვილად) დათვალიერების და შეძენის შესაძლებლობას; ენერგიის ყიდვა და გაყიდვა; აუქციონზე გაყიდვა ინტერნეტით, საქმიანობის
ადმინისტრირების მომსახურება ინტერნეტით
განხორციელებული გაყიდვების დამუშავებისთვის; სარეკლამო მომსახურება ელექტრონული ვაჭრობის წინ წაწევისთვის; ინფორმაციის და რჩევის შეთავაზება გასაყიდი
საქონლის მიწოდებასთან და გასაღებასთან
დაკავშირებით და საქონლის შერჩევასთან და
ჩვენებასთან დაკავშირებით; პროდუქტების და
საქონლის სავარაუდო მყიდველისთვის ინფორმაციის და რჩევის შეთავაზება; მონაცემთა შეგროვება, დამუშავება და დუბლირება;
რეკლამების (განცხადებების) შეგროვება და
დამუშავება ვებ საიტის სახით გამოყენებისთვის ინტერნეტში; სარეკლამო რგოლების გადაღება; კატალოგების შეგროვება და დამუშავება ინტერნეტში გამოქვეყნების მიზნით;
ვებსაიტებზე სივრცის შეთავაზება საქონლის
და მომსახურების რეკლამირებისთვის; მონაცემთა ბაზების და მომსახურება მონაცემთა
დამუშავების სფეროში; მონაცემთა შენახვის
მომსახურება; ტელემარკეტინგის სფეროში
მომსახურება; ავტომოპასუხეების და მოკლე
შეტყობინებების დამუშავების სფეროში მომსახურება; სატელეფონო გამოძახებების ცენტრების სამსახური; დისტანციური მონიტორინგის (კონტროლის) ცენტრების მართვა
(კოორდინაცია); მომსახურება მონაცემთა მართვის და ელექტრონული ანალიზის (შეფასების) სფეროში; მონაცემთა დამუშავების დადასტურების და აუთენტიფიკაციის მომსახურება გადაზიდვების, ავიახაზების რეგისტრაციის, მოგზაურობის დაჯავშნის, სამგზავრო
ბილეთების და სპორტულ ღონისძიებებზე და
კულტურულ ღონისძიებებზე ბილეთების ყიდვა-გაყიდვის სფეროში ბილეთების, ტალონების, ვაუჩერების, ფასდაკლების, ლოიალობის
პროგრამების, სასაჩუქრე ბარათების და სასაჩუქრე სერტიფიკატების დადასტურება; რეკომენდაციები, ინფორმაცია და კონსულტაციები, რომლებიც დაკავშირებულია ზემოთ ჩამოთვლილთან.
36 – ფანანსებთან დაკავშირებული მომსახურება; საბანკო მომსახურება; დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო საქმიანობა; ტელესაკომუნიკაციო აპარატურის, სისტემების და მოწყობილობების (ინსტალაციების) დაზღვევა და სუბსიდირება (დაფინანსება); საკრედიტო ბარათების საშუალებების და მომსახურების შეთავაზება; ფულადი სახსრების ელექტრონუ-
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ლი გადაგზავნის სისტემის შეთავაზება და
ონლაინ რეჟიმში გადაგზავნის საშუალებები;
გადახდების დამუშავება საქონლის და მომსახურების შესყიდვისთვის ელექტრონული
კავშირის ქსელის მეშვეობით; ავტომატური
გადახდების მომსახურება; ელექტრონული
საბანკო სამსახური გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით (საბანკო მომსახურება ინტერნეტის მეშვეობით); გადახდების
ელექტ-რონული დამუშავება გლობალური
კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; ფულადი
სახსრების ელექტრონული გადაგზავნა ტელესაკომუნიკაციო ქსელების საშუალებებით;
გადახდების მომსახურება, უსადენო ტელესაკომუნიკაციო აპარატურის და მოწყობილობების მეშვეობით; ფულადი გზავნილის გარანტირებული გადახდის მომსახურება; გადახდების დამუშავების მომსახურება; ვალუტის ელექტრონული გადაგზავნა; უკონტაქტო გადახდების მომსახურება; ინვესტიციების და ფულადი სახსრების მართვის მომსახურება; ფულადი სახსრების და ინვესტიციების ადმინისტრირება; კომპიუტერიზებული საფინანსო
მომსახურება; ონლაინ რეჟიმში შეფასების
მომსახურების შეთავაზება; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა; უძრავი ქონების მართვა და ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებული ინფორმაცია და რეკომენდაციები;
ფინანსური ინფორმაციის შეთავაზება; საბირჟო ფონდების კოტირებები; სააქციო კაპიტალზე და აქციებზე ინფორმაციასთან დაკავშირებული მომსახურება; აქციები და ობლიგაციები; საბირჟო ბროკერი; კაპიტალის მოზიდვასთან (მობილიზაციასთან) დაკავშირებული
საქმიანობა; საქველმოქმედო სახსრების შეგროვება, საქველმოქმედო სახსრების შეგროვების ორგანიზება და საქველმოქმედო სახსრების მოზიდვასთან დაკავშირებული საქმიანობა; სპონსორობა (ფინანსური); ფასდაკლებებთან დაკავშირებული მომსახურება; ინფორმაცია და რეკომენდაციები, რომლებიც დაკავშირებულია დაზღვევასთან, საფინანსო საქმიანობასთან, ფულად-საკრედიტო საქმიანობასთან, სახლში საბანკო მომსახურებასთან კომპიუტერის მეშვეობით და ინტერნეტით საბანკო მომსახურებასთან, ფონდებზე და აქციებზე ინფორმაციასთან, საბირჟო (საფონდო)
ბროკერის საქმიანობასთან,
შემოთავაზებული ონლაინ რეჟიმში კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან ან ინტერნეტიდან.
38 – კავშირგაბმულობა; კავშირის მომსახურება; სატელეფონო კავშირის, მობილური სატელეფონო კავშირის, ფაქსიმილური კავშირის, მოკლე შეტყობინებების მიღების და გაგზავნის, რადიოსაძიებო სისტემის, გამოძახების მარშრუტის შეცვლის, ავტომოპასუხის,
საცნობარო კატალოგების და ელექტრონული
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ფოსტის მომსახურება; ხმის, მონაცემების, გამოსახულებების, მუსიკალური ნაწარმოებების და ინფორმაციის მიწოდება და მიღება;
ელექტრონული შეტყობინების მიწოდების მომსახურება; კავშირგაბმულობასთან დაკავშირებული ონლაინური ინფორმაციის მომსახურება; მონაცემთა გაცვლის მომსახურება; მონაცემთა გადაცემა კავშირგაბმულობის მეშვეობით; ციფრული ფაილების გადაცემა; თანამგზავრული კავშირის მომსახურება; მაუწყებლობის მომსახურება; რადიო ან ტელეპროგრამების მაუწყებლობა ან გადაცემა; ფილმები ინტერაქტიური თამაშები; ვიდეოტექსტის,
ტელეტექსტის და ვიდეომონაცემების მომსახურება; მულტიმედიური კონტენტის და ელექტრონული თამაშების მაუწყებლობა, გადაცემა და მიწოდება ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; ვიდეო შეტყობინებების მომსახურება; ვიდეო კონფერენციების
მომსახურება; ვიდეო სატელეფონო მომსახურება; ინფორმაციის (ვებ გვერდების ჩათვლით), კომპიუტერული პროგრამების და ნებისმიერი სხვა მონაცემის დისტანციური გადაცემა; მონაცემთა ბაზის სერვერში შეღწევის დროის გაქირავება; ტელესაკომუნიკაციო
კავშირების შეთავაზება სატელეფონო „ცხელი ხაზებისთვის“ და სატელეფონო მომსახურების ცენტრებისთვის; სატელეფონო კავშირის მომსახურება, რომელიც გათვალისწინებულია ცხელი ხაზებისთვის და სატელეფონო
მომსახურების ცენტრებისთვის; მომხმარებლების ინტერნეტთან წვდომის უზრუნველყოფა; ინტერნეტთან და მონაცემთა ბაზებთან
ტელესაკომუნიკაციო მიერთებების და კავშირების უზრუნველყოფა; მომხმარებლების ინტერნეტთან წვდომის უზრუნველყოფა (მომსახურების პროვაიდერები); ელექტრონული კონფერენციების, სადისკუსიო ჯგუფების და
ჩეტ ფორუმების ფუნქციონირება და უზრუნველყოფა; ელექტრონული კონფერენციების,
სადისკუსიო ჯგუფების და `სასაუბრო ოთახების~ (chatrooms) შეთავაზება და მუშაობის უზრუნველყოფა; ინტერნეტში ციფრულ მუსიკალურ ვებსაიტებთან წვდომის უზრუნველყოფა; ინტერნეტში MP3 ვებსაიტებთან წვდომის უზრუნველყოფა; ციფრულ ფორმატში მუსიკის მიწოდება ტელესაკომუნიკაციო საშუალებების მეშვეობით; სხვა ოპერატორებისთვის და მესამე პირებისთვის, ტელესაკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურებთან და ქსელებთან
წვდომის უზრუნველყოფა; სხვა ოპერატორებისთვის და მესამე პირებისთვის ტელესაკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის და ქსელების
გაქირავება; საძიები სისტემის მართვა და უზრუნველყოფა (მიწოდება); ტელესაკომუნიკაციო წვდომის მომსახურება; შეტყობინებების
და გამოსახულებების ავტომატიზირებული
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გადაგზავნა; კავშირი კომპიუტერის მეშვეობით; მონაცემების ან აუდიო ვიზუალური გამოსახულებების გადაგზავნა და განაწილება
გლობალური კომპიუტერული ქსელის ან ინტერნეტის მეშვეობით; მესამე პირებისთვის
ინტერნეტთან დროებითი წვდომის უზრუნველყოფა; ელექტრონული გადახდის მონაცემების ელექტრონული გადაგზავნის უზრუნველყოფა გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; ახალი ამბების სააგენტოს
მომსახურება; ახალი ამბების და მიმდინარე
მოვლენებზე ინფორმაციის გადაცემა; აპარატურის, მოწყობილობების, დანადგარების ან
დეტალების არენდით აღება, ლიზინგი ან გაქირავება ზემოთ აღნიშნული მომსახურების
შეთავაზებაში გამოყენებისთვის; ზემოთ აღნიშნულ ყველა მომსახურებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები, ინფორმაცია და
კონსულტაციები.
41 – განათლების და სასწავლო პროცესის
უზრუნველყოფის მომსახურება; გართობა;
სპორტული და კულტურული საქმიანობა; აღზრდასთან, გართობასთან, სპორტულ და
კულტურულ ღონისძიებებთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა ონლაინურ რეჟიმში კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან ან ინტერნეტიდან ან სხვა საშუალებებით; ელექტრონული თამაშების მომსახურება კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან ან ინტერნეტის საშუალებით; ვიდეოჩანაწერების,
აუდიოჩანაწერების და კომპიუტერული თამაშების გაქირავების მომსახურება; რადიო- და
ტელეგასართობი პროგრამების მომსახურება;
მუსიკალური ნაწარმოებების, ფილმების (სარეკლამო ფილმების გარდა), რადიო- და ტელეპროგრამების, ტელეშოპინგის და ვებშოპინგის პროგრამების გამოქვეყნება და შექმნა;
თამაშების და შეჯიბრებების ორგანიზება;
ონლაინური ელექტრონული პუბლიკაციების
უზრუნველყოფა; აბონენტებისთვის ვიდეო
თამაშების პროგრამების და პორტატიული
სათამაშო აპარატურის უზრუნველყოფა უსადენო კავშირის მეშვეობით (არაჩატვირთვადი); ელექტრონული წიგნების და ჟურნალების გამოქვეყნება ონლაინ რეჟიმში; ფილმების, სატელევიზიო და მუსიკალური ვიდეო
კონცერტების შეთავაზება ინტერაქტიური
ვებსაიტის მეშვეობით; ტექსტების გამოქვეყნება ელექტრონულ ფორმატში ან სხვაგვარად;
ხმოვანი და/ან ვიზუალური მატარებლების გამოქვეყნების და წარმოების მომსახურება; გამოფენების მომსახურება; გამოფენების და გამოფენების მომსახურების ონლაინურ რეჟიმში წვდომის უზრუნველყოფა; მუსიკალური
ნაწარმოებების, მუსიკალური, თეატრალური
და ვიდეო წარმოდგენების, ფესტივალების,
ტურების და სხვა მუსიკალური და კულტურუ-

ლი წარმოდგენების, ივენტების, და ღონისძიებების ორგანიზება და წარმოდგენა; ვიდეოთამაშების ივენტების ორგანიზება, მართვა და
სისტემატიზაცია; საბოლოო მონტაჟი მუსიკალური ნაწარმოებების, ვიდეოფილმების და
ფილმების სფეროში; ახალი ამბების პროგრამირების მომსახურება ინტერნეტის მეშვეობით გადაცემისათვის; კონფერენციების, სემინარების, სიმპოზიუმების, კონსულტაციების,
ვორკშოფების (მასტერ-კლასების), კურსების,
შეკრებების (მინი-ყრილობების) და გამოფენების ორგანიზება და ჩატარება; ინტერაქტიური და დისტანციური სწავლების ან ტრეინინგის კურსები და შეკრებები (სხდომები) ონლაინ რეჟიმში ტელესაკომუნიკაციო კავშირის ან
კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით ან უზრუნველყოფილი სხვა საშუალებებით; მთარგმნელების სამსახური; სამხატვრო გალერეების მომსახურება ონლაინ რეჟიმში ტელესაკომუნიკაციო კავშირის მეშვეობით; საქმიანი თამაშების მომსახურება; კლუბების მომსახურება; წარმოდგენებზე, სპორტულ და
კულტურულ ღონისძიებებზე ბილეთების დაჯავშნის და შეკვეთის მომსახურება; ელექტრონული ბიბლიოთეკები ელექტრონული ინფორმაციის გამოყენებისთვის (საარქივო ინფორმაციის ჩათვლით) ელექტრონული ტექსტების, აუდიო და/ან ვიდეო ინფორმაციის და
მონაცემების, თამაშების და გასართობი ღონისძიებების ფორმაში; ელექტრონული კონფერენციების, სადისკუსიო ჯგუფების და ჩეტ
ფორუმების ფუნქციონირება და უზრუნველყოფა; ინტერნეტიდან ციფრულ ფორმატში
მუსიკალური ნაწარმოებების (არაჩატვირთვადი) უზრუნველყოფა; ფოტოების, სურათების,
გრაფიკული გამოსახულებების, ხმოვანი ფრაგმენტების, ფილმების, ვიდეო და აუდიო-ვიზუალური პროგრამების (არაჩატვირთვადი)
უზრუნველყოფა ონლაინ რეჟიმში ან კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან ან ინტერნეტიდან
ან ინტერნეტის ვებსაიტებიდან; ფოტოგრაფირება; ზემოთ აღნიშნულ ყველა მომსახურებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის და რეკომენდაციების შეთავაზება.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო კვლევა და დამუშავება; ლაბორატორიული კვლევის მომსახურება; საკვლევი, საცდელ-კონსტრუქტორული დამუშავების მართვა; საქონლის მარკეტინგული კვლევა, დიზაინი და განვითარება; ტექნიკური კვლევა; კომპიუტერებთან, კომპიუტერულ პროგრამებთან, კომპიუტერულ სისტემებთან, კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების ტექნიკურ გადაწყვეტებთან, კომპიუტერულ თამაშებთან, ვირტუალური რეალობის
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, მონაცემ-
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თა დამუშავების სისტემებთან, მონაცემთა
მართვასთან, კომპიუტერიზებული ინფორმაციის დამუშავების სისტემებთან, ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებასთან, ტელესაკომუნიკაციო ტექნიკურ გადაწყვეტებთან, კავშირგაბმულობის გამოყენებასთან, კავშირგაბმულობის სისტემებთან და ქსელურ ინტერფეისებთან დაკავშირებული კვლევის, დაპროექტების და განვითარების (გაფართოების) მომსახურება და ზემოთ აღნიშნულთან დაკავშირებით ტექნიკური კონსულტაციების, ინფორმაციის და რეკომენდაციების შეთავაზება; კომპიუტერული ქსელებისთვის და სერვერებისთვის სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტირება და დამუშავება;
ღრუბლოვანი კომპიუტერული დამუშავების
ქსელებისთვის სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტირება და დამუშავება;
ტელესაკომუნიკაციო ქსელების ტექნიკური
პროექტირება და დაგეგმვა; კომპიუტერული
უსაფრთხოების პროგრამების პროექტირება
და დამუშავება; ელექტრონული მონაცემების
დამცავი სისტემების პროექტირება და დამუშავება; ტექნიკური შემოწმება; სამრეწველო
გამოცდა; ტექნიკური ანგარიშების მომზადება; კომპიუტერის მომსახურება; ღრუბლოვანი
კომპიუტერული დამუშავების ქსელების მომსახურება; კომპიუტერების აპარატურული საშუალებების განახლება და პროექტირება; კომპიუტერის პროგრამულ-აპარატურული საშუალებების ტექნიკური მომსახურება, განახლება, და პროექტირება (დიზაინი); კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფა და კომპიუტერული პროგრამები; კომპიუტერული პროგრამირების მომსახურება; კომპიუტერებთან და
კომპიუტერული ქსელების მოწყობილობებთან (საშუალებებთან) დაკავშირებით ინფორმაციის შეთავაზება; საინფორმაციო ტექნოლოგიის და ტელეკომუნიკაციების სფეროში
ტექნიკური რეკომენდაციები და კონსულტაციები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებასთან დაკავშირებით
ტექნიკური კონსულტაციები; კომპიუტერული
სისტემების ინტეგრირების, საინფორმაციო
ტექნოლოგიების სტრუქტურის (კონფიგურაციის) და ინფრასტრუქტურის სფეროში საკონსულტაციო და საინფორმაციო მომსახურება; კომპიუტერის დაცვასთან დაკავშირებული კონსულტაციები; კომპიუტერული სისტემების და ტელესაკომუნიკაციო სისტემების
და აღჭურვილობის პროექტირება და დამუშავება; კომპიუტერის მართვის მომსახურება;
კომპიუტერული ქსელების, ტელესაკომუნიკაციო ქსელების და მონაცემთა გადაცემის
ქსელების ოპერატიული მხარდაჭერის სამსახური; ონლაინური კომპიუტერული მომსახურება; პროგრამირების მომსახურება ონ-
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ლაინურ რეჟიმში; კომპიუტერის დაცვის პროგრამების პროგრამირება; ელექტრონულ ონლაინურ ქსელებთან წვდომის უზრუნველყოფა ინფორმაციის ძიების მიზნით; კომპიუტერების გაქირავება; დამუშავებული, გამოსახული და დაკომპლექტებული ჩანაწერები, რომლებიც განკუთვნილია ვებ გვერდების კომპილაციისთვის (გაერთიანებისთვის) ინტერნეტში; ვირტუალური და ინტერაქტიური გამოსახულების ფორმირების მომსახურება; მონაცემთა ბაზების, ინტრაქსელების და ვებ საიტების შექმნა, მართვა და მომსახურება; მესამე
პირებისთვის ვებსაიტების შექმნა, მართვა და
ინფორმაციის განთავსება; მონაცემთა ბაზების, ვებ-ლოგების(ბლოგების), ვებ-პორტალების განთავსება; პლატფორმების განთავსება
ინტერნეტში; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის განთავსება მესამე პირებისთვის; მეხსიერების სივრცის განთავსება ინტერნეტში; ვებ საიტებისთვის მეხსიერების
სივრცის განთავსება და გაქირავება; ელექტრონული ვაჭრობის პლატფორმების განთავსება ინტერნეტში; მულტიმედიური და (გამოსაყენებელი) ინტერაქტიური სისტემების
განთავსება; პროგრამული უზრუნველყოფის
განთავსება ბიბლიოთეკის მართვაში გამოყენებისთვის; ინტერაქტიური დისკუსიების განხორციელებისათვის ონლაინური საშუალებების განთავსება; მესამე პირებისთვის ონლაინური ვებ-საიტების განთავსება; კომპიუტერიზებული მონაცემების, ფაილების, საშუალებების და ინფორმაციის განთავსება; სერვერების განთავსება; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია და მხარდაჭერა; კომპიუტერის მონაცემთა ბაზის წვდომის დროის ლიზინგი; კომპიუტერის ბიულეტენის და განცხადებების ელექტრონული
დაფისა და კომპიუტერული ქსელის წვდომის
დროის ლიზინგი; ონლაინური გამოყენებითი
პროგრამების, პროგრამული საშუალებების,
და ონლაინური არაჩატვირთვადი, სისტემური
პროგრამული უზრუნველყოფის დროებითი
გამოყენების შეთავაზება კომპიუტერული ქსელებისთვის და სერვერებისათვის; სისტემური
პროგრამული უზრუნველყოფის გაქირავება
ღრუბლოვანი კომპიუტერული დამუშავების
ქსელების მისაწვდომობისთვის და გამოყენებისთვის; სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფის გაქირავება კომპიუტერული ქსელებისთვის და სერვერებისთვის; ვებ-სერვერების (ინტერნეტ-სერვერების) გაქირავება;
კომპიუტერული თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფის გაქირავება; ონლაინური არაჩატვირთვადი სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფის დროებითი გამოყენების შეთავაზება მონაცემთა ღრუბლოვანი კომპიუტერული დამუშავების ქსელების მისაწვდომო-

#17 2015 09 10

sasaqonlo niSnebi
ბისთვის და მათი გამოყენებისთვის; კომპიუტერული უსაფრთხოების (კომპიუტერის დაცვის) პროგრამების შეთავაზება დროებითი
გამოყენებისთვის; სერვერებზე მეხსიერების
სივრცის გაქირავება ელექტრონული განცხადებების დაფების განთავსებისთვის; ISP (ინტერნეტ მომსახურების პროვაიდერი) მომსახურება; დომენების რეგისტრების კომპილაცია, შექმნა და შენარჩუნება (მომსახურება);
ვებ საიტების, ვებ გვერდების, და პორტალების შექმნა, მუშაობა და მომსახურება (შენარჩუნება) ჩაწერილი ტექსტებისთვის, გამოსახულებებისთვის და მუსიკალური ნაწარმოებებისათვის, რომლებიც შემოთავაზებულია ან
კომპიუტერებით ან მობილური ტელეფონებით; ინფორმაციის და რეკომენდაციების (კონსულტაციების) შეთავაზება ონლაინურ რეჟიმში კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან ან
ინტერნეტიდან; კომპიუტერული სისტემების
მონიტორინგი დისტანციური წვდომით; კომპიუტერის დაცვის მომსახურება კომპიუტერულ ქსელში არალეგალური წვდომის წინააღმდეგ; IT (საინფორმაციო ტექნოლოგიები)
პროექტების მართვა; კომპიუტერული ქსელის
კონფიგურაცია პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით; კომპიუტერული სისტემების ინტეგრირების მომსახურება; კომპიუტერული პროექტების მართვა ელექტრონული
მონაცემების დამუშავების (EDP) სფეროში;
სერვერების საორგანიზაციო მართვა; ამინდის პროგნოზი; მეტეოროლოგიური სამსახური; ინტერიერის დიზაინის მომსახურება; ელექტრონული მონაცემების შენახვასთან დაკავშირებული მომსახურება; საძიები სისტემის მუშაობა და უზრუნველყოფა (მიწოდება);
ზემოთ აღნიშნულ ყველა მომსახურებასთან
დაკავშირებით ინფორმაციის და რეკომენდაციების მიწოდების მომსახურება.
__________________________________________
(260) AM 2015 79188 A
(210) AM 79188
(220) 2014 10 22
(731) აო "პროფიტინვესტ"
სვერდლოვსკაია ობლ, ეკატერინბურგ,
ულ. ფროლოვა 27, ოფ. 10 (რუსეთის
ფედერაცია 620028), რუსეთის ფედერაცია
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

НЕКТАР КОЛОСКА

(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(260) AM 2015 79359 A
(210) AM 79359
(220) 2014 11 05

(731) შპს `ჯანი~
ღამბაშიძის ქ. 3, 0179, თბილისი,
საქართველო
(740) ალექსანდრე ბოროხოვიჩი
(540)

(591) თეთრი, შავი, ლიმონისფერი
(531) 05.07.10, 26.04.15, 28.19, 29.01.13
(511)
35 – საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის.
__________________________________________
(260) AM 2015 79581 A
(210) AM 79581
(220) 2014 11 20
(731) შპს `ჰერბალ პრეპარატი~
ბალანჩივაძის ქ. 43, 0171 თბილისი,
საქართველო
(540)

TOURMALINE
თურმალინი
ТУРМАЛИН

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვები და
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის;
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები;
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________
(260) AM 2015 79695 A
(210) AM 79695
(220) 2014 11 28
(731) შპს `სმაილი~
ალ. ყაზბეგის გამზ. 24, 3800, თბილისი,
საქართველო
(740) ქეთევან ანთიძე
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(540)

(591) ყვითელი, შავი
(531) 02.05.23, 28.19, 29.01.12, 02.05.01
(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.
11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები.
__________________________________________
(260) AM 2015 79752 A
(210) AM 79752
(220) 2014 12 02
(731) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა №65, 0165 თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

ტურბომიკრონ G
ТУРБОМИКРОН G
TURBOMICRON G

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
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(260) AM 2015 79786 A
(210) AM 79786
(220) 2014 12 04
(731) გიორგი ტვილდიანი
ეგნატე ნინოშვილის ქ. 4, 4600 ქუთაისი,
საქართველო
(740) გიორგი ტვილდიანი
(540)

ჩაიცვი ძალა

(511)
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა და ჩანთები.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი
და ქამრები.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური და ვაჭრობა.
__________________________________________
(260) AM 2015 79787 A
(210) AM 79787
(220) 2014 12 04
(731) გიორგი ტვილდიანი
ეგნატე ნინოშვილის ქ. 4, 4600 ქუთაისი,
საქართველო
(740) გიორგი ტვილდიანი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01, 27.05.10
(511)
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა და ჩანთები.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი
და ქამრები.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური და ვაჭრობა.
__________________________________________
(260) AM 2015 79788 A
(210) AM 79788
(220) 2014 12 04
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(731) გიორგი ტვილდიანი
ეგნატე ნინოშვილის ქ. 4, 4600 ქუთაისი,
საქართველო
(740) გიორგი ტვილდიანი
(540)

(731) აჯიო ფარმაცევტიქალს ლტდ.
ა-38 ნანდჯიოტ, ინდ. ესტეიტ, კურლაანდხერი როაუდ, სეიფდპულ, მუმბაი
400 072, ინდოეთი
(740) ალექსანდრე კვერნაძე
(540)

Perteid

(591) შავ-თეთრი
(531) 23.03.17
(511)
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა და ჩანთები.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი და ქამრები.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური და ვაჭრობა.
__________________________________________
(260) AM 2015 79802 A
(210) AM 79802
(220) 2014 12 05
(731) აჯიო ფარმაცევტიქალს ლტდ.
ა-38 ნანდჯიოტ, ინდ. ესტეიტ, კურლაანდხერი როაუდ, სეიფდპულ, მუმბაი
400 072, ინდოეთი
(740) ალექსანდრე კვერნაძე
(540)

Ectazin

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2015 79803 A
(210) AM 79803
(220) 2014 12 05

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2015 79809 A
(210) AM 79809
(220) 2014 12 05
(731) ნიჩიჰა კორპორეიშნ
12, შიოდომე-ჩო, მინატო-კუ, ნაგოია-ში,
აიჩი, 455-8550 იაპონია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) თეთრი, მწვანე, ლურჯი
(531) 26.04.02, 26.11.07, 26.11.12, 27.05.17,
29.01.12
(511)
6 – ფერადი ლითონები და მათი შენადნობები;
ლითონის სამშენებლო მასალები, სახელდობრ, პანელები და ფილები ჭერისათვის და
პანელები იატაკისათვის; სამშენებლო პანელების დასამონტაჟებელი ლითონის კონსოლები; ლითონის სამშენებლო ჩარდახები; ლითონის საფარები კონსტრუქციებისა და შენობებისათვის; ლითონის სახურავები; კედლის
მოსაპირკეთებელი ლითონის მასალები; ლითონის ფილები მშენებლობისათვის; ლითონის საფარები სახურავისათვის; ლითონის სამშენებლო პანელები, სახელდობრ, პანელები
და ფილები ჭერისათვის და პანელები იატაკისათვის; სამშენებლო მასალები, სახელდობრ, კომპოზიციური პანელები დამზადებული უმეტესად ლითონისაგან; ლითონისაგან
დამზადებული ცეცხლგამძლე სამშენებლო
მასალები; ლითონის სამშენებლო მოსაპირკეთებელი მასალები.
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19 – სამშენებლო მასალები არალითონური;
შემაერთებელი ფიტინგები (არალითონური);
დეკორატიული პროფილები ფანჯრებისათვის
(არალითონური); აგური; კერამიკული კედლის პანელები; კერამიკული გარე კუთხოვანები; კერამიკული შიგა კუთხოვანები; დეკორატიული კერამიკული პროფილები ფანჯრისათვის; კერამიკული კრამიტი; კერამიკული
ასაკრავები და საფარები კედლის პანელებისა
და ფილებისათვის; კერამიკის ფილები; კირქვისაგან დამზადებული კრამიტი; კირქვის
მასალებისაგან დამზადებული კედლის ფილები; კირქვის მასალებისაგან დამზადებული
გარე კუთხოვანები; კირქვის მასალებისაგან
დამზადებული შიგა კუთხოვანები; კირქვის
მასალებისაგან დამზადებული დეკორატიული პროფილები ფანჯრისათვის; კირქვის
მასალებისაგან დამზადებული ასაკრავები და
საფარები კედლის პანელებისა და ფილებისათვის; კირქვის მასალებისაგან დამზადებული ფილები; კირქვის მასალებისაგან დამზადებული სახურავის საფარები; კირქვის მასალებისაგან დამზადებული იატაკის საფარები;
კედლის ფილები და პანელები მობათქაშებული ზედაპირით; რეზინის საფარი იატაკისათვის; რეზინის ასაკრავები და საფარები კედლის პანელებისა და ფილებისათვის; რეზინის
სახურავის საფარები; პლასტიკატის კრამიტი;
პლასტიკატის კედლის პანელები; პლასტიკატის გარე კუთხოვანები; პლასტიკატის შიგა
კუთხოვანები; პლასტიკატის დეკორატიული
პროფილები ფანჯრებისათვის; პლასტიკატის
ასაკრავები და საფარები კედლის პანელებისა
და ფილებისათვის; პლასტიკატის საფარი
იატაკისათვის; პლასტიკატის ფურცლები სახურავისათვის; სამშენებლო დაფები ხელოვნური მასალისაგან; მზა სამშენებლო ნაკრები
არალითონური; ცემენტი და ცემენტის ნაწარმი; ცემენტისაგან დამზადებული გარე კედლები; სამშენებლო ხარაჩოები; სამშენებლო
ქვა; სამშენებლო მინა.
__________________________________________
(260) AM 2015 79819 A
(210) AM 79819
(220) 2014 12 05
(731) მეგა იალითიმ ფაზარლამა ვე დიშ
თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი
ორგანიზე სანაიი ბოლგესი 3. ქისიმ 1.
ფარსელ 279 ადა N1 ელაზიღი, თურქეთი
(740) ვახტანგ ტოროტაძე
(540)

48

(591) ალიზარინის წითელი, რკინანაცრისფერი, თეთრი
(531) 27.05.05, 29.01.12, 26.11.13
(511)
17 – კაუჩუკი, რეზინი, გუტაპერჩი, აზბესტი,
ქარსი და სინთეტიკური ნაწარმი (ნახევარფაბრიკატები) დამზადებული ამ მასალებისაგან
ფხვნილის, ბრიკეტების, პანელების და კილიტას სახით, რომელიც მიეკუთვნება ამ კლასს;
ნაწილობრივ დამუშავებული პლასტმასის ნაწარმი; დასაგმანი, შესამჭიდროებელი და საიზოლაციო მასალა; არალითონური მოქნილი
მილები; საიზოლაციო მასალები შენობებისათვის; საიზოლაციო ბოჭკოვანი მინა შენობებისათვის; ბოჭკოვანი მინის საიზოლაციო
ქსოვილები; ლითონის საიზოლაციო კილიტა;
ნესტისაგან დამცავი საიზოლაციო შედგენილობები შენობისათვის; საიზოლაციო ფირები
ქაფმასალებისგან შენობისათვის; თბოსაიზოლაციო მასალა; ელექტროგადამცემი ხაზის
იზოლატორები; საიზოლაციო ქსოვილები;
ლითონის საიზოლაციო კილიტა; საიზოლაციო საღებავი; საიზოლაციო ქაღალდი; აზბესტის ქაღალდი; აზბესტის ტილო; აზბესტის
ქსოვილი; წებვადი ლენტები სამედიცინოს, საკანცელარიოსა და საყოფაცხოვრებოს გარდა;
საიზოლაციო ლენტები; აზბესტის საფარები;
აზბესტის ფურცლები; აზბესტის ქეჩა.
19 – სამშენებლო მასალა არალითონური; ხისტი სამშენებლო მილები არალითონური; ასფალტი, ფისები და ბიტუმი; არალითონური
გადასაადგილებელი კონსტრუქციები და ნაგებობები; არალითონური ძეგლები; არალითონური გადასაადგილებელი კონსტრუქციები; სამშენებლო ნაწილები, ნაგებობები, ბოძები, გისოსები არალითონური; არალითონური
ბუნებრივი ან სინთეტიკური სამშენებლო საფარი ფირფიტების ან ზოლების სახით (თბურად მისაკრობი); მინის პანელები მშენებლობისათვის; მინაბლოკები; მინის ფილები; ფანჯრის მინა; ფანჯრის მინა (მშენებლობისთვის); საიზოლაციო მინა (მშენებლობისთვის);
ბათქაში მშენებლობის მიზნებისათვის, კერძოდ, თაბაშირმუყაო, თაბაშირის პანელები,
თაბაშირის კედლები, თაბაშირი სწრაფად
მშენებარე ნაგებობებისთვის.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; მესამე პირების სასარგებლოდ შემდეგი საქონლის ერთად თავშეყრა და მყიდველისთვის არჩევანისა და ყიდვის საშუალების
მიცემა: საიზოლაციო მასალები, მასალები
ნაგებობების იზოლაციისათვის, მინაბოჭკოვანი საიზოლაციო მასალები შენობებისათვის, მინაბოჭკოვანი ქსოვილები შენობების
იზოლაციისათვის, ლითონის კალიტა ნაგებობების იზოლაციისათვის, ნესტისაგან დამცავი
საიზოლაციო შემადგენლობები შენობისათ-
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ვის, პილები ქაფმასალებისაგან ნაგებობების
იზოლაციისათვის, თბოსაიზოლაციო მასალები, ელექტროგადამცემი ხაზის იზოლატორები; საიზოლაციო ქსოვილები; ლითონის საიზოლაციო კილიტა; საიზოლაციო საღებავი;
საიზოლაციო ქაღალდი; აზბესტის ქაღალდი;
აზბესტის ტილო; აზბესტის ქსოვილი; წებვადი ლენტები სამედიცინოს, საკანცელარიოსა
და საყოფაცხოვრებოს გარდა; საიზოლაციო
ლენტები; აზბესტის საფარები; აზბესტის ფურცლები, აზბესტის ქეჩა, კაუჩუკი, არალითონური გადასაადგილებელი კონსტრუქციები,
სამშენებლო ნაწილები, ნაგებობები, ბოძები,
გისოსები, ბუნებრივი ან სინთეტიკური სამშენებლო საფარი ფირფიტების ან ზოლების
სახით (თბურად მისაკრობი); მინის პანელები
მშენებლობისათვის; მინაბლოკები; მინის ფილები; ფანჯრის მინა; ფანჯრის მინა [მშენებლობისთვის]; საიზოლაციო მინა (მშენებლობისთვის); ბათქაში მშენებლობის მიზნებისათვის, კერძოდ, თაბაშირმუყაო, თაბაშირის პანელები, თაბაშირის კედლები, თაბაშირი
სწრაფად მშენებარე ნაგებობებისთვის (ტრანსპორტის გარდა); ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი
მომსახურეობის შეთავაზება საცალო მაღაზიების, საბითუმო საწყობების მიერ, საფოსტო კატალოგების ან მასობრივი ინფორმაციის
ელექტრონული საშუალებების, მათ შორის,
ვებსაიტების ან სავაჭრო სატელევიზიო პროგრამების მეშვეობით.
__________________________________________
(260) AM 2015 79825 A
(210) AM 79825
(220) 2014 12 05
(731) არმ ლიმიტედ
110 ფულბორნ როუდ, კემბრიჯი
CB1 9NJ, გაერთიანებული სამეფო
(740) ვახტანგ ტოროტაძე
(540)

ARM

(511)
9 – მონაცემთა დასამუშავებელი ელექტრონული მოწყობილობები; კომპიუტერული ტექნიკა; ინტეგრირებული ელექტროწრედები; ინტეგრალური მიკროსქემები; მიკროპროცესორები; პროცესორები (ცენტრალური პროცესორული ბლოკები); ჩიპები (ინტეგრირებული
ელექტროწრედები); სპეციალური გამოყენების ინტეგრირებული ელექტროწრედები; გრაფიკული ინტეგრირებული პროცესორული
ბლოკები; ნახევარგამტარი ინტელექტუალური ბირთვები (IP-cores), ბრძანებათა ნაკრების
არქიტექტურა; ბრძანებათა ნაკრების არქიტექტურა ბრძანებათა შეკვეცილ ნაკრებიანი
კომპიუტერებისთვის (RISC-based); მიკროკონტროლერები; ელექტრონული ჩიპები; მონაცე-

მთა პროცესორები; ინტერფეისი კომპიუტერებისთვის; ბეჭდვითი პლატები; ელექტრონული
პლატები; ტელეფონები; მობილური გამოთვლითი მოწყობილობები, მათ შორის, პორტატიული კომპიუტერები; ლეპტოპები, ნოუთბუქები; სუბნოუთბოქები (ულტრაპორტატიული
ნოუთბოქები), ულტრამობილური კომპიუტერები, პლანშეტური კომპიუტერები, პლანშეტური კომპიუტერები ინტერნეტისთვის, პერსონალური პორტატიული კომპიუტერები, პერსონალური ჯიბის კომპიუტერები, პერსონალური ჯიბის კომპიუტერები მობილური ტელეფონის ინტეგრირებული ფუნქციებით, მობილური ტელეფონები, სმარტფონები, ხელში
დასაჭერი კომპიუტერები, ხელში დასაჭერი
სათამაშო კონსოლები, GPS ნავიგაციის მოწყობილობები და პერსონალური მედია პლეიერები; სერვერები; ელექტრონული სენსორები;
სმარტ (ინტელექტუალური) მოწყობილობები,
მათ შორის, სმარტ-კარტები, სმარტ-კარტების
წამკითხველი, სმარტ-გამზომები, დისტანციური სმარტ-კონტროლერები, სმარტ-ბრასლეტები, მაჯის სმარტ-საათ-ტელეფონი და
სმარტ-კალამი; სხეულზე სატარებელი მობილური მოწყობილობები; სხეულზე სატარებელი კომპიუტერები; ციფრული ტელევიზიის
მიმღებები; მოდემები; ინტეგრირებული მიმღები მოწყობილობები; ვიდეო შიფრატორები და
ტრანსკოდერები; ელექტრონული წიგნები;
მონაცემთა ტერმინალები; მონაცემთა დასამუშავებელი მოწყობილობები; მოწყობილობები უკაბელო კავშირგაბმულობისათვის; ტელევიზორები; სმარტ-ტელევიზორები; კომპიუტერები ჰორიზონტალური ზედაპირით; mp3
პლეიერები; mp4 პლეიერები; ელექტრონული
დაცვის მოწყობილობები; ელექტრონული განათების სმარტ-მოწყობილობები; ელექტრონული ენერგიის მოხმარების მონიტორინგის
მოწყობილობები; ელექტრონული საავტომობილო მოწყობილობები; ელექტრონული მეხსიერების მოწყობილობები; ელექტრონული
მოწყობილობები მიბმულ ქსელში მონაცემთა
მიღება-გადაცემისათვის; პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული პროგრამები
დიზაინის, დამუშავების, მოდელირების, სიმულირების, შედგენის, პროგრამების აწყობის,
შემოწმების, ინტეგრალური ელექტროწრედების კონსტრუირების და ინტერფეისის უზრუნველყოფისთვის,
მიკროპროცესორებში,
მიკროპროცესორების ბირთვებში, ნახევრადგამტარ ინტელექტუალურ ბირთვებში (IP-cores), ნახევრადგამტარი ინტელექტუალური ბირთვების (IP-cores) გაფართოვების არქიტექტურაში, მაკროს-უჯრედებში, მიკროკონტროლერებში, ინტერფეისის სალტეებსა და ბეჭდვით პლატებში გამოყენებისათვის; პროგრამული უზრუნველყოფა დიზაინის, დამუშავე-
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ბის, მოდელირების, სიმულირების, შედგენის,
პროგრამების აწყობის, შემოწმების, გამოყენებითი პროგრამების და ოპერაციული სისტემების პროგრამების კონსტრუირების და ინტერფეისის უზრუნველყოფისათვის ინტეგრირებულ ელექტროწრედებზე მოწყობილობებში გამოსაყენებლად; მიკროპროცესორების
საპროექტო ფაილის პროგრამები; პროგრამული უზრუნველყოფა სერვერებისათვის; ოპერაციული სისტემების პროგრამები; ვებ-მომსახურების პროგრამები; დაცვის და კრიპტოგრაფიის პროგრამები; ელექტრონული პუბლიკაციები (ჩამოსატვირთი და ნაკადური) ელექტრონული მოწყობილობების, მიკროპროცესორების, კომპიუტერების, პროგრამული უზრუნველყოფის, მოწყობილობებთან ინტეგრირებული ელექტროწრედების და ინტერნეტსაგნების მოწყობილობების (internet-ofthingsdevices) შესახებ.
16 – ყველა ბეჭდვითი მასალა ელექტრონული
მოწყობილობების, მიკროპროცესორების, ინტეგრალური მიკროსქემების, პროცესორების
(ცენტრალური პროცესორული ბლოკების),
ჩიპების (ინტეგრირებული ელექტროწრედების), სპეციალური გამოყენების ინტეგრირებული ელექტროწრედების, გრაფიკული ინტეგრირებული პროცესორული ბლოკების, ნახევარგამტარი ინტელექტუალური ბირთვების
(IP-cores), ბრძანებათა ნაკრების არქიტექტურის, ბრძანებათა ნაკრების არქიტექტურის
ბრძანებათა შეკვეცილ ნაკრებიანი კომპიუტერებისთვის (RISC-based) შესახებ; ყველა ბეჭდვითი მასალა პროცესორებზე აწყობილი მოწყობილობების, ინტეგრირებული ელექტროწრედების, კომპიუტერული ტექნიკის, პროგრამული უზრუნველყოფის, ინტეგრირებულ
ელექტროწრედებზე აწყობილი მოწყობილობების და ინტერნეტ-საგნების მოწყობილობების (internet-of-things devices) შესახებ; ტექნიკური დოკუმენტაცია ელექტრონული მოწყობილობების, მიკროპროცესორების, ინტეგრალური მიკროსქემების, პროცესორების (ცენტრალური პროცესორული ბლოკების), ჩიპების
(ინტეგრირებული ელექტროწრედების), სპეციალური გამოყენების ინტეგრირებული ელექტროწრედების, გრაფიკული ინტეგრირებული პროცესორული ბლოკების, ნახევარგამტარი ინტელექტუალური ბირთვების (IP-cores),
ბრძანებათა ნაკრების არქიტექტურის; ბრძანებათა ნაკრების არქიტექტურის ბრძანებათა
შეკვეცილ ნაკრებიანი კომპიუტერებისთვის
(RISC-based) დიზაინის და დამუშავების შესახებ; ტექნიკური დოკუმენტაცია პროცესორებზე აწყობილი მოწყობილობების, ინტეგრირებული ელექტროწრედების, კომპიუტერული
ტექნიკის, პროგრამული უზრუნველყოფის, ინტეგრირებულ ელექტროწრედებზე აწყობილი
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მოწყობილობების და ინტერნეტ-საგნების მოწყობილობების (internet-of-things devices), მაკროს-უჯრედების, მიკროკონტროლერებში, ინტერფეისის სალტეების და ბეჭდვითი პლატების დიზაინის და დამუშავების შესახებ; ყველა სახის მომხმარებლის ინსტრუქციაები ელექტრონული მოწყობილობების დიზაინის და
დამუშავების, მიკროპროცესორების, ინტეგრალური მიკროსქემების, პროცესორების (ცენტრალური პროცესორული ბლოკების), ჩიპების (ინტეგრირებული ელექტროწრედების),
სპეციალური გამოყენების ინტეგრირებული
ელექტროწრედების, გრაფიკული ინტეგრირებული პროცესორული ბლოკების, ნახევარგამტარი ინტელექტუალური ბირთვების (IP-cores),
ბრძანებათა ნაკრების არქიტექტურის; ბრძანებათა ნაკრების არქიტექტურის ბრძანებათა
შეკვეცილ ნაკრებიანი კომპიუტერებისთვის
(RISC-based) დიზაინის და დამუშავების შესახებ; ყველა სახის მომხმარებლის ინსტრუქციები პროცესორებზე აწყობილი მოწყობილობების, ინტეგრირებული ელექტროწრედების,
კომპიუტერული ტექნიკის, პროგრამული უზრუნველყოფის, ინტეგრირებულ ელექტროწრედებზე აწყობილი მოწყობილობების და
ინტერნეტ-საგნების მოწყობილობების (internet-of-things devices), მაკროს-უჯრედების, მიკროკონტროლერებში, ინტერფეისის სალტეების და ბეჭდვითი პლატების დიზაინის და
დამუშავების შესახებ; ბეჭდვითი მასალები
ელექტრონული მოწყობილობების, მიკროპროცესორების, ინტეგრალური მიკროსქემების, პროცესორების (ცენტრალური პროცესორული ბლოკების), ჩიპების (ინტეგრირებული
ელექტროწრედების), სპეციალური გამოყენების ინტეგრირებული ელექტროწრედების,
გრაფიკული ინტეგრირებული პროცესორული
ბლოკების, ნახევარგამტარი ინტელექტუალური ბირთვების (IP-cores), ბრძანებათა ნაკრების
არქიტექტურის; ბრძანებათა ნაკრების არქიტექტურის ბრძანებათა შეკვეცილ ნაკრებიანი
კომპიუტერებისთვის (RISC-based) მოქმედების
და ტექნიკური მახასიათებლების შესახებ;
ბეჭდვითი მასალები პროცესორებზე აწყობილი მოწყობილობების, ინტეგრირებული ელექტროწრედების, კომპიუტერული ტექნიკის,
პროგრამული უზრუნველყოფის, ინტეგრირებულ ელექტროწრედებზე აწყობილი მოწყობილობების და ინტერნეტ-საგნების მოწყობილობების (internet-of-things devices), მაკროსუჯრედების, მიკროკონტროლერებში, ინტერფეისის სალტეების და ბეჭდვითი პლატების
მოქმედების და ტექნიკური მახასიათებლების
შესახებ.
42 – ინტელექტუალური საკუთრების და შესაბამისი უფლებების დიზაინი და შექმნა; კვლევა, დამუშავება, დიზაინი, ტექნიკური კონ-
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სულტაციები და ტექნიკური დახმარების მომსახურება დაკავშირებული ელექტრონულ მოწყობილობებთან, მიკროპროცესორებთან, ინტეგრალურ მიკროსქემებთან, პროცესორებთან (ცენტრალურ პროცესორულ ბლოკებთან), ჩიპებთან (ინტეგრირებულ ელექტროწრედებთან), სპეციალური გამოყენების ინტეგრირებულ ელექტროწრედებთან, გრაფიკულ
ინტეგრირებულ პროცესორულ ბლოკებთან,
ნახევარგამტარ ინტელექტუალურ ბირთვებთან (IP-cores, ბრძანებათა ნაკრების არქიტექტურასთან და ბრძანებათა ნაკრების არქიტექტურასთან ბრძანებათა შეკვეცილ ნაკრებიანი
კომპიუტერებისთვის (RISc-based); კვლევა, დამუშავება, დიზაინი, ტექნიკური კონსულტაციები და ტექნიკური დახმარების მომსახურება დაკავშირებული პროცესორებზე აწყობილ
მოწყობილობებთან, ინტეგრირებულ ელექტროწრედებთან, კომპიუტერულ ტექნიკასთან,
კომპიუტერულ პროგრამებთან, ინტეგრირებულ ელექტროწრედებზე აწყობილ მოწყობილობებთან და ინტერნეტ-საგნების მოწყობილობებთან (internet-of-things devices), მაკროსუჯრედებთან, მიკროკონტროლერებთან, ინტერფეისის სალტეებთან და ბეჭდვით პლატებთან; კვლევა, დამუშავება, დიზაინი, ტექნიკური კონსულტაციები და ტექნიკური დახმარების მომსახურება დაკავშირებული კომპიურეტულ პროგრამებთან; კვლევა, დამუშავება,
დიზაინი, ტექნიკური კონსულტაციები და ტექნიკური დახმარების მომსახურება დაკავშირებული პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, რომელიც გამოიყენება დიზაინის, დამუშავების,
მოდელირების, სიმულირების, შედგენის,
პროგრამების აწყობის, შემოწმების, ინტეგრალური ელექტროწრედების კონსტრუირების
და ინტერფეისის უზრუნველყოფისთვის მიკროპროცესორებში, მიკროპროცესორების ბირთვებში, ნახევრადგამტარ ინტელექტუალურ
ბირთვებში (IP-cores) და ნახევრადგამტარი ინტელექტუალური ბირთვების (IP-cores) გაფართოვების არქიტექტურაში; კვლევა, დამუშავება, დიზაინი, ტექნიკური კონსულტაციები და
ტექნიკური დახმარების მომსახურება დაკავშირებული პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, რომელიც გამოიყენება დიზაინის, დამუშავების, მოდელირების, სიმულირების, შედგენის, პროგრამების აწყობის, შემოწმების, ინტეგრალური ელექტროწრედების კონსტრუირების და ინტერფეისის უზრუნველყოფისთვის მაკროს-უჯრედებში, მიკროკონტროლერებში, ინტერფეისის სალტეებსა და ბეჭდვით
პლატებში გამოყენებისათვის; კვლევა, დამუშავება, დიზაინი, ტექნიკური კონსულტაციები
და ტექნიკური დახმარების მომსახურება დაკავშირებული პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, რომელიც გამოიყენება დიზაინის, დამუ-

შავების, მოდელირების, სიმულირების, შედგენის, პროგრამების აწყობის, შემოწმების, ინტეგრალური ელექტროწრედების კონსტრუირების და ინტერფეისის უზრუნველყოფისათვის გამოყენებითი პროგრამების და ოპერაციული სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფის ინტეგრირებულ ელექტროწრედებზე
მოწყობილობებში გამოსაყენებლად; კვლევა,
დამუშავება, დიზაინი, ტექნიკური კონსულტაციები და ტექნიკური დახმარების მომსახურება დაკავშირებული პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, რომელიც გამოიყენება სერვერებზე, ოპერაციულ სისტემებში, ვებ-მომსახურებისათვის და დაცვასა და კრიპტოგრაფიისათვის.
__________________________________________
(260) AM 2015 79845 A
(210) AM 79845
(220) 2014 12 08
(731) კენტუკი ფრაიდ ჩიკენ ინტერნეშენელ
ჰოლდინგზ, ინკ.
1441 გარდინერ ლეინი, ლუისვილი,
კენტუკი 40213, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

OPENING HORIZONS

(511)
36 – ობოლი ბავშვების სწავლებისა და პროფესიული მომზადებისათვის განკუთვნილი
საქველმოქმედო სახსრების შეგროვება; საქველმოქმედო სახსრების შეგროვება, მართვა
და განაწილება.
41 – მომსახურება განათლების და პროფესიული მომზადების სფეროში, რომელიც ხორციელდება ქველმოქმედების საფუძველზე; ობოლი ბავშვების პროფესიული ორიენტირება,
რომელიც ხორციელდება ქველმოქმედების
საფუძველზე (განათლებასთან და სწავლებასთან დაკავშირებული რჩევები); ობოლი ბავშვების პროფესიული გადამზადება, რომელიც ხორციელდება ქველმოქმედების საფუძველზე.
__________________________________________
(260) AM 2015 79846 A
(210) AM 79846
(220) 2014 12 08
(731) კენტუკი ფრაიდ ჩიკენ ინტერნეშენელ
ჰოლდინგზ, ინკ.
1441 გარდინერ ლეინი, ლუისვილი,
კენტუკი 40213, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)
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(511)
36 – ობოლი ბავშვების სწავლებისა და პროფესიული მომზადებისათვის განკუთვნილი
საქველმოქმედო სახსრების შეგროვება; საქველმოქმედო სახსრების შეგროვება, მართვა
და განაწილება.
41 – მომსახურება განათლების და პროფესიული მომზადების სფეროში, რომელიც ხორციელდება ქველმოქმედების საფუძველზე; ობოლი ბავშვების პროფესიული ორიენტირება,
რომელიც ხორციელდება ქველმოქმედების
საფუძველზე (განათლებასთან და სწავლებასთან დაკავშირებული რჩევები); ობოლი
ბავშვების პროფესიული გადამზადება, რომელიც ხორციელდება ქველმოქმედების საფუძველზე.
__________________________________________

(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

(591) მოცისფრო მწვანე, ნაცრისფერი
(531) 29.01.12, 27.05.22
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.

(260) AM 2015 79879 A
(210) AM 79879
(220) 2014 12 10
(731) შპს "აქსა მედიქალ"
დ. აღმაშენებლის გამზ. 150, 0112,
თბილისი, საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________

(591) ნაცრისფერი, მოცისფრო მწვანე
(531) 27.05.05, 27.05.22, 28.19, 29.01.12
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.

(260) AM 2015 79884 A
(210) AM 79884
(220) 2014 12 11
(731) შპს „საირმე მინერალ ვოთერს“
კურორტი საირმე, 1000, ბაღდათის
რაიონი, საქართველო
(740) აგნესა ბართაია
(540)

36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში
__________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(531) 03.04.07, 06.01.01, 28.19
(511)
32 – წყალი.
__________________________________________

(260) AM 2015 79880 A
(210) AM 79880
(220) 2014 12 10
(731) შპს "აქსა მედიქალ"
დ. აღმაშენებლის გამზ. 150, 0112,
თბილისი, საქართველო

(260) AM 2015 79924 A
(210) AM 79924
(220) 2014 12 12
(731) რაშენელ ინტელექტუალ ჰოლდინგს
ლიმიტიდ
დაგლას ბეი კომპლექს, კინგ ედუარდ
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როუდი, IM3 1DZ ონკანი, მენის კუნძული
(დიდი ბრიტანეთის)
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

POKERSTARS

(511)
9 – კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის პროგრამები; კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფა და კომპიუტერის პროგრამები დაკავშირებული და ასახული თამაშებთან, სამორინეს თამაშებთან, ბანქოსთან თამაშებთან, აზარტულ თამაშებთან
ან ნიძლავთან; ინტერნეტიდან ან ინტერნეტის
მეშვეობით ჩასატვირთი კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა და კომპიუტერის
პროგრამები; კომპიუტერის აპლიკაციური
პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის
აპლიკაციური პროგრამული უზრუნველყოფა
დაკავშირებული და ასახული თამაშებთან,
სამორინეს თამაშებთან, ბანქოსთან თამაშებთან, აზარტულ თამაშებთან ან ნიძლავთან;
კომპიუტერის აპლიკაციური პროგრამული
უზრუნველყოფა პორტატიული, მობილური,
ჯიბის და ტაბლეტის ტიპის მოწყობილობებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ტელეკომუნიკაციების და კავშირის
საშუალებებისთვის ადგილობრივი და გლობალური კავშირის ქსელების მეშვეობით, WiFi-ის, ინტერნეტის, ექსტრანეტის, ტელევიზიის, მობილური კავშირის, ფიჭური და თანამგზავრული ქსელების ჩათვლით; კომპიუტერის პროგრამული და ტექნიკური უზრუნველყოფა მულტიმედიური და ინტერაქტიური ფუნქციების მქონე მოწყობილობებისთვის; კომპიუტერის ტექნიკური უზრუნველყოფა; ხმის,
მონაცემების და/ან გამოსახულებების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა და ინსტრუმენტები; მონაცემების მაგნიტური მატარებლები, ჩამწერი დისკები; ცარიელი
და წინასწარ ჩაწერილი CD-ები, დისკები, ფირფიტები, ფირები და კასეტები; უნივერსალური ციფრული დისკები (ციფრული ვიდეოდისკები); ნაწილები და საკუთნო ყველა ზემოთ
აღნიშნული საქონლისთვის; ჩასატვირთი ელექტროგამოცემები; ელექტრონული ფოსტით
გავრცელებული
ელექტროგამოცემები,
სმარტ-ბარათები, მაგნიტურკოდიანი ბარათები, მონაცემების მატარებელი ელექტრობარათები, საგადასახადო ბარათები, საბანკო ბარათები, საკრედიტო ბარათები, სადებეტო ბარათები, ჩიპ-ბარათები, თანხის დაგროვების
ბარათები, გადახდის ბარათები, წინასწარი
გადახდის ბარათები; ბარათები მაგნიტური მეხსიერებების და ინტეგრალური სქემის მეხსიერებების გამოყენებით, ინტეგრალური სქემის ჩიპის შემცველი ბარათები; მონაცემების
მატარებლები ინტეგრალური ელექტროჩიპე-

ბით; მონაცემების მატარებლები ინტეგრალური მიკროპროცესორული ჩიპებით; წინასწარი
გადახდის მაგნიტური ბარათები; კოდირებული ჩიპ-ბარათები, რომლებიც შეიცავენ პროგრამირებას, რომელიც განკუთვნილია ფინანსური აპლიკაციებისთვის, ლატარიის პროგრამებისთვის, დაჯილდოების პროგრამების
და ბარათის მფლობელის უპირატესობებისთვის; კოდირებული საშვის ბარათები; ამოცნობის მიზნებისთვის დამცავი მახასიათებლებით კოდირებული ბარათები; ჰოლოგრამ-დატანილი ბარათები; მზის სათვალეები; ჩარჩოები მინებისთვის (სათვალის); სპორტული
მინები (სათვალის); სპორტული სათვალეები
(გოგლი); სპორტული დამცავი სათვალეები;
სათვალის დამჭერები; ბინოკლები; ბინოკლის
ბუდეები; USB (უნივერსალური მიმდევრობითი
მაგისტრალი) შენახვის მოწყობილობები; მეხსიერების მოდულები; პორტატიული, მობილური, ჯიბის და ტაბლეტის ტიპის მოწყობილობების და აპარატების დამჭერი და სატარებელი ჩანთები და ბუდეები და ასეთი მოწყობილობების აქსესუარები; მობილური ტელეფონების მატარებლები; მობილური ტელეფონის ბუდეები; მობილური ტელეფონის დამჭერები; მობილური ტელეფონის შალითები;
მობილური ტელეფონის ქამრები; ლეპტოპის
სატარებელი ფუტლიარები; ლეპტოპის შალითები; „მაუსის“ ბალიშები; ხმის ჩამწერი დისკების საწმენდი ხელსაწყოები.
41 – გართობის სამსახურები; სატელევიზიო
გართობის სამსახურები; სატელევიზიო პროგრამები; სპორტული და კულტურული ღონისძიებები; გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება; გასართობ თამაშებთან დაკავშირებული მომსახურება; თამაშებთან დაკავშირებული მომსახურება; აზარტულ თამაშებთან
დაკავშირებული მომსახურება; ნიძლავებთან
დაკავშირებული მომსახურება; სამორინესთან დაკავშირებული მომსახურება; ბანქოს
თამაშებთან დაკავშირებული მომსახურება;
პოკერის თამაშთან დაკავშირებული მომსახურება; თამაშების პროფესიონალი მოთამაშეებით უზრუნველყოფა; ნებისმიერი ზემოთ აღნიშნული მომსახურების ორგანიზება, წარმოება და წარდგენა; ტურნირების, შეჯიბრებების, კონკურსების, თამაშების, სათამაშო
სანახაობების და ღონისძიებების ორგანიზება, წარმოება და წარდგენა; გასართობ თამაშებთან, თამაშებთან, აზარტულ თამაშებთან
ნიძლავებთან, ბანქოს თამაშებთან, პროფესიონალ მოთამაშეთა თამაშებთან დაკავშირებული ტურნირების, შეჯიბრებების, კონკურსების, თამაშების, სათამაშო სანახაობების და
ღონისძიებების ორგანიზება, წარმოება და
წარდგენა; პოკერის თამაშებთან და სამორინესთან; ნებისმიერი ზემოთ აღნიშნული მომ-
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sasaqonlo niSnebi
სახურების უზრუნველყოფა ცოცხალ რეჟიმში ან ტელევიზიით ან ინტერაქტიურ რეჟიმში
კომპიუტერული ბაზებიდან ან ინტერნეტის მეშვეობით ან პორტატიული, მობილური, ჯიბის
და ტაბლეტის ტიპის მოწყობილობების მეშვეობით; ინტერნეტით უზრუნველყოფილი ელექტროთამაშების სამსახურები; ბანქოს კოლექტიური თამაშები, ბანქოს სათამაშო ოთახები და პროფესიონალ მოთამაშეთა თამაშების უზრუნველყოფა ცოცხლად, ინტერნეტის
და ტელევიზიის მეშვეობით ან პორტატიული,
მობილური, ჯიბის და ტაბლეტის ტიპის მოწყობილობების მეშვეობით; ნებისმიერი ზემოთ
აღნიშნული მომსახურების ორგანიზება, წარმოება და წარდგენა; ნებისმიერ ზემოთ აღნიშნული მომსახურებასთან დაკავშირებული
ახალი ამბებით, კონსულტაციებით და რჩევებით უზრუნველყოფა. ინფორმაციით, რომელიც დაკავშირებულია გართობის სამსახურებთან, სატელევიზიო გართობის სამსახურებთან, სატელევიზიო პროგრამებთან, სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებთან, გართობასთან, გასართობ თამაშებთან, თამაშებთან, აზარტულ თამაშებთან, ნიძლავებთან,
სამორინესთან, ბანქოს თამაშებთან, პოკერის
თამაშებთან, ტურნირებთან, შეჯიბრებებთან,
კონკურსებთან, თამაშებთან, სათამაშო სანახაობებთან და ღონისძიებებთან, უზრუნველყოფა; ინტერაქტიურ რეჟიმში ელექტროგამოცემებით უზრუნველყოფა; ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენების გავრცელება ინტერნეტის, ელექტრონული ფოსტის ან პორტატიული, მობილური, ჯიბის ან ტაბლეტის
ტიპის მოწყობილობების მეშვეობით; ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენები დაკავშირებული გართობასთან, სატელევიზიო გართობასთან, სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებთან, თამაშებთან, აზარტულ თამაშებთან, ნიძლავებთან, სამორინეებთან, პოკერის
ტურნირებთან, ბანქოს თამაშებთან და პოკერთან, გავრცელებული ინტერნეტის, ელექტროფოსტის ან პორტატიული, მობილური, ჯიბის
ან ტაბლეტის ტიპის მოწყობილობების მეშვეობით; გართობასთან, სატელევიზიო გართობასთან, სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებასთან, გასართობებთან, გასართობ თამაშებთან, თამაშებთან, აზარტულ თამაშებთან,
ნიძლავებთან, სამორინეებთან, ბანქოს თამაშთან, პოკერის თამაშთან, ტურნირებთან, შეჯიბრებებთან, კონკურსებთან, თამაშებთან,
სათამაშო სანახაობებთან და ღონისძიებებთან დაკავშირებული მომსახურების ორგანიზება, ადმინისტრირება და მართვა.
42 – კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის ორგანიზება, ინსტალაცია და ტექ-

54

ნიკური მომსახურება; ვებ-გვერდების დამუშავება, გაფორმება, შედგენა და ტექნიკური
მომსახურება; კომპიუტერული აპლიკაციების
პროგრამული უზრუნველყოფის დიზაინი და
გაუმჯობესება; კომპიუტერული აპლიკაციების პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა პორტატიული, მობილური, ჯიბის და ტაბლეტის ტიპის მოწყობილობებისთვის; მულტიმედიური ვებ-გვერდების სრულყოფა; ინტერნეტ-პლატფორმებით
უზრუნველყოფა სოციალური ქსელების მომსახურებისათვის; ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა; ნებისმიერ ზემოთ აღნიშნულ
მომსახურებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია და რჩევები.
__________________________________________
(260) AM 2015 79926 A
(210) AM 79926
(220) 2014 12 12
(731) რაშენელ ინტელექტუალ ჰოლდინგს
ლიმიტიდ
დაგლას ბეი კომპლექს, კინგ ედუარდ
როუდი, IM3 1DZ ონკანი, მენის კუნძული
(დიდი ბრიტანეთის)
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავი, თეთრი, წითელი
(531) 01.01.10, 01.01.02, 29.01.13, 21.01.02
(511)
9 – კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის პროგრამები; კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფა და კომპიუტერის პროგრამები დაკავშირებული და ასახული თამაშებთან, სამორინეს თამაშებთან, ბანქოსთან თამაშებთან, აზარტულ თამაშებთან
ან ნიძლავთან; ინტერნეტიდან ან ინტერნეტის
მეშვეობით ჩასატვირთი კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა და კომპიუტერის
პროგრამები; კომპიუტერის აპლიკაციური
პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის
აპლიკაციური პროგრამული უზრუნველყოფა
დაკავშირებული და ასახული თამაშებთან,
სამორინეს თამაშებთან, ბანქოსთან თამაშებთან, აზარტულ თამაშებთან ან ნიძლავთან;
კომპიუტერის აპლიკაციური პროგრამული
უზრუნველყოფა პორტატიული, მობილური,
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ჯიბის და ტაბლეტის ტიპის მოწყობილობებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ტელეკომუნიკაციების და კავშირის საშუალებებისთვის ადგილობრივი და
გლობალური კავშირის ქსელების მეშვეობით,
WiFi-ის, ინტერნეტის, ექსტრანეტის, ტელევიზიის, მობილური კავშირის, ფიჭური და თანამგზავრული ქსელების ჩათვლით; კომპიუტერის პროგრამული და ტექნიკური უზრუნველყოფა მულტიმედიური და ინტერაქტიური
ფუნქციების მქონე მოწყობილობებისთვის;
კომპიუტერის ტექნიკური უზრუნველყოფა;
ხმის, მონაცემების და/ან გამოსახულებების
ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა და ინსტრუმენტები; მონაცემების მაგნიტური მატარებლები, ჩამწერი დისკები; ცარიელი და წინასწარ ჩაწერილი CD-ბი, დისკები, ფირფიტები, ფირები და კასეტები; უნივერსალური ციფრული დისკები (ციფრული
ვიდეოდისკები); ნაწილები და საკუთნო ყველა
ზემოთ აღნიშნული საქონლისთვის; ჩასატვირთი ელექტროგამოცემები; ელექტრონული
ფოსტით გავრცელებული ელექტროგამოცემები, სმარტ-ბარათები, მაგნიტურკოდიანი ბარათები, მონაცემების მატარებელი ელექტრობარათები, საგადასახადო ბარათები, საბანკო
ბარათები, საკრედიტო ბარათები, სადებეტო
ბარათები, ჩიპ-ბარათები, თანხის დაგროვების
ბარათები, გადახდის ბარათები, წინასწარი
გადახდის ბარათები; ბარათები მაგნიტური
მეხსიერებების და ინტეგრალური სქემის მეხსიერებების გამოყენებით, ინტეგრალური
სქემის ჩიპის შემცველი ბარათები; მონაცემების მატარებლები ინტეგრალური ელექტროჩიპებით; მონაცემების მატარებლები ინტეგრალური მიკროპროცესორული ჩიპებით;
წინასწარი გადახდის მაგნიტური ბარათები;
კოდირებული ჩიპ-ბარათები, რომლებიც შეიცავენ პროგრამირებას, რომელიც განკუთვნილია ფინანსური აპლიკაციებისთვის, ლატარიის პროგრამებისთვის, დაჯილდოების
პროგრამების და ბარათის მფლობელის უპირატესობებისთვის; კოდირებული საშვის ბარათები; ამოცნობის მიზნებისთვის დამცავი
მახასიათებლებით კოდირებული ბარათები;
ჰოლოგრამ-დატანილი ბარათები; მზის სათვალეები; ჩარჩოები მინებისთვის (სათვალის);
სპორტული მინები (სათვალის); სპორტული
სათვალეები (გოგლი); სპორტული დამცავი
სათვალეები; სათვალის დამჭერები; ბინოკლები; ბინოკლის ბუდეები; USB (უნივერსალური მიმდევრობითი მაგისტრალი) შენახვის
მოწყობილობები; მეხსიერების მოდულები;
პორტატიული, მობილური, ჯიბის და ტაბლეტის ტიპის მოწყობილობების და აპარატების
დამჭერი და სატარებელი ჩანთები და ბუდეები
და ასეთი მოწყობილობების აქსესუარები; მო-

ბილური ტელეფონების მატარებლები; მობილური ტელეფონის ბუდეები; მობილური ტელეფონის დამჭერები; მობილური ტელეფონის
შალითები; მობილური ტელეფონის ქამრები;
ლეპტოპის სატარებელი ფუტლიარები; ლეპტოპის შალითები; „მაუსის“ ბალიშები; ხმის
ჩამწერი დისკების საწმენდი ხელსაწყოები.
41 – გართობის სამსახურები; სატელევიზიო
გართობის სამსახურები; სატელევიზიო პროგრამები; სპორტული და კულტურული ღონისძიებები; გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება; გასართობ თამაშებთან დაკავშირებული მომსახურება; თამაშებთან დაკავშირებული მომსახურება; აზარტულ თამაშებთან
დაკავშირებული მომსახურება; ნიძლავებთან
დაკავშირებული მომსახურება; სამორინესთან დაკავშირებული მომსახურება; ბანქოს
თამაშებთან დაკავშირებული მომსახურება;
პოკერის თამაშთან დაკავშირებული მომსახურება; თამაშების პროფესიონალი მოთამაშეებით უზრუნველყოფა; ნებისმიერი ზემოთ აღნიშნული მომსახურების ორგანიზება, წარმოება და წარდგენა; ტურნირების, შეჯიბრებების, კონკურსების, თამაშების, სათამაშო
სანახაობების და ღონისძიებების ორგანიზება, წარმოება და წარდგენა; გასართობ თამაშებთან, თამაშებთან, აზარტულ თამაშებთან
ნიძლავებთან, ბანქოს თამაშებთან, პროფესიონალ მოთამაშეთა თამაშებთან დაკავშირებული ტურნირების, შეჯიბრებების, კონკურსების, თამაშების, სათამაშო სანახაობების და
ღონისძიებების ორგანიზება, წარმოება და წარდგენა; პოკერის თამაშებთან და სამორინესთან; ნებისმიერი ზემოთ აღნიშნული მომსახურების უზრუნველყოფა ცოცხალ რეჟიმში ან
ტელევიზიით ან ინტერაქტიურ რეჟიმში კომპიუტერული ბაზებიდან ან ინტერნეტის მეშვეობით ან პორტატიული, მობილური, ჯიბის და
ტაბლეტის ტიპის მოწყობილობების მეშვეობით; ინტერნეტით უზრუნველყოფილი ელექტროთამაშების სამსახურები; ბანქოს კოლექტიური თამაშები, ბანქოს სათამაშო ოთახები
და პროფესიონალ მოთამაშეთა თამაშების
უზრუნველყოფა ცოცხლად, ინტერნეტის და
ტელევიზიის მეშვეობით ან პორტატიული, მობილური, ჯიბის და ტაბლეტის ტიპის მოწყობილობების მეშვეობით; ნებისმიერი ზემოთ
აღნიშნული მომსახურების ორგანიზება, წარმოება და წარდგენა; ნებისმიერ ზემოთ აღნიშნული მომსახურებასთან დაკავშირებული
ახალი ამბებით, კონსულტაციებით და რჩევებით უზრუნველყოფა. ინფორმაციით, რომელიც დაკავშირებულია გართობის სამსახურებთან, სატელევიზიო გართობის სამსახურებთან, სატელევიზიო პროგრამებთან, სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებთან, გართობასთან, გასართობ თამაშებთან, თამაშებ-
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თან, აზარტულ თამაშებთან, ნიძლავებთან,
სამორინესთან, ბანქოს თამაშებთან, პოკერის
თამაშებთან, ტურნირებთან, შეჯიბრებებთან,
კონკურსებთან, თამაშებთან, სათამაშო სანახაობებთან და ღონისძიებებთან, უზრუნველყოფა; ინტერაქტიურ რეჟიმში ელექტროგამოცემებით უზრუნველყოფა; ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენების გავრცელება ინტერნეტის, ელექტრონული ფოსტის ან პორტატიული, მობილური, ჯიბის ან ტაბლეტის ტიპის მოწყობილობების მეშვეობით; ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენები დაკავშირებული გართობასთან, სატელევიზიო გართობასთან, სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებთან, თამაშებთან, აზარტულ თამაშებთან, ნიძლავებთან, სამორინეებთან, პოკერის
ტურნირებთან, ბანქოს თამაშებთან და პოკერთან, გავრცელებული ინტერნეტის, ელექტროფოსტის ან პორტატიული, მობილური, ჯიბის
ან ტაბლეტის ტიპის მოწყობილობების მეშვეობით; გართობასთან, სატელევიზიო გართობასთან, სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებასთან, გასართობებთან, გასართობ თამაშებთან, თამაშებთან, აზარტულ თამაშებთან, ნიძლავებთან, სამორინეებთან, ბანქოს თამაშთან,
პოკერის თამაშთან, ტურნირებთან, შეჯიბრებებთან, კონკურსებთან, თამაშებთან, სათამაშო სანახაობებთან და ღონისძიებებთან დაკავშირებული მომსახურების ორგანიზება,
ადმინისტრირება და მართვა.
42 – კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის ორგანიზება, ინსტალაცია და ტექნიკური მომსახურება; ვებ-გვერდების დამუშავება, გაფორმება, შედგენა და ტექნიკური
მომსახურება; კომპიუტერული აპლიკაციების
პროგრამული უზრუნველყოფის დიზაინი და
გაუმჯობესება; კომპიუტერული აპლიკაციების პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა პორტატიული, მობილური, ჯიბის და ტაბლეტის ტიპის მოწყობილობებისთვის; მულტიმედიური ვებ-გვერდების
სრულყოფა; ინტერნეტ-პლატფორმებით უზრუნველყოფა სოციალური ქსელების მომსახურებისათვის; ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა; ნებისმიერ ზემოთ აღნიშნულ
მომსახურებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია და რჩევები.
__________________________________________
(260) AM 2015 79927 A
(210) AM 79927
(220) 2014 12 12
(310) 86369203
(320) 2014 08 18
(330) US
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(731) რეშენალ ინტელექტუალ ჰოლდინგს
ლიმიტიდ
დაგლას ბეი კომპლექს, კინგ ედუარდ
როუდი, IM3 1DZ ონკანი, მენის კუნძული
(დიდი ბრიტანეთის)
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავი, თეთრი
(531) 27.03.15, 01.01.02, 01.01.10, 21.01.02,
(511)
9 – ჩასატვირთი კომპიუტერული თამაშების
პროგრამული უზრუნველყოფა პოკერის სათამაშოდ.
41 – ინტერაქტიურ რეჟიმში პოკერის ტურნირების და შეჯიბრებების ტიპის გართობა; ინტერაქტიურ რეჟიმში მომსახურება დაკავშირებული პოკერის მრავალრიცხოვან ინტერაქტიურ მოთამაშეთა თამაშებსა და ტურნირებთან; პოკერის ტურნირების და ინტერაქტიურ რეჟიმში პოკერის ტურნირების მოწყობა
და მართვა; პოკერთან დაკავშირებული ინტერაქტიურ რეჟიმში ინფორმაციით და არაჩასატვირთი ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტინებით უზრუნველყოფა; პოკერთან დაკავშირებული ინფორმაციით და არაჩასატვირთი ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტინებით უზრუნველყოფა.
__________________________________________
(260) AM 2015 79929 A
(210) AM 79929
(220) 2014 12 12
(731) ფორდ მოტორ კომპანი
უან ამერიკან როუდ, დირბორნი,
მიჩიგანის შტატი 48126, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

MOTORCRAFT

(511)
4 – სამრეწველო ზეთები და საპოხები; საპოხი
მასალები; საპოხი ზეთები და კონსისტენტური საზეთები; საწვავი (მათ შორის ძრავას ბენზინი); არაქიმიური დანამატები საწვავის, საპოხებისა და ზეთებისათვის; მტვრის შთამნთქმელი, დამტენიანებელი და შემკვრელი კომპოზიციები; გამნათებელი მასალები; ტრანსმისიური ზეთები; ზეთები რედუქტიული მექანიზმებისათვის; მტვრის შემკვრელი კომპოზიციები; ზეთები გათბობისა და განათებისათვის.
__________________________________________
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(260) AM 2015 79939 A
(210) AM 79939
(220) 2014 12 15
(731) ნორდმარკ არცნაიმიტელ გმბჰ & კო. კგ
პინაუალეე 4, 25436 უეტერზენი,
გერმანია
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

Prohepar

(511)
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; გამწმენდი პრეპარატები, გაუცხიმოვნების საშუალებები, სამრეწველო დანიშნულების გარდა; საპნები, კოსმეტიკური საშუალებები; კანის მოსავლელი კოსმეტიკური საშუალებები, კბილის ფხვნილები
და პასტები.
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამკურნალო ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის; სამკურნალო პროდუქტები, რომლებიც მიეკუთვნება მე-5 კლასს;
ბუნებრივი წარმოშობის სამკურნალო პრეპარატები; ჰიგიენური პრეპარატები და საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური პროდუქტები, რომლებიც მიეკუთვნება მე-5
კლასს; პროდუქტები ადამიანისათვის ან ვეტერინარული სამედიცინო მიზნებისათვის, რომლებიც მიეკუთვნება მე-5 კლასს; საკვები დანამატები ადამიანისა და ცხოველებისათვის;
სალბუნები, სახვევი მასალა, მადეზინფიცირებელი საშუალებები; პარაზიტების საწინააღმდეგო პრეპარატები და საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2015 79944 A
(210) AM 79944
(220) 2014 12 16
(731) მანანა კორკოტაძე
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 39, ბ. 4, 0177,
თბილისი, საქართველო
(740) მანანა კორკოტაძე
(540)

ზღაპარი
ZGHAPARI

(511)
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა, რესტორანი და სასტუმრო.
__________________________________________
(260) AM 2015 79949 A
(210) AM 79949
(220) 2014 12 16
(731) ვიაკომ ოვერსიზ ჰოლდინგს კ.ვ.

ლანჰუის ჟონში, კაია რიშარ ჟ. ბოჟონი
Z/N, კიურასაო, კურასაო
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

TMNT

(511)
18 - ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; წვიმისა და მზის ქოლგები; ჩანთები; სამგზავრო
სკივრები, ჩემოდნები; ზურგჩანთები; საფულეები და პორტმონეები; სპორტული ჩანთები.
25 – ტანსაცმელი, საბანაო კოსტიუმები, აბაზანის ხალათები, პლაჟის კოსტიუმები, ქამრები [ტანსაცმელი]; შორტები (მოკლე შარვლები); ქურთუკები, მანტოები, წინდები, ფეხსაცმელი, ბანდენები, [ყელსახვევი, თავსაფარი],
სვიტერები, ჰელოუინის კოსტიუმები, მასკარადის კოსტიუმები, პერსონაჟების კოსტიუმები,
თეატრალური კოსტიუმები, კაბები, ხელთათმანები [ტანსაცმელი], სპორტული შორტები,
საყურისები [ტანსაცმელი], ყელსახვევები, პიჟამები, შარვლები, მამაკაცის ქვედა საცვლები, პერანგები, სპორტული მაისურები (ბამბის), ბალახონები, ტანსაცმელი სათხილამურო სპორტისთვის, ფართო შარვლები (სლასკები), ქუდის წინაფრები [თავსაბურავი], აჭიმები, მაღალყელიანი სვიტერები, საცვლები,
ჟილეტები, სავარჯიშო კოსტიუმები, თავსაბურავი; ფეხსაცმელი.
28 – თამაშობები და სათამაშოები; ბანქო;
დარტსი; თოჯინები; გასაბერი სათამაშოები;
პლუშის თოჯინები, პლუშის სათამაშოები,
პერსონაჟების სათამაშო ფიგურები და მათი
აქსესუარები, შეტანილი 28-ე კლასში; სათამაშო მოწყობილობები; სამაგიდო თამაშები;
სპორტული საქონელი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს, გოლფის ყვანჯები (კლაბები), ბეისბოლის ბურთები, ფეხბურთის ბურთები, პედლბოლები, სათამაშო ბურთები, სკეიტბორდები; ბეისბოლის ჩოგნები; საშობაო
ნაძვისხის მორთულობა შეტანილი 28-ე კლასში.
30 – საკონდიტრო ნაწარმი; ცომეული საკონდირტო ნაწარმი; საშობაო ნაძვისხის მოსართავი საკონდიტრო ნაწარმი, ნამცხვრები და
შოკოლადის გულსართები ნამცხვრების და
ღვეზელებისთვის, კანფეტები, სიმინდის ფანტელები (ბატიბუტი) კარამელით, კარამელი
(კანფეტი), მარცვლეულის საუზმეული, საღეჭი რეზინა, შოკოლადის ჩიპსები, სიმინდის
ჩიპსები, ფქვილზე დამზადებული ჩიპსები, შოკოლადი, შოკოლადის ნაწარმი; შოკოლადში
ამოვლებული თხილი; შოკოლადის ფხვნილი;
შოკოლადის ვაჟინი, შოკოლადის მოსართავები; კაკაოს ნარევები; ნაყინის კონუსები; ბისკ-

#17 2015 09 10

57

sasaqonlo niSnebi
ვიტები, სიმინდის ბურბუშელა; ყველიანი კრეკერები, კრეკერები; ხილის ღვეზელები; არომატიზირებული და დაშაქრული ჟელატინი;
გრანოლას საუზმეული; ცხელი შოკოლადი,
ბატიბუტი; ერბოზელილი კრენდელი; პუდინგები; ვაფლი; ნაყინი; რძიანი ყინული; არომატიზირებული საკვები ყინული; გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი; გაყინული იოგურტი [გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი]; გაყინული
მოხარშული კრემი.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება; გართობის სამსახურები გართობის
პარკებისა და ატრაქციონების სახით; რადიო
და სატელევიზიო პროგრამების წარმოება; კინოფილმებისა და დროის რეალურ რეჟიმში
გასართობი სანახაობების წარმოება; ანიმაციური და სატელევიზიო ფილმების წარმოება;
კინო და სატელევიზიო სტუდიების მომსახურება; კინოფილმებისა და სატელევიზიო გართობის სამსახურები, ცოცხალი წარმოდგენებისა და სანახაობების, ჩათვლით, ტექსტების
გამოქვეყნება, გარდა სარეკლამო ტექსტებისა; არაჩასატვირთი ინტერაქტიური ელექტრონული გამოცემებით უზრუნველყოფა; წიგნების, ჟურნალების და პერიოდული გამოცემების გამოცემა; მრავალრიცხოვანი მომხმარებლის განმცხადებლის გართობის მომსახურების ინფორმაციით უზრუნველყოფა საყოველთაო ქსელების ან ინტერნეტის ან სხვა მონაცემთა ბაზების მეშვეობით რეალურ დროში;
საცეკვაო და მუსიკალური სანახაობების და
ვიდეო სფეროში დაჯილდოების სანახაობების წარმოება; კომედიური ჟანრის და სათამაშო ჟანრის სანახაობების და სპორტული ღონისძიებების წარმოება აუდიტორიის წინაშე,
გადაცემული როგორც დროის რეალურ რეჟიმში ან ჩაწერილი სახით შემდგომი ტრანსლაციის მიზნით; მუსიკალური კონცერტები
ცოცხალი შესრულებით; სატელევიზიო ახალი ამბების სანახაობები; ნიჭიერთა კონკურსების და მუსიკისა და ტელევიზიის სფეროში
მიღწევებისთვის დაჯილდოების ღონისძიებების ორგანიზება; სტილის და მოდის სფეროსთან დაკავშირებული გასართობი სანახაობების ორგანიზება და ჩვენება; გლობალური
კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით გართობის სფეროსთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა.
__________________________________________
(260) AM 2015 79950 A
(210) AM 79950
(220) 2014 12 16
(731) ვიაკომ ოვერსიზ ჰოლდინგს კ.ვ.
ლანჰუის ჟონში, კაია რიშარ ჟ. ბოჟონი
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Z/N, კიურასაო, კურასაო
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLE

(511)
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; წვიმისა და მზის ქოლგები; ჩანთები; სამგზავრო
სკივრები, ჩემოდნები; ზურგჩანთები; საფულეები და პორტმონეები; სპორტული ჩანთები.
25 – ტანსაცმელი, საბანაო კოსტიუმები, აბაზანის ხალათები, პლაჟის კოსტიუმები, ქამრები [ტანსაცმელი]; შორტები (მოკლე შარვლები); ქურთუკები, მანტოები, წინდები, ფეხსაცმელი, ბანდენები, [ყელსახვევი, თავსაფარი],
სვიტერები, ჰელოუინის კოსტიუმები, მასკარადის კოსტიუმები, პერსონაჟების კოსტიუმები,
თეატრალური კოსტიუმები, კაბები, ხელთათმანები [ტანსაცმელი], სპორტული შორტები,
საყურისები [ტანსაცმელი], ყელსახვევები, პიჟამები, შარვლები, მამაკაცის ქვედა საცვლები, პერანგები, სპორტული მაისურები (ბამბის), ბალახონები, ტანსაცმელი სათხილამურო სპორტისთვის, ფართო შარვლები (სლასკები), ქუდის წინაფრები [თავსაბურავი], აჭიმები, მაღალყელიანი სვიტერები, საცვლები,
ჟილეტები, სავარჯიშო კოსტიუმები, თავსაბურავი; ფეხსაცმელი.
28 – თამაშობები და სათამაშოები; ბანქო;
დარტსი; თოჯინები; გასაბერი სათამაშოები;
პლუშის თოჯინები, პლუშის სათამაშოები,
პერსონაჟების სათამაშო ფიგურები და მათი
აქსესუარები, შეტანილი 28-ე კლასში; სათამაშო მოწყობილობები; სამაგიდო თამაშები;
სპორტული საქონელი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს, გოლფის ყვანჯები (კლაბები), ბეისბოლის ბურთები, ფეხბურთის ბურთები, პედლბოლები, სათამაშო ბურთები, სკეიტბორდები; ბეისბოლის ჩოგნები; საშობაო
ნაძვისხის მორთულობა შეტანილი 28-ე კლასში.
30 – პური, პურის ჩხირები; საღეჭი რეზინა (საკონდიტრო ნაწარმი); შაქრიანი მოსართავები
ნამცხვრებისა და ტორტებისთვის, საკვები მოსართავები ტორტებისა და ნამცხვრებისთვის;
ნარევები ნამცხვრებისა და ტორტებისთვის,
ნამცხვრები, ტორტები და შოკოლადის გულსართები ნამცხვრების და ღვეზელებისთვის,
კანფეტები, შაქრიანი ბატიბუტი, კარამელიანი
ბატიბუტი, კარამელი (კანფეტი), მარცვლეულის საუზმეული, სიმინდის საუზმეული ყველის არომატით; საღეჭი რეზინა, სიმინდის ჩიპსები, ფქვილზე დამზადებული ჩიპსები, შოკოლადის ფხვნილი; შოკოლადის ვაჟინი, შო-
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კოლადის მოსართავები, კაკაოს ნარევები; ნაყინის კონუსები; ბისკვიტები, სიმინდის ბურბუშელა; ყველიანი კრეკერები, კრეკერები;
30-ე კლასში შეტანილი მზა საჭმელი, მარცვლეულის ბატონები, შაქრის სარკალა, ხილის
ღვეზელები; არომატიზირებული და დაშაქრული ჟელატინი; გრანოლას საუზმეული; ცხელი შოკოლადი, ბატიბუტი; ერბოზელილი
კრენდელი; პუდინგები; ვაფლი; ნაყინი; რძიანი
ყინული; არომატიზირებული საკვები ყინული;
გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი; გაყინული
იოგურტი [გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი];
გაყინული მოხარშული კრემი.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება; გართობის სამსახურები გართობის
პარკებისა და ატრაქციონების სახით; რადიო
და სატელევიზიო პროგრამების წარმოება; კინოფილმებისა და დროის რეალურ რეჟიმში
გასართობი სანახაობების წარმოება; ანიმაციური და სატელევიზიო ფილმების წარმოება; კინო და სატელევიზიო სტუდიების მომსახურება; კინოფილმებისა და სატელევიზიო
გართობის სამსახურები, ცოცხალი წარმოდგენებისა და სანახაობების, ჩათვლით, ტექსტების გამოქვეყნება, გარდა სარეკლამო ტექსტებისა; არაჩასატვირთი ინტერაქტიური ელექტრონული გამოცემებით უზრუნველყოფა;
წიგნების, ჟურნალების და პერიოდული გამოცემების გამოცემა; მრავალრიცხოვანი მომხმარებლის განმცხადებლის გართობის მომსახურების ინფორმაციით უზრუნველყოფა საყოველთაო ქსელების ან ინტერნეტის ან სხვა
მონაცემთა ბაზების მეშვეობით რეალურ
დროში; საცეკვაო და მუსიკალური სანახაობების და ვიდეო სფეროში დაჯილდოების სანახაობების წარმოება; კომედიური ჟანრის და
სათამაშო ჟანრის სანახაობების და სპორტული ღონისძიებების წარმოება აუდიტორიის
წინაშე, გადაცემული როგორც დროის რეალურ რეჟიმში ან ჩაწერილი სახით შემდგომი
ტრანსლაციის მიზნით; მუსიკალური კონცერტები ცოცხალი შესრულებით; სატელევიზიო ახალი ამბების სანახაობები; ნიჭიერთა
კონკურსების და მუსიკისა და ტელევიზიის
სფეროში მიღწევებისთვის დაჯილდოების
ღონისძიებების ორგანიზება; სტილის და მოდის სფეროსთან დაკავშირებული გასართობი
სანახაობების ორგანიზება და ჩვენება; გლობალური კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით გართობის სფეროსთან დაკავშირებული
ინფორმაციით უზრუნველყოფა.
__________________________________________

(260) AM 2015 79952 A
(210) AM 79952
(220) 2014 12 16
(731) ვიაკომ ინტერნეშენელ ინკ.
1515 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10036, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

SPONGEBOB
SQUAREPANTS

(511)
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; წვიმისა და მზის ქოლგები; ჩანთები; სამგზავრო
სკივრები, ჩემოდნები; ზურგჩანთები; საფულეები და პორტმონეები; სპორტული ჩანთები.
25 – ტანსაცმელი, საბანაო კოსტიუმები, აბაზანის ხალათები, პლაჟის კოსტიუმები, ქამრები [ტანსაცმელი]; შორტები (მოკლე შარვლები); ქურთუკები, მანტოები, წინდები, ფეხსაცმელი, ბანდენები, [ყელსახვევი, თავსაფარი],
სვიტერები, ჰელოუინის კოსტიუმები, მასკარადის კოსტიუმები, პერსონაჟების კოსტიუმები,
თეატრალური კოსტიუმები, კაბები, ხელთათმანები [ტანსაცმელი], სპორტული შორტები,
საყურისები [ტანსაცმელი], ყელსახვევები, პიჟამები, შარვლები, მამაკაცის ქვედა საცვლები, პერანგები, სპორტული მაისურები (ბამბის), ბალახონები, ტანსაცმელი სათხილამურო სპორტისთვის, ფართო შარვლები (სლასკები), ქუდის წინაფრები [თავსაბურავი], აჭიმები, მაღალყელიანი სვიტერები, საცვლები,
ჟილეტები, სავარჯიშო კოსტიუმები, თავსაბურავი; ფეხსაცმელი.
28 – თამაშობები და სათამაშოები; ბანქო;
დარტსი; თოჯინები; გასაბერი სათამაშოები;
პლუშის თოჯინები, პლუშის სათამაშოები, პერსონაჟების სათამაშო ფიგურები და მათი
აქსესუარები, შეტანილი 28-ე კლასში; სათამაშო მოწყობილობები; სამაგიდო თამაშები;
სპორტული საქონელი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს, გოლფის ყვანჯები (კლაბები), ბეისბოლის ბურთები, ფეხბურთის ბურთები, პედლბოლები, სათამაშო ბურთები, სკეიტბორდები; ბეისბოლის ჩოგნები; საშობაო
ნაძვისხის მორთულობა შეტანილი 28-ე კლასში.
30 – საკონდიტრო ნაწარმი; ცომეული საკონდირტო ნაწარმი; საშობაო ნაძვისხის მოსართავი საკონდიტრო ნაწარმი, ნამცხვრები და
შოკოლადის გულსართები ნამცხვრების და
ღვეზელებისთვის, კანფეტები, სიმინდის ფანტელები (ბატიბუტი) კარამელით, კარამელი
(კანფეტი), მარცვლეულის საუზმეული, საღეჭი რეზინა, შოკოლადის ჩიპსები, სიმინდის
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ჩიპსები, ფქვილზე დამზადებული ჩიპსები, შოკოლადი, შოკოლადის ნაწარმი; შოკოლადში
ამოვლებული თხილი; შოკოლადის ფხვნილი;
შოკოლადის ვაჟინი, შოკოლადის მოსართავები; კაკაოს ნარევები; ნაყინის კონუსები; ბისკვიტები, სიმინდის ბურბუშელა; ყველიანი კრეკერები, კრეკერები; ხილის ღვეზელები; არომატიზირებული და დაშაქრული ჟელატინი;
გრანოლას საუზმეული; ცხელი შოკოლადი,
ბატიბუტი; ერბოზელილი კრენდელი; პუდინგები; ვაფლი; ნაყინი; რძიანი ყინული; არომატიზირებული საკვები ყინული; გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი; გაყინული იოგურტი [გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი]; გაყინული
მოხარშული კრემი.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება; გართობის სამსახურები გართობის
პარკებისა და ატრაქციონების სახით; რადიო
და სატელევიზიო პროგრამების წარმოება; კინოფილმებისა და დროის რეალურ რეჟიმში
გასართობი სანახაობების წარმოება; ანიმაციური და სატელევიზიო ფილმების წარმოება;
კინო და სატელევიზიო სტუდიების მომსახურება; კინოფილმებისა და სატელევიზიო გართობის სამსახურები, ცოცხალი წარმოდგენებისა და სანახაობების, ჩათვლით, ტექსტების
გამოქვეყნება, გარდა სარეკლამო ტექსტებისა; არაჩასატვირთი ინტერაქტიური ელექტრონული გამოცემებით უზრუნველყოფა; წიგნების, ჟურნალების და პერიოდული გამოცემების გამოცემა; მრავალრიცხოვანი მომხმარებლის განმცხადებლის გართობის მომსახურების ინფორმაციით უზრუნველყოფა საყოველთაო ქსელების ან ინტერნეტის ან სხვა მონაცემთა ბაზების მეშვეობით რეალურ დროში; საცეკვაო და მუსიკალური სანახაობების
და ვიდეო სფეროში დაჯილდოების სანახაობების წარმოება; კომედიური ჟანრის და სათამაშო ჟანრის სანახაობების და სპორტული
ღონისძიებების წარმოება აუდიტორიის წინაშე, გადაცემული როგორც დროის რეალურ
რეჟიმში ან ჩაწერილი სახით შემდგომი ტრანსლაციის მიზნით; მუსიკალური კონცერტები
ცოცხალი შესრულებით; სატელევიზიო ახალი ამბების სანახაობები; ნიჭიერთა კონკურსების და მუსიკისა და ტელევიზიის სფეროში
მიღწევებისთვის
დაჯილდოების
ღონისძიებების ორგანიზება; სტილის და მოდის
სფეროსთან დაკავშირებული გასართობი სანახაობების ორგანიზება და ჩვენება; გლობალური კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით
გართობის სფეროსთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა.
__________________________________________
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(260) AM 2015 79957 A
(210) AM 79957
(220) 2014 12 18
(731) ტიგრ ბლანკ (ლუქსემბურგი) სარლ
75 პარკ დ'აკტივიტე, L-8308 მამერი,
კაპელენი, ლუქსემბურგი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 03.01.04, 03.06.11, 25.07.25
(511)
33 – არაყი.
__________________________________________
(260) AM 2015 79958 A
(210) AM 79958
(220) 2014 12 18
(731) ტიგრ ბლანკ (ლუქსემბურგი) სარლ
75 პარკ დ'აკტივიტე, L-8308 მამერი,
კაპელენი, ლუქსემბურგი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

TIGRE BLANC

(511)
33 – არაყი.
__________________________________________
(260) AM 2015 79959 A
(210) AM 79959
(220) 2014 12 18
(731) ტიგრ ბლანკ (ლუქსემბურგი) სარლ
75 პარკ დ'აკტივიტე, L-8308 მამერი,
კაპელენი, ლუქსემბურგი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)
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(591) შავ-თეთრი
(531) 19.07.23, 25.07.25, 03.01.04, 03.06.11
(511)
33 – არაყი.
__________________________________________
(260) AM 2015 79966 A
(210) AM 79966
(220) 2014 12 19
(731) სურა ბენიიქან კომპანი ლიმითიდ
82 მუ 3 თემბოლ ბენგუათ, ამფურ მუენგ
ფათუმთანი, ფათუმთანი პროვინს 12000,
ტაილანდი
(740) ლილიანა დარახველიძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 25.01.25, 25.03.03, 27.05.01
(511)
25 – ზედა ტანსაცმლის ნაწარმი; სპორტული
ტანსაცმლის ნაწარმი; ტანსაცმელი დასვენებისათვის; ქვედა საცვლების ნაწარმი; ქალის
საცვალი; ფეხსაცმელი; თავსაბურავები; პერანგები; ქვედა საცვალი; პალტო (ქურთუკი);
მუფთები (რგოლები) ყურებისათვის; ფეხსაცმელი; შორტები; მაისურები; წინდები; სვიტრები; კეპები; ქუდები; შარფები; ჟაკეტები (ქურთუკები); პიჟამოები; სანდლები; ჩუსტები;
შორტები (ბოქსიორის, მოკრივის); ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი განკუთვნილი პლაჟისათვის; ქამრები; ჰალსტუხი; წინსაფრები (ტანსაცმლის); საბანაო ხალათები; საბანაო ქუდები და კოსტიუმები; ხელთათმანები; რგოლი
(რკალურა, არშია); ჯემპრები და ნაქსოვი ნაწარმი.
33 – ბრენდი; ჯინი; რომი; ვისკი; სპირტიანი
(ალკოჰოლური სასმელები); ლიქიორი; ბრინჯიდან და შაქრიდან დამზადებული ლიქიორი;
ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა);
დასალევად მზა ალკოჰოლური სასმელები
შერეული სხვა სასმელებთან.
__________________________________________
(260) AM 2015 79985 A
(210) AM 79985
(220) 2014 12 23
(731) ქუინგდაო ნაინ-ალიანს გროუპ კო, ლტდ.
შანჰაი უესტერნ როად, ლეიქსაი
სიტი, ქუინგდაო, ჩინეთი
(740) დავით ზურაბიშვილი

(540)

Nine Alliance

(511)
29 – ხორცი; სოსისი; გუფთა; ლორი; ხორცის
ჟელე; შინაური ფრინველი, არა ცოცხალი;
თევზისაგან დამზადებული საკვები; კიბოსნაირნი, არა ცოცხალი; ბოსტნეული დაკონსერვებული.
__________________________________________
(260) AM 2015 79988 A
(210) AM 79988
(220) 2014 12 23
(731) შპს "ჯი-ემ-პი"
სოფ. ფონიჭალა № 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

ბ ბლოკი G
Б Блок G
B Block G

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2015 80437 A
(210) AM 80437
(220) 2015 01 23
(731) კონსტელეიშენ ბრენდს იუ.ეს.
ოპერეიშენზ, ინკ.
235 ნორთ ბლუმფილდ როუდი,
კანანდეიგუა, ნიუ-იორკი 14424, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

MONDAVI

(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა); ღვინოები.
__________________________________________
(260) AM 2015 80497 A
(210) AM 80497
(220) 2015 01 27
(731) სვიფტ ბრენდზ კომპანი
1770 პრომონტორი სირკლი, გრილი,
კოლორადო 80634, აშშ
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(740) შალვა გვარამაძე
(540)

SWIFT

(511)
29 – ახალი, გაყინული, დაკეპილი, წინასწარ
თბურად დამუშავებული, შეკაზმული, მარინადში ჩადებული და/ან დამუშავებული საქონლის ხორცი, ღორის ხორცი და ბატკნის
ხორცი; ხორცი; ხორცის გადანაჭრები და შიგნეული.
__________________________________________
(260) AM 2015 80502 A
(210) AM 80502
(220) 2015 01 27
(731) კიმბერლი-კლარკ უორლდვაიდ, ინკ.
ნიინა, უისკონსინი 54956, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

WYPALL

(511)
16 – ერთჯერადი ქაღალდის საწმენდები და
პირსახოცები.
21 – უქსოვადი და ტექსტილის მასალისგან
დამზადებული საწმენდები; საწმენდებისა და
პირსახოცების გამანაწილებელ-სარიგებლები.
__________________________________________
(260) AM 2015 80561 A
(210) AM 80561
(220) 2015 01 30
(731) ანავიდ აგრიკალჩერელ სოსაიეტი ლტდ.
კიბუც კირიატ ანავიმი, ისრაელი
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

VIDOFLEX

(511)
17 – საიზოლაციო მასალები; ქუროები, ფურცლები, მწებავი ფურცლები და თვითწებვადი
ლენტები, ყველა, შეტანილი მე-17 კლასში.
__________________________________________
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registrirebuli sasaqonlo niSnebi
(111) M 2015 26193 R
(151) 2015 08 25
(181) 2025 08 25
(260) AM 2015 75720 A
(220) 2014 01 29
(732) შპს `ლთბ~
თორნიკე ერისთავის ქ. 2, 0192, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2015 26194 R
(151) 2015 08 25
(181) 2025 08 25
(260) AM 2015 75759 A
(220) 2014 02 03
(732) ჯენერალ მოტორს ლლკ
300 რეინესანს სენტერი, სიტი ოფ
დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი 48265-3000,
აშშ
__________________________________________
(111) M 2015 26195 R
(151) 2015 08 25
(181) 2025 08 25
(260) AM 2015 75764 A
(220) 2014 02 03
(732) ამგენ ინკ.
უან ამგენ სენთა დრაივ, თაუზენდ ოუკსი,
შტატი კალიფორნია 91320-1799, აშშ
__________________________________________
(111) M 2015 26196 R
(151) 2015 08 25
(181) 2025 08 25
(260) AM 2014 75788 A
(220) 2014 02 06
(732) ელდარ იუკურიძე
ჟუკოვსკის ქ. 19, ბ. 9, ოდესა, უკრაინა
__________________________________________
(111) M 2015 26197 R
(151) 2015 08 25
(181) 2025 08 25
(260) AM 2015 76072 A
(220) 2014 02 25
(732) შპს `საქართველოს ყავის კომპანია~
ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის
რაიონი, სამტრედიის ქ., კორ. 4ა, ბ. 9,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2015 26198 R
(151) 2015 08 25
(181) 2025 08 25

(260) AM 2015 76223 A
(220) 2014 03 11
(732) როტმანს ოფ პელ მელ ლიმიტედ
ცელერვეგ 4, ცუგი, CH 6300, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2015 26199 R
(151) 2015 08 25
(181) 2025 08 25
(260) AM 2015 76723 A
(220) 2014 04 16
(732) კარნეგი მელონ იუნივერსითი
5000 ფორბს ავენიუ პიტსბურგი, PA
15213-3890, აშშ
__________________________________________
(111) M 2015 26200 R
(151) 2015 08 25
(181) 2025 08 25
(260) AM 2015 76827 A
(220) 2014 04 25
(732) დისნეი ენტერპრაიზის, ინკ.
დელავერის შტატის კორპორაცია
500 საუთ ბუენა ვისტა სტრიტი, ბარბენქ,
შტატი კალიფორნია 91521, აშშ
__________________________________________
(111) M 2015 26201 R
(151) 2015 08 25
(181) 2025 08 25
(260) –
(220) 2015 01 14
(732) ეფლ ინკ.
1, ინფინიტ ლუპი, კუპერტინო,
კალიფორნია 95014, აშშ
__________________________________________
(111) M 2015 26202 R
(151) 2015 08 25
(181) 2025 08 25
(260) –
(220) 2015 01 14
(732) ეფლ ინკ.
1, ინფინიტ ლუპი, კუპერტინო,
კალიფორნია 95014, აშშ
__________________________________________
(111) M 2015 26203 R
(151) 2015 08 25
(181) 2025 08 25
(260) AM 2014 75787 A
(220) 2014 02 05
(732) ელდარ იუკურიძე
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ჟუკოვსკის ქ. 19, ბ. 9, ოდესა, უკრაინა;
შპს ,,შაბო-ჯორჯია~
ილ. ჭავჭავაძის გამზ. 29/31/33, 0179,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2015 26204 R
(151) 2015 08 25
(181) 2025 08 25
(260) AM 2015 76474 A
(220) 2014 03 28
(732) ეიკორდა თერაპიუტიკს, ინკ.
ე დელავერ კორპორეიშნ
420 სუ მილ რივერ როადი, არდსლეი,
ნიუ-იორკი 10502, აშშ
__________________________________________
(111) M 2015 26205 R
(151) 2015 08 25
(181) 2025 08 25
(260) AM 2015 76828 A
(220) 2014 04 25
(732) დისნეი ენტერპრაიზის, ინკ.
დელავერის შტატის კორპორაცია
500 საუთ ბუენა ვისტა სტრიტი, ბარბენქი,
შტატი კალიფორნია 91521, აშშ
__________________________________________
(111) M 2015 26206 R
(151) 2015 08 25
(181) 2025 08 25
(260) AM 2015 77445 A
(220) 2014 06 06
(732) ჰოიუ კაბუშიკი კაიშა
(ვაჭრობს, როგორც ჰოიუ კო., ლტდ.)
501, ტოკუგავა 1-ჩომე, ჰიგაში-კუ,
ნაგოია-ში, აიჩი-კენი, იაპონია
__________________________________________
(111) M 2015 26207 R
(151) 2015 08 25
(181) 2025 08 25
(260) AM 2015 77454 A
(220) 2014 06 06
(732) ნგკ სპარკ პლაგ კო., ლტდ.
იაპონიის კორპორაცია
14-18 ტაკაცუჯი–ჩო, მიზუჰო კუ, ნაგოია
სითი, 467-8525, იაპონია
__________________________________________
(111) M 2015 26208 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 77622 A
(220) 2014 06 19
(732) ნიუ პროდაქტს ლლკ
სპორტივნა პლოშა 3, 01033 კიევი,
უკრაინა
__________________________________________
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(111) M 2015 26209 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 77697 A
(220) 2014 06 25
(732) შპს `სტარი~
აღმაშენებლის გამზ. 108, 0164,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2015 26210 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 77720 A
(220) 2014 06 26
(732) სოსიეტე ნასიონალ დ ექსპლუატასიონ
ინდუსტრიელ დე ტაბაკ ე ალუმეტ სასუ
143 ბულვარ რომენ როლანი,
საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 2015 26211 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 77859 A
(220) 2014 07 08
(732) შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“
სანაპიროს ქ.10, 0108 თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2015 26212 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 77862 A
(220) 2014 07 08
(732) შპს „ჯეოფერტ“
ილია ჭავჭავაძის გამზ., 39ა, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2015 26213 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 77998 A
(220) 2014 07 18
(732) შპს "GUfruit"
სოფ. ფარიზი, 1105 ბოლნისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2015 26214 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78009 A
(220) 2014 07 18
(732) შპს ,,სანიმა გრუპ“
იპ. ხვიჩიას ქ. 16, ბ. 9, 0160, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
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(111) M 2015 26215 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78023 A
(220) 2014 07 21
(732) შპს „ლარკი“
იუმაშევის ქ. 8, 1051, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2015 26216 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78024 A
(220) 2014 07 21
(732) შპს „ლარკი“
იუმაშევის ქ. 8, 1051, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2015 26217 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78027 A
(220) 2014 07 21
(732) სოსიეტე ნასიონალ დ ექსპლუატასიონ
ინდუსტრიელ დე ტაბაკ ე ალუმეტ სასუ
143 ბულვარ რომენ როლანი, საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 2015 26218 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78111 A
(220) 2014 07 29
(732) სფერა ჯოვენ, ს. ა.
ჰერმოსილლა, 112. 28009, მადრიდი,
ესპანეთი
__________________________________________
(111) M 2015 26219 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78157 A
(220) 2014 07 30
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევე, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2015 26220 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78174 A
(220) 2014 07 31
(732) ჰენკუკ ტაია კო., ლტდ.
133, ტეჰერან-რო (იოკსამ-დონგი),
განგნამ-გუ, სეული,135-723, კორეის
რესპუბლიკა
__________________________________________

(111) M 2015 26221 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78212 A
(220) 2014 08 01
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2015 26222 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78232 A
(220) 2014 08 07
(732) შპს `ბელლა XXI~
ი. ვეკუას ქ. 12, 0167, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2015 26223 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78247 A
(220) 2014 08 08
(732) პ.პ.უ.ხ. ვოსება შეზღუდული
პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ულ. კროტოჟინსკა 150, 63 - 430
ოდოლანოვი, პოლონეთი
__________________________________________
(111) M 2015 26224 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78248 A
(220) 2014 08 08
(732) პ.პ.უ.ხ. ვოსება შეზღუდული
პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ულ. კროტოჟინსკა 150, 63-430
ოდოლანოვი, პოლონეთი
__________________________________________
(111) M 2015 26225 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78249 A
(220) 2014 08 08
(732) პ.პ.უ.ხ. ვოსება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ულ. კროტოჟინსკა 150, 63 - 430
ოდოლანოვი, პოლონეთი
__________________________________________
(111) M 2015 26226 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78250 A
(220) 2014 08 08
(732) პ.პ.უ.ხ. ვოსება შეზღუდული პასუხის-
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მგებლობის საზოგადოება
ულ. კროტოჟინსკა 150, 63-430
ოდოლანოვი, პოლონეთი
__________________________________________
(111) M 2015 26227 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78262 A
(220) 2014 08 11
(732) ჯკ თაირ & ინდასტრის ლიმიტედ
ჯეიკეიგრამ, პო-ტაიერ ფექტორი,
კანკროლი-313 342, რაჯასტანი, ინდოეთი
__________________________________________
(111) M 2015 26228 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78275 A
(220) 2014 08 12
(732) შპს `კანო ინვესტი~
ვაშლიჯვარი, კორპ. 6, ბ.27, 0159,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2015 26229 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78281 A
(220) 2014 08 14
(732) პ.პ.უ.ხ. ვოსება შეზღუდული
პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ულ. კროტოჟინსკა 150, 63 - 430
ოდოლანოვი, პოლონეთი
__________________________________________
(111) M 2015 26230 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78384 A
(220) 2014 08 25
(732) შპს `ქართული ღვინის სახლი~
სოფ. ზეგაანი, 1415 გურჯაანი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2015 26231 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78524 A
(220) 2014 09 05
(732) შპს `შუკრუტექი~
ცაბაძის ქ. 8-ბ, 0112, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
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(111) M 2015 26232 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78532 A
(220) 2014 09 05
(732) შპს `შუკრუტექი~
ცაბაძის ქ. 8-ბ, 0112, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2015 26233 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78802 A
(220) 2014 09 25
(732) საუთერნ კომფორტ პროპერტის, ინკ.
4040 სივიკ სენტერ დრაივი, სუიტ 528,
სან-რაფაელი, კალიფორნია 94903, აშშ
__________________________________________
(111) M 2015 26234 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78803 A
(220) 2014 09 25
(732) ზე ჯილეტ კომპანი
უან ჯილეტ პარკი, ბოსტონი,
მასაჩუსეტსი 02127, აშშ
__________________________________________
(111) M 2015 26235 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78851 A
(220) 2014 09 29
(732) კენტუკი ფრაიდ ჩიკენ ინტერნეშენელ
ჰოლდინგზ, ინკ.
1441 გარდინერ ლეინი, ლუისვილი,
კენტუკი 40213, აშშ
__________________________________________
(111) M 2015 26236 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(260) AM 2015 78852 A
(220) 2014 09 29
(732) კენტუკი ფრაიდ ჩიკენ ინტერნეშენელ
ჰოლდინგზ, ინკ.
1441 გარდინერ ლეინი, ლუისვილი,
კენტუკი 40213, აშშ
__________________________________________
(111) M 2015 26240 R
(151) 2015 09 01
(181) 2025 09 01
(260) AM 2015 69810 A
(220) 2013 06 25
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(732) პტ. მულტისტრადა არაჰ სარანა, ტბკ
ჯალან რაია ლემაჰაბანგ კმ 58.3, დესა
კარანგსარი, კეკამატან სიკარანგ
ტიმური, კაბუპატენ ბეკასი 17550,
ინდონეზია
__________________________________________
(111) M 2015 26241 R
(151) 2015 09 01
(181) 2025 09 01
(260) AM 2015 72645 A
(220) 2013 06 12
(732) შპს „ვაინმენ შპს“
გუდიაშვილის ქ. 11, 0105, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2015 26242 R
(151) 2015 09 01
(181) 2025 09 01
(260) AM 2015 74099 A
(220) 2013 09 30
(732) ინტექს ენთერფრაიზის ფრაივეთ
ლიმითიდ
დ-18/2, ოქხლა ინდასთრიალ ერია, ფეიზII, ნიუ-დელი-110 020, ინდოეთი
__________________________________________
(111) M 205 26243 R
(151) 2015 09 01
(181) 2025 09 01
(260) AM 2015 75101 A
(220) 2014 02 20
(732) ბაიადერა მენეჯმენტ ლიმიტიდ
კარპენისიოუ, 30, პ.ს. 1660, ნიქოზია,
კვიპროსი
__________________________________________
(111) M 2015 26244 R
(151) 2015 09 01
(181) 2025 09 01
(260) AM 2015 74373 A
(220) 2013 10 18
(732) ოაო „ტმკ“
40 ბლდგ. 2ა, პოკროვკა სტრიტი,
მოსკოვი, 105062, რუსეთის ფედერაცია
__________________________________________
(111) M 2015026245 R
(151) 2015 09 01
(181) 2025 09 01
(260) AM 2015 74374 A
(220) 2013 10 18
(732) ოაო „ტმკ“
40 ბლდგ. 2ა, პოკროვკა სტრიტი,
მოსკოვი, 105062, რუსეთის ფედერაცია
__________________________________________
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daCqarebuli proceduriT registrirebuli
sasaqonlo niSnebi
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.
(111) M 2015 26237 R
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(210) AM 83232
(220) 2015 07 30
(732) შპს `აი-ემ-ჯი დეველოპმენტი~
აკაკი შანიძის ქ. (ყოფ. კალანდაძე) 2,
მელიქიშვილის გამზ. 16, სართ. მე-4,
0179, თბილისი, საქართველო
(740) რევაზ სოხაძე
(540)

(591) თეთრი
(531) 26.04.24, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.11,
27.05.24
(511)
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
__________________________________________
(111) M 2015 26238 R
(151) 2015 08 27
(181) 2025 08 27
(210) AM 83350
(220) 2015 08 12
(732) ირაკლი კვერღელიძე
სოფ. გურიანთა, 3508, ოზურგეთი,
საქართველო
(740) გელა მახარაძე
(540)

(111) M 2015 26239 R
(151) 2015 08 27
(181) 2025 08 27
(210) AM 83431
(220) 2015 08 19
(732) შპს "INTERMETAL GEORGIA"
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა,
(ნავსადგურის ყოფილი ექსტენსიური
განვითარების ზონა), ნაკვეთი № 545,
მიწის ნაკვეთის შიდა ნომერი №286,
ფოთი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

TETTOAMANTE

(511)
6 – ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლითონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; ლითონის მასალა ლიანდაგებისათვის;
ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავთული (არაელექტრული); რკინა-კავეული და საკეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილსადენები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; მადანი.
__________________________________________
(111) M 2015 26246 R
(151) 2015 09 03
(181) 2025 09 03
(210) AM 83424
(220) 2015 08 18
(732) შპს `ჯორჯიან ალიანსი~
გ. ნადარეიშვილის ქ. 4 (ყოფილი
სამგორის ჩიხი), 0137, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) თეთრი, მწვანე
(531) 27.05.24, 29.01.12, 26.15.11
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
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37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
__________________________________________

SHOKOLAND
ШОКОЛЕНД
შოკოლენდი

(511)
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები,
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფურთუშე-
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ული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი,
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
_____________________________________________________

(111) M 2015 26247 R
(151) 2015 09 04
(181) 2025 09 04
(210) AM 83340
(220) 2015 08 10
(732) შპს `სსგ კომპანია~
ძვ. თბილისის რ-ნი ლ. შარაშიძის ქ. 5,
0179, თბილისი, საქართველო
(740) დავით მაისურაძე
(540)

თამბაქო `სნუსი~; სიგარეტები, პაპიროსები,
ელექტრონული სიგარეტები, სიგარები, სიგარილოები; ბურნუთი; მწეველთა საკუთვნოები
შემავალი 34-ე კლასში; სიგარეტის და პაპიროსის ქაღალდები, სიგარეტის და პაპიროსის
მილაკები, ასანთები.

_____________________________________________________

(111) M 2015 26249 R
(151) 2015 09 04
(181) 2025 09 04
(210) AM 83393
(220) 2015 08 17
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ.
2-2-1 ტორანომონ, მინატო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

CAMEL ORIGINAL

(591) წითელი, თეთრი, მწვანე და ოქროსფერი
(531) 27.05.21, 27.05.24, 29.01.14, 27.05.11,
25.01.01, 25.01.05, 25.07.01, 26.01.17,
26.01.21
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, მასში
შემავალი სიტყვიერი ელემენტები: "CAMPIONE" და "BATUMI" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელი სამართლებრივი დაცვის საგანს.
(511)
41 – სამორინე, სლოტები, მომგებიანი და სხვა
აზარტული თამაშობები.

(526) სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, ხოლო მასში გამოყენებული სიტყვიერი
აღნიშვნა "ORIGINAL" არ წარმოადგენს დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვის ობიექტს.
(511)
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბაქო; მოსაწევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო,
ხელით გასახვევი თამბაქო, საღეჭი თამბაქო,
თამბაქო `სნუსი~; სიგარეტები, პაპიროსები,
ელექტრონული სიგარეტები, სიგარები, სიგარილოები; ბურნუთი; მწეველთა საკუთვნოები
შემავალი 34-ე კლასში; სიგარეტის და პაპიროსის ქაღალდები, სიგარეტის და პაპიროსის
მილაკები, ასანთები.
_____________________________________________________

_____________________________________________________

(111) M 2015 26248 R
(151) 2015 09 04
(181) 2025 09 04
(210) AM 83391
(220) 2015 08 17
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ.
2-2-1 ტორანომონ, მინატო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

CAMEL COMPACT

(526) სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, ხოლო მასში გამოყენებული სიტყვიერი
აღნიშვნა "COMPACT" არ წარმოადგენს დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვის ობიექტს.
(511)
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბაქო; მოსაწევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო,
ხელით გასახვევი თამბაქო, საღეჭი თამბაქო,
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17).

(260) AM 74701 A*
(800) 894182
(731) GLASHÜTTER UHRENBETRIEB GMBH
Altenberger Str. 1, 01768 Glashütte, Germany
(540)

(260) AM 2015 77175 A*
(800) 1201486
(891) 2014 03 03
(731) BRAUN GMBH
Frankfurter Str. 145, 61476 Kronberg im
Taunus, Germany
(540)

SYNCROSONIC
(591) Black, white
(511)
14 – Clocks and watches, in particular wristwatches,
clock parts, movements for clocks and watches,
chronometers, chronometric instruments, escapements for clocks and watches and models for escapements; cases for clocks and watches, microchronometers for clocks; precious metals and their alloys
and goods in precious metals or coated therewith
(included in this class); jewellery, precious stones.
_________________________________________

(511)
8 – Razors and razor blades; hair clippers; depilation
appliances for personal use; cases, holders, parts and
fittings for the aforesaid goods.
__________________________________________
(260) AM 2015 77463 A
(800) 1204410
(891) 2014 03 11
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Switzerland
(540)

(260) AM 2015 76399 A*
(800) 1194593
(891) 2013 12 20
(731) Fashion One Television LLC
246 West Broadway, New York, NY 10013, USA
(540)

(591) Black, white
(511)
38 – Television broadcasting.
__________________________________________
(260) AM 2015 76951 A*
(800) 1107706
(891) 2014 03 13
(731) AMNEAL PHARMACEUTICALS, LLC
1 New England Avenue Piscataway NJ 08854,
USA
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Full line of prescription and over-the-counter
pharmaceutical preparations for humans.
__________________________________________
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(591) Black, white
(511)
34 – Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco
for roll-your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles,
including cigarette paper and tubes, cigarette filters,
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.
__________________________________________
(260) AM 2015 77476 A
(800) 1204517
(891) 2014 03 14
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(731) KAESER KOMPRESSOREN SE
Carl-Kaeser-Straße 26, 96450 COBURG,
Germany
(540)

Omega Profil
(511)
7 – Machines and mechanical apparatus for the generation of compressed air, vacuum and air flow,
included in class 7; compressors being machines;
blowers for the compression, exhaustion and transport of gases; blowing machines; air suction machines; machine housings; parts of the aforesaid goods
(included in class 7), including central screw compressor units or central reciprocating compressor
units.
__________________________________________
(260) AM 2015 77489 A
(800) 1204703
(891) 2014 03 10
(731) ASTEOS EOOD.
15 Trakia Str., BG-1527 Sofia, Bulgaria
(540)

7 – Sorting machines for industry; agricultural machines; packaging machines; spin driers [machines];
handling machines; automatic handling machines
[manipulators]; vegetable washers [machines]; filling machines; peeling machines; feeders [parts of
machines]; jacks [machines]; conveyers; robots [machines].
37 – Machinery installation, maintenance and repair.
__________________________________________
(260) AM 2015 78674 A
(800) 1214910
(891) 2014 07 14
(731) BIOFARMA
50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX,
France
(540)

APRESTIUM
(511)
5 – Pharmaceutical products used for treating and/or
preventing cardiovascular diseases.
__________________________________________
(260) AM 2015 78679 A
(800) 1214994
(891) 2013 07 25
(731) CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND
GMBH
Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover,
Germany
(540)

THE FUTURE IN MOTION
(591) White, golden yellow, blue and light blue
(526) The trademark is protected as a whole. "ADVANCED FILTER SYSTEM" shall not be subject to
independent legal protection.
(511)
34 – Tobacco; cigarettes; cigars; cigarillos.
__________________________________________
(260) AM 2015 78621 A
(800) 1214449
(891) 2014 04 20
(731) SORTER Spółka Jawna Konrad Grzeszczyk,
Michał Ziomek
ul. Gdyńska 32, PL-26-600 Radom, Poland
(540)

(591) Black, red and white
(511)
6 – Signboards of metal; identity plates of metal.

(511)
6 – Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable constructions of metal; metal building materials for railway tracks; metal cables and wires (not for electrical purposes); ironmongery and small items of metal hardware; metal pipes
and flexible tubing; metal hose and pipe connectors;
metal manifolds, couplings and adapters; metal hose
and pipe couplings, mountings as far as included in
this class; metal pipes and tubes for ventilation and
air-conditioning systems; metal molds; metal pressure frames; metal goods as far as included in this
class.
7 – Machines used in metal, timber, rubber and plastics processing, for the manufacture, repair and disassembly of land and sea vehicles, for the chemical,
agricultural, mining, textile, food and beverage, construction and packaging industry; machine tools;
printing machines; printing plates; machines used in
the manufacture of printing plates; printing plates
[not light-sensitive]; pressure casting molds [machine components]; lithographic printing plates for
printing machines; motors and engines (except for
land vehicles); components for motors and engines
of all types, including electric motors and their com-
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ponents (except for land vehicles); control units for
motors and engines; electric starters for motors and
engines; motor driven electric generators; main cylinders; electric motors (except for land vehicles)
and pumps (machines); engine actuators (throttle
valves, idle governors, linear actuators, air control
valves, air flap actuators, exhaust gas recirculation
valves); injection valves, injection nozzles for engines; fuel pumps, fuel lines; fuel injection systems;
spark plugs for combustion engines; glow plugs for
diesel engines; air filters for engines; catalytic converters; chargers [turbochargers]; turbocompressors;
control units for machines; controlled adjusting devices for vehicle parts such as seats, windows, mirrors, sliding roofs, throttle valves, camshafts; machine coupling and transmission components including
shift clutches (except for land vehicles); drive belts,
transmission belts, V-belts, V-ribbed belts, variator
belts, timing belts, synchronous belts, nubbed belts,
double-sidedtiming belts, flat belts, fit belts (machine components), conveyor belts; machine components, such as springs, shock absorber pistons, vibration dampers; molded parts made from rubber and
rubber-metal bondings for vibration control as far as
included in this class (machine parts); engine mounts, hydro mounts, torsional vibration dampers,
actuators; valves (machine components); conveyor
belts, parts and accessories for conveyor belts; passenger conveyors not included in other classes;
(compressed air) spray guns for water, oil, gas, paint
and other gaseous or liquid substances; metal fittings
(accessories for spray guns or sprayers); mechanical
vehicle jacks; lawn mowers (machines); non handoperated agricultural equipment; vending machines;
electrical opening and closing devices for motor vehicles, including control units, controls and electric
motors; ignition coils.
9 – Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments as far as
included in this class; measuring devices and instruments; electric control and regulating systems including their processors and sensors for the steering
and controlling of vehicles, for improved driving
safety, driving stability, and cushioning and noise
comfort; electric control and regulating systems including their processors and sensors for regulation
and control of brakes, accelerator pedals, transmissions, chassis and suspensions and emissions; voltage regulators for vehicles; automatic control systems
for vehicles; electrical and electrohydraulic power
steering systems; ammeters, voltmeters, ohmmeters,
manometers, thermometers, tachometers; compasses, acidimeters, water level indicators, scales; thermostats; engine management systems, idle speed
controls for engines; data management and processing devices; measuring, warning and display devices and instruments for distance, axle load moni-

72

toring, acceleration, speed, engine speed, torque,
turn rate, pressure, fill level, fluid supply (particularly fuel and washer fluid supply), altitude, coolant
temperature, charge pressure, power, air quality, air
mass, oil level, oil pressure, position, rudder position, temperature, travel, travel distance, wind and
water depth; distance warning and controlling devices and display instruments; radar devices, reversing
monitoring equipment; automatic parking assist;
optical, acoustic and haptic drowsiness and speed
warning devices and display instruments; tire pressure gauge, tire inflating equipment; service indicator devices, wear indicator devices, consumption
measurement devices, maintenance indicator devices, workshop test equipment; time recording units;
accident data recorders; apparatus and instruments
for conducting, switching, converting, storing, regulating and monitoring electricity; electrical fuses,
electrical relays, transponders, sensors, actuators (as
far as included in this class); detectors; pressure
switches; controllers; brake fluid testers; diagnostic
apparatus [not for medical purposes); monitoring
and diagnostic systems for vehicle engines and drive
systems; warning lamps for vehicles; solenoid valves; lasers, not for medical purposes; electric batteries and their components, rechargeable batteries and
their components, solar batteries; fuel cells and their
components, chargers for electric batteries; alarm
equipment; burglar alarms, burglary detection equipment; central locking systems; electronic immobilizers for motor vehicles; remote control devices; remote operation systems for central locking systems;
position finding, course tracking and traffic routing
devices; navigation instruments; navigation devices
for vehicles; GPS; data processing devices, computers including electronic calendar, fax machines,
monitors, computer I/O devices, calculators, saved
computer programs and software; electrical, electronic, opto-electronic and mechanical analog and
digital display devices and instruments; image transmission and reproduction devices; electrical or electronic display devices; display equipment, display
modules, display elements, display panels, displays,
monitors, screens, LCDs, devices with LCDs, flat
screens, video screens and monitors; touch screens;
devices for recording, receiving, transmitting and reproducing analog and/or digital signals, as well as
images and sound, antenna, radios, televisions, telephones including video telephones; hands-free equipment for telephones; rescue equipment, such as life rafts, rescue ladders, rescue nets, rescue tarpaulins, life belts, life buoys, life jackets, fire extinguishing equipment; contact lenses, glasses, glasses cases, binoculars, magnifying glasses, sunglasses, hazard warning triangles for vehicles; projectors, film
cameras, cameras, photocopiers, electronic translators, electronic pocket translators, exposed films,
magnetic, electronic and optical recording media,
with the exception of non-exposed film, recording
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disks including magnetic cards, cards with integrated
circuitry (smart cards), telephone cards, mechanisms
for coin-operated apparatus including automatic
dispensers, cash machines; cash registers, computing
machines; photovoltaic elements; photo cells; presence monitoring devices; combination display instruments, instrument panels, center consoles.
11 – Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, blowing, ventilation, air-conditioning and water supply and sanitary
purposes; accessories for water supply equipment
for adjusting and changing the water flow volume;
water pipe end-caps; heating and air-conditioning
systems for vehicles; fans and ventilation modules
for vehicles; heating, cooling, air-conditioning and
ventilation systems in vehicles; vehicle headlights;
bicycle lights; vehicle tail lamps.
12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water; parts and accessories for vehicles for
transportation on land and/or on water as far as
included in this class; engines for land vehicles; land
vehicle cockpits; tires, inner tubes for tires, wheels,
wheel rims, treads for the retreading of tires, hub
caps, rim strips, materials and kits for repairing tires
and inner tubes not included in other classes; valves
for vehicle tires; chassis and parts thereof included
in this class; controlled and non-controlled chassis
and suspensions; electronic, hydraulic, electromechanical, electrohydraulic and mechanical brakes for
vehicles; parts and accessories for electronic, hydraulic, electromechanical, electrohydraulic and mechanical brakes for vehicles; brake cylinders, brake
pads, brake calipers, brake disks, brake linings, brake hoses; regulated and unregulated electromechanical and electrohydraulic steering systems and their
components, hydraulic power steering, steering columns, steering gear; electrical, electronic and mechanical actuators, drive shafts and electric motors;
safety equipment for motor vehicles as far as
included in this class; airbags, belt tensioners and
their parts and accessories as far as included in this
class; shaft couplings and transmission mechanism,
including shift clutches for land vehicles; active and
passive, regulated and unregulated dampers and
springs for vehicles, wheels and their pans, particularly air pressure springs and gas springs; air supply
units for air spring systems; shock absorbers and
suspension struts for vehicles; shock absorber
springs for vehicles, suspension springs for vehicles;
vibration dampers and torsional vibration dampers
(except components of land vehicle engines) for
vehicles; vehicle engines, steering apparatus; vehicle
cabins and driver seats; hydro mounts as vehicle
components as far as included in this class; axles and
axle modules, axle boots, diaphragms for vehicle
fuel supplying systems; drive belts, transmission
belts not included in other classes; cooling, heating,
brake, fuel, charge air, oil, hydraulic hoses as vehic-

le components and accessories as far as included in
this class; vehicle interiors lining; airbag covers; paneling for dashboards; interior upholstery for vehicles; motor vehicle seats; cigarette lighters for automobiles; cockpit cross beams; driver cockpits, driver
cabins; window and headlight cleaning systems for
motor vehicles as well as the associated containers,
nozzles, hoses, hose couplings, pumps, heaters and
valves; windshield and headlight cleaning systems;
window lift and window positioning systems for
vehicles; controllers and drives for convertible soft
tops, sliding roofs and sun protection devices for
vehicles; rubber or plastic concertina walls for trains
and articulated buses; fuel tank systems for motor
vehicles.
16 – Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus), including textbooks, specialist books, magazines, repair and/or
user instructions on automotive parts; plastic materials for packaging (not included in other classes);
printer's type; printing blocks; printing materials,
non-textile printing blankets, components and accessories for same, not included in other classes; atlases, calendars, geographic maps, publications (written); ball pens and pencils, bookbinding articles;
forms, printed forms, print material rolls and diagram plates for use in tachographs.
17 – Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in
other classes; plastic goods (semifinished products);
sealing, packing and insulating materials; flexible
pipes (not made from metal); flexible pipe junctions
(not made from metal); insulators for cables (not
made from metal); rubber compensators for insulation, isolation and vibration absorbing purposes; line
seals; sealing sleeves, sealing rings, membranes (not
included in other classes); natural rubber (liquid);
sub-ballast mats made from rubber and rubber substitutes for vibration and shock damping in track construction; oil-absorbent mats made of rubber and
rubber substitutes; rubber valves; soft top, door,
window, engine compartment seals; upholstery materials of rubber or plastic; plastic sheeting (except
for packaging purposes), including sheeting for
sealing and insulating purposes; roof and pond sheeting; passageway bellows of rubber or plastic for
airport passenger bridges; parts and accessories for
all aforementioned goods not included in other classes; rubber for retreading tires.
25 – Clothing, footwear, headgear including trousers, t-shirts, polo shirts, coats, jackets, overalls,
caps, gloves (clothing), shoes, ties, scarves.

#17 2015 09 10

73

sasaqonlo niSnebi

35 – Advertising, business management, business
administration; office functions; recruitment, personnel management consultancy, commercial consultancy, public relations, radio and television advertising,
organization of exhibitions and fairs for commercial
and advertising purposes, marketing, sales research,
market research; retail (including online retail) services in the following areas: vehicles and vehicle
accessories, tires, brakes, rubber and plastic goods,
chemical products, fuels and propellants, machines,
tools and metal goods, building articles, electrical
and electronic goods, sound and data media, print
shop products, stationery, office equipment, articles
of clothing, shoes and textile goods, toys, sports
equipment; wholesale services (including online
wholesale services) in the following areas: vehicles
and vehicle accessories, tires, brakes, rubber and
plastic goods, chemical products, fuels and propellants, machines, tools and metal goods, building articles, electrical and electronic goods, sound and
data media, print shop products, stationery, office
equipment, articles of clothing, shoes and textile
goods, toys, sports equipment; organizational advice
on the granting of usage rights for mobility systems.
37 – Building construction, installation services, automotive workshop services, conversion, repair, servicing, assembly, dismantling, maintenance, care,
cleaning and paint work for vehicles, engines brakes,
tires and their parts; repair of vehicles as part of breakdown assistance; retreading of tires; maintenance,
assembly, repair of evaluation instruments for diagram plates, tachographs, accident data recorder, electronic vehicle logs, test and diagnostic apparatus and
instruments; installation, maintenance and repair of
machines and machine components; installation,
maintenance and repair of conveyor belts and systems; installation, maintenance and repair of data
systems (hardware).
__________________________________________
(260) AM 2015 78709 A
(800) 1215484
(891) 2014 06 12
(731) Nemiroff Intellectual Property Establishment
Staedtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
(540)
(591) Black, white
(511)
33 – Alcoholic beverages (except beers).
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; import and export
agencies of alcoholic beverages; retail and wholesale
services with alcoholic beverages.
__________________________________________
(260) AM 2015 78815 A
(800) 1215958
(891) 2014 01 17
74

(731) ORTHOPHARM EUROPE KFT. (CO. LTD.)
Naplás u. 24, H-2142 Nagytarcsa, Hungary
(540)

(591) Blue
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic
food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for
humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; elixirs [pharmaceutical preparations]; tonics [medicines]; chilblain preparations; frostbite salve for pharmaceutical purposes; analgetics;
decoctions for pharmaceutical purposes; salts for
mineral water baths; bath salts for medical purposes;
medical preparations for slimming purposes; sugar
for medical purposes; adjuvants for medical purposes; medicinal drinks; medicines for human purposes; bath preparations, medicated; medicinal infusions; pharmaceutical preparations; chemico-pharmaceutical preparations; medicinal tea; nervines; mud
for baths; medicinal mud; ointments for pharmaceutical purposes; therapeutic preparations for the bath;
medicinal oils; surgical implants [living tissues];
surgical cloth [tissues]; salts for medical purposes;
nutritional supplements; thermal water; chemical
preparations for medical purposes; chemical reagents for medical or veterinary purposes; chemical
preparations for pharmaceutical purposes; greases
for medical purposes; pharmaceutical compositions
for the treatment of diseases of joints; pharmaceutical compositions for the treatment of diseases of
articulation; pharmaceutical compositions for the
treatment of diseases of arthritis; pharmaceutical
compositions for the treatment of diseases of arthritis; compositions for medical purposes for treatment of diseases of joints; compositions for medical
purposes for treatment of diseases of articulation;
compositions for medical purposes for treatment of
diseases of arthritis; compositions for medical purposes for treatment of diseases of arthritis; compositions of dietary supplements for treatment of diseases of joints; compositions of dietary supplements for treatment of articulation; compositions of
dietary supplements for treatment of arthritis;
compositions of dietary supplements for treatment of
arthritis.
44 – Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services; nursing,
medical; health care; physiotherapy; health spa services; pharmacists' services to make up prescriptions; hospitals; massage; medical clinic services;
medical assistance; telemedicine services; therapy
services; prophylactic and/or curative treatment and
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therapy of diseases of joints; prophylactic and/or
curative treatment and therapy of diseases of articulation; prophylactic and/or curative treatment and
therapy of diseases of arthritis, prophylactic and/or
curative treatment and therapy of diseases of arthritis; restoration, defence of joints; restoration, defence of articulation.
__________________________________________
(260) AM 2015 78942 A
(800) 1134425
(891) 2014 05 27
(731) BIOFARMA
50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX,
France
(540)

COSYREL
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical purposes; dietetic food and
substances for medical or veterinary use; food for
babies; dietary supplements for humans and animals;
plasters, materials for dressings; material for dental
fillings and dental impressions; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides; medicated bath preparations; chemical preparations for medical or pharmaceutical use; medicinal herbs; herbal teas; parasiticides; alloys of precious metals for dental use.
__________________________________________
(260) AM 2015 78943 A
(800) 1168846
(891) 2014 05 26
(731) "PHARMAGATE LTD. "
Suite N:36, The Brentano Suite, Solar House,
915 High Road, London N12 8QJ, United
Kingdom
(540)

(591) Black, white and green
(511)
35 – Accounting; drawing up of statements of accounts; commercial administration of the licensing of
the goods and services of others; administrative processing of purchase orders; advertising; advertising
agencies; advertising by mail order; updating of
advertising material; dissemination of advertising
matter; rental of advertising space; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; cost price analysis; business appraisals;
business management assistance; auctioneering; auditing; professional business consultancy; business

information; business inquiries; business investigations; business management and organization consultancy; business management consultancy; business organization consultancy; business research;
commercial information agencies; commercial or industrial management assistance; presentation of
goods on communication media, for retail purposes;
price comparison services; compilation of information into computer databases; compilation of statistics; systemization of information into computer
databases; data search in computer files for others;
demonstration of goods; direct mail advertising; distribution of samples; economic forecasting; efficiency experts; employment agencies; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
computerized file management; import-export agencies; invoicing; layout services for advertising purposes; advisory services for business management;
personnel management consultancy; marketing research; marketing studies; news clipping services; online advertising on a computer network; opinion polling; organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes; outsourcing services [business
assistance]; payroll preparation; personnel recruitment; word processing; psychological testing for the
selection of personnel; public relations; publication
of publicity texts; publicity columns preparation;
publicity material rental; writing of publicity texts;
radio advertising; rental of advertising time on communication media; sales promotion for others; sponsorship search; tax preparation; television advertising; transcription.
41 – Academies [education]; animal training; arranging and conducting of colloquiums; arranging and
conducting of conferences; arranging and conducting of congresses; arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of symposiums;
arranging and conducting of workshops [training];
arranging of beauty contests; boarding schools; bookmobile services; publication of books; club services [entertainment or education]; organization of
sports competitions; organization of competitions
[education or entertainment]; correspondence courses; religious education; education information; educational examination; educational services; electronic desktop publishing; organization of exhibitions
for cultural or educational purposes; vocational guidance [education or training advice]; gymnastic instruction; health club services [health and fitness training]; sign language interpretation; lending libraries; operating lotteries; microfilming; news reporters services; nursery schools; physical education;
practical training [demonstration]; videotape film
production; production of radio and television programmes; providing on-line electronic publications,
not downloadable; publication of electronic books
and journals on-line; publication of texts, other than
publicity texts; rental of videotapes; writing of texts,
other than publicity texts; translation.
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44 – Academies [education]; animal training; arranging and conducting of colloquiums; arranging and
conducting of conferences; arranging and conducting of congresses; arranging and conducting of
seminars; arranging and conducting of symposiums;
arranging and conducting of workshops [training];
arranging of beauty contests; boarding schools; bookmobile services; publication of books; club services [entertainment or education]; organization of
sports competitions; organization of competitions
[education or entertainment]; correspondence courses; religious education; education information; educational examination; educational services; electronic desktop publishing; organization of exhibitions
for cultural or educational purposes; vocational
guidance [education or training advice]; gymnastic
instruction; health club services [health and fitness
training]; sign language interpretation; lending libraries; operating lotteries; microfilming; news reporters services; nursery schools; physical education;
practical training [demonstration]; videotape film
production; production of radio and television programmes; providing on-line electronic publications,
not downloadable; publication of electronic books
and journals on-line; publication of texts, other than
publicity texts; rental of videotapes; writing of texts,
other than publicity texts; translation.
__________________________________________
(260) AM 2015 79076 A
(800) 1218096
(891) 2014 07 14
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
"KLASSIK"
ul. Shvetsova, 12, korp 2, lit. B, RU-198095
Sankt-Peterburg, Russian Federation
(540)

(591) White, pink, violet, dark-violet, brown, purplebrown
(511)
30 – Tea; tea-based beverages; infusions, not medicinal; flowers or leaves for use as tea substitutes.
__________________________________________
(260) AM 2015 79078 A
(800) 1218131
(891) 2014 06 13
(731) Rodinný pivovar BERNARD a.s.
5. května 1, CZ-396 01 Humpolec, Czech
Republic
(540)

CERNÁ LAVINA
(511)
32 – Beers.
__________________________________________
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(260) AM 2015 79105 A
(800) 1218434
(891) 2014 07 03
(731) Limited Liability Company
"TRUSTINVESTSTROI"
Fruit and vegetable base, Warehouse No:30,
Ramensky district, Kuznetsovo village,
RU-140192 Moscow region, Russian
Federation
(540)
(591) Black, white
(511)
30 – Aromatic preparations for food; flavorings [flavourings], other than essential oils, for cakes; star
aniseed; cookies; pancakes; buns; bread rolls; vanillin [vanilla substitute]; vanilla [flavoring] [flavouring]; waffles; vermicelli [noodles]; coffee flavorings [flavourings]; natural sweeteners; sausage binding materials; binding agents for ice cream [edible
ices]; edible ices; sea water for cooking; glucose for
culinary purposes; mustard; yeast; thickening agents
for cooking foodstuffs; rice-based snack food; cereal-based snack food; artificial coffee; vegetal preparations for use as coffee substitutes; pastries; confectionery for decorating Christmas trees; fruit jellies [confectionery]; cakes; peanut confectionery;
almond confectionery; pasta; pasties; frozen yogurt
[confectionery ices]; cocoa; capers; caramels [candy]; gruel, with a milk base, for food; quiches; gluten prepared as foodstuff; sweetmeats [candy]; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; coffee;
unroasted coffee; starch for food; crackers; hominy
grits; groats for human food; corn, milled; corn, roasted; meat pies; turmeric for food; couscous [semolina]; farinaceous foods; noodles; ice for refreshment; ice, natural or artificial; candy; rice cakes;
maltose; hominy; marzipan; custard; honey; royal
jelly; ice cream; sorbets [ices]; bean meal; tapioca
flour for food; potato flour for food; corn flour;
flour; wheat flour; soya flour; barley meal; muesli;
mint for confectionery; cocoa beverages with milk;
coffee beverages with milk; coffee-based beverages;
tea-based beverages; chocolate beverages with milk;
chocolate-based beverages; cocoa-based beverages;
infusions, not medicinal; crushed oats; husked oats;
nutmegs; pastilles [confectionery]; molasses for food; pepper; petits fours [cakes]; malt biscuits; macaroons [pastry]; petit-beurre biscuits; pies; pizzas;
fondants [confectionery]; popcorn; powders for ice
cream; pralines; condiments; ketchup [sauce]; sauces
[condiments]; chow-chow [condiment]; relish [condiment]; tomato sauce; mayonnaise; soya sauce;
chutneys [condiments]; dressings for salad; meat
gravies; meat tenderizers, for household purposes;
cereal preparations; flour-milling products; oat-based food; propolis; gingerbread; cinnamon [spice];
cloves [spice]; spices; allspice; ginger [spice]; puddings; cake powder; ravioli; chewing gum; rice;
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spring rolls; sugar; aniseed; cake paste; confectionery; baking soda [bicarbonate of soda for cooking
purposes]; tapioca; malt for human consumption;
salt for preserving foodstuffs; cooking salt; celery
salt; spaghetti; seasonings; peppers [seasonings];
saffron [seasoning]; preparations for stiffening whipped cream; rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches;
tacos; soya bean paste [condiment]; almond paste;
tortillas; tarts; garden herbs, preserved [seasonings];
vinegar; ferments for pastes; halvah; bread; unleavened bread; chips [cereal products]; chicory [coffee
substitute]; tea; iced tea; chocolate; malt extract for
food; essences for foodstuffs, except etheric essences and essential oils.
__________________________________________

STIMZADA
(511)
5 – Human pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2015 79142 A
(800) 1218505
(891) 2014 08 07
(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH
40789 Monheim am Rhein, Germany
(540)

ZIVRINT
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________

(260) AM 2015 79130 A
(800) 1218494
(891) 2014 08 26
(731) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,
Belgium
(540)

DARSPONDA
(511)
5 – Human pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2015 79132 A
(800) 1218495
(891) 2014 08 26
(731) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,
Belgium
(540)

DALINVI
(511)
5 – Human pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2015 79134 A
(800) 1218496
(891) 2014 08 27
(731) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,
Belgium
(540)

LONVYDEL
(511)
5 – Human pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2015 79141 A
(800) 1218499
(891) 2014 08 26
(731) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,
Belgium

(540)

(260) AM 2015 79220 A
(800) 1219156
(891) 2014 03 31
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Evren Mah., Camiyolu Cad. No:50 K:1 B,
Zemin 4-5-6, Güneşli Bağcılar, İstanbul,
Turkey
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Medicines for human purposes, medicines for
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical
preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use; dietetic foods adapted
for medical purposes; baby foods, medicinal herbs,
herbal beverages adapted for medical purposes,
nutritional supplements, pollen dietary supplements,
mineral food supplements, protein dietary supplements; dietary supplements for animals; fodder supplements for veterinary purposes; medicines for dental purposes, hygienic products for medical purposes
including sanitary pads, breast-nursing pads and bunion pads, waddings for medical purposes, plasters
for medical purposes, dressings for medical purposes, babies' napkins, preparations for destroying noxious plants, preparations for destroying noxious
animals, fungicides, deodorants other than for human beings or for animals, air deodorising preparations, disinfectants for hygiene purposes, antiseptics,
detergents for medical purposes.
__________________________________________
(260) AM 2015 79221 A
(800) 1219157
(891) 2014 03 31
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(731) WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Evren Mah., Camiyolu Cad. No:50 K:1 B,
Zemin 4-5-6, Güneşli Bağcılar, İstanbul,
Turkey
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Medicines for human purposes, medicines for
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical
preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use; dietetic foods adapted
for medical purposes; baby foods, medicinal herbs,
herbal beverages adapted for medical purposes, nutritional supplements, pollen dietary supplements,
mineral food supplements, protein dietary supplements; dietary supplements for animals; fodder supplements for veterinary purposes; medicines for dental purposes, hygienic products for medical purposes
including sanitary pads, breast-nursing pads and bunion pads, waddings for medical purposes, plasters
for medical purposes, dressings for medical purposes, babies' napkins, preparations for destroying noxious plants, preparations for destroying noxious
animals, fungicides, deodorants other than for human beings or for animals, air deodorising preparations, disinfectants for hygiene purposes, antiseptics,
detergents for medical purposes.
__________________________________________
(260) AM 2015 79223 A
(800) 1219158
(891) 2014 03 31
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Evren Mah. Camiyolu Cad., No:50 K:1 B,
Zemin 4-5-6, Güneşli Bağcılar, İstanbul,
Turkey
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Medicines for human purposes, medicines for
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical
preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use; dietetic foods adapted
for medical purposes; baby foods, medicinal herbs,
herbal beverages adapted for medical purposes, nutritional supplements, pollen dietary supplements,
mineral food supplements, protein dietary supplements; dietary supplements for animals; fodder
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supplements for veterinary purposes; medicines for
dental purposes, hygienic products for medical purposes including sanitary pads, breast-nursing pads
and bunion pads, waddings for medical purposes,
plasters for medical purposes, dressings for medical
purposes, babies' napkins, preparations for destroying noxious plants, preparations for destroying noxious animals, fungicides, deodorants other than for
human beings or for animals, air deodorising preparations, disinfectants for hygiene purposes, antiseptics, detergents for medical purposes.
__________________________________________
(260) AM 2015 79227 A
(800) 1219238
(891) 2014 06 24
(731) E. REMY MARTIN & Cº
20, rue de la Société Vinicole, F-16100
Cognac, France
(540)

(591) Black, gold and red (Pantone 186C)
(526) VSOP
(511)
33 – Alcoholic beverages (except beers).
__________________________________________
(260) AM 2015 79228 A
(800) 1219267
(891) 2014 06 19
(731) MACHINING CENTERS
MANUFACTURING S.P.A.
Viale F. e G. Celaschi, 19, I-29020
VIGOLZONE (PC), Italy
(540)

(591) Black, white
(511)
7 – Numerically controlled machine tools, machining centres, machining stations, manufacturing
cells for metalworking and for manufacturing; tool
holders, tool spindles, tool monitoring devices, tool
magazines and automatic tool changers for use
in/with numerically controlled machine tools, machining centres, machining stations and manufac-
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turing cells; work-piece clamping devices, workpiece tables, work-piece slides, work-piece feed devices, work-piece positioning devices, work-piece
indexing devices, palletizing systems, pallet changing devices, robots for transferring work-pieces,
robots for feeding work-pieces, robots with articulated arms for manipulating work-pieces for use
in/with numerically controlled machine tools, machining centres, machining stations and manufacturing cells.
9 – Computer software and computer programmes
for production planning and management, for controlling machine tools, machining centres, machining
stations and manufacturing cells for metalworking
and for manufacturing.
42 – Computer programming, computer software design, installation, maintenance, updating of computer software for controlling machine tools, machining centres, machining stations and manufacturing
cells for metalworking and for manufacturing.
__________________________________________
(260) AM 2015 79229 A
(800) 1219338
(891) 2014 09 08
(731) PRIMVITAL AG
Freigutstrasse 7, CH-8002 Zurich, Switzerland
(540)

PRIMVITAL
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; Sanitary preparations for medical purposes; Dietetic
food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; Dietary supplements for
humans and animals; Plasters, materials for dressings; Material for stopping teeth, dental wax; Disinfectants; Preparations for destroying vermin; Fungicides, herbicides.
31 – Grains and agricultural, horticultural and forestry products not included in other classes; Live animals; Fresh fruits and vegetables; Seeds; Natural
plants and flowers; Foodstuffs for animals; Malt.
__________________________________________
(260) AM 2015 79230 A
(800) 1219358
(891) 2014 04 30
(731) VIZIO, INC.
39 Tesla, Irvine CA 92618, USA
(540)

(591) Black, white

(511)
9 – Televisions and monitors; liquid crystal display
televisions; DVD players; Blu-ray players; portable
media players; digital media streaming devices; electronic docking stations; audio speakers; home theater systems comprising of audio and video receivers
and audio speakers; home theater systems, namely,
sound bars containing audio speakers; batteries and
battery chargers; computers; notebook computers;
computer peripheral devices; handheld computers;
personal computers; laptops; cameras; digital cameras; tablet computers; accessories for tablet computers; personal digital assistants (PDAs); electronic
book readers; portable and handheld digital electronic devices for recording, organizing, transmitting,
manipulating, and reviewing text, data and audio files; computer software for use in organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data and
audio files on portable and handheld digital electronic devices; portable listening devices, namely,
MP3 players; wireless communication devices for
voice, data or image transmission; audio speakers,
USB cables, microphones and earphones; wireless
routers; remote controls for televisions and audio
equipment; stereoscopic lenses for 3D content viewing, namely, active 3D glasses, passive 3D glasses,
and virtual reality glasses; high definition multimedia interface (HDMI) cables; stereo headphones;
computer-gaming software; downloadable software
for playing video and audio internet content; set top
boxes; power charger kit; computer hardware and
software for converting, supplying and transmitting
of data and information; software that may be downloaded via global computer networks and electronic
communication networks, namely, gaming software,
and software for playing video and audio internet
content; electronic device for playing games and for
playing video and audio internet content on a television; downloadable films and television programs
featuring comedy, action, drama, and documentaries
provided via a video-on-demand service.
__________________________________________
(260) AM 2015 79231 A
(800) 1219363
(891) 2014 05 07
(731) Union des Associations Européennes de
Football (UEFA)
Route de Genève 46, CH-1260 Nyon,
Switzerland
(540)

(591) Black, white
(511)
3 – Cosmetic products; soaps; cosmetic preparations
for baths; perfumes, eaux de Cologne; pre-shave and
after-shave lotions; shaving creams; shampoos, conditioners; dentifrices, dental rinses (mouthwashes);
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deodorants and antiperspirants for personal use; care
creams, cosmetic creams; make-up removing creams
for the face; make-up removing preparations; sun
care lotions; hair lotions, hair sprays; toiletry creams; make-up products, eye shadows, face powders,
cosmetic pencils; decorative transfers for cosmetic
use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive
preparations for household use; laundry powder
detergents; synthetic cleaning products; shoe waxes
and creams; leather care products.
4 – Lubricants; engine oils and fuels, including gasoline, diesel oil, gases and bio-fuels; candles; waxes;
greases; natural gas; liquid gases; industrial oils and
greases; lubricating oils and greases; carburants;
liquefied petroleum gas; non-chemical additives for
fuel, lubricants and greases; dust absorbing, wetting
and binding compositions; lighting fuel; lubricants,
oils and greases, and lubricating preparations for
industrial use; cutting oils for industrial purposes;
milling oils.
9 – Exposed films, slides, video game disks; software (recorded programs), including game software;
computer databases and programs; recorded or
downloaded sounds, images or data; videotapes,
magnetic tapes, magnetic disks, DVDs, mini-disks,
diskettes, optical discs, compact discs, CD-ROMs,
videodiscs, memory cards, USB flash drives, blank
or prerecorded with music, sound or images (possibly including animated cartoons); holograms; electronic publications provided by means of CD-ROMs,
databases and the Internet; spectacles, sunglasses,
diving and swimming goggles; cases, cords and
chains for sunglasses and spectacles; binoculars;
magnets and decorative magnets; directional compasses; apparatus for the recording, transmission and
reproduction of sound and images; satellite dishes;
decoders, namely electronic software and hardware
capable of converting, supplying and transmitting
audio and video data; television sets; flat screens,
liquid crystal display screens, high-definition
screens and plasma screens; radios; home cinema
systems; video recorders; CD players; DVD drives;
MP3 players; cassette players; mini disk players;
digital music players; loudspeakers; headphones,
earphones; computers, including laptop computers
and electronic tablets; karaoke systems; systems for
editing sounds and for mixing sounds; systems for
editing and mixing video images; apparatus for
computer data processing; computer keyboards;
computer screens; modems; accessories for computers included in this class; computer mice, mouse
pads; navigation apparatus; personal digital assistants (PDAs); electronic pocket translators; dictating
machines; electronic agendas; scanners; printers;
photocopiers; facsimile machines; telephones; answering machines; video telephones; cellular telephones; accessories for cellular telephones, included in
this class, namely cases for cellular telephones,
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hands-free kits for cellular telephones, earphones
and headsets for cellular telephones, keypads for
cellular telephones, lanyards for cellular telephones,
special cases for carrying cellular telephones, photographic cameras and video cameras integrated in
cellular telephones; remote controls for television
sets and video systems; teleconferencing systems;
calculating machines; card readers for credit cards;
currency converting machines; automated teller machines; video cameras, portable video cameras with
built-in videocassette recorders (camcorders); photographic equipment, photographic apparatus, cameras
(cinematographic apparatus), projectors, flash lamps,
special cases and cords for photographic apparatus
and instruments, electric cells and batteries; screen
saver programs for computers; magnetic, digital or
analog recording media, recorded or not, for sounds
or images; magnetic cards (encoded); memory cards;
integrated circuit cards (smart cards); microchip or
magnetic credit cards, microchip or magnetic telephone cards, microchip or magnetic cards for cash
dispensers, microchip or magnetic cards for automated teller machines and money exchange machines,
prepaid microchip or magnetic cards for cellular
telephones, microchip or magnetic travel and show
admission cards, microchip or magnetic check guarantee cards and microchip or magnetic debit cards;
alarms; wind socks (for indicating wind direction);
distance measuring equipment; equipment for measuring and displaying speed; gloves for protection;
audio receivers, sound amplifiers; television tubes;
cathode ray tubes; decoders, namely computer software and hardware capable of converting, supplying
and transmitting audio and video data; disk drives
for computers; protected semi-conductors; integrated
circuits containing programs for processing audio,
visual or computer data; rechargeable batteries; audio and video data processors and converters; cables
for data transmission; payment apparatus for electronic commerce; protective helmets for sports;
magnetic encoded identification bracelets; electronic
instrument assemblies; fuel/air coefficient analyzers;
remote controls for locking cars; photovoltaic cells;
video game cassettes.
12 – Bicycles, motorcycles, motor cars, trucks, vans,
utility vehicles, buses, camper vans, refrigerated vehicles; airplanes and boats; air balloons, dirigible
balloons [airships]; vehicle accessories, namely sun
visors, pneumatic tires, tire covers, luggage racks,
ski racks, rims and hub caps for wheels; seat linings,
vehicle covers, baby carriages, strollers, safety seats
for infants and children (for vehicles); engines and
motors for land vehicles; safari bars; headlamp
covers; steering wheels for vehicles; trailers.
14 – Jewelry, necklaces; jewelry products; watches;
wristwatches, clocks; chronographs; wall clocks;
medallions, pendants, brooches; bracelets; pins (jewelry); lapel pins (jewelry); tie clips and tie pins;
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cuff links; commemorative medals of precious metal; prize cups, commemorative plates, trophies, statues, sculptures, all of precious metal; decorative hat
pins, key rings (trinkets or fobs), printed metal disks
for collection purposes (pogs), all made of precious
metal; decorative key holders; coins; medals for clothing; cases for watches; badges of precious metal;
alarm clocks; badges and pins (jewelry); leather
bracelets; bracelets made of plastic; ornamental key
rings of plastic materials.
16 – Coloring and drawing books; activity books;
magazines; newspapers; books and journals, including those concerning sportsmen, sportswomen or
sports events; bookmarks; printed teaching material;
score sheets; event programs; albums for events;
photograph albums; autograph books; printed timetables; pamphlets; collectible photographs of players; bumper stickers, stickers, albums, sticker albums; posters; photographs; tablecloths of paper;
paper napkins; paper bags; invitation cards; greeting
cards; gift wrapping paper; coasters and place mats
of paper; garbage bags of paper or of plastics; food
wrapping paper; small bags for preserving foodstuffs; coffee filters of paper; labels (not of textile);
towels of paper; wet hand-wipes of paper; toilet paper; napkins for removing make-up; handkerchief
boxes of paper and cardboard; tissues of paper; stationery and instructional and teaching material (except apparatus); typewriter paper; copying paper;
envelopes; notepads; folders for papers; tissue paper;
writing books; paper sheets for note-taking; writing
paper; binder paper; files; covering paper; luminous
paper; adhesive paper for notes; paperweights; crêpe
paper; tissue paper; badges or insignia of paper;
flags of paper; pennants (flags) of paper; writing
instruments; fountain pens; pencils; ballpoint pens;
ball-point pen and pencil sets; felt-tip pens (marking
pens); fiber-tip pens and felt-tip pens; marking pens;
ink, inking pads, rubber stamps; typewriters (electric
or non-electric); lithograph prints, lithographic
works of art; paintings (pictures), framed or unframed; paint boxes, paints and colored pencils; chalks;
pencil ornaments [stationery]; printing blocks; address books; diaries (planners); personal organizers
of paper; road maps; tickets, entry tickets; checks;
comic books; calendars; postcards; advertising
boards, banners and material included in this class;
transfers [decalcomanias]; sticking labels; office requisites (except furniture); correction fluids; rubber
erasers; pencil sharpeners; paper clips; thumbtacks;
rulers; adhesive tapes for stationery purposes, adhesive tape dispensers; staples; stencils; document
holders (stationery); paper-clips; holders for notepads; bookends; stamps (seals); postage stamps;
credit cards, telephone cards, ATM cards, cards for
traveling and for shows, check guarantee cards and
debit cards, non-magnetic, and of paper or cardboard; baggage tags of paper; passport cases; travelers'

checks; holders for checkbooks; money clips of metal; letter trays; identity card holders.
18 – Leathers and imitation leathers; thongs [straps]
of leather; umbrellas, parasols; sports bags (other
than those adapted for products they are designed to
contain); leisure bags; travel bags, backpacks; school
bags; bags for hanging on belts; handbags, leather
bags; beach bags; garment bags; suitcases; document
holders; belts for suitcases; briefcases (leather goods); cases for toiletry articles known as vanity cases
(not fitted); toiletry sets; key cases (leather goods);
wallets; purses (coin purses); whips; collars for animals; leather luggage tag holders; business card
cases.
25 – Clothing; shoes and footwear; headgear; shirts;
knitwear (clothing); pullovers; slipovers; Tee shirts;
vests; singlets; sleeveless jerseys, dresses; skirts;
underwear; swimsuits; bath robes; shorts; trousers;
sweaters; caps (bonnets); caps; hats; sashes for wear;
scarves, shawls; caps with visors; tracksuits; sweatshirts; jackets, sports jackets, stadium jackets (bibs);
blazers; waterproof clothing; coats; uniforms; neckties; wrist bands; headbands; gloves; aprons; bibs
(not of paper); pajamas; play suits for infants and
children; socks and stockings; garters; belts; suspenders.
28 – Games and toys; sports balls; play balloons; board games; tables for indoor football; dolls and plush
toys; vehicles (toys); jigsaw puzzles; balloons; inflatable toys; play disks (pogs); playing cards; confetti;
articles for gymnastics and sports; football equipment, namely balls for football, gloves, knee guards,
elbow guards, shoulder guards, shin guards; football
goals; sports bags and containers (adapted to objects) for carrying sports articles; party hats (toys);
small electronic games designed for use with a television set; apparatus for video games; game consoles; video game apparatus; electronic games other
than those designed to be used only with a television
set; steering wheels for video games and mats for
video games (for dancing upon); hands made of
rubber or foam (toys); entertainment robots; appliances for gymnastics; kites; roller skates; scooters
[toys]; skateboards; coin-operated video games for
game halls (arcade games); electronic games with
liquid crystal display; joysticks, voice-activated or
manually operated joysticks; lottery tickets; scratch
cards; joysticks, voice-activated or manually operated joysticks.
32 – Non-alcoholic beverages; syrups and powders
for making non-alcoholic beverages; mineral and
aerated waters; isotonic beverages; fruit and vegetable beverages; fruit and vegetable juices; frozen
fruit beverages; beers; strong dark beers; lagers and
ales; non-alcoholic or low-alcohol beers.
35 – Employment agencies; personnel recruitment;
advertising services; services provided by an agency
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publishing advertising texts; advertising agency services; advertising agency services on a global computer network (the Internet) or via wireless electronic communication devices; dissemination of advertisements; rental of advertising space; rental of advertising time in film credits; television advertising,
radio advertising; advertising in the form of animated cartoons; promotion agency services, promotion
agency services for sports and public relations;
promotion of football events; market study services;
market research services; opinion polling services;
organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; organization of advertising for
trade fairs; compilation and systematization of data
in data banks; data bank management services; compilation of statistics; advertising for sports events in
the field of football; retail sale services for and bringing together of various goods for the benefit of others (excluding the transport thereof), namely clothing, footwear, headgear, sports articles, stationery,
apparatus for recording, transmission and reproduction of sound and images, books, newspapers, magazines, publications, video games, toys, dolls, badges
of all kinds, key rings, tickets, watches and jewelry,
souvenir items in connection with football, bags,
luggage, briefcases, umbrellas, flags and pennants,
alcoholic and non-alcoholic beverages, confectionery, medical apparatus and instruments, vehicles and
accessories for motor cars; retail sale services for
solvents, paraffin, waxes, bitumen and petroleum;
collection of goods on behalf of third parties (except
transport) enabling customers to examine such
products and to buy them conveniently in a store or
on the Internet or using wireless electronic communications devices, namely, clothing, footwear,
headgear, sports articles, stationery, apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or
images, books, newspapers, magazines, publications,
video games, toys, dolls, badges and insignia, key
rings, tickets, watches and jewelry articles, souvenirs
in connection with football, bags, luggage, briefcases, umbrellas, flags and pennants, non-alcoholic
and alcoholic beverages, confectionery products,
medical apparatus and instruments, vehicles and
accessories for motor cars; advertising and promotion services, information services with regard to
advertising and promotion, commercial information
agencies, all the aforesaid services provided on-line
from a computer database or via a global computer
network (the Internet) or via wireless electronic
communication devices; design and compilation of
advertisements for use as a web site on a global
computer network (the Internet) or via wireless electronic communication devices; provision of space on
web sites, for advertising of goods and services; auctioneering on a global computer network (the Internet) or via wireless electronic communication devices; collection of directories for publication on the
Internet and on a wireless electronic communication
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network; business administration services for processing commercial services on a global computer
network (Internet) or via wireless electronic communication devices; compilation, creation and management of databases, namely collection of domain
names in a register; promotion of sales, namely creation of preferential programs for customers; implementation of bonus programs for customers in stadiums by distributing encoded loyalty and membership cards able to contain the personal data of the
user; development, launch and administration of
loyalty programs, namely issuing loyalty cards to
fans, containing personal information on the identity
of the card holder; electronic commerce (e-commerce) services, namely provision of information on
goods via telecommunication networks for advertising or sales purposes; compilation of data into a
computer database, especially still or animated images; e-commerce services, namely online services
for providing contracts for the purchase and sale of
goods on behalf of others; promotion of footballrelated sports events; promotion of the goods and
services of others, through contractual agreements,
particularly partnership (sponsoring) and licensing
agreements, providing them with increased notoriety
and enhanced image derived from cultural and
sporting events, particularly international events;
compilation and recording of data and information
on sporting performances; provision of personnel,
particularly for selling beverages and foods; promotion of football events; retail sale of interactive educational and entertainment products, interactive
compact disks, CD-ROMs and computer games; retail sale services, particularly on a global computer
network, for interactive educational and entertainment products, interactive compact disks, CD-ROMs
and computer games; presentation of computer programs for retail sale purposes; procurement services
for others [purchasing goods and services for other
businesses]; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses] for
sports events or entertainment; promotion of the
goods and services of others, through contractual
agreements, particularly partnership (sponsoring)
and licensing agreements, providing them with
increased notoriety and/or enhanced image and/or
affinity derived from cultural and sporting events,
particularly international events; financial sponsorship search for football competitions.
36 – Issuance and management of credit cards and
travelers' checks; financial services; banking, credit
and investment services; insurance underwriting;
hire-purchase financing; hire-purchase services;
financial sponsorship of sports events; information
services related to finance and insurance, provided
online from a computer database or the Internet or
on wireless electronic communication networks;
home banking services; banking services over the
Internet or over wireless electronic communication
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networks; payment services, including services provided on-line from a computer database or via the
Internet or via mobile telephones; safe deposit services; issue of vouchers, namely issue of loyalty
cards to fans, which contain personal data on the
identity of the cardholder and are used for access
control at sports stadiums; financial promotion of in
the field of football; financial payment services for
electronic commerce, namely transfer of funds, all
via electronic communication networks; financial
payment services for electronic commerce in connection with the purchase of goods and services
provided by others, all via electronic communication
networks, and clearing and settlement of financial
transactions via electronic communication networks;
issue of vouchers in the form of travel vouchers.
37 – Installation and maintenance of wireless electronic communication networks (hardware); computer connection installation services related to sports;
installation and repair of sports grounds with natural
or artificial turf; vehicle cleaning and washing; vehicle lubrication; vehicle maintenance (servicing);
vehicle repair; overhaul, lubrication, maintenance
and repair of vehicles, engines and machinery; antirust treatment for vehicles; tire trim fitting and tire
puncture repair; construction of electric power
plants; construction and maintenance of pipelines;
extraction of gas and petroleum; construction of
structures for the production of crude oil; installation
of apparatus for the production of oil; installation of
solar power systems; installation of wind power systems; installation of hydraulic power systems; mining extraction services.
38 – Telecommunication services; communication
by mobile telephones; communication by telex;
communication via electronic computer terminals
linked to telecommunication networks, data banks
and the Internet or via wireless electronic communication devices; communication by telegraphs;
communication by telephones; communications by
facsimile; paging services; telephone or video conferencing services; television program broadcasting;
broadcasting of cable television programs; radio
program broadcasting; radio and television broadcasting of sports and sporting events; news and press
agency services; other message transmission services; rental of telephones, facsimile machines and
other telecommunication apparatus; transmission of
commercial Internet pages online or via wireless electronic communication devices; services for transmitting and broadcasting television and radio programs provided via the Internet or via any wireless
electronic communication network; electronic transmission of messages; simultaneous broadcasting of
film recordings and sound and video recordings;
provision of access to telematic servers and real-time
chat forums; computer-aided transmission of messages and images; telecommunication via fiber-optic

networks; provision of access to a global computer
network or interactive communication technologies
for access to private and commercial purchasing and
ordering services; transmission of information and
other data via websites and computers; transmission
of information (including sites by telematic means)
via telecommunication, computer programs and
other data; transmission of information, computer
programs and other data by telematic means; electronic mail services; provision of access via the Internet or on any wireless electronic communication
network (telecommunication services); providing
connections for telecommunications with a global
computer network (the Internet) or data banks;
provision of access to websites offering digital
music on the Internet by means of a global computer
network or via wireless electronic communication
devices; rental of access time to MP3 websites on
the Internet, via a global computer network or via
wireless electronic communication devices; rental of
access time to a database server center (telecommunication services); rental of access time to a computer database (telecommunication services); transmission of digital music by telecommunications; online
transmission of electronic publications; digital music
transmission via the Internet or on any wireless electronic communication network; digital music transmission via MP3 Internet sites; simultaneous broadcasting and/or netcasting of film recordings and
sound and video recordings (telecommunications);
simultaneous broadcasting and/or netcasting of interactive educational and entertainment products,
interactive compact disks, CD-ROMs, computer
programs and computer games (telecommunications); provision of access to blackboards (notice
and advertisement boards) and chat rooms in real
time via a global computer network; rental and
provision of access time to blackboards (boards for
displaying information and advertisements) and to
chat rooms in real time by means of a global computer network (communication services); telecommunication services dedicated to retail sale by means of
interactive communications with customers; multimedia telecommunication; videotext and teletext
transmission services; information transmission via
communication satellite, microwave or by electronic, digital or analog means; transmission of digital
information by cable, wire or fiber; transmission of
information by mobile telephones, telephones, facsimile and telex; telecommunication services for receiving and exchanging information, messages, images and data; telecommunication services for setting
up discussion groups on the Internet and on any wireless electronic communication network; provision
of access to search engines for obtaining data and
information on global networks.
39 – Operating travel agencies, namely travel arrangement and reservations; ticket reservation and information services for travel; transport by airplane,
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railway, bus and truck; boat transport; boat travel
services; tourist travel services; vehicle rental; rental
of parking spaces; taxi services; boat transport
services for goods; distribution of water, heat, gas or
electricity; distribution of newspapers, magazines
and books; postal services, mail delivery and courier
services; storage of goods; delivery of solvents, paraffins, waxes, bitumens and oil products, excluding
liquid gas; distribution (delivery) of films and sound
and image recordings; distribution (delivery) of
interactive educational and entertainment products,
interactive compact disks, CD-ROMs, computer
programs and computer games; advice relating to
power and electricity distribution.
41 – Education; training; entertainment; organization
of lotteries, raffles and competitions; betting and
gaming services in connection with sports; hospitality services (sports, entertainment), namely providing entry tickets and information brochures for
sports for VIPs, as well as guiding and gathering
VIPs during sports or entertainment events; hospitality services, namely customer reception services
(entertainment services), including providing access
tickets during sports or entertainment events; entertainment services relating to sporting events; entertainment services in the form of public gatherings
during the retransmission of sports events; sporting
and cultural activities; organization of sporting and
cultural events and activities; organization of sports
competitions; organization of events in the field of
football; sports camp services; operation of sports
facilities; rental of video and audiovisual installations; production, presentation, distribution and/or
rental of film recordings and sound and video recordings; presentation, distribution and/or rental of
interactive educational and entertainment products,
interactive compact disks, CD-ROMs, and computer
games; radio and television coverage of sporting
events; production services for radio, television
programs and video films; ticket reservation services
and information services for sports or entertainment
events; sports events timing services; organization of
beauty contests; interactive entertainment; on-line
betting and gaming services on the Internet or on
any wireless electronic communication network; information in the field of entertainment (including in
the field of sports), provided on-line from a computer database or via the Internet or via any wireless
electronic communication network; electronic game
services transmitted via the Internet or on mobile
telephones; book publishing; publication of books
and electronic journals on-line; audio and video
recording services; production of animated cartoons
for movies, production of animated cartoons for
television; rental of sound and image recordings for
entertainment purposes; information in the field of
education provided on-line from a computer database or via the Internet or any wireless electronic
communication network; translation services; photo-
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graphy services; provision of entertainment infrastructure; ticket agencies in connection with sports
events.
42 – Computer consultancy services; data processing
(programming); provision or rental of computer software; computer rental; compilation of websites in
computer networks (particularly the Internet) or via
wireless electronic communication devices; introduction of websites in computer networks (particularly the Internet) or via wireless electronic communication devices; provision of search engines for
obtaining data and information on global networks;
hosting services for Internet sites or wireless electronic communication sites; creation and maintenance of websites and of wireless electronic communication networks; networking and/or rental of computer programs; installation and maintenance of computer software; computer software development; calibration; provision of Internet search engines; analysis, testing and monitoring (supervision) of oils,
coolants, greases and lubricants; analysis and diagnosis of degrees of wear, faults and breakdown on
motors, engines and machines; advice relating to the
aforesaid fields and provided on the basis of results
from the aforesaid analysis and diagnosis; quality
control services in connection with overhaul, lubrication, maintenance and repair of vehicles, motors,
engines and machinery; programming of computer
programs; design and development of computer programs; technical development of discussion forums
on the Internet or on any wireless electronic communication network; testing services relating to
prospecting in the oil and gas industry; prospecting
to locate oil and gas; analyses services for exploittation of oil deposits; assistance services related to
technology in the oil industry; analysis, advice,
assistance and design services related to technology
in the oil industry; advice on technology and services for the technical development, technical design
and technical planning of photovoltaic facilities;
advice on technology and services for the technical
development, technical design and technical planning of wind power facilities; advisory services relating to electronic control devices for the monitoring
of solar and/or wind-powered electric systems; design of energy and electricity systems; analysis of
the energy requirements of others; development of
energy and electricity management systems; project
study and technical advice and development services, all in connection with the needs of others for
electricity and energy; technical design services for
electrical installations; technical developments relating to energy and electricity distribution; technical
developments relating to energy and electricity production; electronic calibration services for motors,
engines and transmissions.
43 – Providing food and drink, snack-bars; hospitality services, namely providing of food and drink;
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food and drink catering; hotel services; providing
accommodation and food and drink, booking hotels
and temporary accommodation; hospitality services,
namely providing food and drink during sports or
entertainment events.
__________________________________________
(260) AM 2015 79232 A
(800) 1219367
(891) 2014 05 07
(731) Union des Associations Européennes de
Football (UEFA)
Route de Genève 46, CH-1260 Nyon,
Switzerland
(540)

UEFA EURO 2020 EURO for
EUROPE
(526) The trademark is protected as a whole.
''EURO'', ''2020'', ''EUROPE'' shall not be subject to
independent legal protection.
(511)
3 – Cosmetic products; soaps; cosmetic preparations
for baths; perfumes, eaux de Cologne; pre-shave and
after-shave lotions; shaving creams; shampoos,
conditioners; dentifrices, dental rinses (mouthwashes); deodorants and antiperspirants for personal
use; care creams, cosmetic creams; make-up removing creams for the face; make-up removing preparations; sun care lotions; hair lotions, hair sprays;
toiletry creams; make-up products, eye shadows,
face powders, cosmetic pencils; decorative transfers
for cosmetic use; cleaning, polishing, degreasing and
abrasive preparations for household use; laundry
powder detergents; synthetic cleaning products; shoe
waxes and creams; leather care products.
4 – Lubricants; engine oils and fuels, including gasoline, diesel oil, gases and bio-fuels; candles; waxes;
greases; natural gas; liquid gases; industrial oils and
greases; lubricating oils and greases; carburants;
liquefied petroleum gas; non-chemical additives for
fuel, lubricants and greases; dust absorbing, wetting
and binding compositions; lighting fuel; lubricants,
oils and greases, and lubricating preparations for
industrial use; cutting oils for industrial purposes;
milling oils.
9 – Exposed films, slides, video game disks; software (recorded programs), including game software;
computer databases and programs; recorded or
downloaded sounds, images or data; videotapes,
magnetic tapes, magnetic disks, DVDs, mini-disks,
diskettes, optical discs, compact discs, CD-ROMs,
videodiscs, memory cards, USB flash drives, blank
or prerecorded with music, sound or images (possibly including animated cartoons); holograms;
electronic publications provided by means of CDROMs, databases and the Internet; spectacles, sunglasses, diving and swimming goggles; cases, cords

and chains for sunglasses and spectacles; binoculars;
magnets and decorative magnets; directional compasses; apparatus for the recording, transmission and
reproduction of sound and images; satellite dishes;
decoders, namely electronic software and hardware
capable of converting, supplying and transmitting
audio and video data; television sets; flat screens, liquid crystal display screens, high-definition screens
and plasma screens; radios; home cinema systems;
video recorders; cD players; dVD drives; mP3 players; cassette players; mini disk players; digital music players; loudspeakers; headphones, earphones;
computers, including laptop computers and electronic tablets; karaoke systems; systems for editing
sounds and for mixing sounds; systems for editing
and mixing video images; apparatus for computer
data processing; computer keyboards; computer
screens; modems; accessories for computers included in this class; computer mice, mouse pads; navigation apparatus; personal digital assistants (PDAs);
electronic pocket translators; dictating machines;
electronic agendas; scanners; printers; photocopiers;
facsimile machines; telephones; answering machines; video telephones; cellular telephones; accessories for cellular telephones, included in this class,
namely cases for cellular telephones, hands-free kits
for cellular telephones, earphones and headsets for
cellular telephones, keypads for cellular telephones,
lanyards for cellular telephones, special cases for
carrying cellular telephones, photographic cameras
and video cameras integrated in cellular telephones;
remote controls for television sets and video systems; teleconferencing systems; calculating machines; card readers for credit cards; currency converting machines; automated teller machines; video
cameras, portable video cameras with built-in videocassette recorders (camcorders); photographic equipment, photographic apparatus, cameras (cinematographic apparatus), projectors, flash lamps, special
cases and cords for photographic apparatus and instruments, electric cells and batteries; screen saver
programs for computers; magnetic, digital or analog
recording media, recorded or not, for sounds or images; magnetic cards (encoded); memory cards; integrated circuit cards (smart cards); microchip or magnetic credit cards, microchip or magnetic telephone
cards, microchip or magnetic cards for cash dispensers, microchip or magnetic cards for automated teller machines and money exchange machines, prepaid microchip or magnetic cards for cellular telephones, microchip or magnetic travel and show admission cards, microchip or magnetic check guarantee cards and microchip or magnetic debit cards;
alarms; wind socks (for indicating wind direction);
distance measuring equipment; equipment for measuring and displaying speed; gloves for protection;
audio receivers, sound amplifiers; television tubes;
cathode ray tubes; decoders, namely computer software and hardware capable of converting, supplying
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and transmitting audio and video data; disk drives
for computers; protected semi-conductors; integrated
circuits containing programs for processing audio,
visual or computer data; rechargeable batteries; audio and video data processors and converters; cables
for data transmission; payment apparatus for electronic commerce; protective helmets for sports; magnetic encoded identification bracelets; electronic instrument assemblies; fuel/air coefficient analyzers;
remote controls for locking cars; photovoltaic cells;
video game cassettes.
12 – Bicycles, motorcycles, motor cars, trucks, vans,
utility vehicles, buses, camper vans, refrigerated vehicles; airplanes and boats; air balloons, dirigible
balloons [airships]; vehicle accessories, namely sun
visors, pneumatic tires, tire covers, luggage racks,
ski racks, rims and hub caps for wheels; seat linings,
vehicle covers, baby carriages, strollers, safety seats
for infants and children (for vehicles); engines and
motors for land vehicles; safari bars; headlamp
covers; steering wheels for vehicles; trailers.
14 – Jewelry, necklaces; jewelry products; watches;
wristwatches, clocks; chronographs; wall clocks;
medallions, pendants, brooches; bracelets; pins (jewelry); lapel pins (jewelry); tie clips and tie pins;
cuff links; commemorative medals of precious metal; prize cups, commemorative plates, trophies, statues, sculptures, all of precious metal; decorative hat
pins, key rings (trinkets or fobs), printed metal disks
for collection purposes (pogs), all made of precious
metal; decorative key holders; coins; medals for
clothing; cases for watches; badges of precious metal; alarm clocks; badges and pins (jewelry); leather
bracelets; bracelets made of plastic; ornamental key
rings of plastic materials.
16 – Coloring and drawing books; activity books;
magazines; newspapers; books and journals, including those concerning sportsmen, sportswomen or
sports events; bookmarks; printed teaching material;
score sheets; event programs; albums for events;
photograph albums; autograph books; printed timetables; pamphlets; collectible photographs of players; bumper stickers, stickers, albums, sticker albums; posters; photographs; tablecloths of paper;
paper napkins; paper bags; invitation cards; greeting
cards; gift wrapping paper; coasters and place mats
of paper; garbage bags of paper or of plastics; food
wrapping paper; small bags for preserving foodstuffs; coffee filters of paper; labels (not of textile);
towels of paper; wet hand-wipes of paper; toilet
paper; napkins for removing make-up; handkerchief
boxes of paper and cardboard; tissues of paper;
stationery and instructional and teaching material
(except apparatus); typewriter paper; copying paper;
envelopes; notepads; folders for papers; tissue paper;
writing books; paper sheets for note-taking; writing
paper; binder paper; files; covering paper; luminous
paper; adhesive paper for notes; paperweights; crêpe
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paper; tissue paper; badges or insignia of paper;
flags of paper; pennants (flags) of paper; writing instruments; fountain pens; pencils; ballpoint pens;
ball-point pen and pencil sets; felt-tip pens (marking
pens); fiber-tip pens and felt-tip pens; marking pens;
ink, inking pads, rubber stamps; typewriters (electric
or non-electric); lithograph prints, lithographic
works of art; paintings (pictures), framed or unframed; paint boxes, paints and colored pencils; chalks;
pencil ornaments [stationery]; printing blocks; address books; diaries (planners); personal organizers
of paper; road maps; tickets, entry tickets; checks;
comic books; calendars; postcards; advertising boards, banners and material included in this class;
transfers [decalcomanias]; sticking labels; office requisites (except furniture); correction fluids; rubber
erasers; pencil sharpeners; paper clips; thumbtacks;
rulers; adhesive tapes for stationery purposes, adhesive tape dispensers; staples; stencils; document
holders (stationery); paper-clips; holders for notepads; bookends; stamps (seals); postage stamps; credit cards, telephone cards, ATM cards, cards for traveling and for shows, check guarantee cards and debit cards, non-magnetic, and of paper or cardboard;
baggage tags of paper; passport cases; travelers'
checks; holders for checkbooks; money clips of metal; letter trays; identity card holders.
18 – Leathers and imitation leathers; thongs [straps]
of leather; umbrellas, parasols; sports bags (other
than those adapted for products they are designed to
contain); leisure bags; travel bags, backpacks; school
bags; bags for hanging on belts; handbags, leather
bags; beach bags; garment bags; suitcases; document
holders; belts for suitcases; briefcases (leather goods); cases for toiletry articles known as vanity cases
(not fitted); toiletry sets; key cases (leather goods);
wallets; purses (coin purses); whips; collars for animals; leather luggage tag holders; business card
cases.
25 – Clothing; shoes and footwear; headgear; shirts;
knitwear (clothing); pullovers; slipovers; Tee shirts;
vests; singlets; sleeveless jerseys, dresses; skirts;
underwear; swimsuits; bath robes; shorts; trousers;
sweaters; caps (bonnets); caps; hats; sashes for wear;
scarves, shawls; caps with visors; tracksuits; sweatshirts; jackets, sports jackets, stadium jackets (bibs);
blazers; waterproof clothing; coats; uniforms; neckties; wrist bands; headbands; gloves; aprons; bibs
(not of paper); pajamas; play suits for infants and
children; socks and stockings; garters; belts; suspenders.
28 – Games and toys; sports balls; play balloons;
board games; tables for indoor football; dolls and
plush toys; vehicles (toys); jigsaw puzzles; balloons;
inflatable toys; play disks (pogs); playing cards; confetti; articles for gymnastics and sports; football
equipment, namely balls for football, gloves, knee
guards, elbow guards, shoulder guards, shin guards;
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football goals; sports bags and containers (adapted to
objects) for carrying sports articles; party hats (toys);
small electronic games designed for use with a television set; apparatus for video games; game consoles; video game apparatus; electronic games other
than those designed to be used only with a television
set; steering wheels for video games and mats for
video games (for dancing upon); hands made of
rubber or foam (toys); entertainment robots; appliances for gymnastics; kites; roller skates; scooters
[toys]; skateboards; coin-operated video games for
game halls (arcade games); electronic games with
liquid crystal display; joysticks, voice-activated or
manually operated joysticks; lottery tickets; scratch
cards; joysticks, voice-activated or manually operated joysticks.
32 – Non-alcoholic beverages; syrups and powders
for making non-alcoholic beverages; mineral and aerated waters; isotonic beverages; fruit and vegetable
beverages; fruit and vegetable juices; frozen fruit beverages; beers; strong dark beers; lagers and ales;
non-alcoholic or low-alcohol beers.
35 – Employment agencies; personnel recruitment;
advertising services; services provided by an agency
publishing advertising texts; advertising agency
services; advertising agency services on a global
computer network (the Internet) or via wireless electronic communication devices; dissemination of
advertisements; rental of advertising space; rental of
advertising time in film credits; television advertising, radio advertising; advertising in the form of
animated cartoons; promotion agency services, promotion agency services for sports and public relations; promotion of football events; market study services; market research services; opinion polling
services; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes; organization of advertising
for trade fairs; compilation and systematization of
data in data banks; data bank management services;
compilation of statistics; advertising for sports
events in the field of football; retail sale services for
and bringing together of various goods for the benefit of others (excluding the transport thereof),
namely clothing, footwear, headgear, sports articles,
stationery, apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and images, books, newspapers, magazines, publications, video games, toys,
dolls, badges of all kinds, key rings, tickets, watches
and jewelry, souvenir items in connection with football, bags, luggage, briefcases, umbrellas, flags and
pennants, alcoholic and non-alcoholic beverages,
confectionery, medical apparatus and instruments,
vehicles and accessories for motor cars; retail sale
services for solvents, paraffin, waxes, bitumen and
petroleum; collection of goods on behalf of third parties (except transport) enabling customers to examine such products and to buy them conveniently in a
store or on the Internet or using wireless electronic

communications devices, namely, clothing, footwear, headgear, sports articles, stationery, apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or
images, books, newspapers, magazines, publications,
video games, toys, dolls, badges and insignia, key
rings, tickets, watches and jewelry articles, souvenirs
in connection with football, bags, luggage, briefcases, umbrellas, flags and pennants, non-alcoholic
and alcoholic beverages, confectionery products,
medical apparatus and instruments, vehicles and
accessories for motor cars; advertising and promotion services, information services with regard to
advertising and promotion, commercial information
agencies, all the aforesaid services provided on-line
from a computer database or via a global computer
network (the Internet) or via wireless electronic communication devices; design and compilation of advertisements for use as a web site on a global computer network (the Internet) or via wireless electronic communication devices; provision of space on
web sites, for advertising of goods and services; auctioneering on a global computer network (the Internet) or via wireless electronic communication devices; collection of directories for publication on the
Internet and on a wireless electronic communication
network; business administration services for processing commercial services on a global computer
network (Internet) or via wireless electronic communication devices; compilation, creation and management of databases, namely collection of domain names in a register; promotion of sales, namely creation of preferential programs for customers; implementation of bonus programs for customers in stadiums by distributing encoded loyalty and membership cards able to contain the personal data of the
user; development, launch and administration of
loyalty programs, namely issuing loyalty cards to
fans, containing personal information on the identity
of the card holder; electronic commerce (e-commerce) services, namely provision of information on goods via telecommunication networks for advertising
or sales purposes; compilation of data into a computer database, especially still or animated images;
e-commerce services, namely online services for
providing contracts for the purchase and sale of
goods on behalf of others; promotion of footballrelated sports events; promotion of the goods and
services of others, through contractual agreements,
particularly partnership (sponsoring) and licensing
agreements, providing them with increased notoriety
and enhanced image derived from cultural and sporting events, particularly international events; compilation and recording of data and information on
sporting performances; provision of personnel, particularly for selling beverages and foods; promotion
of football events; retail sale of interactive educational and entertainment products, interactive compact disks, CD-ROMs and computer games; retail
sale services, particularly on a global computer net-
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work, for interactive educational and entertainment
products, interactive compact disks, CD-ROMs and
computer games; presentation of computer programs
for retail sale purposes; procurement services for
others [purchasing goods and services for other
businesses]; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses] for
sports events or entertainment; promotion of the
goods and services of others, through contractual
agreements, particularly partnership (sponsoring)
and licensing agreements, providing them with
increased notoriety and/or enhanced image and/or
affinity derived from cultural and sporting events,
particularly international events; financial sponsorship search for football competitions.
36 – Issuance and management of credit cards and
travelers' checks; financial services; banking, credit
and investment services; insurance underwriting; hire-purchase financing; hire-purchase services; financial sponsorship of sports events; information
services related to finance and insurance, provided
online from a computer database or the Internet or
on wireless electronic communication networks; home banking services; banking services over the Internet or over wireless electronic communication
networks; payment services, including services provided on-line from a computer database or via the
Internet or via mobile telephones; safe deposit services; issue of vouchers, namely issue of loyalty cards
to fans, which contain personal data on the identity
of the cardholder and are used for access control at
sports stadiums; financial promotion of in the field
of football; financial payment services for electronic
commerce, namely transfer of funds, all via electronic communication networks; financial payment services for electronic commerce in connection with the
purchase of goods and services provided by others,
all via electronic communication networks, and clearing and settlement of financial transactions via electronic communication networks; issue of vouchers in
the form of travel vouchers.
37 – Installation and maintenance of wireless electronic communication networks (hardware); computer connection installation services related to sports;
installation and repair of sports grounds with natural
or artificial turf; vehicle cleaning and washing; vehicle lubrication; vehicle maintenance (servicing);
vehicle repair; overhaul, lubrication, maintenance
and repair of vehicles, engines and machinery; antirust treatment for vehicles; tire trim fitting and tire
puncture repair; construction of electric power
plants; construction and maintenance of pipelines;
extraction of gas and petroleum; construction of
structures for the production of crude oil; installation
of apparatus for the production of oil; installation of
solar power systems; installation of wind power systems; installation of hydraulic power systems; mining extraction services.
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38 – Telecommunication services; communication
by mobile telephones; communication by telex;
communication via electronic computer terminals
linked to telecommunication networks, data banks
and the Internet or via wireless electronic communication devices; communication by telegraphs; communication by telephones; communications by facsimile; paging services; telephone or video conferencing services; television program broadcasting; broadcasting of cable television programs; radio program broadcasting; radio and television broadcasting
of sports and sporting events; news and press agency
services; other message transmission services; rental
of telephones, facsimile machines and other telecommunication apparatus; transmission of commercial
Internet pages online or via wireless electronic communication devices; services for transmitting and
broadcasting television and radio programs provided
via the Internet or via any wireless electronic communication network; electronic transmission of messages; simultaneous broadcasting of film recordings
and sound and video recordings; provision of access
to telematic servers and real-time chat forums; computer-aided transmission of messages and images;
telecommunication via fiber-optic networks; provision of access to a global computer network or interactive communication technologies for access to
private and commercial purchasing and ordering services; transmission of information and other data via
websites and computers; transmission of information
(including sites by telematic means) via telecommunication, computer programs and other data; transmission of information, computer programs and other data by telematic means; electronic mail services; provision of access via the Internet or on any
wireless electronic communication network (telecommunication services); providing connections for
telecommunications with a global computer network
(the Internet) or data banks; provision of access to
websites offering digital music on the Internet by
means of a global computer network or via wireless
electronic communication devices; rental of access
time to MP3 websites on the Internet, via a global
computer network or via wireless electronic communication devices; rental of access time to a database
server center (telecommunication services); rental of
access time to a computer database (telecommunication services); transmission of digital music by telecommunications; online transmission of electronic
publications; digital music transmission via the Internet or on any wireless electronic communication
network; digital music transmission via MP3 Internet sites; simultaneous broadcasting and/or netcasting of film recordings and sound and video recordings (telecommunications); simultaneous broadcasting and/or netcasting of interactive educational and
entertainment products, interactive compact disks,
CD-ROMs, computer programs and computer games
(telecommunications); provision of access to black-
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boards (notice and advertisement boards) and chat
rooms in real time via a global computer network;
rental and provision of access time to blackboards
(boards for displaying information and advertisements) and to chat rooms in real time by means of a
global computer network (communication services);
telecommunication services dedicated to retail sale
by means of interactive communications with customers; multimedia telecommunication; videotext and
teletext transmission services; information transmission via communication satellite, microwave or by
electronic, digital or analog means; transmission of
digital information by cable, wire or fiber; transmission of information by mobile telephones, telephones, facsimile and telex; telecommunication services
for receiving and exchanging information, messages,
images and data; telecommunication services for
setting up discussion groups on the Internet and on
any wireless electronic communication network;
provision of access to search engines for obtaining
data and information on global networks.
39 – Operating travel agencies, namely travel arrangement and reservations; ticket reservation and
information services for travel; transport by airplane,
railway, bus and truck; boat transport; boat travel
services; tourist travel services; vehicle rental; rental
of parking spaces; taxi services; boat transport services for goods; distribution of water, heat, gas or
electricity; distribution of newspapers, magazines
and books; postal services, mail delivery and courier
services; storage of goods; delivery of solvents, paraffins, waxes, bitumens and oil products, excluding
liquid gas; distribution (delivery) of films and sound
and image recordings; distribution (delivery) of interactive educational and entertainment products,
interactive compact disks, CD-ROMs, computer programs and computer games; advice relating to power
and electricity distribution.
41 – Education; training; entertainment; organization
of lotteries, raffles and competitions; betting and gaming services in connection with sports; hospitality
services (sports, entertainment), namely providing
entry tickets and information brochures for sports for
VIPs, as well as guiding and gathering VIPs during
sports or entertainment events; hospitality services,
namely customer reception services (entertainment
services), including providing access tickets during
sports or entertainment events; entertainment services relating to sporting events; entertainment servies
in the form of public gatherings during the retransmission of sports events; sporting and cultural activities; organization of sporting and cultural events
and activities; organization of sports competitions;
organization of events in the field of football; sports
camp services; operation of sports facilities; rental of
video and audiovisual installations; production, presentation, distribution and/or rental of film recordings and sound and video recordings; presentation,

distribution and/or rental of interactive educational
and entertainment products, interactive compact
disks, CD-ROMs, and computer games; radio and
television coverage of sporting events; production
services for radio, television programs and video
films; ticket reservation services and information
services for sports or entertainment events; sports
events timing services; organization of beauty contests; interactive entertainment; on-line betting and
gaming services on the Internet or on any wireless
electronic communication network; information in
the field of entertainment (including in the field of
sports), provided on-line from a computer database
or via the Internet or via any wireless electronic
communication network; electronic game services
transmitted via the Internet or on mobile telephones;
book publishing; publication of books and electronic
journals on-line; audio and video recording services;
production of animated cartoons for movies, production of animated cartoons for television; rental of
sound and image recordings for entertainment purposes; information in the field of education provided
on-line from a computer database or via the Internet
or any wireless electronic communication network;
translation services; photography services; provision
of entertainment infrastructure; ticket agencies in
connection with sports events.
42 – Computer consultancy services; data processing
(programming); provision or rental of computer software; computer rental; compilation of websites in
computer networks (particularly the Internet) or via
wireless electronic communication devices; introduction of websites in computer networks (particularly the Internet) or via wireless electronic communication devices; provision of search engines for
obtaining data and information on global networks;
hosting services for Internet sites or wireless electronic communication sites; creation and maintenance of websites and of wireless electronic communication networks; networking and/or rental of computer programs; installation and maintenance of
computer software; computer software development;
calibration; provision of Internet search engines;
analysis, testing and monitoring (supervision) of
oils, coolants, greases and lubricants; analysis and
diagnosis of degrees of wear, faults and breakdown
on motors, engines and machines; advice relating to
the aforesaid fields and provided on the basis of
results from the aforesaid analysis and diagnosis;
quality control services in connection with overhaul,
lubrication, maintenance and repair of vehicles, motors, engines and machinery; programming of computer programs; design and development of computer programs; technical development of discussion
forums on the Internet or on any wireless electronic
communication network; testing services relating to
prospecting in the oil and gas industry; prospecting
to locate oil and gas; analyses services for exploitation of oil deposits; assistance services related to
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technology in the oil industry; analysis, advice, assistance and design services related to technology in
the oil industry; advice on technology and services
for the technical development, technical design and
technical planning of photovoltaic facilities; advice
on technology and services for the technical development, technical design and technical planning of
wind power facilities; advisory services relating to
electronic control devices for the monitoring of solar
and/or wind-powered electric systems; design of
energy and electricity systems; analysis of the energy requirements of others; development of energy
and electricity management systems; project study
and technical advice and development services, all
in connection with the needs of others for electricity
and energy; technical design services for electrical
installations; technical developments relating to energy and electricity distribution; technical developments relating to energy and electricity production;
electronic calibration services for motors, engines
and transmissions.
43 – Providing food and drink, snack-bars; hospitality services, namely providing of food and drink;
food and drink catering; hotel services; providing
accommodation and food and drink, booking hotels
and temporary accommodation; hospitality services,
namely providing food and drink during sports or
entertainment events.
__________________________________________
(260) AM 2015 79237 A
(800) 1219388
(891) 2014 06 25
(731) IRONFX GLOBAL LIMITED
17 Gr. Xenopoulou, CY-3106 Limassol,
Cyprus
(540)

IronMarkets
(511)
36 – Financial services, namely foreign exchange
transactions on currency pairs; providing information on foreign exchange transactions online via a
global communication network.
__________________________________________
(260) AM 2015 79239 A
(800) 1219396
(891) 2014 07 16
(731) SHU XUECHANG
Shihe Road, Chenlinzi Zhen Jiedao, Gushi
County, Henan Province, China
(540)

(591) Black, white
(511)
30 – Tea.
__________________________________________
(260) AM 2015 79240 A
(800) 1219415
(891) 2014 08 04
(731) NEMIROFF INTELLECTUAL PROPERTY
ESTABLISHMENT
Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
(540)

(591) White, brown, beige, green, grey, blue and
yellow
(526) The trademark is protected as a whole. ''УКРАIНСЬКА'', ''БЕРЕЗОВА ОСОБЛИВА'', ''ГОРIЛКА
ОСОБЛИВА'' shall not be subject to independent
legal protection.
(511)
33 – Alcoholic beverages (except beers).
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; importation and exportation of alcoholic beverages; retail and wholesale services with alcoholic beverages.
__________________________________________
(260) AM 2015 79241 A
(800) 1219496
(891) 2014 06 16
(731) MABXIENCE, S.A.
Yaguaron 1407, 11100 Montevideo, Uruguay
(540)

NOVEX
(511)
5 – Pharmaceutical products for the treatment of
onco-hematological and immune system diseases.
__________________________________________
(260) AM 2015 79243 A
(800) 1219530
(891) 2014 03 18
(731) AGIO PHARMACEUTICALS LIMITED
a-38, nandjyot indl. estate, kurla-andheri road,
safedpool, 400 072 Mumbai, India
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(540)

(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical, medicinal and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes;
dietetic food and substances adapted for medical or
veterinary use, baby products and food for babies;
diapers; dietary supplements for humans and animals; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides, pesticides, insecticides, herbs medicines, candy for medical purposes, lozenges for
pharmaceutical purposes included in class 5.
10 – Nasal aspirators; artificial breasts, breast
pumps, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments and disposables; artificial
limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials being goods included in class 10.
30 – Confectionery products, chocolates, toffees,
candies, non medicated confectionery being goods
included in class 30.
__________________________________________
(260) AM 2015 79244 A
(800) 1219533
(891) 2014 04 11
(731) LE GRAND TRAVEL BUREAU S.A.
122, Ethnikis Antistaseos Avenue, GR-713 06
Heraklion-Crete, Greece
(540)

(591) Red pantone 485C, blue pantone 292C and
yellow pantone 123C
(511)
35 – Advertisement.
39 – Travel tour operating and organising.
41 – Entertainment, sporting and cultural activeties.
43 – Temporary accommodation.
__________________________________________
(260) AM 2015 79245 A
(800) 1219550
(891) 2014 04 08
(731) UPL Limited
uniphos house, madhu park, 11th road,
khar (west), 400052 Mumbai, India

(591) Black, white
(511)
1 – Fertilizer and chemical products for use in agriculture, organic plant growth nutrient, additive chemical to fungicides, additive chemical to insecticides, flower preservatives, chemicals for forestry,
phosphorus; artificial sweeteners.
5 – Pesticides, insecticides, fungicides, herbicides,
vermicides, rodenticides, weedicides, preparations
for killing weeds and destroying vermins.
31 – Seeds, seedlings, agricultural, horticultural and
forestry products and grains not included in other
classes, fresh fruits and vegetable seeds, natural
plants and flowers.
44 – Aerial and surface spreading services of fertilezers and other agricultural chemicals; vermin exterminating services for agriculture, horticulture and
forestry.
__________________________________________
(260) AM 2015 79250 A
(800) 1219565
(891) 2014 05 13
(731) MONTERO GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
İstinye Balabandere, Caddesi No:14,
TR-34460 SARIYER / İSTANBUL, Turkey
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic
food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for
humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
16 – Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; bookbinding
material; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); plastic materials for packaging (not included in other classes).
__________________________________________
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metics, namely lipstick, gloss, mascara, eyeliner, foundation, concealer, eye shadow, blush, nail polish.
__________________________________________

(260) AM 2015 79251 A
(800) 1219572
(891) 2014 05 30
(731) KEWPIE KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Kewpie Corporation)
4-13, Shibuya 1-Chome, Shibuya-Ku,
Tokyo 150-0002, Japan
(540)
(591) Black, white
(511)
29 – Edible fats; edible oils; margarine; butter; milk;
milk products; tuna in oil; anchovy paste; processed
seafood; pickled vegetables; precut vegetables; vegetable salads; potato salads; fruit salads; pickles;
boiled potato; processed fruit; jams; marmalade; peanut butter; tahini [sesame seed paste]; processed vegetables; dried, frozen, smoked and liquid eggs; dried egg whites and dried egg yolks; frozen egg whites
and frozen egg yolks; liquid egg whites and liquid
egg yolks; boiled egg; eggs sunny side up; rolled
egg; omelet; scotch egg; steamed egg hotchpotch;
clam chowder; minestrone soup; soup consisting
mainly of meat, tuna, egg, cheese, potato, vegetable;
spreads for bread consisting mainly of meat; spreads
for bread consisting mainly of tuna; spreads for bread consisting mainly of eggs; spreads for bread consisting mainly of cheese; spreads for bread consisting mainly of potato; spreads for bread consisting
mainly of vegetables; spreads for bread consisting
mainly of fruits; edible fat-based spreads for bread.
30 – Coffee; cocoa; sandwiches; pizza; hamburgers;
confectionery; buns; bread; mayonnaise; white sauce; vinegar; tomato sauce; teriyaki sauce; tartar sauce; sukiyaki sauce (Japanese-style soy-based sauce); soya sauce; sesame sauce; salsa; salad dressing;
ponzu sauce (citrus-based sauce); pizza sauce; oyster
sauce; salad cream; mayonnaise-based spreads; mayonnaise and ketchup-based spreads; ketchup; demiglace sauce; chili sauce; barbecue sauce; salt; seasonings; spices; mustard; curry powder; crouton; noodles; pasta; rice porridge; ravioli; cooked rice; pasta
sauce; pasta sauce containing meat; curry sauce.
__________________________________________
(260) AM 2015 79252 A
(800) 1219595
(891) 2014 07 04
(731) BOURJOIS
12-14, rue Victor Noir, F-92200 NEUILLYSUR-SEINE, France
(540)

SILK EDITION

(260) AM 2015 79253 A
(800) 1219626
(891) 2014 07 24
(731) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.p.A.
Viale Amelia, 70, I-00181 ROMA, Italy
(540)

MOMENTASK
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic
food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for
humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
__________________________________________
(260) AM 2015 79254 A
(800) 1219630
(891) 2014 09 18
(731) RICHEMONT INTERNATIONAL SA
Route des Biches 10, CH-1752 Villars-surGlâne, Switzerland
(540)

(591) Black, white
(511)
14 – Cuff links, tie clips, rings, bracelets, earrings,
necklaces, brooches, key holders, watches, chronometers, clocks; watchbands, boxes of precious metal
for watches and jewelry; alarm clocks.
__________________________________________
(260) AM 2015 79255 A
(800) 1219634
(891) 2014 07 15
(731) COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN
12 Cours Sablon, F-63000 CLERMONT
FERRAND, France
(540)

(511)
3 – Perfumes, eaux de Cologne, toilet water; soaps,
soaps for the face and toiletry soaps; shower gels,
deodorants and antiperspirants; nourishing creams;
make-up removing creams and milks for the face
and for toiletry use, moisturizing creams, regenerating day creams and night creams for the face; cos-
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(591) Black, white
(511)
12 – Pneumatic tires and inner tubes for vehicle
wheels; treads for retreading tires; tracks for track
vehicles.
__________________________________________
(260) AM 2015 79281 A
(800) 1219833
(891) 2014 06 26
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
"VOSTOK-SERVIS-SPETSKOMPLEKT"
Rabochaya ul., d.46-a, Noginsk, Noginsky
r-n, RU-142400 Moskovskaya obl., Russian
Federation
(540)

(591) Blue
(511)
9 – Safety tarpaulins; bullet-proof waistcoats [vests
(Am.)]; life jackets; protective helmets; anti-glare visors; protective suits for aviators; solderers' helmets;
protective masks; headphones; shoes for protection
against accidents, irradiation and fire; clothing for
protection against accidents, irradiation and fire; asbestos clothing for protection against fire; spectacles
[optics]; gloves for protection against accidents; asbestos gloves for protection against accidents; gloves for protection against X-rays for industrial purposes; life belts; respirators for filtering air; respiretory masks, other than for artificial respiration; filters for respiratory masks.
__________________________________________
(260) AM 2015 79283 A
(800) 1219870
(891) 2014 06 30
(731) SOCIÉTÉ JAS HENNESSY & CO.
rue de la Richonne, F-16100 Cognac, France
(540)

(591) Black, white
(511)
33 – Alcoholic beverages (except beers); alcoholic
cocktails.
__________________________________________
(260) AM 2015 79287 A
(800) 1219944
(891) 2014 05 08

(731) LEO Pharma A/S
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup,
Denmark
(540)

EXPERITY
(511)
3 – Non-medicated skin and hair care preparations;
cosmetic preparations, including, preparations for
the reconditioning of hair and skin after medicinal
treatments; medicated soaps; medicated shampoos;
talcum powders; artificial fingernails for medical
use.
5 – Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer and dermatological, hematological, renal and
endocrine disorders; powders, creams, lotions, gels,
foundation and lip balm for the treatment of dermatological disorders, cancer and skin infections; glues
for medical use; medical and wound dressings; dressings for the treatment, of dermatological disorders,
cancer and skin infections.
10 – Medical apparatus and instruments, including,
medical devices for applying pharmaceutical preparations and for introducing pharmaceutical preparations into the human body medical and non-medical
devices for the treatment of cancer and dermatological, hematological, renal and endocrine disorders,
medical apparatus and units for dosage, measuring
and monitoring, including, drug introducing devices
and systems; medical devices, including, devices for
measuring body surface area affected by disease;
medical devices for the treatment of cancer, dermatological, hematological, renal and endocrine disorders, including biofeedback sensors; micro needles
for medical use; containers specially for medical waste and storage of drugs.
__________________________________________
(260) AM 2015 79289 A
(800) 1219970
(891) 2014 04 28
(731) ORTOFLORA di MILETI ANGELO
Contrada Lamascopone, S.N., I-72015
FASANO (BR), Italy
(540)

(591) Green, white, dark green, red, black, brown,
yellow and blue
(526) Bio organic fresh herbs
(511)
30 – Spices.
31 – Fresh culinary herbs, potted fresh herbs; natural
edible plants (unprocessed), mint (fresh), basil
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(fresh), sage (fresh), rosemary (fresh), marjoram, parsley, oregano.
__________________________________________
(260) AM 2015 79295 A
(800) 1219979
(891) 2014 05 30
(731) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo
"KERAMIN"
ul. Serova 22, 220204 Minsk, Belarus
(540)

(511)
34 – Tobacco, including: cigars, cigarettes, small cigars, fine-cut tobacco for pipes; smokers' articles,
ashtrays, cigar cutters, match holders, cigar cases
and matches.
__________________________________________
(260) AM 2015 79303 A
(800) 1220051
(891) 2014 03 31
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Evren Mah. Camiyolu Cad. No:50 K:1 B,
Zemin 4-5-6, Güneşli Bağcılar, İstanbul,
Turkey
(540)

(591) Black, white
(511)
11 – Bidets; bath tubs; bath linings; bath fittings;
water flushing installations, namely of ceramic materials; flushing tanks; apparatus of ceramic materials for air deodorizing; ornamental fountains of ceramic materials; faucets of ceramic materials; toilet
seats; toilet bowls; wash hand basins; bath installations; shaped fitting for furnaces; oven fittings made
of fireclay; fireplaces [domestic].
19 – Potters' clay for ceramics, grog; bricks including fire burrs; fireclay; fireproof coatings; works of
art of stone, concrete, marble or ceramic; mosaics
for building; sandstone tubes; wall claddings not of
metal for building; floor tiles, not of metal, particularly of ceramic materials; pantiles, particularly of
ceramic materials.
20 – Works of plastic for bath and toilet rooms;
works of art of wood, wax, plaster or plastic.
35 – Sales promotion (for others) for building works
and materials and sanitary ware, included in classes
11, 19, 20.
__________________________________________
(260) AM 2015 79300 A
(800) 1220038
(891) 2014 01 20
(731) CORPORACION HABANOS, S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa, y Línea
del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
Cuba
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Medicines for human purposes, medicines for
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical
preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use; dietetic foods adapted
for medical purposes; baby foods, medicinal herbs,
herbal beverages adapted for medical purposes, nutritional supplements, pollen dietary supplements,
mineral food supplements, protein dietary supplements; dietary supplements for animals; fodder supplements for veterinary purposes; medicines for dental purposes, hygienic products for medical purposes
including sanitary pads, breast-nursing pads and
bunion pads, waddings for medical purposes, plasters for medical purposes, dressings for medical purposes, babies' napkins, preparations for destroying
noxious plants, preparations for destroying noxious
animals, fungicides, deodorants other than for human beings or for animals, air deodorising preparations, disinfectants for hygiene purposes, antiseptics,
detergents for medical purposes.
__________________________________________
(260) AM 2015 79304 A
(800) 1220087
(891) 2014 07 17
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

GYNOFUNG
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
__________________________________________

(591) Green, black, silver and gold
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(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

FEMIFUNGIS
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
__________________________________________
(260) AM 2015 79306 A
(800) 1220089
(891) 2014 07 17
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

ROMUS
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
__________________________________________
(260) AM 2015 79318 A
(800) 1220335
(891) 2014 06 16
(731) REHAU AG + Co.
Rheniumhaus, 95111 Rehau, Germany
(540)

SYNEGO
(511)
17 – Plastics in extruded form for use in manufacture of door and window frames, window sashes,
posts, sash profiles, dummy posts, house entrance
doors, levelling profiles, glazing bar profiles, glass
strips, door and window frame extensions, cover
profiles, window drips, corner posts, bay window
profiles, window sills, coupling profiles, connector
profiles, lining profiles, reinforcing profiles, expansion joint profiles, angle profiles, cover strips, connecting profiles, window drip profiles, groove profiles, roller shutter profiles, roller shutter guide profiles, traverse profiles, outer panels, inner panels, lintel profiles, floor profiles, revision profiles, door
profiles, frame panels, guide strips, compensation
strips, terminal strips, structural posts, sealing profiles, filler profiles, blow bar profiles, transport support profiles, air links, glazing rebate extensions, extension profiles, decorative profiles, angle end rods,
folding shutter profiles, adapter profiles; non-metallic weather seals for windows; plastics materials
in the form of sections [semi-finished products];
plastics materials in the form of rods [semi-finished
products]; plastics materials in the form of strips [semi-finished products]; plastic material in extruded
form for use in production; plastics in extruded form
for use in manufacture; plastics in the form of
sheets, films, blocks, rods and tubes; synthetic resins
in rod form for use in manufacture; plastics, partly
processed, for use in the manufacture of door and

window frames, window sashes, posts, sash profiles,
dummy posts, house entrance doors, levelling profiles, glazing bar profiles, glass strips, door and window frame extensions, cover profiles, window drips,
corner posts, bay window profiles, window sills,
coupling profiles, connector profiles, lining profiles,
reinforcing profiles, expansion joint profiles, angle
profiles, cover strips, connecting profiles, window
drip profiles, groove profiles, roller shutter profiles,
roller shutter guide profiles, traverse profiles, outer
panels, inner panels, lintel profiles, floor profiles, revision profiles, door profiles, frame panels, guide
strips, compensation strips, terminal strips, structural
posts, sealing profiles, filler profiles, blow bar profiles, transport support profiles, air links, glazing rebate extensions, extension profiles, decorative profiles, angle end rods, folding shutter profiles, adapter
profiles; all goods included in this class.
19 – Construction elements of plastic; construction
elements, not of metal, for use in building construction, building materials of fibre-reinforced plastic;
building materials of plastics material; building and
construction materials and elements, not of metal;
non-metallic building sections; non-metallic building materials, namely door and window frames,
window sashes, posts, sash profiles, dummy posts,
house entrance doors, levelling profiles, glazing bar
profiles, glass strips, door and window frame extensions, cover profiles, window drips, corner posts,
bay window profiles, window sills, coupling profiles, connector profiles, lining profiles, reinforcing
profiles, expansion joint profiles, angle profiles,
cover strips, connecting profiles, window drip profiles, groove profiles, roller shutter profiles, roller
shutter guide profiles, traverse profiles, outer panels,
inner panels, lintel profiles, floor profiles, revision
profiles, door profiles, frame panels, guide strips,
compensation strips, terminal strips, structural posts,
sealing profiles, filler profiles, blow bar profiles,
transport support profiles, air links, glazing rebate
extensions, extension profiles, decorative profiles,
angle end rods, folding shutter profiles, adapter profiles; outdoor blinds, not of metal and not of textile;
glazing bars, window frames, shutters, casements,
window facades, window sills, windows, casement
windows, folding doors, none of the aforesaid goods
being of metal; non-metal window frames for use as
building materials for door and window frames, window sashes, posts, sash profiles, dummy posts, house entrance doors, levelling profiles, glazing bar profiles, glass strips, door and window frame extensions, cover profiles, window drips, corner posts,
bay window profiles, window sills, coupling profiles, connector profiles, lining profiles, reinforcing
profiles, expansion joint profiles, angle profiles, cover strips, connecting profiles, window drip profiles,
groove profiles, roller shutter profiles, roller shutter
guide profiles, traverse profiles, outer panels, inner
panels, lintel profiles, floor profiles, revision profi-
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les, door profiles, frame panels, guide strips, compensation strips, terminal strips, structural posts, sealing profiles, filler profiles, blow bar profiles, transport support profiles, air links, glazing rebate extensions, extension profiles, decorative profiles, angle end rods, folding shutter profiles, adapter profiles; jalousies, not of metal; non-metallic frames for
glazed windows; mouldings, not of metal, for building; non-metallic frames for skylights; non-metallic
frames for glazed doors; non-metallic shutters for
windows; doors, not of metal; door panels, not of
metal; door casings, not of metal; all goods included
in this class.
42 – Technical measuring and testing; chemistry services; engineering services; chemical analysis; technical testing; material testing.
__________________________________________
(260) AM 2015 79319 A
(800) 1220341
(891) 2014 03 28
(731) MARIA CLEMENTINE MARTIN
KLOSTERFRAU
VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.
Gereonsmühlengasse 1/11, 50670 Köln,
Germany
(540)

Herbasolvan
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic
food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for
humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; dental wax; laxatives; medical preparations for slimming purposes; slimming pills; adjuvants for medical purposes; acaricides; aconitine;
aldehydes for pharmaceutical purposes; algicides; alginates for pharmaceutical purposes; alkaline iodides
for pharmaceutical purposes; alkaloids for medical
purposes; medicinal alcohol; aloe vera preparations
for pharmaceutical purposes; dental amalgams; amino acids for medical purposes; amino acids for veterinary purposes; analgesics; anaesthetics; angostura
bark for medical purposes; antibiotics; anti-rheumatism bracelets; anti-rheumatism rings; antiseptics;
antiseptic cotton; appetite suppressants for medical
purposes; appetite suppressant pills; bracelets for
medical purposes; medicines for human purposes;
medicines for veterinary purposes; medicines for
dental purposes; medicines for alleviating constipation; aseptic cotton; ethers for pharmaceutical purposes; caustics for pharmaceutical purposes; caustic
pencils; eye-washes; eyepatches for medical purposes; acetates for pharmaceutical purposes; babies'
diaper-pants; food for babies; bath salts for medical
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purposes; bath preparations for medical purposes;
therapeutic preparations for the bath; bacterial poisons; bacterial preparations for medical and veterinary use; bacteriological preparations for medical
and veterinary use; dietary fibre; balms for medical
purposes; balsamic preparations for medical purposes; bandages for dressings; barks for pharmaceutical purposes; cotton for medical purposes; tranquillizers; biological tissue cultures for medical purposes; biological tissue cultures for veterinary purposes; biological preparations for medical purposes;
biological preparations for veterinary purposes; biocides; goulard water; blood for medical purposes;
haematogen; leeches for medical purposes; blood
plasma; laxatives; lozenges for pharmaceutical purposes; tanning pills; bromine for pharmaceutical
purposes; powder of cantharides; chemical preparations to treat wheat smut; chemical preparations for
treating phylloxera; vine disease treating chemicals;
chemico-pharmaceutical preparations; chemical contraceptives; chemical conductors for electrocardiograph electrodes; chemical preparations to treat mildew; chemical preparations for the diagnosis of pregnancy; chemical preparations for medical purposes;
chemical preparations for pharmaceutical purposes;
chemical preparations for veterinary purposes; chemical reagents for medical or veterinary purposes;
quinquina for medical purposes; chinoline for medical purposes; surgical tissues; surgical implants [living tissues]; hydrated chloral for pharmaceutical
purposes; chloroform; condurango bark for medical
purposes; curare; menstruation bandages; decoctions
for pharmaceutical purposes; dental mastics; deodorants, other than for human beings or for animals;
deodorants for clothing and textiles; disinfectants for
chemical toilets; disinfectants for hygiene purposes;
detergents for medical purposes; diabetic bread
adapted for medical use; diagnostic preparations for
medical purposes; diastase for medical purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; dietetic
foods adapted for medical purposes; digitalin; dill oil
for medical purposes; drugs for medical purposes;
alloys of precious metals for dental purposes; albuminous preparations for medical purposes; elixirs
[pharmaceutical preparations]; gentian for pharmaceutical purposes; enzymes for medical purposes;
enzymes for veterinary purposes; enzyme preparations for medical purposes; enzyme preparations for
veterinary purposes; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; esters for pharmaceutical purposes; eucalyptol for pharmaceutical purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes; fennel for medical purposes; ferments for pharmaceutical purposes; greases for medical purposes; greases for veterinary purposes; febrifuges; fish meal for pharmaceutical purposes; fly catching paper; fly catching
adhesives; fly destroying preparations; formic aldehyde for pharmaceutical purposes; chilblain prepa-

#17 2015 09 10

sasaqonlo niSnebi

rations; frostbite salve for pharmaceutical purposes;
fungicides; gallic acid for pharmaceutical purposes;
gases for medical purposes; gelatine for medical
purposes; royal jelly for pharmaceutical purposes;
poisons; glycerine for medical purposes; glycerophosphates; dental amalgams of gold; guaiacol for
pharmaceutical purposes; gum for medical purposes;
gamboge for medical purposes; gurjun [gurjon, gurjan] balsam for medical purposes; belts for sanitary
napkins [towels]; haemostatic pencils; adhesives for
dentures; haemoglobin; haemorrhoid preparations;
preparations for destroying dry rot fungus; yeast for
pharmaceutical purposes; plasters; remedies for foot
perspiration; remedies for perspiration; charcoal for
pharmaceutical purposes; extracts of hops for pharmaceutical purposes; hormones for medical purposes; cement for animal hooves; corn remedies; corn
rings for the feet; repellents for dogs; dog lotions;
dog washes; hydrastine; hydrastinine; vaccines;
pants, absorbent, for incontinents; insecticides; insect repellents; personal sexual lubricants; irish moss
for medical purposes; isotopes for medical purposes;
jalap; iodine for pharmaceutical purposes; iodides
for pharmaceutical purposes; iodoform; tincture of
iodine; jujube, medicated; potassium salts for medical purposes; preparations of lime for pharmaceutical purposes; calomel; cooling sprays for medical
purposes; camphor for medical purposes; camphor
oil for medical purposes; candy for medical purposes; capsules for medicines; cachets for pharmaceutical purposes; carbolineum [parasiticide]; poultices;
cachou for pharmaceutical purposes; chewing gum
for medical purposes; rubber for dental purposes;
germicides; adhesive bands for medical purposes;
bone cement for surgical and orthopaedic purposes;
cocaine; collodion for pharmaceutical purposes; eyewashes; compresses; headache pencils; smoking
herbs for medical purposes; creosote for pharmaceutical purposes; croton bark; cultures of microorganisms for medical and veterinary use; liquorice for
pharmaceutical purposes; larvae exterminating preparations; laxatives; cod liver oil; flaxseed for pharmaceutical purposes; flaxseed meal for pharmaceutical purposes; lecithin for medical purposes; liniments; solutions for contact lenses; solvents for removing adhesive plasters; lotions for pharmaceutical
purposes; lotions for veterinary purposes; air purifying preparations; lupulin for pharmaceutical purposes; magnesia for pharmaceutical purposes; malt
for pharmaceutical purposes; malted milk beverages
for medical purposes; milk of almonds for pharmaceutical purposes; mangrove bark for pharmaceutical
purposes; preparations for destroying mice; medicinal herbs; medicinal hair growth preparations; sea
water for medicinal bathing; flour for pharmaceutical purposes; melissa water for pharmaceutical purposes; milking grease; menthol; articles for headache; milk ferments for pharmaceutical purposes;
milk sugar for pharmaceutical purposes; mineral

food supplements; mineral waters for medical purposes; mineral water salts; preparations for the treatment of burns; soil-sterilising preparations; anti-uric
preparations; preparations for callouses; air deodorising preparations; preparations to facilitate teething;
douching preparations for medical purposes; preparations for reducing sexual activity; moulding wax
for dentists; moleskin for medical purposes; menstruation bandages; sanitary pants; mud for baths; medicinal mud; mothproofing preparations; mothproof
paper; mouthwashes for medical purposes; ergot for
pharmaceutical purposes; myrobalan bark for pharmaceutical purposes; bacteriological culture mediums; lacteal flour for babies; albuminous foodstuffs
for medical purposes; nutritive substances for microorganisms; nutritional supplements; albumin dietary
supplements; alginate dietary supplements; enzyme
dietary supplements; royal jelly dietary supplements;
glucose dietary supplements; yeast dietary supplements; casein dietary supplements; flaxseed dietary
supplements; flaxseed oil dietary supplements; lecithin dietary supplements; pollen dietary supplements;
propolis dietary supplements; protein dietary supplements; wheat germ dietary supplements; dietary supplements for animals; narcotics; bicarbonate of soda
for pharmaceutical purposes; sodium salts for medical purposes; by-products of the processing of
cereals for dietetic or medical purposes; nervines;
medicinal oils; opiates; opium; opodeldoc; organotherapy preparations; antioxidant pills; paper for
mustard poultices; antiparasitic collars for animals;
antiparasitic preparations; parasiticides; lozenges for
pharmaceutical purposes; pectin for pharmaceutical
purposes; pepsins for pharmaceutical purposes; peptones for pharmaceutical purposes; pearl powder for
medical purposes; pesticides; mint for pharmaceutical purposes; corn rings for the feet; pharmaceutical
preparations; pharmaceutical preparations for treating dandruff; pharmaceutical preparations for skin
care; phenol for pharmaceutical purposes; phosphates for pharmaceutical purposes; anticryptogamic
preparations; pomades for medical purposes; porcelain for dental prostheses; bronchodilating preparations; preparations of trace elements for human and
animal use; sterilising preparations; propolis for
pharmaceutical purposes; protein supplements for
animals; pyrethrum powder; quassia for medical
purposes; quebracho for medical purposes; mercurial
ointments; radioactive substances for medical purposes; radium for medical purposes; rat poison; fumigating pastilles; fumigation preparations for medical
purposes; reagent paper for medical or veterinary
purposes; contact lens cleaning preparations; medicine cases, portable, filled; rhubarb roots for pharmaceutical purposes; smelling salts; castor oil for medical purposes; radiological contrast substances for
medical purposes; ointments for pharmaceutical purposes; salts for medical purposes; salts for mineral
water baths; sarsaparilla for medical purposes; oxy-
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gen for medical purposes; oxygen baths; acids for
pharmaceutical purposes; lint for medical purposes;
soporifics; dental abrasives; slug exterminating preparations; flowers of sulfur for pharmaceutical purposes; sulfur sticks [disinfectants]; mustard for pharmaceutical purposes; mustard oil for medical purposes; mustard poultices; serums; serotherapeutic medicines; siccatives [drying agents] for medical purposes; syrups for pharmaceutical purposes; scapulars
for surgical purposes; sanitary pants; sunburn ointments; sunburn preparations for pharmaceutical purposes; semen for artificial insemination; stem cells
for medical purposes; stem cells for veterinary purposes; starch for dietetic or pharmaceutical purposes; steroids; breast-nursing pads; strychnine; styptic
preparations; sulfonamides [medicines]; suppositories; tobacco extracts [insecticides]; tobacco-free
cigarettes for medical purposes; tampons; turpentine
for pharmaceutical purposes; oil of turpentine for
pharmaceutical purposes; thermal water; thymol for
pharmaceutical purposes; animal washes; tinctures
for medical purposes; tonics [medicines]; glucose
for medical purposes; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; vermin destroying preparations;
herbicides; vaginal washes; petroleum jelly for medical purposes; gauze for dressings; first-aid boxes,
filled; dressings, medical; surgical dressings; absorbent wadding; digestives for pharmaceutical purposes; vesicants; veterinary preparations; cattle washes; vitamin preparations; wart pencils; hydrogen
peroxide for medical purposes; cotton for medical
purposes; insect repellent incense; tartar for pharmaceutical purposes; diapers for pets; incontinence
pads; bismuth preparations for pharmaceutical purposes; bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes; vulnerary sponges; anthelmintics; medicinal
roots; material for stopping teeth; dental mastics;
dental lacquer; cedar wood for use as an insect repellent; cellulose ethers for pharmaceutical purposes;
cellulose esters for pharmaceutical purposes; sugar
for medical purposes.
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk
products; edible oils and fats; ajvar [preserved peppers]; albumin milk; seaweed extracts for food; alginates for culinary purposes; non-alcoholic egg nog;
apple purée; oysters, not live; black pudding; beans,
preserved; broth; fat-containing mixtures for bread
slices; butter; buttercream; dates; curd; eggs; yolk of
eggs; powdered eggs; albumen for culinary purposes; white of eggs; peas, preserved; peanut butter;
peanuts, processed; gherkins; low-fat potato chips;
fatty substances for the manufacture of edible fats;
salted fish; fish, preserved; fish, not live; fish fillets;
foods prepared from fish; fish, tinned [canned
(Am.)]; isinglass for food; fish meal for human consumption; fish mousses; processed fish spawn; meat;
meat, preserved; broth concentrates; meat extracts;
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meat jellies; meat, tinned [canned (Am.)]; salted meats; fruit chips; fruit preserved in alcohol; fruit
jellies; fruit pulp; fruit-based snack food; jellies for
food; prawns, not live; poultry, not live; gelatine;
vegetables, cooked; vegetables, dried; vegetables,
preserved; vegetables, tinned [canned (Am.)]; vegetable mousses; vegetable salads; toasted laver; herrings; lobsters, not live; ginger jam; yogurt; vegetable soup preparations; cocoa butter; tripe; frosted
fruits; potato chips; potato flakes; potato fritters;
cheese; caviar; kefir [milk beverage]; hummus [chickpea paste]; kimchi [fermented vegetable dish];
animal marrow for food; bone oil, edible; coconut
butter; coconut fat; coconut, desiccated; coconut oil;
compotes; condensed milk; jams; preserved garlic;
soups; crayfish, not live; croquettes; crustaceans, not
live; kumys [kumyss] [milk beverage]; rennet; salmon; spiny lobsters, not live; liver; liver pâté; linesed oil for culinary purposes; lecithin for culinary
purposes; lentils, preserved; corn oil; almonds, ground; margarine; marmalade; milk; milk ferments for
culinary purposes; milk beverages, milk predominating; milk products; milk shakes; whey; mussels, not
live; nuts, prepared; fruit, stewed; fruit, preserved;
frozen fruits; fruits, tinned [canned (Am.)]; fruit
salads; edible oils; olives, preserved; olive oil for
food; palm kernel oil for food; palm oil for food;
pectin for culinary purposes; vegetable juices for
cooking; piccalilli; pickles; mushrooms, preserved;
pollen prepared as foodstuff; cranberry sauce [compote]; prostokvasha [soured milk]; rape oil for food;
ryazhenka [fermented baked milk]; raisins; cream
[dairy products]; processed seeds; anchovy; sardines; sauerkraut; fruit peel; shellfish, not live; ham;
whipped cream; snail eggs for consumption; pork;
lard for food; sea-cucumbers, not live; silkworm
chrysalis, for human consumption; sesame oil; tahini
[sesame seed paste]; shrimps, not live; smetana [sour
cream]; soya beans, preserved, for food; soya milk
[milk substitute]; processed sunflower seeds; sunflower oil for food; bacon; edible fats; suet for food;
preparations for making soup; tuna fish; tofu; tomato
purée; tomato juice for cooking; truffles, preserved;
clams [not live]; aloe vera prepared for human consumption; edible birds' nests; game, not live; sausages; sausages in batter; charcuterie; preparations for
making bouillon; onions, preserved.
30 – Coffee, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca
and sago; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery; edible ices; sugar,
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; dried
herbs for culinary purposes; aniseed; flavourings, other than essential oils, for beverages; flavourings, other than essential oils; wheat flour; flavourings, other than essential oils, for cakes; baking powder; cake dough; beer vinegar; thickening agents for cooking foodstuffs; binding agents for ice cream; bean
meal; candy; buns; bread; unleavened bread; sand-
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wiches; petit-beurre biscuits; cheeseburgers [sandwiches]; chow-chow [condiment]; chutneys [condiments]; couscous [semolina]; curry [spice]; custard;
dessert mousses [confectionery]; ices and ice creams; peanut confectionery; essences for foodstuffs,
except etheric essences and essential oils; vinegar;
ribbon vermicelli; meat tenderizers, for household
purposes; meat pies; meat gravies; fondants; fruit sauces; spring rolls; royal jelly; fruit jellies [confectionery]; grits; husked barley; barley meal; crushed
barley; chips [cereal products]; processed cereals;
cereal bars; cereal-based snack food; spices; condiments; cloves [spice]; glucose for culinary purposes;
gluten additives for culinary purposes; semolina;
groats for human food; crushed oats; halvah; yeast;
honey; ginger [spice]; frozen yoghurt [confectionery
ices]; coffee; artificial coffee; vegetal preparations
for use as coffee substitutes; coffee flavorings [flavourings]; coffee based drinks; cocoa; cocoa-based
beverages; candy; capers; caramels; potato flour;
bubble gum; cake dough; ketchup [sauce]; cooking
salt; salt for preserving foodstuffs; crackers; cake
dough; cake frosting; garden herbs, preserved [seasonings]; cake mixtures; cake dough; ice; turmeric;
liquorice [confectionery]; stick liquorice [confectionery]; flaxseed for human consumption; maize, milled; maize, roasted; maize flakes; grits; maize flour;
macaroni; macaroons [pastry]; maltose; malt for human consumption; cake dough; malt for human consumption; almond confectionery; marinades; marzipan; almond paste; mayonnaise; sea water for cooking; flour; farinaceous foods; topping syrups and
treacle; gruel, with a milk base, for food; coffee beverages with milk; cocoa beverages with milk; chocolate beverages with milk; ham glaze; flour-milling
products; nutmeg; muesli; oat-based food; noodlebased prepared meals; ribbon vermicelli; palm sugar; breadcrumbs; sauces for use with pasta; pasties;
pies; lozenges [confectionery]; pesto [sauce]; petits
fours [cakes]; pancakes; pepper; gingerbread; mint
for confectionery; candy mints; peppers [seasonings]; pizza; bee glue; high-protein cereal bars;
puddings; popcorn; quiches; ravioli; rice; rice cakes;
rice-based snack food; relish; ice, natural or artificial; unroasted coffee; saffron [seasoning]; sago;
preparations for stiffening whipped cream; dressings
for salad; leaven; chocolate, chocolate-based beverages; chocolate mousses; allspice; celery salt; baps;
mustard; mustard meal; soya bean paste [condiment]; soya flour; soya sauce; sherbets [ices]; sauces
[condiments]; spaghetti; edible ices; powders for ice
cream; baking soda [bicarbonate of soda for baking
purposes]; starch for food; star aniseed; sushi; natural sweeteners; tabbouleh; tacos; tapioca; tapioca
flour; dough; ferments for pastes; farinaceous food
pastes; tomato sauce; cake dough; tortillas; vanilla
[flavoring] [flavouring]; vanillin [vanilla substitute];
waffles; cream of tartar for culinary purposes; wheat
germ for human consumption; sausage binding ma-

terials; spices; aromatic preparations for food; chicory [coffee substitute]; cinnamon [spice]; gluten
prepared as foodstuff; sugar; pralines; confectionery
for decorating christmas trees; candy; rusks.
__________________________________________
(260) AM 2015 79328 A
(800) 149420
(891) 2014 07 09
(731) ALPINA WATCH INTERNATIONAL SA
Chemin du Champs des Filles 32, CH-1228
Plan-les-Ouates, Switzerland
(540)

ALPINA
(511)
14 – Watches, watch parts, pendulum clocks, pendulettes, regulators and clocks, straps.
__________________________________________
(260) AM 2015 79329 A
(800) 380082
(891) 2014 06 13
(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am
Rhein, Germany
(540)

Sencor
(511)
5 – Pesticides and herbicides.
__________________________________________
(260) AM 2015 79330 A
(800) 767239
(891) 2014 06 20
(731) BRANDBREW S.A.
5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Luxembourg
(540)

BODDINGTONS
(511)
32 – Beers.
__________________________________________
(260) AM 2015 79331 A
(800) 862344
(891) 2014 06 25
(731) DIWISA Distillerie Willisau SA
Menznauerstrasse 23, CH-6130 Willisau,
Switzerland
(540)

TROJKA
(511)
32 – Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
33 – Alcoholic beverages (except beers).
__________________________________________

#17 2015 09 10

99

sasaqonlo niSnebi

(260) AM 2015 79332 A
(800) 1008709
(891) 2014 07 04
(731) CORTEFIEL, S.A.
Avda. del Llano Castellano, 51, E-28034
Madrid, Spain
(540)

masks, cosmetic kits, scented water, extracts of flowers, oils for cosmetic purposes, oils for perfumes
and scents, washing preparations, sachets for perfuming linen, shampoos, toiletries.
4 – Candles, perfumed candles, firewood, wicks for
lighting, tallow candles, tapers, oils for paints.

(591) Black, white
(511)
35 – Retail sale services in shops or via global communication networks.
__________________________________________

11 – Tea machines; electric tea makers; electric kettles and electric and non-electric tea dispensers; electric and electronic apparatus for preparing hot and
cold beverages; electric coffee- and tea-making machines; electric coffee machines; coffee percolators,
electric; coffee machines, electric; heating and cooking apparatus.

(260) AM 2015 79333 A
(800) 1008780
(891) 2014 07 04
(731) CORTEFIEL, S.A.
Avda. del Llano Castellano, 51, E-28034
MADRID, Spain
(540)

21 – Non-electric utensils and containers for household or kitchen use, porcelain and earthenware,
works of art made of porcelain, terra cotta or glass,
statues or figurines of porcelain, terra-cotta or glass,
drinking and tea glasses and tableware; tea caddies,
tea infusers, tea services, teapots, utensils for tea, tea
filters, tea strainers.

(591) Black
(511)
25 – Clothing, footwear (except orthopedic footwear) and headgear.
__________________________________________
(260) AM 2015 79334 A
(800) 1038541
(891) 2014 07 10
(731) GRAFF DIAMONDS LIMITED
29 Albemarle Street, London W1S 4JA,
United Kingdom
(540)

30 – Tea, coffee, cocoa, sugar, pastries, confectionery, honey, spices, cookies and biscuits, cakes, rusks,
sugar confectionery, chocolate, beverages made with
cocoa, coffee, chocolate or tea, infusions, not medicinal, cake flavourings, vanilla, iced teas.
32 – Non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit
juices, syrups for beverages, lemonades, non-alcoholic fruit extracts, essences for making beverages
and mineral water.

GRAFF
(511)
35 – Retailing of perfumes, cosmetic pomades, optical goods, precious stones, jewels, horological goods, writing instruments and articles for smokers; retail sales over global computer networks (Internet)
of perfumes, cosmetics, optical goods, precious stones, jewels, horological goods, writing instruments
and articles for smokers.
__________________________________________
(260) AM 2015 79335 A
(800) 1058142
(891) 2014 07 08
(731) LELEU Guillaume
46 rue Manin, F-75019 PARIS,
France
(540)

35 – Import-export agency, sales promotion for others, business management assistance, business management and organization consultancy, shop-window dressing, distribution of samples, efficiency experts, publication of advertising texts, rental of advertising material.
43 – Services for providing food and drink, catering
services, tea-shops.
__________________________________________
(260) AM 2015 79339 A
(800) 1090577
(891) 2014 07 09
(731) FREDERIQUE CONSTANT HOLDING N.V.
Binnenweg 15, Curaçao, Curaçao
(540)

FREDERIQUE CONSTANT

THEODOR
(511)
3 – Cosmetic preparations for baths, soaps, perfumes, essential oils, cosmetics, hair lotions, beauty
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29 – Crystallized fruits, jams, marmalade, jellies,
fruit peel, fruit peel.

(511)
14 – Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones; horological
and chronometric instruments.
__________________________________________
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(260) AM 2015 79399 A
(800) 1221174
(891) 2014 06 19
(731) MACHINING CENTERS
MANUFACTURING S.P.A.
Viale F. e G. Celaschi, 19, I-29020
VIGOLZONE (PC), Italy
(540)

(540)

GRAFFSTAR
(511)
14 – Precious metals and their alloys; boxes made of
precious metal, statuettes made of precious metal;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments, presentation cases for watches.
__________________________________________

(591) Black, white
(511)
9 – Computer software and computer programmes
for production planning and management, for controlling machine tools, machining centres, machining
stations and manufacturing cells for metalworking
and for manufacturing.
__________________________________________
(260) AM 2015 79400 A
(800) 822763
(891) 2014 06 17
(731) ALIS SRL
Via Paletti, 1 I-41051 CASTELNUOVO
RANGONE (MODENA), Italy
(540)

(260) AM 2015 79402 A
(800) 1011052
(891) 2014 07 18
(731) GRAFF DIAMONDS LIMITED
29 Albemarle Street London W1S 4JA,
United Kingdom
(540)

MASTERGRAFF
(511)
14 – Precious metals and their alloys; boxes made of
precious metal, statuettes made of precious metal;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments, presentation cases for watches.
__________________________________________
(260) AM 2015 79403 A
(800) 1011053
(891) 2014 07 22
(731) GRAFF DIAMONDS LIMITED
29 Albemarle Street London W1S 4JA,
United Kingdom
(540)

BABYGRAFF
(591) Black, white
(511)
29 – Meat; fish; poultry; game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; peeled tomatoes; vegetables in oil, in vinegar and grilled
vegetables; jellies; jams; eggs; milk; dairy products;
vegetable oils and edible fats; preserves of the products included in this class; tomato purees; foodstuffs in brine.
30 – Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; flours and cereals; bread; pasta; cookies and biscuits; pastries; confectionery; ices; honey; yeast; salt; mustard; pepper,
vinegar, balsamic vinegar; sauces; spices and seasonings.
__________________________________________
(260) AM 2015 79401 A
(800) 1011050
(891) 2014 07 22
(731) GRAFF DIAMONDS LIMITED
29 Albemarle Street London W1S 4JA,
United Kingdom

(511)
14 – Precious metals and their alloys; boxes of precious metal; statuettes of precious metal; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments, presentation cases for watches.
__________________________________________
(260) AM 2015 79404 A
(800) 1018373
(891) 2014 07 21
(731) Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo
"Minsky Zavod Vinogradnykh Vin"
ul. Kazintsa k. 23, d. 52a, 220099 Minsk,
Belarus
(540)

(591) Black, white
(511)
33 – Alcoholic beverages (except beer).
__________________________________________
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(260) AM 2015 79405 A
(800) 1049847
(891) 2014 07 22
(731) CALZEDONIA S.p.A.
Via Portici Umberto I, 5, I-37018 Malcesine
(Verona), Italy
(540)

CALZEDONIA
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproducetion of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment
and computers; fire-extinguishing apparatus.
14 – Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones; horological
and chronometric instruments.
18 – Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other
classes; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.
24 – Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
28 – Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
__________________________________________
(260) AM 2015 79408 A
(800) 1075612
(891) 2014 07 28
(731) IPSEN PHARMA S.A.S.
65 quai Georges Gorse, F-92100
BOULOGNE BILLANCOURT, France
(540)

IZINOVA
(511)
5 – Pharmaceutical products.
__________________________________________
(260) AM 2015 79410 A
(800) 1086846
(891) 2014 07 18
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(731) GRAFF DIAMONDS LIMITED
29 Albemarle Street London W1S 4JA,
United Kingdom
(540)

SCUBAGRAFF
(511)
14 – Diving watches.
__________________________________________
(260) AM 2015 79411 A
(800) 1129764
(891) 2014 07 25
(731) GRAFF DIAMONDS LIMITED
29 Albemarle Street London W1S 4JA,
United Kingdom
(540)

GRAFF BUTTERFLY
(511)
14 – Jewelry products, precious stones; timepieces
and chronometric instruments.
__________________________________________
(260) AM 2015 79412 A
(800) 1150722
(891) 2014 10 13
(731) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
CH-1800 Vevey, Switzerland
(540)

RED MUG
(511)
11 – Heating and cooking apparatus; apparatus for
heating and foaming milk; apparatus and machines
for making beverages including coffee, tea, chocolate, cappuccino and/or cocoa-based beverages; electric percolators, coffeepots and coffee machines;
parts and component parts for all the aforesaid goods; electric machines for preparing all types of
beverages; refills, cartridges and spare parts for these machines; electric coffee filters.
29 – Milk, cream, butter, cheese and dairy products;
milk substitutes; milk beverages, milk predominating; desserts made of milk and desserts made of cream; yogurt; soya milk (milk substitute), preserved
soya beans for human consumption; edible oils and
fats; protein preparations for human consumption;
coffee and/or tea whiteners (cream substitutes); beverages based on milk ferments.
30 – Coffee, coffee extracts, coffee-based beverages
and preparations; iced coffee; artificial coffee, artificial coffee extracts, artificial coffee-based beverages
and preparations; chicory (coffee substitute); tea, tea
extracts, tea-based beverages and preparations; iced
tea; malt-based preparations for human consumption; cocoa and cocoa-based beverages and preparations; chocolate, chocolate products, chocolate-based beverages and preparations; confectionery, sugar
confectionery, candy; sugar; chewing gum not for
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medical use; natural sweeteners; bakery products,
bread, yeast, pastries; biscuits, cakes, cookies, wafers, caramels, desserts (included in this class),
puddings; edible ices, water ices, sherbets, frozen
confectionery, frozen cakes, ice cream, frozen desserts, frozen yogurts, powders and binding agents
(included in this class) for making edible ices and/or
water ices and/or sherbets and/or frozen confectionery and/or frozen cakes and/or ice cream and/or
frozen desserts and/or frozen yogurts; breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-eat
cereals; cereal preparations.
32 – Preparations for making non-alcoholic beverages (excluding essential oils); soya-based beverages;
malt-based beverages; all aforementioned goods expressly excluding carbonated soft drinks.
__________________________________________
(260) AM 2015 79413 A
(800) 1197643
(891) 2014 07 10
(731) MONCLER S.P.A.
Via Stendhal, 47 I-20144 MILANO, Italy
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Eyeglasses; sunglasses; anti-glare glasses, goggles for sports, swimming goggles, eyeglass and sunglass cases, eyeglass and sunglass lenses; eyeglass
and sunglass frames; eyeglass and sunglass chains;
eyeglass and sunglass cords; pince-nez; pince-nez
cases; pince-nez chains; pince-nez cords; pince-nez
mountings; correcting lenses [optics]; cases for electronic apparatus; scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking [supervision], life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; compact discs, DVDs and
other digital recording media; mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus; ski goggles; spectacle cases; holders for contact lenses; optical lenses; lanyards for mobile phones; mobile phone covers; mobile phone cases; mobile phones;
smartphones; smartphone covers; portable telephones; telephone card cases; cordless telephones;

cordless telephone holders; mobile phone straps;
mobile phone battery chargers; mobile phone battery
charger cases; in-ear headphones; headphones; headphone cases; compact discs [audio-video]; DVDs;
holders and cases for compact discs and digital
video discs; protective carrying cases for portable
music players; music and video player cases; digital
audio players; loudspeakers; compact disc players;
CD player cases; DVD players; DVD player cases;
portable MP3 players; portable MP3 player cases;
cases for tablet computers; protective covers for
tablet computers; personal computer cases; computer
mice; mouse pads; cases for laptops; computer carrying cases; computers; tablet computers; bags adapted for laptops; docking stations for laptops; sleeves
for laptops; electronic pagers; carrying cases for radio pagers; radios; radio cases; camera cases; lanyards for cameras; photographic cameras; digital
photo frames; exposed slide film cases; video cameras; binocular cases; credit card cases [fitted holders]; magnetically encoded key cards; hands free
kits for phones; hand-held computers; hand-held
computers cases; slides [photography]; video screens; prerecorded magnetic tapes, cartridges and
disks; wrist rests for use with computers; pocket
calculators; electronic agendas; electronic agenda
cases; walkie-talkies; antennas; audiovisual teaching
apparatus; binoculars; telescopes; microscopes; exposed films; electronic game software for hand-held
electronic devices; computer game software; computer keyboards; computer printers; home theater projectors; musical juke boxes; letter scales; rulers [measuring instruments]; decorative magnets; magic
lanterns; holograms; optical discs; prisms [optics];
time clocks [time recording devices]; egg timers
[sandglasses]; metronomes; protective masks; protective helmets for sports; magnifying glasses; magnifying glass cases; gloves for protection against
accidents, irradiation and fire; footwear for protecttion against accidents, irradiation and fire; life jackets; knee and elbow pads and guards for protection
against accidents; ear plugs for divers; ear plugs
holders; road signs, luminous or mechanical; transmitters of electronic signals; balances [steelyards];
measures; vehicle breakdown warning triangles; reflecting discs for wear, for the prevention of traffic
accidents; objectives [lenses] [optics]; altimeters;
magnetic compasses for surveying; graduated glassware; petri dishes; magnetic wires; converters, electric; switches, electric; fuses; amplifiers; printed circuits; electric light regulators; remote controls; lightning conductors; igniting apparatus, electric, for igniting at a distance; electrolysers; fire alarms; radiological apparatus for industrial purposes; safety nets;
electric plugs; life buoys; safety tarpaulins; fire extinguishers; batteries, electric; magnets; teleprinters;
anodes; fire engines; electric call bells; counters; electric cables; radar; sonars; automatic ticket dispensers; automated cash machines; electrical power
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supplies; stroboscopes; traffic cones; temperature
indicator labels, not for medical purposes; pitot tubes; navigation apparatus for vehicles [on-board
computers]; televisions; barometers; downloadable
electronic publications; anti-theft warning apparatus;
interactive whiteboards; electronic book readers;
protective cases for electronic book readers.
__________________________________________
(260) AM 2015 79465 A
(800) 928432
(891) 2014 07 08
(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.)
Avda. de la Diputación, "Edificio Inditex",
E-15142 Arteixo (A CORUÑA), Spain
(540)

BERSHKA
(511)
26 – Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; tinsels (trimmings for clothing); pin cushions;
hat and shoe ornaments (not of precious metals);
hair ornaments; haberdashery articles (except thread); hair bands; bracelets; reins for guiding children;
brooches (clothing accessories); sewing kit boxes;
belt clasps; shoe laces; artificial garlands and crowns
of flowers tea cosies; ornamental badges; sewing
thimbles; diadems; needle cases, not of precious metal; boxes for needles, not of precious metal; buckles
(clothing accessories); shoe buckles; shoulder pads
for clothing; hairpins; badges, not of precious metal;
clothing sequins; numerals or letters for marking
linen; bodkins; hairclips; lace trimmings; feathers
(clothing accessories); pompons; zip fasteners (haberdashery); competitors' numbers; whalebones for
corsets; false hair; wigs; artificial fruit; darning eggs.
__________________________________________
(260) AM 2015 79473 A
(800) 1187273
(891) 2014 07 21
(731) GSH TRADEMARKS LIMITED
Afroditis, 25 2nd floor, office 204, Nicosia,
Cyprus
(540)

LEAF
(511)
33 – Vodka.
__________________________________________
(260) AM 2015 79496 A
(800) 1221892
(891) 2014 07 22
(731) JOINT STOCK COMPANY GAZPROM
NEFT
Galernaya ul, 5, lit A RU-190000
St-Petersburg, Russian Federation
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(540)

(591) Light orange, dark orange, black, light gray
and dark gray
(511)
1 – Agar-agar; nitrogen; actinium; alkaloids; alginates for the food industry; alginates for industrial purposes; crotonic aldehyde; ammonium aldehyde; aldehydes; americium; amyl acetate; ammonia [volatile alkali] for industrial purposes; anhydrous ammonia; ammonia; acetic anhydride; anhydrides; antiknock substances for internal combustion engines;
disincrustants; antistatic preparations, other than for
household purposes; antifreeze; starch size [chemical preparations]; argon; lead arsenate; astatine; aluminium acetate; lime acetate; lead acetate; acetate of
cellulose, unprocessed; acetates [chemicals]; acetylene; acetone; oenological bactericides [chemical
preparations for use in wine making]; balm of gurjun
[gurjon, gurjan] for making varnish; barium; barytes;
albumin [animal or vegetable, raw material]; animal
albumen [raw material]; iodised albumen; malt albumen; bentonite; berkelium; bicarbonate of soda for
chemical purposes; potassium dioxalate; bichromate
of potassium; bichromate of soda; bauxite; bromine
for chemical purposes; albuminized paper; baryta
paper; diazo paper; blueprint paper; test paper, chemical; litmus paper; self-toning paper [photography]; nitrate paper; sensitized paper; photometric paper; borax; agglutinants for concrete; gas purifying
preparations; preservatives for pharmaceutical preparations; polish removing substances; preparations
for the separation of greases; substances for preventing runs in stockings; water-softening preparations;
limestone hardening substances; tanning substances;
adhesives for industrial purposes; surface-active chemical agents; foundry binding substances; concreteaeration chemicals; leather-dressing chemicals; chemicals for the manufacture of paints; chemical substances for preserving foodstuffs; starch-liquifying
chemicals [ungluing agents]; flower preservatives;
seed preserving substances; viscose; bismuth; bismuth subnitrate for chemical purposes; witherite;
distilled water; seawater for industrial purposes; acidulated water for recharging accumulators; heavy
water; hydrogen; seaweeds [fertilizers]; gadolinium;
getters [chemically active substances]; protective
gases for welding; solidified gases for industrial purposes; basic gallate of bismuth; gallium; gambier;
helium; electrophoresis gels, other than for medical
or veterinary purposes; genes of seeds for agricultural production; aluminium hydrate; hydrates; hyposulfites; ceramic glazings; glycol; expanded clay
for hydroponic plant growing [substrate]; kaolin;
alumina; glycerides; glycerine for industrial purposes; glucose for the food industry; glucose for indus-
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trial purposes; glucosides; gluten for the food Industry; gluten for industrial purposes; holmium; hormones for hastening the ripening of fruit; peat pots
for horticulture; graphite for industrial purposes;
guano; humus; dextrin [size]; detergents for use in
manufacturing processes; defoliants; hydrazine; diastase for industrial purposes; kieselgur; manganese
dioxide; titanium dioxide for industrial purposes;
zirconia; oil dispersants; petroleum dispersants; dispersions of plastics; dysprosium; bichloride of tin;
detergent additives to gasoline [petrol]; ceramic compositions for sintering [granules and powders];
additives, chemical, to drilling muds; additives, chemical, to insecticides; chemical additives for oils;
additives, chemical, to motor fuel; additives, chemical, to fungicides; dolomite for industrial purposes;
tan-wood; europium; gelatine for photographic purposes; gelatine for industrial purposes; auxiliary
fluids for use with abrasives; fluids for hydraulic circuits; liquids for removing sulfates from accumulators; power steering fluid; brake fluid; magnetic
fluid for industrial purposes; transmission fluid;
grafting wax for trees; tree cavity fillers [forestry];
glaziers' putty; moderating materials for nuclear reactors; rare earths; alkaline-earth metals; diatomaceous earth; fuller's earth for use in the textile industry; lime chloride; isotopes for industrial purposes; ion exchangers [chemicals]; ytterbium; yttrium;
iodine for industrial purposes; iodine for chemical
purposes; aluminium iodide; alkaline iodides for
industrial purposes; casein for the food industry;
casein for industrial purposes; kainite; potassium;
sorrel salt; californium; gum arabic for industrial
purposes; tartar other than for pharmaceutical purposes; camphor, for industrial purposes; calcium
carbide; carbide; lime carbonate; magnesium carbonate; carbonates; cement [metallurgy]; lutetium [cassiopium]; catalysts; biochemical catalysts; catechu;
caustics for industrial purposes; alum; ammonia
alum; aluminium alum; chrome alum; quebracho for
industrial purposes; ketones; cinematographic films,
sensitized but not exposed; oxygen; nitric acid; anthranilic acid; benzoic acid; boric acid for industrial
purposes; tartaric acid; tungstic acid; gallic acid for
the manufacture of ink; gallotannic acid; tannic acid;
iodic acid; phenol for industrial purposes; citric acid
for industrial purposes; lactic acid; formic acid; persulfuric acid; oleic acid; picric acid; pyrogallic acid;
salicylic acid; sebacic acid; sulfuric acid; sulfurous
acid; spirits of salt; stearic acid; carbonic acid;
spirits of vinegar [dilute acetic acid]; phosphoric
acid; hydrofluoric acid; cholic acid; chromic acid;
oxalic acid; acids; benzene-based acids; fatty acids;
mineral acids; arsenious acid; adhesives for billposting; leather glues; adhesives for wall tiles; adhesives for wallpaper; glue for industrial purposes; cement for mending broken articles; gums [adhesives],
other than for stationery or household purposes; birdlime; isinglass other than for stationery, household

or alimentary purposes; stem cells other than for medical or veterinary purposes; flocculants; collodion;
compost; beer preserving agents; mangrove bark for
industrial purposes; tan; starch for industrial purposes; silicon; creosote for chemical purposes; krypton; xenon; curium; lactose [raw material]; lactose
for the food industry; lactose for industrial purposes;
lanthanum; dry ice [carbon dioxide]; lecithin [raw
material]; lecithin for the food industry; lecithin for
industrial purposes; lithium; magnesite; manganate;
oils for tanning leather; oils for currying leather; oils
for preparing leather in the course of manufacture;
oils for the preservation of food; carbolineum for the
protection of plants; paper pulp; wood pulp; grafting
mastic for trees; mastic for leather; cement for
pneumatic tires [tyres]; fillers for automobile bodies;
oil cement [putty]; synthetic materials for absorbing
oil; ceramic materials in particulate form, for use as
filtering media; filtering materials [unprocessed
plastics]; filtering materials [mineral substances]; filtering materials [vegetable substances]; filtering materials [chemical preparations]; blue vitriol; metalloids; alkaline metals; methane; methyl benzene;
methyl benzol; flour for industrial purposes; tapioca
flour for industrial purposes; potato flour for industrial purposes; soap [metallic] for industrial purposes; arsenic; emollients for industrial purposes; sodium; hypochlorite of soda; naphthalene; sal ammoniac; toxic gas neutralizers; neodymium; neon; neptunium; nitrate of uranium; nitrates; combusting
preparations [chemical additives to motor fuel]; nitrous oxide; baryta; uranium oxide; oxalates; lithia
[lithium oxide]; lead oxide; antimony oxide; chromium oxide; cobalt oxide for industrial purposes; mercuric oxide; gallnuts; purification preparations; wine
finings; textile-brightening chemicals; beer-clarifying and preserving agents; must-fining preparations;
reducing agents for use in photography; bases [chemical preparations]; wax-bleaching chemicals; fatbleaching chemicals; pectin for the food industry;
pectin for industrial purposes; pectin [photography];
perborate of soda; humus top dressing; percarbonates; hydrogen peroxide; persulfates; perchlorates;
foundry sand; plastisols; ferrotype plates [photography]; plasticizers; plastics, unprocessed; X-ray
films, sensitized but not exposed; plutonium; polonium; potash; potash water; earth for growing; praseodymium; rubber preservatives; masonry presservatives, except paints and oils; brickwork presservatives, except paints and oils; cement preservatives,
except paints and oils; preservatives for tiles, except
paints and oils; bacteriological preparations for
acetification; vulcanising preparations; renovating
preparations for phonograph records; currying preparations for leather; currying preparations for skins;
metal hardening preparations; fixing baths [photography]; opacifiers for glass; opacifiers for enamel
or glass; opacifiers for enamel; separating and unsticking [ungluing] preparations; preparations for
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preventing the tarnishing of lenses; preparations for
preventing the tarnishing of glass; cement-waterproofing chemicals, except paints; plant growth regulating preparations; wallpaper removing preparations; anti-boil preparations for engine coolants;
fulling preparations for use in the textile industry;
scale removing preparations, other than for household purposes; flashlight preparations; galvanizing
preparations; finishing preparations for use in the
manufacture of steel; sizing preparations; animal
carbon preparations; corrosive preparations; cryogenic preparations; dehydrating preparations for industrial purposes; degreasing preparations for use in
manufacturing processes; degumming preparations;
oil-bleaching chemicals; bleaching preparations
[decolorants] for industrial purposes; meat tenderizers for industrial purposes; preparations for stimulating cooking for industrial purposes; anti-incrustants; preparations of trace elements for plants; moistening [wetting] preparations for use in the textile
industry; moistening [wetting] preparations for use
in dyeing; moistening [wetting] preparations for use
in bleaching; enzyme preparations for the food industry; enzyme preparations for industrial purposes;
filtering preparations for the beverages industry;
vine disease preventing chemicals; chemical preparations to prevent mildew; chemical preparations for
protection against wheat blight [smut]; chemical
condensation preparations; chemical preparations for
smoking meat; chemical preparations for facilitating
the alloying of metals; engine-decarbonising chemicals; fulling preparations; fuel-saving preparations;
coal saving preparations; damp-proofing chemicals,
except paints, for masonry; anti-sprouting preparations for vegetables; preparations of the distillation
of wood alcohol; benzene derivatives; cellulose derivatives [chemicals]; promethium; protactinium; protein [raw material]; mordants for metals; radium for
scientific purposes; radon; solvents for varnishes;
anti-frothing solutions for accumulators; drilling
muds; solutions for cyanotyping; galvanizing baths;
silver salt solutions for silvering; toning baths [photography]; rhenium; mercury; rubidium; carbon
black for industrial purposes; soot for industrial or
agricultural purposes; lamp black for industrial
purposes; samarium; saccharin; selenium; saltpeter;
sulfur; silver nitrate; carbon disulfide; silicates; silicones; scandium; foundry molding [moulding] preparations; acrylic resins, unprocessed; artificial resins, unprocessed; synthetic resins, unprocessed;
epoxy resins, unprocessed; soda ash; calcined soda;
caustic soda for industrial purposes; barium compounds; fluorspar compounds; salts [fertilisers]; salts
[chemical preparations]; ammoniacal salts; ammonium salts; salts of precious metals for industrial
purposes; salts for galvanic cells; salt for preserving,
other than for foodstuffs; salts for coloring [colouring] metal; salts for industrial purposes; iron salts;
gold salts; iodised salts; calcium salts; salt, raw; salts
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from rare earth metals; mercury salts; toning salts
[photography]; chrome salts; chromic salts; salts of
alkaline metals; fire extinguishing compositions;
compositions for the manufacture of phonograph
records; compositions for the manufacture of technical ceramics; compositions for repairing inner tubes
of tires [tyres]; compositions for repairing tires [tyres]; acid proof chemical compositions; glutinous
tree-grafting preparations; adhesive preparations for
surgical bandages; fireproofing preparations; compositions for threading; sauce for preparing tobacco;
amyl alcohol; vinic alcohol; wood alcohol; sal ammoniac spirits; ethyl alcohol; alcohol; cement for
footwear; concrete preservatives, except paints and
oils; water glass [soluble glass]; strontium; substrates for soil-free growing [agriculture]; barium sulfate; sulfates; antimony sulfide; sulfides; benzoic sulfimide; sulfonic acids; sumac for use in tanning;
superphosphates [fertilisers]; antimony; thallium;
talc [magnesium silicate]; tannin; cream of tartar for
the food industry; cream of tartar for industrial purposes; cream of tartar for chemical purposes; tellurium; terbium; tetrachlorides; carbon tetrachloride;
acetylene tetrachloride; technetium; thiocarbanilide;
titanite; biological tissue cultures other than for medical or veterinary purposes; sensitized cloth for
photography; blueprint cloth; toluene; fuel for atomic piles; thorium; peat [fertiliser]; gum tragacanth
for industrial purposes; thulium; carbonic hydrates;
carbon; activated carbon; carbon for filters; animal
charcoal; animal carbon; bone charcoal; blood charcoal; fertilizing preparations; nitrogenous fertilisers;
fertilizers; fish meal fertilizers; wood vinegar [pyroligneous acid]; uranium; chemical intensifiers for
paper; chemical intensifiers for rubber; vulcanisation
accelerators; enzymes for the food industry; enzymes for industrial purposes; ferments for chemical
purposes; milk ferments for the food industry; milk
ferments for industrial purposes; milk ferments for
chemical purposes; fermium; ferrocyanides; fixing
solutions [photography]; soldering fluxes; brazing
fluxes; formic aldehyde for chemical purposes; phosphatides; phosphates [fertilisers]; phosphorus; photographic paper; photosensitive plates; sensitized
photographic plates; sensitized films, unexposed;
photographic developers; photographic sensitizers;
chemical preparations for use in photography; photographic emulsions; francium; fluorine; chemicals
for use in forestry, except fungicides, herbicides,
insecticides and parasiticides; glass-frosting chemicals; leather-renovating chemicals; glass-staining
chemicals; enamel-staining chemicals; oil-separating
chemicals; water-purifying chemicals; oil-purifying
chemicals; welding chemicals; condensation-preventing chemicals; stain-preventing chemicals for use
on fabrics; anti-tarnishing chemicals for windows;
leather-waterproofing chemicals; textile-waterproofing chemicals; chemical preparations, except pigments, for the manufacture of enamel; radiator flus-
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hing chemicals; leather-impregnating chemicals; textile-impregnating chemicals; horticultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and
parasiticides; agricultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; soil
conditioning preparations; chimney cleaners, chemical; industrial chemicals; color- [colour-] brightening chemicals for industrial purposes; refrigerants;
coolants for vehicle engines; chlorine; chlorates;
hydrochlorates; aluminium chloride; magnesium
chloride; chlorides; palladium chloride; chromates;
flowers of sulfur for chemical purposes; caesium;
cellulose; cerium; cyanides [prussiates]; calcium cyanamide [fertilizer]; cymene; loam; slag [fertilisers];
size for finishing and priming; alkalies; caustic alkali; radioactive elements for scientific purposes;
fissionable chemical elements; emulsifiers; erbium;
ethane; methyl ether; sulfuric ether; ethyl ether; glycol ether; ethers; esters; cellulose ethers for industrial purposes; cellulose esters for industrial purposes; reagent paper, other than for medical or veterinary purposes; artificial sweeteners [chemical preparations]; fissionable material for nuclear energy;
gluten [glue], other than for stationery or household
purposes; starch paste [adhesive], other than for stationery or household purposes; bate for dressing
skins; sensitized plates for offset printing; bacterial
preparations other than for medical and veterinary
use; sodium salts [chemical compounds]; chemical
reagents, other than for medical or veterinary purposes; by-products of the processing of cereals for industrial purposes; chemical substances for analyses
in laboratories, other than for medical or veterinary
purposes; chemical preparations for scientific purposes, other than for medical or veterinary use; preparations of microorganisms, other than for medical
and veterinary use; metal annealing preparations;
metal tempering preparations; diagnostic preparations, other than for medical or veterinary purposes;
biological preparations, other than for medical or
veterinary purposes; bacteriological preparations other than for medical and veterinary use.
4 – Anthracite; petrol; benzene; benzol; wood briquettes; combustible briquettes; petroleum jelly for
industrial purposes; wax [raw material]; ozocerite
[ozokerite]; illuminating wax; industrial wax; belting
wax; carnauba wax; beeswax; gas for lighting; oilgas; fuel gas; gasoline; producer gas; solidified gases
[fuel]; fuel; lubricating graphite; additives, non-chemical, to motor-fuel; firewood; paper spills for lighting; cutting fluids; fish oil, not edible; illuminating
grease; grease for leather; grease for boots; tallow;
industrial grease; kerosene; coke; xylene; xylol; ligroin; wood spills for lighting; mazut; fuel oil; oils for
paints; oils for releasing form work [building]; oil
for the preservation of masonry; oil for the presservation of leather; textile oil; lubricating oil; industrial oil; moistening oil; coal tar oil; coal naphtha; castor oil for technical purposes; bone oil for industrial

purposes; motor oil; sunflower oil for industrial
purposes; rape oil for industrial purposes; lubricants;
naphtha; petroleum, raw or refined; nightlights [candles]; oleine; paraffin; dust removing preparations;
soya bean oil preparations for non-stick treatment of
cooking utensils; non-slipping preparations for belts;
coal dust [fuel]; firelighters; perfumed candles;
Christmas tree candles; candles; grease for arms
[weapons]; lubricating grease; grease for belts; vaporized fuel mixtures; dust binding compositions for
sweeping; dust laying compositions; alcohol [fuel];
stearine; diesel oil; lighting fuel; mineral fuel; carburants; fuel with an alcoholic base; peat [fuel]; peat
briquettes [fuel]; tinder; lignite; charcoal [fuel]; coal;
coal briquettes; lamp wicks; wicks for candles; ceresine; electrical energy; ethanol [fuel]; petroleum ether; lanolin; methylated spirit; preservatives for
leather [oils and greases].
12 – Motor buses; motor coaches; motor homes;
cars; sports cars; concrete mixing vehicles; refrigerated vehicles; caravans; shock absorbers for automobiles; suspension shock absorbers for vehicles; space
vehicles; aircraft; aeronautical apparatus, machines
and appliances; air cushion vehicles; air balloons;
luggage carriers for vehicles; ski carriers for cars;
bumpers for automobiles; vehicle bumpers; tires for
vehicle wheels; barges; brake shoes for vehicles;
tailboard lifts [parts of land vehicles]; buffers for
railway rolling stock; dining cars [carriages]; waggons; tilt trucks; carriages [railways]; sleeping cars;
dining cars; refrigerated wagons [railroad vehicles];
transmission shafts for land vehicles; bicycles; valves for vehicle tires [tyres]; automobile hoods; pushchair hoods; hoods for vehicles; oars; sculls; paddles
for canoes; screws [propellers] for ships; hydroplanes; seaplanes; flanges for railway wheel tires [tyres]; trucks; horns for vehicles; treads for vehicles
[tractor type]; doors for vehicles; motors for cycles;
engines for land vehicles; jet engines for land vehicles; driving motors for land vehicles; screw-propellers; screw-propellers for boats; dirigible balloons
[airships]; brake discs for vehicles; telpher railways
[cable cars]; dredgers [boats]; trolleys; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; rearview mirrors; portholes; cars for cable transport installations;
inner tubes for bicycles, cycles; inner tubes for pneumatic tires [tyres]; hoods for vehicle engines; crankcases for land vehicle components, other than for
engines; boats; caissons [vehicles]; wheels for bicycles, cycles; vehicle wheels; mine cart wheels; casters
for trolleys [vehicles] [carts (Am.)]; brake pads for
automobiles; hub caps; pushchairs; side cars; brake
linings for vehicles; ships; baskets adapted for cycles; gear boxes for land vehicles; ships' hulls; panniers adapted for cycles; fenders for ships; bands for
wheel hubs; ejector seats for aircraft; wheelchairs;
caps for vehicle petrol [gas] tanks; boat hooks; automobile bodies; tipping bodies for lorries [trucks];
bodies for vehicles; treads for retreading tires [ty-
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res]; traction engines; locomotives; masts for boats;
sprinkling trucks; propulsion mechanisms for land
vehicles; mopeds; cycle cars; motorcycles; freewheels for land vehicles; clutches for land vehicles; repair outfits for inner tubes; air pumps [vehicle accessories]; pumps for bicycles, cycles; upholstery for
vehicles; rims for wheels of bicycles, cycles; rims
for vehicle wheels; windows for vehicles; omnibusses; axles for vehicles; headlight wipers; parachutes;
ferry boats; pedals for cycles; gearing for land vehicles; carts; head-rests for vehicle seats; stands for
bicycles, cycles [parts of bicycles, cycles]; vehicle
running boards; air bags [safety devices for automobiles]; ski lifts; chairlifts; casings for pneumatic
tires [tyres]; sleeping berths for vehicles; pontoons;
torque converters for land vehicles; cigar lighters for
automobiles; anti-glare devices for vehicles; antitheft devices for vehicles; sun-blinds adapted for automobiles; non-skid devices for vehicle tires [tyres];
balance weights for vehicle wheels; shock absorbing
springs for vehicles; frames for bicycles, cycles;
spars for ships; reduction gears for land vehicles;
safety belts for vehicle seats; security harness for
vehicle seats; vehicle suspension springs; steering
wheels for vehicles; rudders; handle bars for bicycles, cycles; cranks for cycles; aeroplanes; amphibious airplanes; sleighs [vehicles]; kick sledges; brake
segments for vehicles; saddles for bicycles, cycles or
motorcycles; bicycle saddles; luggage nets for vehicles; dress guards for bicycles, cycles; anti-theft
alarms for vehicles; reversing alarms for vehicles;
safety seats for children, for vehicles; vehicle seats;
hydraulic circuits for vehicles; scooters [vehicles];
snowmobiles; rolling stock for railways; rolling
stock for funicular railways; spokes for bicycles,
cycles; vehicle wheel spokes; spoilers for vehicles;
air vehicles; vehicles for locomotion by land, air,
water or rail; ambulances; water vehicles; remote
control vehicles, other than toys; electric vehicles;
tricycles; delivery tricycles; inclined ways for boats;
windscreens; windshield wipers; cycle stands; cycle
hubs; hubs for vehicle wheels; saddlebags adapted
for bicycles; railway couplings; trailer hitches for
vehicles; couplings for land vehicles; wheelbarrows;
handling carts; two-wheeled trolleys; golf carts; shopping trolleys [carts (Am.)]; hose carts; bogies for
railway cars; casting carriages; tilting-carts; lifting
cars [lift cars]; cleaning trolleys; brakes for bicycles,
cycles; brakes for vehicles; torsion bars for vehicles;
tractors; tramcars; transmissions, for land vehicles;
military vehicles for transport; aerial conveyors; trailers [vehicles]; funnels for ships; funnels for locomotives; cleats [nautical]; turbines for land vehicles;
direction indicators for bicycles; direction signals for
vehicles; rowlocks; disengaging gear for boats;
steering gears for ships; cable transport apparatus
and installations; spoke clips for wheels; tipping
apparatus, parts of trucks and waggons; funiculars;
vans [vehicles]; automobile chains; chains for bi-
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cycles, cycles; driving chains for land vehicles; antiskid chains; transmission chains for land vehicles;
stroller covers [pushchairs]; spare wheel covers; covers for vehicle steering wheels; saddle covers for
bicycles or motorcycles; seat covers for vehicles; vehicle covers [shaped]; automobile chassis; vehicle
chassis; connecting rods for land vehicles, other than
parts of motors and engines; axle journals; gears for
cycles; tubeless tires [tyres] for bicycles, cycles; bicycle tires [tyres]; automobile tires [tyres]; vehicle
wheel tires [tyres]; pneumatic tires [tyres]; spikes for
tires [tyres]; davits for boats; launches; timbers
[frames] for ships; mudguards; cycle mudguards;
motors, electric, for land vehicles; yachts; undercarriages for vehicles.
16 – Fountain pens; aquarelles; albums; almanacs;
document laminators for office use; mimeograph
apparatus and machines; atlases; posters; paper
bows; table linen of paper; tickets; forms, printed;
announcement cards [stationery]; note books; pads
[stationery]; drawing pads; loose-leaf binders; wristbands for the retention of writing instruments; pamphlets; booklets; paper sheets [stationery]; waxed paper; paper for recording machines; paper for radiograms; electrocardiograph paper; wood pulp paper;
carbon paper; copying paper [stationery]; parchment
paper; writing paper; luminous paper; Xuan paper
for Chinese painting and calligraphy; toilet paper;
wrapping paper; filter paper; paper; blotters; newsletters; rollers for typewriters; house painters'
rollers; obliterating stamps; modelling wax, not for
dental purposes; signboards of paper or cardboard;
patterns for making clothes; patterns for dressmaking; newspapers; electrotypes; hectographs; modelling clay; terrestrial globes; drawing sets; engravings; slate pencils; pencil leads; document holders
[stationery]; pencil holders; chalk holders; holders
for checkbooks [cheque books]; holders for stamps
[seals]; diagrams; engraving plates; writing slates;
blackboards; galley racks [printing]; drawing boards;
advertisement boards of paper or cardboard; duplicators; punches [office requisites]; cream containers of
paper; magazines [periodicals]; money clips; tags for
index cards; pen clips; bookmarkers; etching needles; tracing needles for drawing purposes; periodicals; printed publications; cardboard articles; paper
shredders for office use; graphic representations;
credit card imprinters, non-electric; graining combs;
drawing instruments; calendars; tracing paper; tracing cloth; tracing patterns; gums [adhesives] for
stationery or household purposes; lithographic stones; ink stones [ink reservoirs]; pencils; pencil lead
holders; charcoal pencils; pictures; transfers [decalcomanias]; paintings [pictures], framed or unframed;
wood pulp board [stationery]; cardboard; hat boxes
of cardboard; files [office requisites]; cards; index
cards [stationery]; geographical maps; paper tapes
and cards for the recordal of computer programmes;
trading cards other than for games; perforated cards
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for Jacquard looms; catalogues; spools for inking
ribbons; covers of paper for flower pots; paintbrushhes; painters' brushes; writing brushes; typewriter
keys; glue for stationery or household purposes; gluten [glue] for stationery or household purposes;
starch paste [adhesive] for stationery or household
purposes; printing blocks; books; manifolds [stationery]; comic books; drawing pins; cigar bands; envelopes [stationery]; cases for stamps [seals]; boxes
of cardboard or paper; paint boxes [articles for use in
school]; correcting fluids [office requisites]; stencils
[stationery]; French curves; paper ribbons; typewriter ribbons; gummed tape [stationery]; adhesive
bands for stationery or household purposes; correcting tapes [office requisites]; inking ribbons; inking
ribbons for computer printers; adhesive tapes for
stationery or household purposes; self-adhesive tapes for stationery or household purposes; drawing
rulers; square rulers; absorbent sheets of paper or
plastic for foodstuff packaging; humidity control
sheets of paper or plastic for foodstuff packaging;
viscose sheets for wrapping; sheets of reclaimed
cellulose for wrapping; plastic bubble packs for
wrapping or packaging; steel letters; type [numerals
and letters]; lithographs; paint trays; architects' models; postage stamps; plastics for modelling; graphic
prints; modelling materials; teaching materials [except apparatus]; sealing compounds for stationery
purposes; adhesives [glues] for stationery or household purposes; bookbinding material; packaging
material made of starches; filtering materials [paper]; addressing machines; pencil sharpening machines, electric or non-electric; bookbinding apparatus
and machines [office equipment]; typewriters, electric or non-electric; folders [stationery]; franking
machines for office use; chalk for lithography; writing chalk; tailors' chalk; marking chalk; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; garbage bags of paper or of plastics; painters'
easels; hand-rests for painters; writing cases [stationery]; printing sets, portable [office requisites]; bibs
of paper; stickers [stationery]; finger-stalls [office
requisites]; cords for bookbinding; paper knives
[cutters] [office requisites]; numbering apparatus;
bottle envelopes of cardboard or paper; sealing wafers; covers [stationery]; passport holders; plastic
cling film, extensible, for palletization; embroidery
designs [patterns]; handwriting specimens for copying; oleographs; musical greeting cards; greeting
cards; postcards; etchings; conical paper bags; bags
for microwave cooking; palettes for painters; ink
sticks; pantographs [drawing instruments]; folders
for papers; papier mâché; pastels [crayons]; modelling paste; pen cases; bookbindings; pen wipers;
office perforators; pens [office requisites]; nibs of
gold; nibs; steel pens; drawing pens; song books;
seals [stamps]; sealing stamps; clipboards; address
plates for addressing machines; handkerchiefs of
paper; plastic film for wrapping; letter trays; trays

for sorting and counting money; coasters of paper;
bookends; stamp stands; mats for beer glasses;
stands for pens and pencils; photograph stands; inking pads; stamp pads; binding strips [bookbinding];
towels of paper; inking sheets for document reproducing machines; inking sheets for duplicators; bookbinding cloth; gummed cloth for stationery purposes; printers' blankets, not of textile; portraits; paperweights; writing cases [sets]; inkstands; office requisites, except furniture; writing materials; writing
instruments; drawing materials; school supplies [stationery]; adhesive tape dispensers [office requisites];
hand labelling appliances; printed matter; lithographic works of art; prospectuses; printed timetables;
ledgers [books]; printers' reglets; indexes; rubber
erasers; elastic bands for offices; drawing T-squares;
graphic reproductions; penholders; marking pens
[stationery]; napkins of paper for removing makeup; face towels of paper; table napkins of paper;
place mats of paper; tablemats of paper; tablecloths
of paper; paper clasps; document files [stationery];
scrapers [erasers] for offices; paper-clips; staples for
offices; erasing products; biological samples for use
in microscopy [teaching materials]; histological sections for teaching purposes; steatite [tailor's chalk];
writing board erasers; composing frames [printing];
sealing wax; arithmetical tables; placards of paper or
cardboard; writing or drawing books; fabrics for
bookbinding; stationery; pencil sharpeners, electric
or non-electric; transparencies [stationery]; stencil
plates; cardboard tubes; Indian inks; moisteners
[office requisites]; moisteners for gummed surfaces
[office requisites]; drawing squares; chart pointers,
non-electronic; bottle wrappers of cardboard or paper; envelope sealing machines, for offices; sealing
machines for offices; vignetting apparatus; apparatus
for mounting photographs; stapling presses [office
requisites]; manuals [handbooks]; figurines [statuettes] of papier mâché; paper coffee filters; flags of
paper; flyers; silver paper; molds for modelling clays
[artists' materials]; photo-engravings; photographs
[printed]; stencil cases; canvas for painting; chromolithographs [chromos]; compasses for drawing; numbers [type]; watercolor [watercolour] saucers for
artists; correcting ink [heliography]; ink; inkwells;
blueprints; rosaries; stencils; erasing shields; balls
for ball-point pens; cabinets for stationery [office requisites]; printing type; address stamps; stamps
[seals]; shields [paper seals]; prints [engravings];
labels, not of textile; drawer liners of paper, perfumed or not; isinglass for stationery or household
purposes.
25 – Wimples; bandanas [neckerchiefs]; underwear;
sweat-absorbent underwear; berets; overalls; boas
[necklets]; teddies [undergarments]; half-boots; ski
boots; boots for sports; breeches for wear; trousers;
football shoes; brassieres; detachable collars; collars
[clothing]; shirt yokes; veils [clothing]; gabardines
[clothing]; galoshes; neckties; ascots; leggings [leg
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warmers]; gaiters; boot uppers; corselets; jerseys
[clothing]; vests; sports jerseys; hosiery; heels; hoods [clothing]; hat frames [skeletons]; pockets for
clothing; collar protectors; visors [headwear]; cap
peaks; tights; slips [undergarments]; combinations
[clothing]; wet suits for water-skiing; bodices [lingerie]; corsets [underclothing]; suits; bathing suits;
masquerade costumes; beach clothes; jackets [clothing]; stuff jackets [clothing]; fishing vests; leggings
[trousers]; liveries; camisoles; cuffs; short-sleeve
shirts; mantillas; coats; sleep masks; furs [clothing];
mittens; miters [hats]; muffs [clothing]; footmuffs,
not electrically heated; heelpieces for footwear; bibs,
not of paper; fur stoles; ear muffs [clothing]; socks;
beach shoes; sports shoes; footwear; paper clothing;
outerclothing; ready-made clothing; motorists' clothing; cyclists' clothing; clothing for gymnastics;
clothing of imitations of leather; clothing of leather;
uniforms; clothing; fittings of metal for footwear;
maniples; overcoats; parkas; pelerines; gloves [clothing]; ski gloves; pajamas (Am.); bathing trunks;
shirt fronts; scarfs; pocket squares; dresses; headbands [clothing]; garters; sock suspenders; stocking
suspenders; ready-made linings [parts of clothing];
dress shields; soles for footwear; braces for clothing
[suspenders]; lace boots; ponchos; girdles; belts
[clothing]; money belts [clothing]; layettes [clothing]; non-slipping devices for footwear; heelpieces
for stockings; welts for footwear; chasubles; shirts;
wooden shoes; sandals; bath sandals; boots; sarongs;
jumper dresses; saris; sweaters; footwear uppers;
inner soles; bath slippers; togas; knitwear [clothing];
underpants; gymnastic shoes; slippers; shoes; skull
caps; turbans; headgear for wear; aprons [clothing];
tee-shirts; dressing gowns; bath robes; top hats; tips
for footwear; stockings; sweat-absorbent stockings;
shawls; caps [headwear]; paper hats [clothing]; shower caps; bathing caps; sashes for wear; studs for
football boots; hats; babies' pants [clothing]; trouser
straps; pelisses; esparto shoes or sandals; skirts; petticoats; skorts.
35 – Arranging subscriptions to telecommunication
services for others; import-export agencies; comercial information agencies; advertising agencies; cost
price analysis; rental of advertising space; business
auditing; employment agencies; computerized file
management; book-keeping; invoicing; demonstration of goods; opinion polling; marketing studies;
business information; commercial information and
advice for consumers [consumer advice shop]; business investigations; business research; marketing
research; personnel recruitment; business management and organization consultancy; business organization consultancy; business management consultancy; personnel management consultancy; professsional business consultancy; layout services for
advertising purposes; marketing; business management of performing artists; business management of
sports people; news clipping services; updating of
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advertising material; word processing; organization
of exhibitions for commercial or advertising purposes; arranging newspaper subscriptions for others;
organization of fashion shows for promotional
purposes; organization of trade fairs for commercial
or advertising purposes; shop window dressing;
business appraisals; payroll preparation; data search
in computer files for others; sponsorship search;
business management assistance; commercial or industrial management assistance; economic forecasting; auctioneering; retail or wholesale services for
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations
and medical supplies; sales promotion for others;
production of advertising films; office machines and
equipment rental; rental of advertising time on
communication media; publicity material rental;
rental of vending machines; rental of photocopying
machines; publication of publicity texts; radio advertising; bill-posting; distribution of samples; dissemination of advertising matter; direct mail advertising;
writing of publicity texts; advertising; on-line advertising on a computer network; advertising by mail
order; television advertising; document reproduction; compilation of statistics; compilation of information into computer databases; business inquiries;
systemization of information into computer databases; tax preparation; drawing up of statements of
accounts; telemarketing services; psychological testing for the selection of personnel; business management of hotels; commercial administration of the
licensing of the goods and services of others; administrative processing of purchase orders; public relations; modelling for advertising or sales promotion; typing; relocation services for businesses; price
comparison services; secretarial services; procurement services for others [purchasing goods and
services for other businesses]; shorthand; outsourcing services [business assistance]; telephone answering for unavailable subscribers; photocopying
services; business efficiency expert services; presenation of goods on communication media, for retail
purposes; advisory services for business management.
41 – Modelling for artists; academies [education];
rental of sports grounds; rental of tennis courts;
lending libraries; booking of seats for shows; videotaping; physical education; discotheque services;
animal training; dubbing; gambling; publication of
books; education information; recreation informaion; entertainment information; movie studios; night
clubs; layout services, other than for advertising
purposes; microfilming; videotape editing; production of radio and television programmes; musichalls; production of music; game services provided
on-line from a computer network; religious education; gymnastic instruction; correspondence courses;
practical training [demonstration]; organization of
balls; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; providing recreation facilities;
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arranging and conducting of colloquiums; arranging
and conducting of congresses; arranging and conducting of conferences; arranging and conducting of
concerts; arranging and conducting of workshops
[training]; arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of symposiums; organization of competitions [education or entertainment];
arranging of beauty contests; operating lotteries;
organization of fashion shows for entertainment purposes; organization of shows [impresario services];
organization of sports competitions; vocational guidance [education or training advice]; amusement
parks; sign language interpretation; television entertainment; mobile library services; vocational retraining; providing karaoke services; providing golf facilities; providing sports facilities; providing amusement arcade services; cinema presentations; presentation of live performances; theatre productions;
conducting fitness classes; educational examination;
timing of sports events; film production, other than
advertising films; rental of audio equipment; rental
of video cameras; rental of video cassette recorders;
rental of videotapes; rental of show scenery; rental
of sound recordings; toy rental; rental of movie
projectors and accessories; rental of motion pictures;
games equipment rental; rental of stadium facilities;
rental of lighting apparatus for theatrical sets or
television studios; rental of radio and television sets;
rental of skin diving equipment; rental of sports
equipment, except vehicles; rental of stage scenery;
electronic desktop publishing; publication of electronic books and journals on-line; publication of texts,
other than publicity texts; radio entertainment; entertainer services; entertainment; writing of texts, other
than publicity texts; zoological garden services;
news reporters services; party planning [entertainment]; music composition services; subtitling; holiday camp services [entertainment]; disc jockey services; personal trainer services [fitness training];
providing casino facilities [gambling]; calligraphy
services; club services [entertainment or education];
providing museum facilities [presentation, exhibittions]; teaching; orchestra services; translation; scriptwriting services; ticket agency services [entertainment]; coaching [training]; sport camp services; recording studio services; language interpreter services; services of schools [education]; nursery schools;
photography; photographic reporting; circuses; boarding schools; production of shows; health club services [health and fitness training]; providing on-line
electronic publications, not downloadable.
__________________________________________

(540)

(260) AM 2015 79499 A
(800) 1221906
(891) 2014 09 05
(731) NEMIROFF INTELLECTUAL PROPERTY
ESTABLISHMENT
Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(260) AM 2015 79507 A
(800) 1222103
(891) 2014 06 05
(731) PAYPAL, INC.
2211 North First Street San Jose CA 95131,
USA

(591) Black, white, brown, beige, grey and yellow
(526) The trademark is protected as a whole.
"КУПАЖИРОВАННЫЙ с ДИСТИЛЛЯТОМ №1
РЕЦЕПТЪ ДВОРЦОВЫЙ ШЕДЕВР ВКУСА Изготавливается на основе классической рецептуры российских водочных мастеров Ржаной вкус"
shall not be subject to independent legal protection.
(511)
3 – Alcoholic beverages (except beers).
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; import and export
agencies services of alcoholic beverages; retail and
wholesale services with alcoholic beverages.
__________________________________________
(260) AM 2015 79504 A
(800) 1222047
(891) 2014 07 30
(731) PREMIER BEVERAGES P.B. LIMITED
Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9-th
floor, CY-1065 Nicosia, Cyprus
(540)

(591) Black, white
(511)
32 – Beers.
__________________________________________
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(540)

42 – Providing temporary use of on-line non-downloadable software for processing electronic payments; providing temporary use of on-line nondownloadable authentication software for controlling access to and communications with computers
and computer networks.
__________________________________________

(591) The color(s) dark blue, medium blue and light
blue is/are claimed as a feature of the mark
(511)
9 – Computer software for processing electronic
payments and for transferring funds to and from
others; authentication software for controlling access
to and communications with computers and computer networks; magnetically encoded credit cards
and payment cards.
35 – Promoting the goods of others, namely, providing information regarding discounts, coupons, rebates, vouchers and special offers for the goods of
others; promoting the goods and services of others
by providing hypertext links to the web sites of others; promoting the goods and services of others by
providing a web site featuring links to the online retail web sites of others; business consulting services
in the field of online payments; managing and tracking credit card, debit card, ACH, prepaid cards,
payment cards, and other forms of payment transacttions via electronic communications networks for
business purposes; business information management, namely, electronic reporting of business analytics relating to payment processing, authentication,
tracking, and invoicing; business management, namely, optimization of payments for businesses.
36 – Financial services, namely, electronic funds
transfer; clearing and reconciling financial transacttions; providing a wide variety of payment and financial services, namely, credit card services, issuing credit cards and lines of credit, processing and
transmission of bills and payments thereof, bill payment services with guaranteed payment delivery,
and brokerage of money market funds, all conducted
via a global communications network; credit card
and debit card transaction processing services; reimbursement of funds for disputed items in the field of
electronic payment purchases; providing purchase
protection services for goods and services purchased
by others via a global computer network and wireless networks; credit card transaction processing
services; credit services, namely, providing revolving credit account services; bill payment services;
providing electronic mobile payment services for
others; credit card and payment processing services;
electronic foreign exchange payment processing; payment processing services, namely, providing virtual
currency transaction processing services for others.
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(260) AM 2015 79509 A
(800) 1222129
(891) 2014 05 22
(731) EXCEMED
14, Rue du Rhône, CH-1204 Genève,
Switzerland
(540)

(591) Gray, maroon, blue, azure, green, orange and
white
(511)
41 – Education in the field of pathologies, diagnoses
and the prevention and treatment of diseases; training relating thereto; online publication and training
services; editing and publishing of journals, books
and of all sound and/or visual media for the transmission of information relating to science and medicine, particularly for medical research; organization
and conducting of colloquiums, conferences, seminars; practical training demonstration aimed at reducing risks in the field of health; correspondence courses, organization of congresses and symposiums;
production of films other than advertising films; organization and conducting of training workshops;
hosting of training workshops; organization of exhibitions for educational purposes, all these services
in the field of science and medicine.
__________________________________________
(260) AM 2015 79510 A
(800) 1222139
(891) 2014 04 11
(731) GRUP FLORENCE NIGHTINGALE
HASTANELERİ ANONİM ŞİRKETİ
İzzetpaşa Mah. Abide-i Hürriyet, Caddesi
No:164 Şişli İstanbul, Turkey
(540)
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(526) The trademark is protected as a whole.
"hospital" shall not be subject to independent legal
protection.
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations for
medical purposes; chemical preparations and chemical elements for pharmaceutical purposes; dietary
supplements, including those adapted for medical
purposes; nutritional supplements; dietary supplements for slimming purposes; food for babies; herbs
and herbal beverages adapted for medicinal purposes; preparations for use in dentistry, other than tools
and apparatus; deodorants, other than for human
beings or for animals; air deodorising preparations;
disinfectants; antiseptic detergents for medical
purposes.

(731) NEW LOOK LIMITED
New Look House, Mercery Road, Mount
Pleasant, Weymouth, Dorset DT3 5HJ,
United Kingdom
(540)

10 – Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; furniture especially made for
medical purposes; artificial limbs and prostheses;
medical orthopaedic articles; surgical gowns and
surgical sterile sheets; adult sexual aids; condoms;
babies' bottles; babies' pacifiers; teats; teethers for
babies.

18 – Handbags; clutch bags; travelling bags; garment bags for travel; suitcases; backpacks; beach
bags; shopping bags; bags for sports; vanity cases,
not fitted; toiletry bags; cosmetic bags; purses; pocket wallets; key cases [leatherware]; umbrellas.

20 – Furniture, made of any kind of material; mattresses, pillows, air mattresses and cushions, not for
medical purposes, sleeping bags for camping, water
beds, not for medical purposes; mirrors; beehives,
artificial honeycombs and sections of wood for honeycombs; bouncing chairs for babies, playpens for
babies, cradles, infant walkers; display boards, frames for pictures and paintings, identification plates,
identification tags, nameplates, identification labels
made of wood or synthetic materials; packaging containers of wood or plastics, casks for use in transporttation or storage, barrels, storage drums, tanks,
boxes, storage containers, transportation containers,
chests, loading pallets and closures for the aforementioned goods, of wood or plastics; small hardware goods of wood or synthetic materials included
in this class, furniture fittings, of wood or synthetic
materials, opening and closing mechanisms of wood
or synthetic materials; ornaments and decorative goods of wood, wax, beeswax, plastic or plaster bone,
ivory or plaster, included in this class; baskets, fishing baskets; kennels, nesting boxes and beds for
household pets; portable ladders and mobile boarding stairs of wood or synthetic materials; bamboo
curtains, roller indoor blinds, slatted indoor blinds,
trip curtains, bead curtains for decoration, curtain
hooks, curtain rings, curtain tie-backs, curtain rods.
44 – Medical services; beauty care services; veterinary services, animal breeding; agriculture, horticulture and forestry services.
__________________________________________
(260) AM 2015 79680 A
(800) 1222833
(891) 2014 06 09

PEMBRIDGE AND ROSE
(511)
14 – Jewellery; articles of precious metal or coated
therewith, namely jewellery, earrings, trinkets, jewellery boxes, clothing ornaments, keyrings and fobs;
bracelets, necklaces, brooches, rings and earrings;
watches and clocks; watch straps; watch bracelets
and watch chains; jewellery boxes, trinket boxes;
parts, fittings and accessories for the aforesaid
goods.

25 – Clothing; footwear; headgear; coats; jackets
[clothing]; raincoats; suits; dresses; sweaters; knitwear [clothing]; blouses; shirts; t-shirts; cardigans;
trousers; skirts; jeans; shorts; swimwear; underwear;
pants; bras; hosiery; tights; stockings; socks; vests;
pyjamas; dressing gowns; hats; caps [headwear]; berets; scarves; gloves [clothing]; mittens; belts [clothing]; shoes; boots.
__________________________________________
(260) AM 2015 79681 A
(800) 1222966
(891) 2014 08 07
(731) TORREFAZIONE POLI S.R.L.
Via Galvani, 2, Curnasco, I-24048
TREVIOLO (BG), Italy
(540)

(591) Black, white
(511)
30 – Coffee, coffee capsules, coffee beans and powder, coffee blends, decaffeinated coffee, coffee extracts; waffles.
__________________________________________
(260) AM 2015 79682 A
(800) 1222967
(891) 2014 07 24
(731) MONINI S.p.A.
Strada Statale Flaminia km. 129, I-06049
Spoleto (PG), Italy
(540)

MONINI
#17 2015 09 10
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(511)
29 – Edible oils, preserved olives, olive paste, olive
pâté, vegetable pâté, olive products, vegetable products included in this class, tapenade, butter.
30 – Bakery goods, condiments, spices, vinegar, balsamic vinegar, vinegar-based products and balsamic
vinegar-based products included in this class, mayonnaise, pesto, mustard, vegetable sauces, tomato
sauces.
__________________________________________
(260) AM 2015 79684 A
(800) 1223006
(891) 2014 03 05
(731) SUD ALIMENTATION
Les Oliviers, Villa 11, 957 chemin de la
Chèvre d'Or F-06410 Biot, France
(540)

SAVENCIA
(511)
5 – Dietetic food and substances for medical or veterinary use; food for babies; food supplements for
medical use; herbal teas; medical preparations for
slimming; appetite suppressants for medical use;
dietetic foods for medical use; dietetic beverages for
medical use; dietetic substances for medical use; dietary fibers; medicinal infusions; lacteal flour for
babies; malted milk beverages for medical use; lactose for pharmaceutical use; medicinal tea; herbal
teas; sugar for medical use; sweeteners for medical
use; sodium salt substitutes for medical and dietetic
use.
29 – Meat and meat-based preparations, fish and
fish-based preparations, poultry and game and preparations based on poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy
products; cheese and cheese-based foods; butter; yogurts; edible oils and fats; fats for food; charcuterie;
ham; salted products (meat and fish); crustaceans
(not live); canned meat or fish; milk beverages, milk
predominating; milk desserts consisting principally
of milk; milk desserts, mainly of milk with fruit or
flavored with fruit; milk-based mousses; jellied
milk; egg flans; puddings (based on milk or dairy
cream); meat, fish, poultry, game, vegetable and
cheese-based cooked dishes; charcuterie; ham; offal,
rillettes, black pudding; liver pâté; fish mousses;
vegetable mousses; sausages of all kinds; processed
fish spawn; pickles; chips (potato); preparations for
making soup and broth; canned meat, fish, fruit or
vegetables; deep-frozen, dried and freeze-dried meat, fish, fruit or vegetable-based canned food; candied fruits, crystallized fruits; protein for human consumption.
30 – Coffee, tea, cocoa, chocolate and chocolate products; cocoa products; coffee, tea, cocoa and choco-
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late-based beverages; sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices (ice
creams and sorbets); coffee or chocolate-based desserts; semolina, rice or cereal-based desserts; chocolate milk desserts; pastry desserts, particularly clafoutis, babas, charlottes; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment; sandwiches, pizzas; cooked dishes made with rice, pasta; pancakes;
cookies; Viennese pastries; cakes; rusks; sugar confectionery.
31 – Live animals; fresh fruits and vegetables; foodstuffs for animals; malt; live crustaceans; shrubs;
plants; fresh flowers; agricultural products (neither
prepared nor processed); grains, seeds; algae for human or animal consumption; pet food; salt for cattle;
raw cocoa beans; unprocessed cereal seeds; milk
flour for animals; strengthening animal forage; milkderived cattle feed; grains for animal consumption;
fresh garden herbs; fish spawn.
32 – Mineral and aerated waters, beers, lemonades,
syrups, fruit juices and other non-alcoholic beverages, preparations for making beverages; non-alcoholic aperitifs; essences for making beverages; powders for effervescing beverages; isotonic beverages;
mixed fruit or vegetable beverages (smoothies); seltzer water; table waters.
35 – Business, namely, business management assistance, business management and organization consultancy, business management consultancy, professional business consultancy, efficiency experts, business information, business inquiries, business management, business administration, business investtigations, commercial information agencies; rental of
advertising space; online advertising on a computer
network; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes; commercial information and
advice for consumers (consumer advice shop); retail
sale services for foodstuffs excluding wines, including for sale online or by mail-order catalog; advertising and promotional operations for commercial
purposes, all the aforesaid services in connection
with the manufacture, production and marketing of
food products, food ingredients, or ingredients obtained from food substances.
42 – Biological research, bacteriological research,
chemical research; research in the field of environmental protection; scientific and technical research
in the field of human and animal consumption; quality control; food analysis laboratories; packaging
design services.
43 – Services for providing food and drink; food and
drink catering; home cooking services; organization
of parties (catering); bar, café, cafeteria services.
__________________________________________
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(260) AM 2015 79685 A
(800) 1223017
(891) 2014 07 10
(731) DD IP HOLDER LLC
130 Royall St., Canton MA 02021, USA
(540)

COOLATTA
(511)
30 – Coffee-flavored slush-type drinks.
32 – Fruit-flavored slush-type drinks.
__________________________________________
(260) AM 2015 79687 A
(800) 1223036
(891) 2014 09 22
(731) BEIERSDORF AG
Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Germany
(540)

(591) Blue, white and grey
(511)
3 – Soaps; cosmetics.
__________________________________________
(260) AM 2015 79690 A
(800) 1223038
(891) 2014 09 09
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto,
Slovenia
(540)

TENLISA
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2015 79692 A
(800) 1223047
(891) 2014 03 31
(731) JT International S.A.
1, Rue de la Gabelle, CH-1211 Genève 26;
Zandera Ltd
Zandera House, 18 Buntsford Park Road,
Bromsgrove B60 3DX; Switzerland, United
Kingdom
(540)

11 – Apparatus for heating tobacco and tobacco products; apparatus for heating liquids; apparatus for
generating vapour.
30 – Flavourings, other than essential oils.
34 – Electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; tobacco substitutes, none being for medicinal or curative purposes; liquids for electric and/or
electronic cigarettes; vaporising devices for tobacco,
tobacco products and tobacco substitutes; cigarettes
containing tobacco substitutes; smokers articles for
electric and/or electronic cigarettes; pouches for carrying electric and/or electronic cigarettes; mouth
pieces for electric and/or electronic cigarettes; tobacco whether manufactured or un-manufactured; cigarettes; cigars; tobacco products.
__________________________________________
(260) AM 2015 79693 A
(800) 1223098
(891) 2014 07 24
(731) SOREMARTEC SA
Findel Business Center, Complexe B, Rue de
Treves, L-2632 Findel, Luxembourg
(540)

TIC TAC MIXERS
(511)
30 – Confectionery, candy and chewing gum, chocolate-based products, sugar-free candy and chewing
gum.
__________________________________________
(260) AM 2015 79697 A
(800) 1223126
(891) 2014 08 01
(731) Obchtchestvo s ogranitchennoy
otvetstvennostyou "MIRROLLA"
ul. Ivana Fomina, 6, RU-194295
SANKT-PETERSBURG, Russian Federation
(540)

СУЛЬМИТЕ

(511)
3 – Abrasives; balms other than for medical purposes; beauty masks; cosmetic kits; creams for leather;
hair lotions; lotions for cosmetic purposes; medicated soap; nail care preparations; oils for cosmetic
purposes; shampoos; soap.

(511)
5 – Tobacco free cigarettes for medical purposes;
imitation cigarettes for medical purposes.

5 – Adhesive plasters; balms for medical purposes;
drugs for medical purposes; liniments; lotions for
pharmaceutical purposes; medicinal hair growth preparations; medicinal oils; medicines for veterinary
purposes; ointments for pharmaceutical purposes;
pharmaceutical preparations for treating dandruff;
therapeutic preparations for the bath.
__________________________________________

9 – Batteries and electric accumulators for electric
and/or electronic cigarettes; chargers for electric
and/or electronic cigarettes.

(260) AM 2015 79699 A
(800) 1223198
(891) 2014 07 10

E-LITES
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(731) DLR Associates Inc
125F Trade Center # 9, Mooresville NC
28117-5539, USA
(540)

KOMA UNWIND
(511)
32 – Energy drinks; sports drinks for relaxation; fruit
flavored beverages; soft drinks.
__________________________________________
(260) AM 2015 79700 A
(800) 1223210
(891) 2013 09 05
(731) MARKS AND SPENCER plc
Waterside House, 35 North Wharf Road,
London W2 1NW, United Kingdom
(540)

MARKS & SPENCER
(511)
8 – Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; side arms; razors; knives; manicure sets (nonelectric); manicure implements; nail buffers for use
in manicure; nail files; irons, steam irons; manicure
sets (electric); curling tongs; hair straighteners and
irons.
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus; radios; tape measures, spirit levels; radios incorporating alarm clocks;
sunglasses; electric plug adapters; adapters; laptop
cases; mobile telephone cases; sunglasses; cases for
sunglasses.
14 – Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones; horological
and chronometric instruments; electric alarm clocks;
clocks; watches; cufflinks.
18 – Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other
classes; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery; bags; rucksacks; briefcases;
suitcases, luggage; luggage straps, luggage tags;
bags for toiletries, make-up bags; wallets; purses;
leather laces.
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21 – Household or kitchen utensils and containers;
combs and sponges; brushes (except paint brushes);
brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes; coffee
makers (non-electric); juicers (non-electric); citrus
press (non-electric); milk frothers (non-electric);
pepper and salt mills (manually operated); bread
bins; chopping boards; cake tins, biscuit tins; storage
containers (for food and drink), storage jars; ironing
boards, ironing cloths; clothes pegs; soap dishes,
soap dispensers, toilet brushes, toilet roll holders, towel rails; wash baskets; bins, namely, bins for household refuse and dust bins; thermally insulated
containers (household) for food and drink, thermally
insulated mugs; plant pots, seed trays; bird feeders;
utensil holders, tumbler holders; cutlery trays; crockery, dinner sets; drinking glasses; diffusers for air
fresheners; incense diffusers; vases, ornaments and
garden ornaments made from glass, china, porcelain,
earthenware, terra-cotta; candelabra; cookware; oven
dishes; toilet sponges; sponges for the skin; body
puffs; powder puffs; nail brushes; combs; make-up
brushes; clothes brushes; toothbrushes; electric toothbrushes; toothbrush containers, holders for toothbrushes, toothbrush cases; aluminium baking cases,
baking trays; baking cases of paper and cardboard.
24 – Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; shower curtains; mattress protectors; bed linen; duvets; towels; place
mats (not of paper or cardboard); coasters (table linen); coasters (fabric); fabrics for the home; curtains; flannels.
28 – Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; toys; playing cards.
29 – Meat, fish, poultry and game; products made
from any of the aforesaid goods; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; fruit products and vegetable products not included in other classes; jellies, jams, compotes; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats, butter,
margarine and other butter substitutes; fillings for
sandwiches; food preserves; pickles; edible nuts,
seeds and pulses and products prepared therefrom;
snacks, namely, roasted, dried, or salted nuts and vegetables, vegetable and fruit chips, potato crisps;
prepared meals and prepared dishes not included in
other classes; ready meals not included in other
classes; soups and preparations for making soups.
31 – Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural
plants and flowers; fresh pulses; flower bouquets;
planted herbs and vegetables; plants; foodstuffs for
animals, malt; dried flowers.
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32 – Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
33 – Alcoholic beverages (except beers); wines;
sparkling wine.
__________________________________________
(260) AM 2015 79701 A
(800) 1223241
(891) 2014 06 25
(731) KARAPARSIAN 110 CO.
P.O.Box:13145/838, Number 13, Mahdiyeh
passaged, In front of Akbar Abadi hospital,
Crossroad Molavi, Tehran; Iran (Islamic
Republic of)
(540)

(591) Black, white
(511)
34 – Tobacco (molasses tobacco).
__________________________________________
(260) AM 2015 79702 A
(800) 1223248
(891) 2014 06 26
(731) RIXOS LICENSING B.V.
Kaya Richard J. Beaujon z/n, Willemstad,
Curaçao
(540)

RIXOS
(511)
3 – Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
16 – Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks.
32 – Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.
34 – Tobacco; smokers' articles; matches.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions.
36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.

39 – Transport; packaging and storage of goods;
travel arrangement.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
43 – Services for providing food and drink;
temporary accommodation.
44 – Hygienic and beauty care for human beings or
animals.
__________________________________________
(260) AM 2015 79706 A
(800) 1223357
(891) 2013 11 28
(731) WORLD MEDICINE İLAÇLARI LİMİTED
ŞİRKETİ
Evren Mah., Camiyolu Cad. No.50 K.2,
GÜNEŞLİ/BAĞCILAR/İSTANBUL, Turkey
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Medicines for human purposes, medicines for
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical
preparations and elements for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use; dietetic
products adapted for medical purposes; food for babies; medicinal herbs, herbal beverages adapted for
medical purposes; dietary supplements for human
and veterinary purposes (non-medical dietetic substances, pollen, protein as dietary supplements including non-medical animal feeding supplements); medicines for dental purposes, hygienic products for
medical purposes (pads, waddings for medical purposes, plasters for medical purposes, dressings for
medical purposes, diapers made of paper and textile); vermin, pestilential herbs, fungi destroying preparations; deodorants (except for humans and animal
usage), air purifying preparations; disinfectants, antiseptics, detergents for medical purposes.
29 – Meat, fish; poultry and game meat, and all
kinds of processed meat products; dried beans; dried
peas; instant soups and bouillon; olives and olive
paste; milk and milk products including butter; edible vegetable oils; all kinds of dried, canned, frozen,
cooked, smoked and brined fruits and vegetables;
dried fruits; hazelnut and pistachio pastes, tahini (sesame seed paste); eggs, egg powders; potato chips.
30 – Coffee, cocoa, coffee or cocoa based beverages,
chocolate based beverages; macaroni, meat pastry,
semolina; pastry and bakery products, desserts; honey, royal jelly, propolis for human consumption;
flavourings and seasonings; yeasts, baking powder;
all kinds of flour, semolina, corn starch; crystal sugar, cubed sugar, powdered sugar; tea, iced tea; confectionery, chocolates, biscuits, crackers, waffles,
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chewing gums; ice creams, edible ices; salt; processsed grains and products made from cereal, thick
syrup of grape juice.
31 – Agricultural products, horticultural products
and seeds, forestry products included in this class,
live animals including eggs for incubation, fertilized
eggs, live and dried plants and herbs, fodders, malt
other than for human consumption.
32 – Beers; preparations for making beer; mineral
waters [beverages]; spring water; carbonated waters;
drinking water; non-alcoholic vegetable and fruit
juice drinks; concentrated vegetable and fruit juices;
non-alcoholic vegetable and fruit nectars.
35 – Services related to advertising, marketing and
public relations including organization of exhibitions
and fairs for commercial or advertising purposes, office services, business management and administration, consultancy for business management and administration including accountancy services, import
export agency services, commercial and industrial
management expertise services, organization of auctioneering services and auctioneering, the bringing
together of meat, fish; poultry and game meat, and
all kinds of processed meat products; dried beans;
dried peas; instant soups and bouillon; olives and
olive paste; milk and milk products including butter;
edible vegetable oils; all kinds of dried, canned, frozen, cooked, smoked and brined fruits and vegetables; dried fruits; hazelnut and pistachio pastes, tahini
(sesame seed paste); eggs, egg powders; potato
chips; coffee, cocoa, coffee or cocoa based beverages, chocolate based beverages; macaroni, meat pastry, semolina; pastry and bakery products, desserts;
honey, royal jelly, propolis for human consumption;
flavourings and seasonings; yeasts, baking powder;
all kinds of flour, semolina, corn starch; crystal sugar, cubed sugar, powdered sugar; tea, iced tea; confectionery, chocolates, biscuits, crackers, waffles,
chewing gums; ice creams, edible ices; salt; processed grains and products made from cereal, thick
syrup of grape juice; agricultural products, horticultural products and seeds, forestry products included
in this class, live animals including eggs for incubation, fertilized eggs, live and dried plants and herbs,
fodders, malt other than for human consumption;
beers; preparations for making beer; mineral waters
[beverages]; spring water; carbonated waters; drinking water; non-alcoholic vegetable and fruit juice
drinks; concentrated vegetable and fruit juices; nonalcoholic vegetable and fruit nectars, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, the mentioned services can be provided by wholesale outlets, retail stores, by means of electronic
media or through mail order catalogues and other
similar methods.
43 – Food and drink catering; temporary accommodation reservations; accommodation bureaux [hotels,
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boarding houses]; day-nurseries [crèches]; boarding
for animals
__________________________________________
(260) AM 2015 79824 A
(800) 1224627
(891) 2014 09 09
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto,
Slovenia
(540)

МОФЛАКСА

(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2015 79848 A
(800) 1224824
(891) 2014 06 06
(731) FARMAK INTERNATIONAL HOLDING
GMBH
Mariahilferstrasse 136, A-1150 Wien, Austria
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; medicines for human purposes; anti-diabetic preparations; insulin.
__________________________________________

(260) AM 2015 79851 A
(800) 1224854
(891) 2014 09 05
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

Диротон Плюс

(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2015 79852 A
(800) 1224858
(891) 2014 03 27
(731) WIKIMEDIA FOUNDATION, INC.
149 New Montgomery Street, 3rd Floor,
San Francisco CA 94105, USA
(540)

WIKIPEDIA
(511)
9 – Downloadable publications, namely, e-books in
the nature of textbooks, manuals, and instructional
media of others.
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36 – Charitable fundraising services; charitable services, namely, collecting, developing, and disseminating educational content under a free license or in
the public domain; fundraising services for the support of free knowledge and the sharing of educational content; providing grants for dissemination and
promotion of free knowledge and educational content.
38 – Electronic transmission of data and documents
via the Internet and other databases; electronic transmission of text and multimedia; telecommunication
services, namely, providing online electronic bulletin boards and messaging services for the transmission of messages among users concerning encyclopedia articles and the administration of an encyclopedia project; transmission of online-based information accessed via a visual reference, namely, a QR
code or other visual code, via computer or mobile
devices or any combination thereof, for purposes of
sharing, distributing and providing historical, educational, and background information; providing onlyne forums where users can view, discuss, write, edit,
contribute to an online encyclopedia.
41 – Providing a collaboratively created and maintained online multilingual encyclopedia; providing
online publications on the use of and contribution to
an online encyclopedia; educational services, namely, conferences and workshops about an online encyclopedia; arranging and conducting contests and
incentive award programs.
42 – Hosting an online website featuring open source technology that enables users to view, discuss,
write, edit, contribute to, and maintain an online encyclopedia; computer services, namely, maintaining
an online encyclopedia.
__________________________________________
(260) AM 2015 79853 A
(800) 1224872
(891) 2014 05 14
(731) COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.C.
Via Vittorio Veneto, 13, I-40026 IMOLA
(BOLOGNA), Italy
(540)

(591) Black, white
(511)
19 – Non-metallic building materials, namely, construction materials, namely, non-metal flooring materials; non-metallic tiles; non-metallic tiles for walls,

floors and ceilings; non-metal panels for non-metallic walls; non-metal panels for non-metallic floors.
__________________________________________
(260) AM 2015 79855 A
(800) 1224882
(891) 2014 06 06
(731) IPEK KAGIT SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
Kanyon Ofis Buyukdere Cad., No:185 Levent
Istanbul, Turkey
(540)

Selpak. Always by your side.
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; wet wipes, tissues impregnated with cosmetic lotions; cotton sticks
for cosmetic purposes.
16 – Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; table napkins of paper, handkerchiefs of paper, toilet paper,
towels of paper, face towels of paper, bibs of paper,
table cloths of paper, table mats of paper, party ornaments made of paper; plastic materials for packaging (not included in other classes); sheets, sacks
and bags (envelopes, pouches) of paper or plastics,
for packaging; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); printers'
type; printing blocks.
__________________________________________
(260) AM 2015 79856 A
(800) 1224930
(891) 2014 06 17
(731) FERRERO S.P.A.
Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 ALBA,
CUNEO IT, Italy
(540)

(591) Black, red
(511)
30 – Pastry and confectionery containing cocoa, filled wafers containing cocoa, filled cookies containning cocoa, chocolate and chocolate-based products,
spread based on cocoa and nuts, edible ices containing cocoa.
__________________________________________
(260) AM 2015 79857 A
(800) 1224931
(891) 2014 06 27
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(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium
(540)

BRAVO
(511)
10 – Medical equipment and instruments, namely
flow diverter stents, which are used in aneurysm barriers, and other stents; leads (for medical applications).
__________________________________________
(260) AM 2015 79858 A
(800) 1224945
(891) 2014 08 08
(731) FARMAK INTERNATIONAL HOLDING
GMBH
Mariahilferstrasse 136, A-1150 Wien, Austria
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; medicines for human purposes; anti-diabetic preparations; insulins.
__________________________________________
(260) AM 2015 79859 A
(800) 1224951
(891) 2014 07 16
(731) LAARA ENTERPRISES LIMITED Suite
1003, Khalid Al Attar Tower, P.O. Box
No:71241, Sheikh Zayed Road, Dubai,
United Arab Emirates
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Fly catching paper; mothproofing paper; insecticides; fly glue; preparations for destroying noxious
animals; larvae exterminating preparations; fly destroying preparations; vermin destroying preparations; mothproofing preparations; insect repellents;
insect repellent incense; parasiticides.
35 – Presentation of goods on communication media, for retail purposes; sales promotion for others;
publication of publicity texts; distribution of samples; dissemination of advertising matter; advertising;
on-line advertising on a computer network; advertising by mail order; television advertising; procurement services for others [purchasing goods and
services for other businesses]; outsourcing services
[business assistance].
__________________________________________
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(260) AM 2015 79860 A
(800) 1224971
(891) 2014 08 27
(731) HELSINN HEALTHCARE SA
Via Pian Scairolo 9, CH-6912 Lugano,
Switzerland
(540)

(591) Blue (Pantone 307), black, white, gray, beige
and brown
(511)
5 – Pharmaceutical products, veterinary products;
sanitary products for medical purposes; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for dental fillings
and dental impressions; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
40 – Treatment and transformation of pharmaceutical products for others.
42 – Research and development of pharmaceutical
products, scientific and industrial research for the
development of medicines and active ingredients, as
well as consultancy in the field of chemical and
pharmaceutical technology; engineering services,
including expertise in the field of chemical and pharmaceutical technology.
45 – Reviewing standards and practices to ensure
compliance with pharmaceutical laws and rules, and
consultancy relating to regulatory compliance in the
pharmaceutical field; licensing of intellectual property in the field of chemical and pharmaceutical
technology; exploitation of intellectual property
rights, particularly licensing of intellectual property,
including know-how in the field of chemical and
pharmaceutical technology.
__________________________________________
(260) AM 2015 79861 A
(800) 1224994
(891) 2014 09 12
(731) VANDERLANDE INDUSTRIES B.V.
Vanderlandelaan 2, NL-5466 RB VEGHEL,
Netherlands
(540)

(591) Black and orange
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(511)
7 – Gravity and power conveyors [machines], conveyor systems [machines], sorting equipment [machines], assembly line conveyor equipment [machines], order selection equipment [machines], baggage
conveyors, integrated material handling systems
[machines], front-end automatic storage and retrieval systems [machines], pallet handling equipment
[machines], manual and automatic work stations for
assembly operations [machines], continuous and reciprocating vertical conveyors; rail-borne conveyor
carriages for the sorting and transportation of goods
[machines]; robots.
9 – Electric and electronic automatic control apparatus, sensing apparatus, measuring apparatus, electronic signal processing apparatus, and computers
and computer programs sold therewith, all for use in
sorting, storage and distribution.
12 – Air cushion vehicles; air vehicles; electric vehicles; handling carts; trolleys; waggons.
__________________________________________
(260) AM 2015 79877 A
(800) 1174397
(891) 2014 09 17
(731) GUANGDONG ARCHIE HARDWARE CO.,
LTD.
Dali Chang Hong Ridge Industrial Park,
Nanhai District, Foshan City, 528231
Guangdong Province, China
(540)

services [tableware]; soap holders; rails and rings for
towels; scrubbing brushes; vacuum bottles; crystal
[glassware].
__________________________________________
(260) AM 2015 79885 A
(800) 1225098
(891) 2014 07 26
(731) Griesson – de Beukelaer GmbH & Co. KG
August-Horch-Strasse 23, 56751 Polch,
Germany
(540)

NAT SNACK
(526) The trademark is protected as a whole. "snack"
shall not be subject to independent legal protection.
(511)
30 – Flour; cereal preparations; bread; pastry and
confectionery; crackers; savoury biscuits; cheese flavored biscuits; snacks made from cereals; biscuits;
cakes; chocolate; chocolate based confectionery;
chocolates; sugar confectionery; marzipan; readymade pastry mixes.
__________________________________________
(260) AM 2015 80028 A
(800) 1225772
(891) 2014 08 27
(731) MARUSSIA BEVERAGES B.V.
Siriusdreef 22, NL-2132 WT Hoofddorp,
Netherlands
(540)

MEZAN
(591) Black, white
(511)
6 – Aluminum alloy profiles; pipes of metal; windows of metal; locks of metal, other than electric;
signboards of metal; bells for animals; works of art
of common metal; clothes hooks of metal; door
handles of metal; towel dispensers, fixed, of metal;
fittings of metal for windows; door closers, nonelectric; hinges of metal.
9 – Time clocks [time recording devices]; signal
lanterns; wires, electric; switches, electric; sockets,
plugs and other contacts [electric connections]; protection devices for personal use against accidents;
locks, electric; theft prevention installations, electric;
eyeglass frames.
11 – Electric lights for Christmas trees; electric fans
for personal use; hydrants; heating installations;
fountains; bath installations; toilet seats; roasting
apparatus; disinfectant distributors for toilets; filters
for drinking water.
21 – Containers for household or kitchen use; glassware for daily use; ceramics for household purposes;
works of art, of porcelain, terracotta or glass; tea

(511)
33 – Rum
__________________________________________
(260) AM 2015 80029 A
(800) 1225781
(891) 2014 09 19
(731) G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Straße 11, 25551 Hohenlockstedt,
Germany
(540)

Myrtol
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2015 80030 A
(800) 1225793
(891) 2014 10 30
(731) VEYANCE TECHNOLOGIES, INC.
703 S. Cleveland-Massillon Rd, Fairlawn OH
44333, USA
(540)
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(511)
7 – Power transmission belts for machines, motors
and engines used in industrial applications.
__________________________________________
(260) AM 2015 80031 A
(800) 1225809
(891) 2014 09 17
(731) SHENZHEN ZTE MOBILE TELECOM CO.,
LTD.
6-8/F, 10-11/F Tower A, 6/F Tower B and
6-10/F Tower C, Hans Innovation Bldg., 9018
Beihuan Blvd., Hi-Tech Park Nanshan
District, Shenzhen, China
(540)

(591) Gray
(511)
9 – Computers; computer peripheral devices; computer software, recorded; integrated circuit cards
[smart cards]; notebook computers; phototelegraphy
apparatus; navigational instruments; telephone apparatus; portable telephones; global positioning system
[GPS] apparatus.
__________________________________________
(260) AM 2015 80032 A
(800) 1225833
(891) 2014 08 05
(731) VANDA PHARMACEUTICALS INC.
2200 Pennsylvania Ave. NW, Suite 300E
Washington, DC 20037, USA
(540)

(591) Black and White
(526) tasimelteon, capsules
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for use in the treatment of diseases and disorders of the central nervous
system, diseases and disorders having an impact on
the central nervous system, and diseases and disorders having a central nervous system manifestation.
__________________________________________
(260) AM 2015 80034 A
(800) 1225842
(891) 2013 11 18
(731) ECEM OTOMOTİV KAUÇUK MAKİNA VE
YEDEK PARÇA SANAYI TICARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Ankara Asfalti No:317, Bornova, TR-35050
İzmir, Turkey
122

(540)

(591) Black and White
(511)
12 – Automobiles, trucks, buses, tow truck, tractors,
refrigerated vehicles, concrete mixing trucks, military vehicles for transport, ambulances, hose carts,
golf carts, garbage trucks, vehicles for washing dead
bodies as part of funeral procedures, vehicles having
catering facilities, fork lift trucks, vacuum truck, engines for land vehicles; vehicle parts, namely, chassis, shafts, axles, rods, ball joint, gear, reduction gears for land vehicles, clutch, piston, fitted liners for
the cargo area of vehicles, turbines, transmission
chains, wheel suspensions, wheel rims for vehicles,
running board, vehicle bodies, bumpers for vehicles,
car door, bonnet, vehicle bumper covers, fender for
bicycle and motorcycle, bicycle, motorcycle, mopeds and handlebar, transmission cases for land
vehicles, dampers for vehicles (shock absorbers),
tractor trailer, refrigerated trailer, parts of motorcycles damper for vehicles, lifting cars, shock absorbers, shock absorbers, hydraulic, pneumatic, electrical or mechanical springs for vehicles, brake cylinders for vehicles, brake repair kits and components, brake systems for motor vehicles and parts,
brakes, brake pads and shoes, vehicle seats, head
rests for seats, children's safety seats for automobiles, direction signals for vehicles, windshield wipers for automobiles, windshield wiper blades, automobile tires (tyres), tubeless tires (tyres) for bicycles, cycles, repair outfits for inner tubes, adhesive
rubber patches for repairing inner tubes, valves for
vehicle tires (tyres), windshields for vehicles, windscreens, rearview mirrors, anti-skid chains, nonskid devices for vehicle tires (tyres), fuel tanks for
vehicles, luggage racks for vehicles, bicycle carriers
for vehicles, air pumps (vehicle accessories), antitheft alarms for vehicles, horns for vehicles, safety
belts for vehicle seats, air bags for vehicles, seat covers for vehicles, car cover, sun visor, trailer hitch;
umbrellas to be affixed to baby strollers, parasols to
be affixed to baby strollers, pushchairs, wheelchairs;
wheelbarrows, shopping trolleys (carts), dollies
(hand trucks), cable car, carriages (railways), locomotives, passenger trains, tramcars, railcars, ski lifts,
chairlifts, rub rails for marine vessels; air vehicles;
boats, motors for land vehicles, boats, yachts, jet
boats, recreational watercraft, boats, ferries, canoes;
parts for water for vessels, namely, idler arms, rudders, boom poles, screw propellers, air balloons, airplanes, helicopters, space vehicles, namely, space
rockets, parachutes.
17 – Rubber, plastic, gutta-percha, gum, asbestos,
mica and goods made from these materials and not
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included in other classes; rubber and rubber buffers
(shock absorber), wedges, rubber to protect machine
parts, foam, arms, seals, gaskets, o'ring, washers, cylinder seals, tap gaskets, rubber or rubber reinforcement materials elbow; plastics in extruded form for
use in manufacture; packing, stopping and insulating
materials; flexible pipes, not of metal; insulation
materials and ingredients for sound, heat and electrical; insulators, glass wools, foams, insulation plates; insulation plates, insulating mesh, fiberglass
(fibreglass) fabrics, for insulation, coatings, asbestos
paper, paperboard, and floors; insulating paints, and
oils, insulating tapes, insulating tapes for vehicle
doors and windows; asbestos, asbestos and asbestos
sheets, asbestos felts and asbestos fabrics, rubber or
plastic filler and buffer materials; rubber, plastic or
rubber tube bent tubes, hoses, textile hoses, nonmetallic pipe conduits and fittings, hose fittings, radiator hoses for vehicles; synthetic form of semi-finished materials (block, plate, rod and foil form);
rubbers, synthetic resins; packaging or wrapping for
rubber, cellulose, plastic and viscous films and foils;
partially processed linings, clutch linings, rubber
non-textile yarns, synthetic fibers, rubber thread,
rubber or rubber packing bags (sacks); engine gaskets.
__________________________________________
(260) AM 2015 80035 A
(800) 1225868
(891) 2014 05 16
(731) DAW SE
Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober-Ramstadt,
Germany
(540)

DAW
(511)
1 – Chemicals used in industry; preservative and
damp-proofing preparations for masonry, roofing
tiles, cement and concrete, except paints and oils;
artificial resins, synthetic resins and unprocessed
plastics (in the form of powders, granules, liquids or
pastes); solvents for paints, varnishes and lacquers;
adhesives used in industry; adhesives for paperhanging; adhesives for constructions; filler for treating
subsurfaces for paints (not included in other classes).
2 – Paints, varnishes, lacquers, glazes (included in
this class), anti-corrosion preparations; primers; colorants, dyestuffs, dye pastes, mordants; thickeners
for colours; fixatives, siccatives for paints; natural
resins (included in this class); thinning and binding
preparations for paints and lacquers; wood presservatives, wood mordants and wood preserving oils;
paints (included in this class), including structuring
paints; bactericidal and fungicidal paints; presservatives against rust; protective preparations for metals; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

16 – Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter; stickers (included in this class); photographs;
stationery, other than charcoal pencils; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials;
paint brushes; instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); paint and/or pattern
charts, paint and/or sample cards, paint and sample
card collections, paint and/or pattern boards, paint
and pattern board collections (all the aforesaid goods
included in this class); coloured paper.
17 – Packing, thermal protection and insulating materials (included in this class); insulating paints, varnishes, fabrics and plaster; substances for insulating
buildings against moisture; artificial and synthetic
resins [semi-finished products]; fibreglass fabrics for
insulation; insulating tape and band; heat insulators;
insulating panels, grid mats of glass fibre fabric
and/or plastics, expansion joint profiles of glass fibre
fabric and/or plastics (all for heat insulating bonded
systems); plastic film, not for wrapping; adhesive tapes and strips for building; moisture-insulating paints for roofs, walls and floors; fillers for insulating
purposes.
19 – Building materials (non-metallic); non-metallic
building materials, namely, base rails, corner protections, expansion joints and plaster boards; adjustting and levelling parts, not of metal, for building;
non-metallic building materials, namely spacers;
sills (not of metal); natural and artificial stone; mortar and quartz (building materials); plaster (included
in this class); coatings (building materials); wall and
ceiling panels (non-metallic, for building); fabric
embedding compounds for building.
35 – Advertising; business management; import and
export, and wholesaling and retailing, including via
the internet, in the fields of chemicals, paints, building materials and construction articles, wall and
floor coverings, packing, stopping and insulating
materials, DIY articles and garden articles, hobby
requisites and craft supplies, computer software, furnishings and decorative articles.
37 – Building construction; construction consultation; repair in the construction sector, in particular of
facades; construction consultation; consultancy with
regard to the use of paints, plasters and other coating
materials in the construction industry; painting, interior and exterior.
42 – Architecture; consultancy in the field of energy-saving; architectural consultancy; consultancy
with regard to the interior and exterior colour designing of buildings (buildings and premises) [architectural consultancy].
__________________________________________
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(260) AM 2015 80037 A
(800) 1225897
(891) 2014 08 01
(731) BEATS ELECTRONICS, LLC
8600 Hayden Place, Culver City CA 90232
(US), USA
(540)

BEATS
(511)
9 – Speaker stands; protective cases for speakers;
remote controls for speakers; plug adaptors; chargers
for use with headphones and speakers; multifunctional electronic devices for displaying, measuring,
and uploading to the internet information including
time, date, body and heart rates, global positioning,
direction, distance, altitude, speed, steps taken, calories burned, navigational information, weather information, the temperature, wind speed, and the declination of body and heart rates, altitude and speed;
electronic monitoring devices incorporating microprocessors, digital display, and accelerometers, for
detecting, storing, reporting, monitoring, uploading
and downloading sport, fitness training, and activity
data to the internet, wearable digital electronic devices in the form of a wrist watch, wrist band or
bangle capable of providing access to the internet
and for sending and receiving phone calls, electronic
mails and messages; tablets; televisions; carrying cases for headphones and portable speakers; portable
speaker mount for bicycles; computer software, namely, software for updating wireless speakers and
headphones; remote controls for digital music systems; remote controls for stereos; handheld devices
for playing, organizing, downloading, transmitting,
manipulating and reviewing audio, and media files;
handheld devices for controlling speakers, amplifiers, stereo systems and entertainment systems; computer software for use in playing, organizing, downloading, transmitting, manipulating, and reviewing
audio files, and media files; computer software for
use in controlling speakers, amplifiers, stereo systems, home theater systems, and home entertainment
systems; computer software for use in controlling
digital music systems; home theater systems comprised of digital music players, digital music controllers, speakers, amplifiers, and wireless handheld
controllers; home entertainment systems comprised
of digital music players, digital music controllers,
speakers, amplifiers, and wireless handheld controllers; downloadable audio and video recordings featuring music, music performances, and music videos; prerecorded music, namely, digital downloads;
computer software for use in the delivery, distribution and transmission of digital music and entertainment-related audio, video, text and multimedia content.
14 – Watches; smart watches; watches and bracelets
incorporating functions for monitoring and reporting
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fitness, training, and activity data, namely, time, distance, pace, calories burned, and cumulative activity
level; watches and bracelets that communicate data
to personal digital assistants, smart phones, and
personal computers through internet websites and
other computer and electronic communication networks.
35 – On-line retail store services featuring consumer
electronics and accessories therefor.
38 – Providing online electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning media, music, video, film, book and television; streaming of video content via a global computer network; streaming of audio content via a global computer network.
__________________________________________
(260) AM 2015 80040 A
(800) 1225936
(891) 2014 08 28
(731) YUYAO XINTAI HARDWARE CO., LTD.
Huangjiabu Village, Huangjiabu Town, Yuyao
City, Zhejiang Province, China
(540)

XTANCHOR
(511)
6 – Washers of metal; nails; wall plugs of metal;
screws of metal; pins [hardware]; eye bolts; rivets of
metal; bungs of metal; buckles of common metal
[hardware]; nuts of metal; chains of metal; clothes
hooks of metal; fittings of metal for furniture; fittings of metal for beds; door fittings, of metal.
__________________________________________
(260) AM 2015 80044 A
(800) 1225981
(891) 2014 09 15
(731) DIVERSE BRAND & MARKETING
SP. Z O.O.
ul.Grzybowska 5A PL-00-132 Warszawa
(PL), Poland
(540)

DVRS
(511)
3 – Body haircare preparations, perfumery, essential
oils, toiletries for washing and shaving.
9 – Spectacle, spectacle cases.
18 – Travelling bags, sports bags, shopping bags, beach bags, rucksacks, bags for campers, suitcases,
school haversacks, office attache cases, attache cases, cases, key cases, ladies handbags, wallets, purses.
25 – Clothing, footwear, headgear, furs, coats, jackets, waistcoats, sweatshirts, suits, trousers, shorts,
skirts, shirts, blouses, dresses, jumpers, pullovers,
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tracksuits, babyware and adults underware, socks,
tights, stocking, hats, caps, belts, neckerchiefs,
shawls, ties, bow ties.
32 – Beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices,
syrups and other preparations for making beverages,
energy drinks.
35 – Wholesale and retail shop services with beers,
mineral and aerated waters and non-alcoholic drinks,
fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages, energy drinks.
__________________________________________
(260) AM 2015 80045 A
(800) 1226009
(891) 2014 09 25
(731) MAGIC BODYFASHION B.V.
Twentepoort West 51, NL-7609 RD Almelo,
Netherlands
(540)

MAGIC BODYFASHION
(511)
25 – Underwear, lingerie.
__________________________________________
(260) AM 2015 80053 A
(800) 1226140
(891) 2014 08 11
(731) EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP
LIMITED
Room 3801, No:78, Huangpu Avenue W.,
Tianhe District, Guangzhou, Guangdong,
China
(540)

(511)
33 – Alcoholic beverages (except beers).
__________________________________________
(260) AM 2015 80198 A
(800) 1228001
(891) 2014 09 17
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

LONAMO
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
__________________________________________
(260) AM 2015 80324 A
(800) 590402
(891) 2014 10 08
(731) GOUSSON-CONSULTADORIA E
MARKETING S.r.l.
Strada Settecamini, 116, I-63811
SANT'ELPIDIO A MARE, FERMO, Italy
(540)

ROGER VIVIER
(511)
25 – Clothing, including boots, shoes and slippers;
headwear; ties, foulards, scarves and stoles, belts,
gloves, clothing made of skin or hide.
__________________________________________

EVERGRANDE SPRING
(511)
32 – Beer; fruit extracts (non-alcoholic); fruit juices;
waters (beverages); vegetable juices (beverages);
non-alcoholic beverages; aerated water; plant beverages; bean beverages; preparations for making beverages.
__________________________________________
(260) AM 2015 80182 A
(800) 1227840
(891) 2014 09 26
(731) ARARAT COGNAC FACTORY "A.K.Z."
LTD
12, str. Pushkin, Ararat, marz Ararat,
Armenia
(540)

(591) Black, white
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,
romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi
(260) AM 2015 76286 A
(800) 1066904
(151) 2010 12 22
(181) 2020 12 22
(891) 2014 01 17
(511) 33
__________________________________________

(260) AM 2015 76963 A
(800) 1199491
(151) 2013 12 18
(181) 2023 12 18
(891) 2013 12 18
(511) 03, 35
__________________________________________

(260) AM 2015 76291 A
(800) 1177306
(151) 2013 08 07
(181) 2023 08 07
(891) 2013 12 10
(511) 03
__________________________________________

(260) AM 2015 77323 A
(800) 1122593
(151) 2012 05 11
(181) 2022 05 11
(891) 2014 02 19
(511) 25
__________________________________________

(260) AM 2015 76345 A
(800) 1194116
(151) 2013 07 16
(181) 2023 07 16
(891) 2013 07 16
(511) 05, 35, 44
__________________________________________

(260) AM 2015 77430 A
(800) 1204099
(151) 2014 02 12
(181) 2024 02 12
(891) 2014 02 12
(511) 37
__________________________________________

(260) AM 2015 76346 A
(800) 1194125
(151) 2013 09 14
(181) 2023 09 14
(891) 2013 09 14
(511) 05, 16
__________________________________________

(260) AM 2015 77437 A
(800) 1204122
(151) 2014 02 28
(181) 2024 02 29
(891) 2014 02 28
(511) 34
__________________________________________

(260) AM 2015 76347 A
(800) 1194133
(151) 2013 09 19
(181) 2023 09 19
(891) 2013 09 19
(511) 03, 20
__________________________________________

(260) AM 2015 77438 A
(800) 1204167
(151) 2013 12 06
(181) 2023 12 06
(891) 2013 12 06
(511) 05, 29, 30
__________________________________________

(260) AM 2015 76354 A
(800) 1194285
(151) 2013 07 02
(181) 2023 07 02
(891) 2013 07 02
(511) 09, 37, 38, 41, 42
__________________________________________

(260) AM 2015 77440 A
(800) 1204320
(151) 2013 08 14
(181) 2023 08 14
(891) 2013 08 14
(511) 05, 10
__________________________________________

(260) AM 2015 76360 A
(800) 1194296
(151) 2013 09 13
(181) 2023 09 13
(891) 2013 09 13
(511) 03, 09, 18, 24, 25, 35
__________________________________________

(260) AM 2015 77441 A
(800) 1204365
(151) 2014 02 25
(181) 2024 02 25
(891) 2014 02 25
(511) 32, 33
__________________________________________
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(260) AM 2015 77455 A
(800) 1103657
(151) 2011 12 22
(181) 2021 12 22
(891) 2014 05 05
(511) 25, 35
__________________________________________
(260) AM 2015 77511 A
(800) 1204990
(151) 2014 02 05
(181) 2024 02 05
(891) 2014 02 05
(511) 03, 09, 14, 16, 25, 32, 33, 34, 41, 42, 43
__________________________________________
(260) AM 2015 77533 A
(800) 1205079
(151) 2014 01 21
(181) 2024 01 21
(891) 2014 01 21
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2015 77534 A
(800) 1205080
(151) 2014 01 21
(181) 2024 01 21
(891) 2014 01 21
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2015 77535 A
(800) 1205081
(151) 2014 01 21
(181) 2024 01 21
(891) 2014 01 21
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2015 77593 A
(800) 1205629
(151) 2014 04 03
(181) 2024 04 03
(891) 2014 04 03
(511) 03, 21, 35
__________________________________________
(260) AM 2015 77596 A
(800) 1205729
(151) 2013 07 17
(181) 2023 07 17
(891) 2013 07 17
(511) 13, 37
__________________________________________
(260) AM 2015 77825 A
(800) 1207028
(151) 2013 10 04
(181) 2023 10 04

(891) 2013 10 04
(511) 09, 18, 25
__________________________________________
(260) AM 2015 77829 A
(800) 1207093
(151) 2014 04 14
(181) 2024 04 14
(891) 2014 04 14
(511) 32, 33, 35, 43
__________________________________________
(260) AM 2015 77831 A
(800) 682707
(151) 1997 10 13
(181) 2017 10 13
(891) 2014 06 06
(511) 14
__________________________________________
(260) AM 2015 77832 A
(800) 737052
(151) 2000 07 06
(181) 2020 07 06
(891) 2014 06 05
(511) 03, 09, 18, 25
__________________________________________
(260) AM 2015 77834 A
(800) 1008239
(151) 2009 04 08
(181) 2019 04 08
(891) 2014 06 10
(511) 18, 25
__________________________________________
(260) AM 2015 77835 A
(800) 1051988
(151) 2010 06 18
(181) 2020 06 18
(891) 2014 06 10
(511) 14, 18
__________________________________________
(260) AM 2015 78031 A
(800) 1209019
(151) 2014 04 15
(181) 2024 04 15
(891) 2014 04 15
(511) 03, 08, 21
__________________________________________
(260) AM 2015 78183 A
(800) 1210467
(151) 2014 03 05
(181) 2024 03 05
(891) 2014 03 05
(511) 01, 04, 06, 09, 11, 17, 19, 25, 37, 39, 40, 42
__________________________________________
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(260) AM 2015 78327 A
(800) 1210966
(151) 2014 04 08
(181) 2024 04 08
(891) 2014 04 08
(511) 28
__________________________________________
(260) AM 2015 78328 A
(800) 1210981
(151) 2013 12 02
(181) 2023 12 02
(891) 2013 12 02
(511) 29, 30, 43
__________________________________________
(260) AM 2015 78332 A
(800) 1211050
(151) 2013 11 04
(181) 2023 11 04
(891) 2013 11 04
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2015 78333 A
(800) 1211054
(151) 2013 12 30
(181) 2023 12 30
(891) 2013 12 30
(511) 43
__________________________________________
(260) AM 2015 78364 A
(800) 1211327
(151) 2014 04 07
(181) 2024 04 07
(891) 2014 04 07
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2015 78365 A
(800) 1211328
(151) 2014 04 07
(181) 2024 04 07
(891) 2014 04 07
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2015 78367 A
(800) 1211365
(151) 2014 03 17
(181) 2024 03 17
(891) 2014 03 17
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2015 78368 A
(800) 1211419
(151) 2014 04 04
(181) 2024 04 04
128

(891) 2014 04 04
(511) 14
__________________________________________
(260) AM 2015 78370 A
(800) 1211446
(151) 2014 05 16
(181) 2024 05 16
(891) 2014 05 16
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2015 78371 A
(800) 1211459
(151) 2014 03 31
(181) 2024 03 31
(891) 2014 03 31
(511) 25, 35
__________________________________________
(260) AM 2015 78372 A
(800) 1211461
(151) 2014 04 03
(181) 2024 04 03
(891) 2014 04 03
(511) 19
__________________________________________
(260) AM 2015 78423 A
(800) 1211972
(151) 2014 01 14
(181) 2024 01 14
(891) 2014 01 14
(511) 18, 25
__________________________________________
(260) AM 2015 78424 A
(800) 1211997
(151) 2013 12 02
(181) 2023 12 02
(891) 2013 12 02
(511) 29, 30, 43
__________________________________________
(260) AM 2015 78425 A
(800) 1212039
(151) 2014 04 01
(181) 2024 04 01
(891) 2014 04 01
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2015 78427 A
(800) 1212044
(151) 2014 04 07
(181) 2024 04 07
(891) 2014 04 07
(511) 41
__________________________________________
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(260) AM 2015 78429 A
(800) 1212081
(151) 2014 04 16
(181) 2024 04 16
(891) 2014 04 16
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2015 78430 A
(800) 1212082
(151) 2014 04 29
(181) 2024 04 29
(891) 2014 04 29
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2015 78432 A
(800) 1212160
(151) 2014 05 27
(181) 2024 05 27
(891) 2014 05 27
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2015 78433 A
(800) 1212244
(151) 2014 05 28
(181) 2024 05 28
(891) 2014 05 28
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2015 78434 A
(800) 581992
(151) 1992 01 30
(181) 2022 01 30
(891) 2014 05 19
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2015 78436 A
(800) 1043183
(151) 2010 06 11
(181) 2020 06 11
(891) 2014 07 21
(511) 17
__________________________________________
(260) AM 2015 78485 A
(800) 586907
(151) 1992 06 12
(181) 2022 06 12
(891) 2014 04 24
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2015 78486 A
(800) 780633
(151) 2001 12 18
(181) 2021 12 18

(891) 2014 05 22
(511) 07
__________________________________________
(260) AM 2015 78488 A
(800) 892249
(151) 2005 09 20
(181) 2025 09 20
(891) 2014 06 04
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2015 78489 A
(800) 1071147
(151) 2010 12 23
(181) 2020 12 23
(891) 2014 03 06
(511) 03, 05, 28
__________________________________________
(260) AM 2015 78490 A
(800) 1160308
(151) 2013 01 04
(181) 2023 01 04
(891) 2014 04 16
(511) 20
__________________________________________
(260) AM 2015 78492 A
(800) 1180724
(151) 2013 08 09
(181) 2023 08 09
(891) 2014 04 28
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2015 78493 A
(800) 1200972
(151) 2013 11 21
(181) 2023 11 21
(891) 2014 05 12
(511) 05, 32
__________________________________________
(260) AM 2015 78497 A
(800) 1213012
(151) 2014 03 28
(181) 2024 03 28
(891) 2014 03 28
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2015 78628 A
(800) 1214620
(151) 2014 07 24
(181) 2024 07 24
(891) 2014 07 24
(511) 33
__________________________________________
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(260) AM 2015 78629 A
(800) 1214627
(151) 2014 04 25
(181) 2024 04 25
(891) 2014 04 25
(511) 03, 14, 18, 25, 35
__________________________________________
(260) AM 2015 78630 A
(800) 1214631
(151) 2014 04 30
(181) 2024 04 30
(891) 2014 04 30
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2015 78631 A
(800) 1214632
(151) 2014 04 30
(181) 2024 04 30
(891) 2014 04 30
(511) 30
__________________________________________

(181) 2023 01 04
(891) 2014 04 16
(511) 20
__________________________________________
(260) AM 2015 78669 A
(800) 1214840
(151) 2014 03 31
(181) 2024 03 31
(891) 2014 03 31
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2015 78681 A
(800) 1215000
(151) 2014 03 31
(181) 2024 03 31
(891) 2014 03 31
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2015 78634 A
(800) 1214665
(151) 2014 04 30
(181) 2024 04 30
(891) 2014 04 30
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2015 78635 A
(800) 1214675
(151) 2013 12 20
(181) 2023 12 20
(891) 2013 12 20
(511) 03, 16, 21
__________________________________________
(260) AM 2015 78637 A
(800) 1214701
(151) 2014 03 12
(181) 2024 03 12
(891) 2014 03 12
(511) 09, 14, 18, 25, 26
__________________________________________

(260) AM 2015 78655 A
(800) 1140448
(151) 2012 09 21
(181) 2022 09 21
(891) 2014 04 17
(511) 05, 10
__________________________________________
(260) AM 2015 78656 A
(800) 1159963
(151) 2013 01 04
130
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ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
registraciis Sesaxeb
სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“ 1999
წლის 22 ივნისის „საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის
შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, აქვეყნებს გეოგრაფიული
აღნიშვნების განაცხადების მასალებს.
თუ გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში განაცხადის მასალებთან დაკავშირებით საქპატენტში
შემოვა დამატებითი ინფორმაცია, ის შესასწავლად გადაეგზავნება საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს.
გადაწყვეტილება შესაძლებელია გასაჩივრდეს საქპატენტის სააპელაციო პალატაში
გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა
კოლეგიაში 1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17)
განაცხადის № 4713/07
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2015 01 29
გეოგრაფიული აღნიშვნა:

„მაჭახელას თაფლი“

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის
რეგისტრაცია: კლასი 30 – თაფლი
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: ასოციაცია „მაჭახელას თაფლი“
საქართველო, ხელვაჩაური, სოფ. ჩხუტუნეთი, დიდაჭარის ქ. №17
1. დასახელება: მაჭახელას თაფლი (მაჭახელას დათუნია)
2. პროდუქტის აღწერილობა. მაჭახელას თაფლი წარმოადგენს საკვებ პროდუქტს, რომელსაც
ფუტკრები ამზადებენ მაჭახელას ხეობის მცენარეების ყვავილების ნექტრიდან. მაჭახელას თაფლი
შეიძლება იყოს ოთხი სახეობის − მაისის, აკაციის, წაბლისა და ცაცხვის თაფლი.
მაისის თაფლი – გროვდება ადრე გაზაფხულზე, პირველად აყვავებული მცენარეებიდან და
გამოირჩევა არომატის მრავალფეროვნებით.
აკაციის თაფლი – ადრეული გაზაფხულის თაფლია, რომელიც იმდენად ღია ფერისაა, რომ
პრაქტიკულად გამჭვირვალეა. რობინია (ე.წ. „თეთრი აკაცია“) – ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო
ადრეული თაფლის მომცემ კულტურად. ფრუქტოზას მაღალი შემცველობის წყალობით აკაციის
თაფლი ნელა კრისტალიზდება და წარმოქმნის რბილ წვრილკრისტალოვან, თეთრი ფერის მასას.
აკაციის თაფლი ხასიათდება აკაციის სურნელოვანი არომატით.
ცაცხვის თაფლი – თხევად მდგომარეობაში არის ბაცი ყვითელი. კრისტალიზირებული
მოყვითალო-ნარინჯისფერი ან წაბლისფერი და წვრილმარცვლოვანი ხდება. ახასიათებს მკვეთრი
გემო და ცოტაოდენი სიმწარეც დაკრავს.
წაბლის თაფლი – მუქი ყავისფერია, არომატით გვაგონებს გადამწიფებულ ვაშლს,
ხასიათდება სპეციფიური ტანინისებური და ოდნავ მწარე გემოთი. დიდხანს არ შაქრდება.
3. გეოგრაფიული არეალი: მაჭახელას თაფლის წარმოების არეალს წარმოადგენს სოფლების −
მაჭახლისპირის, ქედქედის, აჭარისაღმართის, ჩხუტუნეთისა და ჩიქუნეთის ტერიტორიები.
4. კავშირი გეოგრაფიულ ადგილთან:
4.1. გარემოს განსაკუთრებული მახასიათებლები. მაჭახელას ხეობა გამოირჩევა
მრავალფეროვანი, თაფლის წარმოებისათვის ხელსაყრელი კარგად გამოხატული ბუნებრივი
კლიმატური პირობებით.
მაჭახელას ხეობა ზაფხულში არის ზომიერად გრილი და თბილი, ხოლო ზამთარში არცთუ
ისე ცივი და სუსხიანი. მაგრამ, დღისით ყოველთვის სითბოა. ზაფხულის პერიოდში ტემპერატურა
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შეიძლება იყოს +30°-დან +35°-მდე გრადუსი ცელსიუსი, ხოლო ზამთარში 5°-დან +10°-მდე.
ზამთარში თოვლის საფარი 0,5-დან 3 მეტრამდე აღწევს, თუმცა, თბილი კლიმატის გამო, დიდხანს
ვერ ჩერდება. მაჭახელას ხეობა სულ მწვანეშია. ირგვლივ ტყიანი მთები აკრავს;
ხეობა ძირითადად ხასიათდება შავმიწა ნიადაგებით (სადაც კარგად ხარობს თაფლოვანი
მცენარეები) და მცენარეთა ვერტიკალურ-ზონალური განლაგებით, რაც განაპირობებს თაფლოვან
მცენარეთა სიუხვეს, ნაირსახეობას და ერთგვაროვანი თაფლის მიღების შესაძლებლობას.
მაჭახელას ხეობის სიგრძე 45კმ-ია, ხეობის დასაწყისში სოფელი მაჭახლისპირი ზღვის
დონიდან 70 მეტრზეა განლაგებული. ხეობის ბოლოს 1200 მ. სიმაღლემდე ხარობს წაბლი, მის
ზემოთ ცაცხვის ტყეებია, უფრო ზემოთ კი ალპური ზონაა, სადაც თაფლის მომცემი ბუჩქნარი
მცენარეები ხარობს. ნექტარში შაქრიანობის პროცენტი იზრდება ზღვის დონიდან დაშორების
შესაბამისად, რაც კარგ პირობებს ქმნის აქ მაღალხარისხიანი თაფლის საწარმოებლად.
ცნობილია, რომ ერთი და იგივე ჯიშის თაფლოვანი მცენარეების ნექტროპროდუქტიულობა
სამხრეთიდან ჩრდილოეთისაკენ თანდათანობით იზრდება, შაქრიანობის პროცენტის გაზრდაც
ნექტარში ამავე კანონზომიერებას ექვემდებარება, სწორედ ამ პირობებს აკმაყოფილებს მაჭახელას
ხეობაში შვერილ მთის კალთებზე განლაგებული თაფლოვანი მცენარეები, რომლებიც ძირითადად
ჩრდილოეთის კალთებზეა განლაგებული.
მაჭახელას ხეობა ხასიათდება მაღალხარისხიანი თაფლის წარმოებისათვის მნიშვნელოვანი
კიდევ ერთი უნიკალური თავისებურებით. კერძოდ, მაჭახელას ხეობას აღმოსავლეთით აკრავს
კარჩხალის მთები, სადაც თოვლის საფარი ივნისის ბოლომდეა, რითაც ხეობა მუდმივ სინოტივეს
ინარჩუნებს და დაცულია ნექტარის გამოყოფისათვის საშიში ისეთი მავნე მოვლენებისაგან,
როგორიცაა გვალვა და მშრალი ქარები. ჰაერის ოპტიმალურთან (60-80%) მიახლოებული
ტენიანობა უზრუნველყოფს მცენარეებში ნექტარის უწყვეტ გამოყოფას დღის განმავლობაში.
აღსანიშნავია, რომ მაჭახელას ხეობა მდიდარია ველური თხილით, რომელიც ადრე
გაზაფხულზე უხვად იძლევა ყვავილის მტვერს, რომელიც საუკეთესო მასალაა ჭეოსათვის,
რომლის დამზადებაც აუცილებელია ბარტყების გამოსაკვებად. ამ უკანასკნელის სიმრავლე კი
საჭიროა ადრე გაზაფხულზე ნექტარის შესაგროვებლად და ამანათნაყრების მისაღებად. აქაური
ფუტკარი ჯანმრთელია და კარგად გამრავლებული.
მაჭახელას ხეობა ეკოლოგიურად სუფთა ხეობაა და ნაკლებად განიცდის თანამედროვე
ცივილიზაციისათვის დამახასიათებელ დამაბინძურებელ ზეგავლენებს. აქაური მოსახლეობა
საერთოდ არ მოიხმარს ჰერბიციდებსა და პესტიციდებს. მაჭახელას ხეობა მდიდარია ეკოლოგიურად სუფთა ანკარა წყაროს წყლებით, რომელსაც ფუტკარი ყოველდღიურად მოიხმარს. ყოველივე ეს იძლევა ხეობაში ეკოლოგიურად სუფთა თაფლის წარმოების საშუალებას, რაც უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია პროდუქტის მაღალი ხარისხისა და კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად.
4.2. რეპუტაცია. ისტორიული მაჭახელას ხეობა, საუკუნოვანი გამოცდილებით ტრადიციული
მეფუტკრეობის კლასიკური რეგიონია. მეფუტკრეობა წინაპრებისაგან შთამომავლებს გადაეცემათ.
აქ იღებდნენ და დღესაც იღებენ ეკოლოგიურად სუფთა, სამკურნალო თვისებების მქონე
ნატურალურ თაფლს. „ტბეთის სულთა მატიანეში“, რომელიც XII-XVII საუკუნეების ძეგლია,
მოხსენიებულია გვარი მეფუტკრისძე, ფუტკარას ძე, ხოლო მაჭახელას ხეობაში, სადაც ფუტკარაძეები კომპაქტურად სახლობენ, ამ სოფელს საფუტკრეთი ჰქვია. მაჭახელას ხეობაში მეფუტკრეობის სამი ფორმაა გავრცელებული – ტყიური (კლდის ფუტკარი, ხეფუტკარა), ნახევრად შინაური
(სკების ხეებზე შემოწყობა) და შინაური (ხელოვნური გეჯა და საგანგებოდ გაწყობილი
საფუტკრე).
5. თაფლის წარმოება. სკები თავსდება მოცემული თაფლის ნაირსახეობის შესაბამისი
ტყეებისა და სხვა მცენარეების ადგილსამყოფელის არეალში − აკაცია, წაბლი, ცაცხვი და სხვა.
თაფლის ამოღება ფიჭიდან წარმოებს ცივი ცენტრიფუგული მეთოდის გამოყენებით. შემდგომ
ხდება მისი დეკანტირება, შენახვა და ჩამოსხმა რეალიზებისათვის განკუთვნილ ჭურჭელში.
თითოეული პარტია ექვემდებარება ქიმიურ-ფიზიკურ და სენსორულ ანალიზს. ანალიზის
შედეგები უნდა შეესაბამებოდეს სპეციფიკაციით დადგენილ ქიმიურ-ფიზიკურ და ორგანოლეპტიკურ კრიტერიუმებს.
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6. წარმოშობის დადასტურება. თაფლი უნდა იქნეს ამოღებული, დეკანტირებული და
აკრედიტირებული ადგილწარმოშობის დასახელების დადგენილი საზღვრების ფარგლებს შიგნით.
აკრედიტაციის პროცესი უნდა მოიცავდეს – დეკლარაციას ადგილზე მყოფი სკების შესახებ,
მონაცემებით თითოეულის განთავსების დროის, რაოდენობისა და ზუსტი ადგილმდებარეობის
შესახებ, აგრეთვე მწარმოებელთა ასოციაციის ყოველწლიურ დეკლარაციას, რომელიც ეხება სკების
საერთო რაოდენობას, მთლიანად აღებული თაფლის ოდენობას, მათ შორის, რომელიც შეიძლება
კვალიფიცირებულ იქნეს, როგორც გეოგრაფიული აღნიშვნა თაფლი.
თითოეული მწარმოებელი ვალდებულია ყოველწლიურად შეადგინოს დეკლარაცია თაფლის
საკუთარი მარაგების შესახებ. სარეგისტრაციო ჟურნალში უნდა იქნეს მოყვანილი მონაცემები
თაფლის წარმოშობის, მისი რაოდენობის, დანიშნულებით მიწოდების და სავაჭრო ქსელში
განთავსების შესახებ.
წარმოშობის დასადასტურებლად გამოიყენება პროდუქტის ანალიზისა და ორგანოლეპტიკური ტესტირების შედეგებიც.
7. ეტიკეტირება. ეტიკეტზე უნდა ფიგურირებდეს წარწერა „მაჭახელას თაფლი“, აგრეთვე,
მითითებული უნდა იყოს მისი ნაირსახეობა დადგენილი სპეციფიკაციის შესაბამისად. შეფუთვაზე,
ასევე, მის თანმხლებ დოკუმენტებსა და სარეკლამო მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება
შემდეგნაირად:
ლათინური შრიფტით: MACHAKHELA HONEY
რუსული შრიფტით: МАЧАХЕЛИНСКИЙ МЁД
8. კონტროლი
პროდუქტის „მაჭახელას თაფლის“ სპეციფიკაციასთან შესაბამისობის ოფიციალურ კონტროლს ახორციელებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

განაცხადის № 4714/07
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2015 01 29
გეოგრაფიული აღნიშვნა:

„ახალქალაქის კარტოფილი“

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის
რეგისტრაცია: კლასი 31 – კარტოფილი
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: ასოციაცია „ახალქალაქის კარტოფილი“
საქართველო, ახალქალაქი, დავით აღმაშენებლის ქ., მე-2 შესახვევი №4, ბინა №6
გეოგრაფიული აღნიშვნის დასახელება: პროდუქტის გეოგრაფიული აღნიშვნა „ახალქალაქის
კარტოფილი“.
პროდუქტის აღწერილობა. „ახალქალაქის კარტოფილი“ გამოირჩევა ორი მნიშვნელოვანი
მახასიათებლით: იგი ინახება დიდი ხნის განმავლობაში და დამზადებისას ამჟღავნებს მაღალ
გემოვნურ თვისებებს, ხასიათდება სასიამოვნო ფერითა და არომატით.
ახალქალაქის კარტოფილი, მაღალი შენახვისუნარიანობისა და საუკეთესო
ორგანოლეპტიკური მახასიათებლების გამო, სარგებლობს დიდი მოთხოვნილებით მომხმარებლებს შორის
როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ .
გამოყენებადი ჯიშები. 2006 წელს ჩატარებული სპეციალური გამოკითხვის საფუძველზე
დადგინდა, რომ მომხმარებლი უპირატესობას ანიჭებს ნეიტრალური გემოს მქონე, გლუვ და
თხელკანიან კარტოფილს. რაც შეეხება ბოლქვის ფორმას და ზომას, მომხმარებლის უმეტესობამ
უპირატესობა მიანიჭა ოვალური და ოვალურ-წაგრძელებული ფორმის მქონე საშუალო ზომის
ბოლქვს. ბოლქვის შიგთავსის ფერთან დაკავშირებით მომხმარებელთა პრეფერენციები პრაქტი-
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კულად შუაზე გაიყო ყვითელ და ნახევრად თეთრი ფერის შიგთავსს შორის. აღნიშნულის
გათვალისწინებით შეირჩა შემდეგი კარტოფილის ჯიშები: მარფონა, აგრია, პიკასო, ჯელი, არინდა
და კონდორი.
კარტოფილის ახალი მაღალხარისხიანი ჯიშების გამოჩენისა და ბაზრის კონიუქტურის გათვალისწინებით, ახალქალაქის კარტოფილის წარმოებისათვის გამოსაყენებელ ჯიშთა ჩამონათვალი
პერიოდულად გადაიხედება და მტკიცდება ასოციაციის საერთო კრებაზე.
ბოლქვის ფორმა: ოვალურ-მომრგვალო და ოვალურ-წაგრძელებული.
ბოლქვის ზომები: სასურსათო კარტოფილის ზომები უნდა იყოს არანაკლებ 65მმ.
ხარისხისადმი მოთხოვნები: გასაყიდი კარტოფილი უნდა იყოს ჯანმრთელი, ღივების
გარეშე, მთელი, სუფთა, ფიზიკური დაზიანებით არაუმეტეს 3მმ-სა. კარტოფილის რაოდენობა
სხვადასხვა დეფექტებით (დაუმწიფებელი, გამომხმარი, გამწვანებული, მექანიკური დაზიანებებით, სოკოვანი დაავადებებით, ფუტურო გულებით, მიკრული ნიადაგით) არ უნდა აღემატებოდეს
საერთო წონის 5%-ს.
წარმოების არეალი. „ახალქალაქის კარტოფილის“ წარმოების არეალი მოიცავს ახალქალაქისა
და ნინოწმინდას ტერიტორიულ ერთეულებში განთავსებულ სოფლებს.
კავშირი გეოგრაფიულ გარემოსთან. ჯავახეთის ზეგანს 6500 კვადრატული კილომეტრი
უკავია. მისი მთიანი რელიეფი, ზღვის დონიდან 1600-1800 მეტრზე მდებარეობს. ჰავა აქ ზაფხულში
არის ძალიან მშრალი და ზამთარში ძალზედ ცივი. საშუალო წლიური ტემპერატურა ახალქალაქის
ზეგანზე 5,5 გრადუსია. ყველაზე მაღალი ტემპერატურა (31,1°) აღრიცხულია ივლისის ბოლოსა და
აგვისტოს დასაწყისში. ზეგანი გამოირჩევა მცირენალექიანობით. ნალექების საშუალო წლიური
რაოდენობა აქ შეადგენს 600-700მმ-ს. ტემპერატურა იმატებს აპრილ-მაისში, რომელიც არის
საუკეთესო პერიოდი დასათესად. მცენარის კარგად ზრდის ხელშემწყობია დღე-ღამის ტემპერატურათა დიდი სხვაობა და მზის ნათების ინტენსიობა და ხანგრძლივობა, რაც იძლევა საშუალებას
ნაყოფის თანაბარი და ნელი ზრდისათვის, შესაბამისად მშრალი მასალის დაგროვებისათვის და
საბოლოოდ, ისე დამწიფებისათვის, რომ ის გამოსადეგია ხანგრძლივი შენახვისათვის გაღვივების
საწინააღმდეგო ქიმიური დამუშავების გამოყენების გარეშე. ეს მნიშვნელოვანი თვისება სახეზეა
მოსავლის აღების მომენტიდან, როცა ტემპერატურა არ აღემატება 15-18 გრადუსს. არეალი
მთლიანად (ძირითადად) დაცულია წყლისა და ჰაერის დაბინძურებისაგან. მცენარეები აქ ითხოვენ
მინიმალურ სამკურნალო დამუშავებას, რადგან პარაზიტები არის ძალზედ იშვიათი, აგრეთვე,
შეზღუდული სახეობის და შესაბამისად ადვილად კონტროლირებადი, რაც დაკავშირებულია
აღნიშნულ ტემპერატურის ძლიერ მერყეობასთან დღესა და ღამეს შორის ზაფხულში, მკაცრ
ზამთართან და თოვლთან, რომელიც არ აძლევს მათ აქ გამრავლებისა და არსებობის საშუალებას.
ახალქალაქის და ნინოწმინდას მუნიციპალიტეტის სოფლებში ძირითადად გავრცელებულია მთამდელოს შავმიწა ტიპის ნიადაგები. ჰუმუსის შემცველობა ამ ნიადაგებში შეადგენს 4,4-5,1%-ს,
ჰიდროლიზებადი აზოტის შემცველობა 8-10 მილიგრამს, ფოსფორი 10-12 მგ., კალიუმი 35-40 მგ/100
გრ. ნიადაგში, PH-5.9, რაც კარტოფილის წარმოებისათვის ხელსაყრელ პირობებს ქმნის.
პროდუქტის წარმოება. „ახალქალაქის კარტოფილის“ მოყვანა, შენახვა და დაფასოება ხდება
წარმოებისათვის დადგენილი გეოგრაფიული არეალის საზღვრებში, რაც ხელს უწყობს „ახალქალაქის კარტოფილის“ განსაკუთრებული თვისებების შენარჩუნებას და მის ნაკლებ დაზიანებას მომხმარებლისთვის მიწოდებამდე.
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7.

სათესლე კარტოფილის
შესყიდვა
სათესლე კარტოფილის
გადარჩევა
თესლის დამუშავება
ქიმიკატებით დათესვის
წინ
მიწის საგაზაფხულო
მოხვნა
მიწის თესვის წინა
კულტივაცია/გაფხვიერება
სათესლე კარტოფლის
დატვირთვა და ტრანსპორტირება დასათესად
თესვა

8.

I კულტივაცია

9.

II კულტივაცია (ნახევარყელის მიცემა)
სასუქის შეტანა

1.
2.
3.

4.
5.

6.

10.

13.

III კულტივაცია
(ყელის მიცემა)
შეწამვლა (კოლორადოს ხოჭოს წინააღმდეგ გასატარებელი
სამუშაოები)
მორწყვა 2-3-ჯერ

14.

ამოყრა

15.

მოსავლის ტრანსპორტირება
მოსავლის გადარჩევა/
დაფასოება და შესანახად
საწყობში დაბინავება
რეალიზაცია

11.
12.

16.

17.

ოქტომბერი

სექტემბერი

აგვისტო

ივლისი

ივნისი

მაისი

აპრილი

მარტი

თებერვალი

იანვარი

სამუშაოს დასახელება

დეკემბერი

#

ნოემბერი

წარმოება ხორციელდება ქვემოთ წარმოდგენილი რეგლამენტის საფუძველზე

პროდუქტის დაფასოება. არტოფილი უნდა იყიდებოდეს ახალ და სუფთა დაფასოებებში. ამ
მიზნისათვის გამოყენებული მასალა უნდა იძლეოდეს კარტოფილის კარგად ვენტილირების,
ტრანსპორტირებისა და შენახვის საშუალებას. დაფასოება უნდა ხდებოდეს 1, 2, 3, 4, 5, 10 და 15 კგ.
პარტიებად. დასაშვებია 20 და 25 კგ. დაფასოება თუ იგი განკუთვნილია კვების ობიექტებში გამოსაყენებლად.
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სპეციფიკური მოთხოვნები ეტიკეტირებისათვის. უშუალოდ დაფასოებაზე მოთავსებული
უნდა იყოს გეოგრაფიული აღნიშვნის ლოგო და სიტყვები „ახალქალაქის კარტოფილი“. თითოეულ
მათგანზე, აგრეთვე, უნდა იყოს მიმაგრებული ნომრიანი ეტიკეტი გეოგრაფიული აღნიშვნის
ლოგოთი. შეფუთვაზე, ასევე, მის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო მასალებში უცხო
ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად:
ლათინური შრიფტით: AKHALKALAKI POTATO
რუსული შრიფტით: АХАЛКАЛАКСКИЙ КАРТОФЕЛЬ
კონტროლი. პროდუქტის „ახალქალაქის კარტოფილის“ სპეციფიკაციებთან შესაბამისობის
ოფიციალურ კონტროლს ახორციელებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

განაცხადის № 4715/07
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2015 01 29
გეოგრაფიული აღნიშვნა:
საქონლის

დასახელება,

„ტყიბულის მთის ჩაი“
რომლისთვისაც

მოითხოვება

გეოგრაფიული

აღნიშვნის

რეგისტრაცია: კლასი 30 – ჩაი
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: ასოციაცია „ტყიბულის მთის ჩაი“
საქართველო, ტყიბული, გრ. გაბრიაძის ქ. №20
პროდუქტის აღწერილობა: მარადმწვანე, მრავალწლიანი, ჩაის კულტურა მიეკუთვნება
„Theaceae“-ს ოჯახს, რომლის ბოტანიკურ სამშობლოდ ჩინეთი ითვლება. ერთ-ერთი ვერსიის
თანახმად, საქართველოში ჩაის პირველი თესლი სამეგრელოს მთავრის-ერისთავის მამულში
სოფელ გორაბერეჟოულში იქნა ჩადებული, შემდგომ კი მისი გავრცელება მოხდა დასავლეთ
საქართველოს სხვა სუბტროპიკულ რეგიონებში, ხოლო ტყიბულის ზონაში მისი გავრცელება
დაიწყო 30-იანი წლებიდან.
ოკრიბის ზონა, სადაც მოიყვანება ,,ტყიბულის მთის ჩაი“ მთიანი ქედებით არის შემოსაზღვრული, აქ გაბატონებულია დასავლეთის ქარები, რომლებსაც შავი ზღვის მხრიდან მოაქვს უხვი
ნალექი, რაც მთის ტემპერატურულ რეჟიმთან შეთანწყობით ქმნის ხელსაყრელ პირობებს მაღალი
ხარისხის ჩაის კულტურის ზრდა-განვითარებისთვის.
ოკრიბის მთის ფერდობებზე „Theasinensis“-ის ჯგუფის, ჩრდილოეთ ჩინური სახესხვაობების
(კიმინი, ნინჯოუ, კანგრა) და ქართული სელექციური ჯიშების ჩაის ბუჩქებია გაშენებული,
რომლებიც კარგადაა ადაპტირებული მთის საკმაოდ ცივ კლიმატურ პირობებთან.
ოკრიბაში გავრცელებული ჩაის ჯიშები წარმოდგენილია ქიმიური კომპონენტების მაღალი
კონცენტრაციით და სიმრავლით, რასაც განაპირობებს ნიადაგის სტრუქტურა, როგორიცაა: მშრალი
ნივთიერებები 24%, დაუჟანგავი პოლიფენოლები 20-25%, გლუკოზიდები 25%, ცილები 10-12%,
კოფეინი 3-3,5%, ამინომჟავები 2,0%, შაქრები 2-3%, მინერალური ნივთიერება 2-2,5%, ცელულოზა,
ჰემიცელულოზა 16-18%, პექტინი 10%, ფისები 2-3%, ქლოროფილი 0,6-0,8% და სხვადასხვა
ვიტამინი.
ოკრიბის პლანტაციებში ჩაის ბუჩქის სიმაღლე შეადგენს 50-100 სმ-ს, ხოლო სიგანე − 60-80 სმის ტოლია. ინტენსიურად მწვანედ შეფერილი ფოთოლი საშუალო ზომისაა, გლუვი ზედაპირით,
სავეგეტაციო პერიოდი 150-180 დღეა. დუყის ინტენსიური ზრდა გამოკვეთილი აქვს აპრილის
ბოლოდან, ხოლო ყლორტების ზრდა სექტემბრის თვეში სრულდება. აქაური ჩაის ბუჩქი
გამოირჩევა ხასხასა მწვანე ყლორტების სიმრავლით და ფუმფულა ვერცხლისფერი დაწეული
გრძელი კოკრებით (ტიფსები), რაც ვიზუალურ სიამოვნებას ანიჭებს მის მნახველს. ფოთლის კრეფა
ხდება ხელით, მაღალკვალიფიციური მეჩაიეების მიერ, რაც მნიშვნელოვნად განაპირობებს აქაურ
რთულ გეოგრაფიულ პირობებში მოკრეფილი ჩაის ფოთლის უმაღლეს ხარისხს.
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ორგანოლეპტიკური შეფასებით ,,ტყიბულის მთის ჩაი“ რბილი, სასიამოვნო ნაზი,
დელეკატური, მომწიფებული და ცოცხალია. „ტყიბულის მთის ჩაი“ იწარმოება მწვანე, შავი და
ერთჯერადი ჩაის სახით.
პროდუქტის წარმოება. სრულასაკოვან პლანტაციებში ჩაის მოსავლის აღებას იწყებენ
აპრილის ბოლოს, როცა ჩაის ბუჩქის ნაზარდი ყველაზე მძლავრია და შეადგენს წლიური მოსავლის
უმეტეს ხვედრით წილს, ივნისის თვეში ნალექების სიმცირის გამო, ჩაის მცენარე სუსტი ზრდით
ხასიათდება, აგვისტოში კი ტექნიკურად მომწიფებული 3-4 ფოთლიანი ყლორტები მაქსიმალურად
იკრიფება, შემდეგ თანდათან იკლებს მოსავლიანობა და სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის შუა
რიცხვებიდან მცენარე გადადის ზამთრის რეჟიმზე, ხანგრძლივი შესვენების, ძილის პერიოდში,
ჩაის ნიადაგში განოყიერების მიზნით, გაზაფხულზე და შემოდგომაზე შეაქვთ სასუქი (აზოტოვანი),
რაოდენობა განისაზღვრება ნიადაგის ლაბორატორიული ანალიზის დასკვნის შედეგად. ასევე,
ადრეულ გაზაფხულზე ჩაის მოვლილ ბუჩქს უტარდება ფოთლის ე.წ. შპალერული გასხვლა
(გამოყვანილ პლანტაციას). ადგილობრივი ჩაის ბუჩქი მთლიანობაში წელიწადში აწარმოებს 3174
კგ/ჰა-ზე მწვანე ფოთოლს.
მწვანე ფოთლის შინაგანად მგრძნობადი ბუნება მოითხოვს დამუშავების ყოველ საფეხურზე
ღრმა და საფუძვლიან ცოდნას, რადგან ფოთლების ნაირსახეობა (ნორჩი, მოუხეშო და უხეში) და
დასამუშავებელი ჩაის სახეები (შავი, მწვანე და ერთჯერადი) ტექნოლოგიურად სხვადასხვა სქემით
მუშავდება.
საკრეფი პლანტაციების გადამამუშავებელი საწარმოდან დაშორების გამო, ჩაის პარტიები
მათ საწარმოში ტრანსპორტირებამდე ინახება ჩაის შენახვისათვის განკუთვნილ სპეციალურ
ტარაში, პერიფერიულ პუნქტებში, შემდეგ კი მიეწოდება გადამამუშავებელ წარმოებას. საწარმოში,
პირველ რიგში, განისაზღვრება შემოსული ფოთლის ხარისხი, შემდეგ ხდება კლასიკური
შესაბამისი ტექნოლოგიით ნედლი ფოთლის დამუშავება, მის სტრუქტურაში ყალიბდება შავი და
მწვანე ჩაის დაყენების დროს გამოსავლენი თვისებები (გემო, არომატი, ფერი გარეგანი სახე). ჩაის
მიღებიდან დაწყებული: ღნობა, გრეხვა, შრობა, დახარისხება შეფუთვა ხორციელდება ექსკლუზიურად გადამამუშავებელი ფაბრიკის სხვადასხვა საამქროებში, პირველ რიგში, შავი ჩაის
გადამუშავების დროს, რაოდენობიდან გამომდინარე, ფოთოლი მიეწოდება საღნობ საამქროს
(სტელაჟებზე ბუნებრივი ღნობა) ან საღნობ აგრეგატს. ორივე შემთხვევაში ჰაერის თბილი ნაკადის
მოქმედებით ხდება ზედმეტი ტენის მოშორება, ფოთოლი კი ღუნვადი, მოთენთილი ხდება, რის
გამოც 3-4 საათიანი პროცესის შემდეგ, საბოლოო 62-64% ტენიანობის ელასტიური მასა მიეწოდება
50-200 კგ-იან საგრეხ როლერებს. აქ ფოთლის დახლეჩილი უჯრედები გამოყოფს ე.წ. წვენს, ამ
დროს იწყება მისი ჰაერთან შეხება, ოქსიდაცია. დაგრეხილი მასა იყრება ხის სპეციალურ ყუთებში,
ფლავანოიდების კომბინირებული მასიური დაჟანგვით ოპტიმალურ პირობებში (92-95% ტენიანობა
და 22-24°C ტემპერატურა) მიიღება ჩაის სპილენძისფერი შეფერვა და სასიამოვნო სურნელი,
პროცესის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია გარემოს ტემპერატურაზე და ტენიანობაზე, ჩაის
სპეციალისტები დროდადრო განიხილავენ დაჟანგვის ხარისხის კონტროლთან ერთად მისი
სურნელის ცვლილებას, რადგან კრიტიკული განსჯა დამზადების დროს ხელს უწყობს
მომხმარებლისათვის დაუვიწყარი ყვავილოვანი არომატის (ვარდის) ჩამოყალიბებას, საბოლოოდ
მიღწეული ოპტიმალური ფერმენტაციის შემდეგ ხდება ჩაის გაშრობა 100 გრადუს ცელსიუსზე,
საშრობ ღუმელში იარუსების გადაადგილების დროს თბილი ჰაერის ნაკადის მიწოდებით, ხდება
ზედმეტი ტენის მოცილება, საბოლოო 4-5% ტენიანობამდე, შეგრილებული მასა მიეწოდება
როტოსეპტორის ტიპის დამხარისხებელ მანქანას, პროცესის დასრულების შემდეგ ხდება
მიღებული მასის შეფასება ზომების მიხედვით შემდეგი ნომენკლატურებით: 1. მთლიანი
ფოთოლი, 2. დამტვრეული (ტეხილი), 3. გამონაცერი.
შავი ჩაისაგან განსხვავებით, მწვანე ჩაის მითენთილ ფოთოლს უტარდება ფიქსაცია (დამჟანგავი ფერმენტების დაშლა), რომელიც მიმდინარეობს გახურებული ტენიანი ჰაერით (160-180
გრადუსი), ფიქსაციის ხანგრძლივობა 3-4 წუთია, შემდეგ ფოთოლს დააყოვნებენ მოყვითალო
ქარვისფერის მიღებამდე, მასში ტენი უნდა იყოს 58-59%. მწვანე ჩაის ხმობა მიმდინარეობს იმავე
ტემპერატურულ რეჟიმში, როგორც შავი ჩაის და საბოლოოდ მიიღება ნახევარფაბრიკატი მომწვანო
ელფერით და მიეწოდება შემდგომი დახარისხებისათვის იმავე ნომენკლატურით როგორც შავი ჩაი.
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ერთჯერადი ჩაისათვის ხდება სპეციალური კუპაჟის მომზადება და მშრალი მასა (ფხვნილის
სახე) მიეწოდება ჩაის დამფასოებელ მანქანას, სადაც ხდება 2-2,5 გრ. რაოდენობით მოთავსება
ერთჯერად პაკეტებში. შემდეგ კი 25 ცალის რაოდენობით მუყაოს კოლოფებში თავსდება.
წარმოების გეოგრაფიული არეალი: „ტყიბულის მთის ჩაის“ ნედლეული იზრდება ოკრიბის
ზონაში, კერძოდ, ტყიბულის რაიონის სოფლებში: ახალსოფელი, საწირე, ხრესილი, ბზიაური,
მანჭიორი, დაბაძველი.
კავშირი გეოგრაფიულ გარემოსთან: მაღალმთიანი ოკრიბის ზონის როგორც შავი, ასევე
მწვანე ჩაის იშვიათი სურნელება, მცენარეული გენების, ნიადაგის სტრუქტურული შემადგენლობისა და კლიმატური პირობების უნიკალური კომბინაციის შედეგია.
მინერალებით მდიდარი ნიადაგი, უხვი ნალექები 1373მმ. საშუალო წლიური, ზღვის
დონიდან 600-1200 მ. სიმაღლე, ტემპერატურის უნიკალური ვარიაცია -12-დან +30 გრადუსამდე.
მნიშვნელოვანია, რომ დაქანებული მთის ფერდობები უზრუნველყოფენ უხვი ნალექების დროს
ბუნებრივ დრენაჟს.
ყველა ეს ბუნებრივი და აგროკლიმატური პირობები დიდ როლს თამაშობს პროდუქციის
განსაკუთრებულობისა და მაღალი ხარისხის ჩამოყალიბებაში.
აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა ადგილებზე და სიმაღლეზე ჩაის ადგილობრივი ჯიშები
ავლენს განსხვავებულ საგემოვნო თვისებებს.
ამ ადგილის უნიკალურობას განაპირობებს რიგი ფაქტორები: 1200მ-ზე მდებარე ნაქერალას
ულამაზესი ქედი, ხელს უშლის ღრუბლის მოძრაობას, რაც ხელს უწყობს ნალექების დიდი
რაოდენობით ჩამოდინებას ,,ტყიბულის მთის ჩაის“ მოყვანის არეალში. ოკრიბის ამ ზონისათვის
დამახასიათებელი წყვეტილი ღრუბლიანობა, ნისლი, მზის სხივების პირდაპირი დაცემა მთის
ფერდობებზე მოფენილ ჩაის ბუჩქებზე, ზამთრის სუსხიანი სიცივე მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს
ნედლეულის განსაკუთრებულ შემადგენლობას და დიდი წვლილი შეაქვს ჩაის მშვენიერი
სურნელის და თვისებების განვითარებაში.
ოკრიბის ზონის ჩაი იკვებება ბუნებრივად მომადლებული წყვეტილი წვიმებით, არ
საჭიროებს ხელოვნურ სარწყავ სისტემას, ასევე, არ ხდება, ცივი ზამთრის გამო, მავნებლებთან
საბრძოლველად ჩაის შეწამვლა შხამ-ქიმიკატებით. ჩაის მაღალ ხარისხზე გავლენას ახდენს ჩაის
მოვლის, კრეფის და წარმოების ტრადიციები და მაღალი კულტურა, რომელიც თაობიდან თაობას
გადაეცემა ადგილობრივ მოსახლეობაში. მხოლოდ ნატურალური ელემენტებით გაჯერებული
ყველა სახის ,,ტყიბულის მთის ჩაი“ მომხმარებლისათვის სასიამოვნო სასმელია წლის ნებისმიერ
დროს.
ბუნებრივი და აგრო-კლიმატური პირობების უნიკალური და კომპლექსური კომბინაციისა,
აგრეთვე, ადგილობრივ მოსახლეობაში დაგროვილი ჩაის მოყვანისა და წარმოების ათწლეულების
მდიდარი გამოცდილების წყალობით, ტყიბულის მთის ჩაი ატარებს განსაკუთრებულ, განსხვავებულ საგემოვნო თვისებებს. მისი ბუნებრივად არსებული გამორჩეული ორგანოლეპტიკური
მაჩვენებლები განაპირობებს „ტყიბულის მთის ჩაიზე“ განსაკუთრებულ მოთხოვნას. სამომხმარებლო ბაზარზე, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფაგლებს გარეთ.
უნიკალურია ჩაი, დამზადებული ,,ბუკეტის“ (2-3 ფოთლიანი უნაზესი დუყები) მასალის
გამოყენებით, რომელიც შედარებით მცირე რაოდენობით იკრიფება ოკრიბაში, ბაცი სპილენძისფერი, სასიამოვნო მწკლარტე გემო, ვარდის სურნელი, მაღალი ხარისხის ჩაისათვის დამახასიათებელი ნაღები (ნალექი) − ყველა ეს მახასიათებელი ამ პროდუქტს გამორჩეულად სრულყოფილს და
მაღალღირებულს ხდის. გადმოცემით, ამ პროდუქტმა დიდი აღრფთოვანება გამოიწვია დიდი
სამეულის იალტის შეხვედრაზე.
სამი და მეტი ფოთლისაგან მიიღება შედარებით განსხვავებული მახასიათებლების ჩაი ე.წ.
დამტვრეული ჩაი და ერთჯერადი (პაკეტის) ჩაის მასალა.
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სპეციფიური მოთხოვნები წარმოშობის დადგენისა და ეტიკეტირებისთვის
ყოველი შემოტანილი ნედლი ფოთოლი, თუ გატანილი მზა პროდუქციის ნებისმიერი
რაოდენობა აღირიცხება სპეციალურ ჟურნალებში, თითოეულ პარტიას უტარდება ადგილზე
საწარმოო-ტექნიკურ ლაბორატორიაში სათანადო ანალიზი. ყოველმხრივ მზა პროდუქცია
შესაბამისად დაფასოებული მიეწოდება საცავებს (საწყობს), სადაც ოპტიმალურ პირობებში ხდება
ჩაის შენახვა.
თითოეულ საცალო კოლოფზე თუ საბითუმოდ განკუთვნილი ტომრის დაფასოებაზე
მოთავსებული უნდა იყოს გეოგრაფიული აღნიშვნის ლოგო და სიტყვები − „ტყიბულის მთის ჩაი,
ТКИБУЛЬСКИЙ ГОРНЫЙ ЧАЙ, TKIBULI MOUNTAIN TEA“; გამოშვების და ვარგისიანობის
თარიღები, წონა, შენახვის პირობები.
კონტროლი. პროდუქტის „ტყიბულის მთის ჩაი“ სპეციფიკაციასთან შესაბამისობის ოფიციალურ კონტროლს ახორციელებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

განაცხადის № 4716/07
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2015 01 29
გეოგრაფიული აღნიშვნა:
საქონლის

დასახელება,

„ქუთაისის მწვანილი“
რომლისთვისაც

მოითხოვება

გეოგრაფიული

აღნიშვნის

რეგისტრაცია: კლასი 31 – მწვანილი
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: ასოციაცია „ქუთაისის მწვანილი“
საქართველო, წყალტუბოს რ-ნი, სოფელი პატრიკეთი
პროდუქციის აღწერილობა: „ქუთაისის მწვანილის“ განსაკუთრებულობა და მაღალი
ხარისხი, ძირითადად, განპირობებულია რიონის შუა წელის მიმდებარე ტერიტორიებზე
არსებული უნიკალური მიკროკლიმატური პირობებით, რომელიც ხელს უწყობს განსაკუთრებული
გემოს და სურნელის მქონე მწვანილის მოყვანას. აქ არსებული კლიმატური თავისებურებანი
განსაკუთრებულად დადებითად მჟღავნდება მწვანილის ისეთ სახეობებში, როგორიცაა: ცერეცო,
ოხრახუში, ქინძი და ნიახური. ამ რეგიონში მოყვანილი მწვანილი სარგებლობს
მაღალი
რეპუტაციით და მოთხოვნილებით როგორც საქართველოს ბაზარზე, ისე მის ფარგლებს გარეთ,
უპირველეს ყოვლისა უკრაინასა და რუსეთში, აგრეთვე, ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში.
ცერეცო (Anethum graveolens). ცერეცო ერთწლიანი მცენარეა, ეკუთვნის ქოლგოსანთა ოჯახს.
ღივები წვრილია, თხელი ლებნებით, ნამდვილი ფოთლები ძალიან განკვეთილია სადგისისმაგვარი
წილადებით, 3-4 ნამდვილი ფოთლის გამორების შემდეგ სწრაფად იწყება აღერება და ღეროს
ძლიერი ზრდა, დათესვიდან 35-40 დღეში უკვე 8-10 სმ აღწევს, 50-60 დღეზე კი უკვე ქოლგის სახით
გამოჩნდება. ცერეცო გრძელი დღის მცენარეა. გრძელი დღის ხანგრძლივი განათების პირობებში ის
სწრაფად ღეროიანდება. შესუსტებული განათების პირობებში ცერეცოს მოყვანისას საერთო
მოსავალიც მცირდება და პროდუქციის ხარისხიც, განსაკუთრებით მისი არომატულობა. მის მწვანე
ფოთლებს იყენებენ როგორც არომატულ საკმაზს სხვადასხვა საჭმლის შემზადებისას. იგი
ახალგაზრდა მდგომარეობაში გამოიყენება მწვანილადაც. ცერეცო თავისი ქიმიური შედგენილობის
მიხედვით მაღალი კვებითი ღირებულების მქონე ბოსტნეულად ითვლება. იგი საშუალოდ შეიცავს:
83,8% წყალს, 3,5% აზოტოვან ნივთიერებას, 7,3% ნახშირწყლებს, მათ შორის − 2,1% უჯრედისს და
2,4% ნაცარს. ცერეცო შეიცავს სურნელოვან ეთერზეთებს, დიდი ოდენობით C, B1, B2, PP, P
ვიტამინებს, კაროტინს, კალიუმის, კალციუმის, ფოსფორის, რკინისა და სხვა მიკროელემენტთა
მარილებს.
ოხრახუში (Petroselinum). მცენარის გვარი ქოლგოსანთა ოჯახისაა. ერთი ან ორწლოვანი
ბალახია. ცნობილია ოხრახუშის 3 სახეობა. კულტურაში მყოფი ბოსტნის ოხრახუში (Petroselinum
sativum), ორწლოვანია, პირველ წელს ივითარებს ფოთლებსა და ძირხვენას, მეორე წელს − საყვავილე ღეროსა (75-150 სმ.) და თესლს. ოხრახუშის ფოთლები ძლიერ განკვეთილია, ხოლო
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წილადები საგრძნობლად მსხვილია. ზრდა-განვითარებისთვის იდეალური ტემპერატურაა 2230°C. მაღალი ტემპერატურა, განსაკუთრებით თუ ის დაკავშირებულია ნიადაგში ტენის
ნაკლებობასთან, ზრდის ოხრახუშში ეთერის ზეთის შემცველობას, რითაც ადიდებს მის
არომატიანობას, ე.ი. უმჯობესდება ხარისხი, თუმცა მოსავალი ამ დროს მცირდება. ოხრახუში
ძლიერ მომთხოვნად ითვლება განათების ინტენსივობისადმი.
ოხრახუშის ფოთლების ქიმიური შედგენილობა საშუალოდ ასეთია: მშრალი ნივთიერება −
14,9%, აზოტი − 3,7%, ნახშირწყლები სულ − 9%, მათ შორის უჯრედისი − 1,5%, ნაცარი − 1,7%.
ოხრახუში მდიდარია C (150 მგ.), B1 და B2 ვიტამინებით, ფოლიის მჟავით, კაროტინით, A პროვიტამინით, მინერალური ნივთიერებებითა და ეთერზეთებით. იყენებენ ნედლად და გამხმარს
კულინარიასა და საკონსერვო მრეწველობაში.
ქინძი (Coriandrum sativum). ქინძი ერთწლიანი მცენარეა, მიეკუთვნება ქოლგოსანთა ოჯახს.
ფესვი თხელი აქვს თითისტარისმაგვარი. ღერო ცილინდრულია, წახნაგიანი, პირდაპირი ან
მუხლთაშორისებში გახრილი, მწვანე; თესლის მომწიფების წინ ზოგიერთ ჯიშს ღერო ძლიერ
უფერადდება (ანტოციანით) თითქმის შავფერად; ღეროს სიმაღლე 10-დან 50 სმ-მდეა. ფოთლები
მორიგეობითი, ქვემოთა გრძელყუნწიანია, ფრთართული, მომრგვალო ფრთა დაჭრილი ფოთლაკებით, ზემოთა ფოთლები მრგვალად დაყოფილია ვიწრო ხაზიან ნაწილებად, შუა ფოთლები კი
ორმაგ ფრთისებრია. ქინძის ფოთლებს უმწიფარ მდგომარეობაში აქვთ სპეციფიკური სუნი. ქინძი
გამოყენებულია როგორც სამკურნალო მცენარე და როგორც სურნელოვანი ბოსტნეული სხვადასხვა
საჭმლის საკმაზ-სანელებლად და მცირე რაოდენობით მწვანილადაც. ქინძი შეიცავს: წყალს − 92.2
გ., ცილებს − 2.1 გ., ნახშირწყლებს − 1.9 გ., ბოჭკოვანს − 2.8გ, ასევე კაროტინს, ეთერზეთებს, ასევე C,
B1 და B2 ვიტამინებსა და კალიუმს. მის თესლში 2 პროცენტამდე ეთერზეთი და ბევრი სხვა
სასარგებლო ნივთიერებაა.
ნიახური (Apium graveolens). ნიახური ორწლიანი ჯვარედინად დამტვერავი მცენარეა,
ნორმალურ პირობებში პირველ წელს ივითარებს ფოთლების როზეტს და ძირს, ხოლო მეორე წელს
გამოაქვს საყვავილე ღერო და იძლევა თესლს. მისი თესლი წვრილია, ნელად გამღვივებელი.
ღივები ელიფსურია. წვრილი, მოკლეყუნწიანი ლებნის ფოთოლაკებით. მოზრდილ მცენარეს
როზეტში აქვს დიდი რაოდენობით მსხვილი, ხორციანი ყუნწით, ღრმად განკვეთილი ფოთლები,
მაგრამ უფრო მსხვილი ნაკვთებით, ვიდრე ის ოხრახუშს აქვს, ფოთლების შეფერვა მუქმწვანეა.
არჩევენ ნიახურის ორ ჯგუფს: ფოთლოვანსა და ძირიანს. პირველს აქვს მეტად სუსტი შეფერილი
და ნაკლებბოჭკოვანი ძლიერ განვითარებული ყუნწიანი ფოთლები. ამ ჯიშებს ფესვებიც ძლიერ
განვითარებული აქვს, მაგრამ ძირხვენას არ ივითარებს. საჭმელად მოიხმარება გათეთრებული
(ეთიოლირებული) ყუნწები ფოთლის ფირფიტასთან ერთად ნედლად ან მოხარშული სახით.
საქართველოში, უპირატესად, გავრცელებულია ფოთლოვანი ჯიშები.
ნიახური მდიდარია ვიტამინებით A, B, PP, C, K, რკინის, კალციუმის, მაგნიუმის, ფოსფორის,
ფოლიუმის მჟავა, ნატრიუმის და მანგანუმის შემცველობით. ნიახური შეიცავს ადამიანისთვის
მნიშვნელოვან მჟავეებს და ეთერზეთებს.
წარმოების არეალი − „ქუთაისის მწვანილი“:
ვანის რაიონი: ჭყვიში, შუამთა მთისძირი, ტობანიერი, ციხესულორი, ამაღლება, ზეინდარი;
სამტრედიის რაიონი: ჯიხაიში, ეწერი, ღანირი, საჯავახო, ვაზისუბანი, ბაში, კულაში,
მიწაბოგირა, იანეთი, ახალსოფელი;
თერჯოლის რაიონი: გოდოგანი, ნახშირღელე, სიმონეთი;
ზესტაფონის რაიონი: აჯამეთი, სვირი;
ბაღდათის რაიონი: დიმი, როხი, დიდველა, ვარციხე;
ხონის რაიონი: გუბი, კუხი, ახალსოფელი, ქუტირი, მიწაწითელი, ივანდიდი;
წყალტუბოს რაიონი: გეგუთი, პატრიკეთი, ტყაჩირი, ოფშკვითი, საყულია, მუხიანი, მესხეთი,
უკანეთი, მაღლაკი, ქვიტირი, ფარცხანაყანები, გუმბრა, ბანოჯა, გვიშტიბი, სოფ. წყალტუბო,
ოფურჩხეთი, რიონი, გუმათი.
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კავშირი გეოგრაფიულ გარემოსთან. წყალტუბოს, ვანისა და სამტრედიის ტერიტორიალური
ერთეულები ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ზონაში მდებარეობს. საშუალო წლიური
ტემპერატურა აქ 14°C სიახლოვეს მერყეობს. წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, საშუალო ტემპერატურა +4.1-5.3°C-ს ფარგლებში მერყეობს, ხოლო ყველაზე ცხელი თვეების − ივლისის და
აგვისტოს საშუალო ტემპერატურა 24-25°C ტოლია. ნალექების საშუალო რაოდენობა შეადგენს
1500−1700 მმ/წლ-ს. სავეგეტაციო პერიოდში 10°C -ზე მეტ ტემპერატურათა ჯამი 4200−4500°, რაც
წლის განმავლობაში რამდენიმე მოსავლის მიღების შესაძლებლობას იძლევა. საშუალო შეფასებითი
სინოტივე 73%. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში აღემატება 2000 საათს. აქ მოყვანილი
პროდუქტის უნიკალური გემოს და არომატის ფორმირებაზე განსაკუთრებულ ზეგავლენას ახდენს
შემოდგომა გაზაფხულის მაქსიმალური საშუალო ჯამური ტემპერატურა, ბუნებრივი ვენტილაცია
(გაბატონებული აღმოსავლეთის ქარი), გრუნტის წყლების სიახლოვე (რაც გავლენას ახდენს
ნიადაგის ტემპერატურაზე) და მაღალი ტემპერატურული ამპლიტუდა (სხვაობა დღისა და ღამის
ტემპერატურებს შორის). ამ პირობებში მოყვანილ პროდუქტს ახასიათებს განსაკუთრებული ვარგისიანობის ხანგრძლივობა სწორად შენახვის პირობებში (დაახლოებით 1 თვემდე).
წარმოება. „ქუთაისის მწვანილი“ იწარმოება ორი სახით სასათბურე პირობებში და ღია
გრუნტზე. ზრდა განვითარების იდეალური ტემპერატურაა 22-30°C. ითესება 5სმ. დაცილებით 812სმ. რიგებში, დაახლობით 1-1,5 სმ. სიღრმეზე. მოსაკრეფად ვარგისიანია, როცა მიაღწევს 18-22 სმ.
კონდიციური მწვანილის მოსაყვანად ყოველწლიურად შეაქვთ 1000 კვადრატულ მეტრზე 30-40
კუბ. მეტრი გადამწვარი (წინა წლის) ორგანული სასუქი (ნაკელი), რომელიც ამდიდრებს ნიადაგს
მინერალებით და აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას (აფხვიერებს და უზრუნველყოფს
აერაციას).
ცერეცო − საკმარისი ტენის პირობებში აღმოცენდება 7−10 დღეში გარემო ტემპერატურაზე
დამოკიდებულებით. სასათბურე პირობებში ითესება სექტემბრის განმავლობაში და იკრიფება
აპრილის ბოლომდე დაახლოებით 11-12-ჯერ. მისი საშუალო მოსავლიანობა შეადგენს დაახლოებით 0,35 კგ. ერთ კვადრატულ მეტრზე ერთჯერადად, ჯამში დაახლოებით 4-4,5 კგ. კვადრატულ
მეტრზე. ღია გრუნტის პირობებში ითესება აპრილიდან და იკრიფება რამდენიმე თვის
განმავლობაში დაახლოებით 3-ჯერ.
ოხრახუში − საკმარისი ტენის პირობებში ამოდის 20-25 დღის განმავლობაში. სასათბურე
პირობებში ითესება აგვისტოს ბოლოს სექტემბრის განმავლობაში და იკრიფება აპრილის
ბოლომდე, დაახლოებით 5-ჯერ. მისი საშუალო მოსავლიანობა შეადგენს დაახლოებით 0,9 კგ. ერთ
კვადრატულ მეტრზე ერთჯერადად, ჯამში დაახლოებით 4,5-5 კგ. კვადრატულ მეტრზე.
გარე გრუნტის პირობებში ითესება თებერვალში და იკრიფება მთელი წლის განმავლობაში 45-ჯერ. მისი საშუალო მოსავლიანობა შეადგენს დაახლოებით 1,3 კგ. ერთ კვადრატულ მეტრზე
ერთჯერადად, ჯამში, დაახლოებით 5 კგ. კვადრატულ მეტრზე.
ქინძი − საკმარისი ტენის პირობებში აღმოცენდება 7-10 დღის განმავლობაში. სასათბურე
პირობებში ითესება აგვისტოს ბოლოს სექტემბრის განმავლობაში და იკრიფება აპრილის ბოლომდე
დაახლოებით 5-7-ჯერ. მისი საშუალო მოსავლიანობა შეადგენს დაახლოებით 0,9 კგ. ერთ
კვადრატულ მეტრზე ერთჯერადად, ჯამში დაახლოებით 4,5-5 კგ. კვადრატულ მეტრზე. გარე
გრუნტის პირობებში ითესება მარტიდან და იკრიფება რამდენიმე თვის განმავლობაში დაახლოებით 3-ჯერ. ასევე, საშემოდგომოდ ითესება ივნისის ბოლოს ივლისის დასაწყისში, მისი საშუალო მოსავლიანობა შეადგენს დაახლოებით 1,3 კგ. ერთ კვადრატულ მეტრზე ერთჯერადად, ჯამში,
დაახლოებით 3-5 კგ. კვადრატულ მეტრზე.
ნიახური − საკმარისი ტენის პირობებში ამოდის 20-25 დღის განმავლობაში. სასათბურე
პირობებში ითესება აგვისტოს ბოლოს სექტემბრის განმავლობაში და იკრიფება აპრილის ბოლომდე
დაახლოებით 4-5-ჯერ. მისი საშუალო მოსავლიანობა შეადგენს დაახლოებით 1-1,5 კგ. ერთ
კვადრატულ მეტრზე ერთჯერადად, ჯამში დაახლოებით 5-5,5 კგ. კვადრატულ მეტრზე.
გარე გრუნტის პირობებში ითესება აგვისტოში და იკრიფება მთელი წლის განმავლობაში
4-5-ჯერ მარტიდან. მისი საშუალო მოსავლიანობა შეადგენს დაახლოებით 1,3 კგ. ერთ კვადრატულ
მეტრზე ერთჯერადად, ჯამში დაახლოებით 5-5,5 კგ. კვადრატულ მეტრზე.
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პროდუქტის დაფასოება. მწვანილი უნდა იყიდებოდეს ახალ და სუფთა დაფასოებებში. ამ
მიზნისათვის გამოყენებული მასალა უნდა იძლეოდეს მწვანილის კარგად ვენტილირების,
ტრანსპორტირებისა და შენახვის საშუალებას.
სპეციფიკური მოთხოვნები ეტიკეტირებისათვის. უშუალოდ დაფასოებაზე მოთავსებული
უნდა იყოს გეოგრაფიული აღნიშვნის დასახელების ლოგო და სიტყვები − „ქუთაისის მწვანილი,
КУТАИССКАЯ ЗЕЛЕНЬ, KUTAISI GREEN“. თითოეულ მათგანზე, აგრეთვე, უნდა იყოს
მიმაგრებული ნომრიანი ეტიკეტი გეოგრაფიული აღნიშვნის დასახელების ლოგოთი.
კონტროლი. პროდუქტის „ქუთაისის მწვანილის“ სპეციფიკაციასთან შესაბამისობის ოფიციალურ კონტროლს ახორციელებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
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oficialuri Setyobinebebi
sasaqonlo niSnebi
registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba
(111) M 1995 1013 R2
(156) 2015 09 25
(186) 2025 09 25
(732) იამაჰა კორპორეიშენ
10-1, ნაკაძავა-ჩო, ჰამამაცუ-ში, შიძუოკაკენ, იაპონია
_________________________________________
(111) M 1995 1036 R2
(156) 2015 09 26
(186) 2025 09 26
(732) სტენლი ბლეკ & დეკერ, ინკ.
1000 სტენლი დრაივი, ნიუ-ბრიტენი,
კონექტიკუტი 06053, აშშ
_________________________________________
(111) M 1995 1045 R2
(156) 2015 09 26
(186) 2025 09 26
(732) იოკოგავა ელექტრიქ კორპორეიშენ
9-32, ნაკაჩო 2-ჩომე, მუსაშინო-ში,
ტოკიო, იაპონია
_________________________________________
(111) M 1995 1046 R2
(156) 2015 09 26
(186) 2025 09 26
(732) იოკოგავა ელექტრიქ კორპორეიშენ
9-32, ნაკაჩო 2-ჩომე, მუსაშინო-ში,
ტოკიო, იაპონია
_________________________________________
(111) M 1995 1080 R2
(156) 2015 09 28
(186) 2025 09 28
(732) უნისტრატ ინტერნეშენელ კორპორეიშნ
35005 მიჩიგან ავინიუ ვესტი, ვეინი,
მიჩიგანი 48184, აშშ
_________________________________________
(111) M 1995 1211 R2
(156) 2015 11 22
(186) 2025 11 22
(732) ოცე- ტექნოლოჯის ბ.ვ.
სინტ ურბანუსვეგ 43 5914 CA ვენლო,
ნიდერლანდი
_________________________________________

(111) M 2005 15830 R1
(156) 2015 06 30
(186) 2025 01 14
(732) მარსა იაგ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ
შირქეთი
ორგანიზე სანაი ბოლგესი, ქუმჰურიეთ
ქად., No 2/26 მანისა, თურქეთი
_________________________________________
(111) M 2005 15971 R1
(156) 2015 08 11
(186) 2025 06 06
(732) სპირიტს პროდაქტ ინტერნეშენელ
ინტელექტუალ პროპერტი ბ.ვ.
3, რიუ დუ ფორტ რეინჰეიმი, L-2419
ლუქსემმბურგი, ლუქსემბურგი
_________________________________________
(111) M 2005 15973 R1
(156) 2015 08 11
(186) 2025 06 06
(732) სპირიტს პროდაქტ ინტერნეშენელ
ინტელექტუალ პროპერტი ბ.ვ.
3, რიუ დუ ფორტ რეინჰეიმი, L-2419
ლუქსემმბურგი, ლუქსემბურგი
_________________________________________
(111) M 2005 15992 R1
(156) 2015 06 17
(186) 2025 06 13
(732) ოოო „პივოვარენაია კომპანია „ბალტიკა“
194292 სანკტ-პეტერბურგი, 6-ვერხნი
პერ. 3, რუსეთის ფედერაცია
_________________________________________
(111) M 2005 16004 R1
(156) 2015 07 14
(186) 2025 06 13
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, NY 10022,
აშშ
_________________________________________
(111) M 2005 16005 R1
(156) 2015 07 14
(186) 2025 06 13
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, NY 10022, აშშ
_________________________________________
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(111) M 2005 16051 R1
(156) 2015 07 14
(186) 2025 07 14
(732) ჰემოფარმ აქციონარსკო დრუჟსტვო
ფარმასიუტსკო-ჰემისკა ინდუსტრია
ვრშაცი (ჰემოფარმ ა.დ. ვრშაცი)
ბეოგრადსკი პუტ BB, 26300 ვრშაცი,
სერბია და მონტენეგრო
_________________________________________
(111) M 2005 16052 R1
(156) 2015 07 14
(186) 2025 07 14
(732) საქართველოს ბილიარდის ეროვნული
ფედერაცია - სბეფ
მ. წინამძღვრიშვილის ქ.,190, 0107,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2005 16061 R1
(156) 2015 07 14
(186) 2025 07 14
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ დ/ბ/ა სტარბაკს
კოფი კომპანი (ვაშინგტონის კორპორაცია)
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________
(111) M 2005 16062 R1
(156) 2015 07 14
(186) 2025 07 14
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ დ/ბ/ა სტარბაკს
კოფი კომპანი (ვაშინგტონის კორპორაცია)
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________
(111) M 2005 16063 R1
(156) 2015 07 14
(186) 2025 07 14
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ დ/ბ/ა სტარბაკს
კოფი კომპანი (ვაშინგტონის კორპორაცია)
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________
(111) M 2005 16068 R1
(156) 2015 07 14
(186) 2025 07 14
(732) ჰამსარდ 3145 ლიმიტიდ
უინდრაშ ჰაუზი, უინდრაშ პარკი, უიტნი,
ოქსფორდშირი OX29 7DX, გაერთიანებული
სამეფო
_________________________________________
(111) M 2005 16091 R1
(156) 2015 07 14
(186) 2025 07 14
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(732) ფრისკეილ სემიკონდაკტორ, ინკ.
დელავერის შტატის კორპორაცია
6501 უილიამ კენონ დრაივ უესტი,
ოსტინი, ტეხასი 78735, აშშ
_________________________________________
(111) M 2005 16093 R1
(156) 2015 07 14
(186) 2025 07 14
(732) კიდ იპ ჰოლდინგზ ლიმიტიდ
მეთისენ უეი, კოლნბრუკი, სლაუ,
ბერქშირი SL3 0HB, გაერთიანებული
სამეფო
_________________________________________
(111) M 2005 16123 R1
(156) 2015 07 28
(186) 2025 07 28
(732) შპს ,,ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ"
იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2005 016123 R1
(111) M 2005 16124 R1
(156) 2015 07 28
(186) 2025 07 28
(732) შპს ,,ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ"
იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2005 16126 R1
(156) 2015 07 28
(186) 2025 07 28
(732) შპს ,,ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ"
იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2005 16127 R1
(156) 2015 07 28
(186) 2025 07 28
(732) შპს ,,ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ"
იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2005 16154 R1
(156) 2015 08 12
(186) 2025 08 12
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“
დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________
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(111) M 2005 16156 R1
(156) 2015 08 12
(186) 2025 08 12
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“
დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2005 16157 R1
(156) 2015 08 12
(186) 2025 08 12
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“
დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2005 16205 R1
(156) 2015 09 19
(186) 2025 09 19
(732) ჰიუნდაი მოტორ კომპანი
(კორეის შეზღუდული პასუხისმგებლობის
კომპანია, რეგისტრირებული კორეის რესპუბლიკის კანონმდებლობის შესაბამისად)
231, იანგჯაე-დონგი, სეოჩო-გუ, სეული,
137-938, კორეის რესპუბლიკა
_________________________________________
(111) M 2005 16216 R1
(156) 2015 09 19
(186) 2025 09 19
(732) ზოეტის პ ლლკ
100 კამპუს დრაივი, ფლორემ პარკი,
ნიუ-ჯერზი 07932, აშშ
_________________________________________
(111) M 2005 16348 R1
(156) 2015 11 29
(186) 2025 11 29
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი როგორც სტარბაკს კოფი
კომპანი
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________
(111) M 2005 16364 R1
(156) 2015 11 29
(186) 2025 11 29
(732) დიაჯეო სკოტლანდ ლიმიტიდ
ედინბურგ პარკი, 5 ლოხსაიდ უეი,
ედინბურგი, EH12 9DT, შოტლანდია,
გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
(111) M 2005 16370 R1
(156) 2015 11 29
(186) 2025 11 29

(732) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________
(111) M 2005 16383 R1
(156) 2015 12 16
(186) 2025 12 16
(732) ინტერსან ჰოლდინგ ფზკო
ს/ ყ 61051, ჯებელ ალი ფრი ზოუნი,
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული
საამიროები
_________________________________________
(111) M 2005 16389 R1
(156) 2015 12 16
(186) 2025 12 16
(732) შპს ,,ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ"
იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2005 16390 R1
(156) 2015 12 16
(186) 2025 12 16
(732) შპს ,,ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ"
იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2006 16500 R1
(156) 2016 02 15
(186) 2026 02 15
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი
აგრეთვე, როგორც სტარბაკს კოფი
კომპანი ვაშინგტონის კორპორაცია
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________
(111) M 1995 680 R2
(156) 2015 06 28
(186) 2025 06 28
(732) სკანდინავიან ტობაკო გრუპ ერსელ ბ.ვ
ნიუვსტრატ 75, 5521 CB ერსელ,
ნიდერლანდი
_________________________________________
(111) M 1995 684 R2
(156) 2015 07 05
(186) 2025 07 05
(732) რენო ს.ა.ს.
92100 ბულონ-ბიიანკური, საფრანგეთი
_________________________________________
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(111) M 1995 685 R2
(156) 2015 07 05
(186) 2025 07 05
(732) რენო ს.ა.ს.
92100 ბულონ-ბიიანკური, საფრანგეთი
_________________________________________

(111) M 1995 773 R2
(156) 2015 07 31
(186) 2025 07 31
(732) ჰელენა რუბინსტეინ ს.ა.
პარიზი, საფრანგეთი
_________________________________________

(111) M 1995 703 R2
(156) 2015 07 17
(186) 2025 07 17
(732) მერისანტ კომპანი 2 სარლ
(შეზღუდული პასუხისმგებლობის
კომპანია)
ნევშატელი, შვეიცარია
_________________________________________

(111) M 1995 774 R2
(156) 2015 07 31
(186) 2025 07 31
(732) ესტი ლაუდერ კოსმეტიკს ლტდ
161 კომანდერ ბულვარი, აჟინკური,
ონტარიო, კანადა
_________________________________________

(111) M 1995 706 R2
(156) 2015 07 17
(186) 2025 07 17
(732) მერისანტ კომპანი 2 სარლ
(შეზღუდული პასუხისმგებლობის
კომპანია)
ნევშატელი, შვეიცარია
_________________________________________
(111) M 1995 711 R2
(156) 2015 07 17
(186) 2025 07 17
(732) ჯორჯია-პესიფიკ ს.ა.რ.ლ.
25, რუტ დ'ეში, L-1470, ლუქსემბურგი
_________________________________________
(111) M 1995 714 R2
(156) 2015 07 18
(186) 2025 07 18
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი
დელავერის შტატის კორპორაცია,
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10022, აშშ
_________________________________________
(111) M 1995 733 R2
(156) 2015 07 22
(186) 2025 07 21
(732) პერნო რიკარ,
12 პლას დე ეტატ უნი, 75016 პარიზი,
საფრანგეთი
_________________________________________
(111) M 1995 772 R2
(156) 2015 07 31
(186) 2025 07 31
(732) ჰელენა რუბინსტეინ ს.ა.
პარიზი, საფრანგეთი
_________________________________________
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(111) M 1995 775 R2
(156) 2015 07 31
(186) 2025 07 31
(732) ესტი ლაუდერ კოსმეტიკს ლტდ
161 კომანდერ ბულვარი, აჟინკური,
ონტარიო, კანადა
_________________________________________
(111) M 1995 776 R2
(156) 2015 07 31
(186) 2025 07 31
(732) ესტი ლაუდერ კოსმეტიკს ლტდ
161 კომანდერ ბულვარი, აჟინკური,
ონტარიო, კანადა
_________________________________________
(111) M 1995 789 R2
(156) 2015 07 31
(186) 2025 07 31
(732) ესტი ლაუდერ კოსმეტიკს ლტდ
161 კომანდერ ბულვარი, აჟინკური,
ონტარიო, კანადა
_________________________________________
(111) M 1995 790 R2
(156) 2015 07 31
(186) 2025 07 31
(732) ესტი ლაუდერ კოსმეტიკს ლტდ
161 კომანდერ ბულვარი, აჟინკური,
ონტარიო, კანადა
_________________________________________
(111) M 1995 813 R2
(156) 2015 08 17
(186) 2025 08 09
(732) ევონიკ დეგუსა გმბჰ
რელინგჰაუზერშტრასე 1-11, 45128 ესენ,
გერმანია
_________________________________________
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(111) M 1995 816 R2
(156) 2015 08 11
(186) 2025 08 09
(732) პიცა ჰატ ინტერნეიშენელ, ლლკ
7100 კორპორეიტ დრაივი, პლანო,
ტეხასი, 75024, აშშ
_________________________________________

(111) M 1995 958 R2
(156) 2015 09 15
(186) 2025 09 15
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია
_________________________________________

(111) M 1995 834 R2
(156) 2015 08 17
(186) 2025 08 11
(732) ევონიკ დეგუსა გმბჰ
რელინგჰაუზერშტრასე 1-11, 45128 ესენ,
გერმანია
_________________________________________

(111) M 1995 959 R2
(156) 2015 09 15
(186) 2025 09 15
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია
_________________________________________

(111) M 1995 839 R2
(156) 2015 08 11
(186) 2025 08 11
(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,
ცინცინატი, ოჰაიო, აშშ
_________________________________________

(111) M 1995 974 R2
(156) 2015 09 21
(186) 2025 09 21
(732) სტენლი ბლეკ & დეკერ, ინკ.,
1000 სტენლი დრაივი, ნიუ-ბრიტენი,
კონექტიკუტი 06053, აშშ
_________________________________________

(111) M 1995 844 R2
(156) 2015 08 14
(186) 2025 08 14
(732) მონსანტო ტექნოლოჯი ლლკ,
800 ლინდბერგ ბულვარი, სენტ-ლუისი,
მისური, აშშ
_________________________________________

(111) M 1995 976 R2
(156) 2015 09 21
(186) 2025 09 21
(732) სტენლი ბლეკ & დეკერ, ინკ.,
1000 სტენლი დრაივი, ნიუ-ბრიტენი,
კონექტიკუტი 06053, აშშ
_________________________________________

(111) M 1995 920 R2
(156) 2015 08 17
(186) 2025 08 17
(732) მონსანტო ტექნოლოჯი ლლკ,
800 ლინდბერგ ბულვარი, სენტ-ლუისი,
მისური, აშშ
_________________________________________

(111) M 1995 982 R2
(156) 2015 09 21
(186) 2025 09 21
(732) ასკო გრუპ ლიმიტიდ
ჩანსერი ჰაუზი, ზე-მოლი, ფრიპორტი,
ბაჰამის კუნძულები
_________________________________________

(111) M 1995 945 R2
(156) 2015 08 18
(186) 2025 08 18
(732) სანოფი
54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,
საფრანგეთი
_________________________________________
(111) M 1995 951 R2
(156) 2015 08 18
(186) 2025 08 18
(732) ჰილტონ უორლდვაიდ ჰოლდინგ ლლპ
მეიპლ ქორტ სენტრალ პარკი, რიდს
ქრესენტი, უოტფორდი, WD24 4QQ,
გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

mflobelis saxelisa da/an misamarTis cvlileba
(111) M 2005 016123 R1
(732) შპს ,,ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ"
იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“
გამსახურდიას გამზ., 44, 0160, თბილისი,
საქართველო
(580) 2015 08 21
_________________________________________

(770) შპს „ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“
გამსახურდიას გამზ., 44, 0160, თბილისი,
საქართველო
(580) 2015 08 21
_________________________________________

(111) M 2005 016124 R1
(732) შპს ,,ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ"
იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“
გამსახურდიას გამზ., 44, 0160, თბილისი,
საქართველო
(580) 2015 08 21
_________________________________________
(111) M 2005 016126 R1
(732) შპს ,,ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ"
იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“
გამსახურდიას გამზ., 44, 0160, თბილისი,
საქართველო
(580) 2015 08 21
_________________________________________
(111) M 2005 016127 R1
(732) შპს ,,ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ"
იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“
გამსახურდიას გამზ., 44, 0160, თბილისი,
საქართველო
(580) 2015 08 21
_________________________________________
(111) M 2005 016389 R1
(732) შპს ,,ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ"
იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“
გამსახურდიას გამზ., 44, 0160, თბილისი,
საქართველო
(580) 2015 08 21
_________________________________________
(111) M 2005 016390 R1
(732) შპს ,,ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ"
იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,
საქართველო
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sistemuri saZieblebi
gamogonebebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomris
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 9/16
B 01 J 19/08; B 01 F 5/04; C 10 J 3/00
C 07 C 231/02; C 07 C 233/18; C 07 C 253/30;
C 07 C 255/37; C 07 C 255/40
C 07 C 317/22; C 07 C 323/20; A 61 K 8/46;
A 61 Q 5/08; A 61 Q 19/02; A 61 Q 19/08;
A 61 P 17/00; A 01 N 31/16; A 01 N 39/00;
A 01 N 41/10; A 01 P 1/00
C 10 G 9/00; C 10 G 1/04; E 21 B 43/00
E 21 B 7/00
F 03 B 7/00; F 03 B 17/06

patentis nomeri
(11)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)

P 2015 6363 B
P 2015 6364 B

AP 2015 13011 A
AP 2015 13171 A

P 2015 6365 B

AP 2015 13180 A

P 2015 6360 B

AP 2015 12441 A

P 2015 6359 B
P 2015 6361 B
P 2015 6362 B

AP 2015 12377 A
AP 2015 12820 A
AP 2015 12886 A

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili

P 2015 6359 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AP 2015 12377 A

P 2015 6360 B

AP 2015 12441 A

P 2015 6361 B
P 2015 6362 B
P 2015 6363 B
P 2015 6364 B

AP 2015 12820 A
AP 2015 12886 A
AP 2015 13011 A
AP 2015 13171 A

P 2015 6365 B

AP 2015 13180 A

patentis nomeri
(11)

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
C 10 G 9/00; C 10 G 1/04; E 21 B 43/00
C 07 C 317/22; C 07 C 323/20; A 61 K 8/46;
A 61 Q 5/08; A 61 Q 19/02; A 61 Q 19/08;
A 61 P 17/00; A 01 N 31/16; A 01 N 39/00;
A 01 N 41/10; A 01 P 1/00
E 21 B 7/00
F 03 B 7/00; F 03 B 17/06
A 61 K 9/16
B 01 J 19/08; B 01 F 5/04; C 10 J 3/00
C 07 C 231/02; C 07 C 233/18; C 07 C 253/30;
C 07 C 255/37; C 07 C 255/40
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sistemuri saZieblebi

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AP 2010 012377
AP 2010 012441
AP 2007 012820
AP 2012 012886
AP 2011 013011
AP 2011 013171
AP 2012 013180

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2015 12377 A
AP 2015 12441 A
AP 2015 12820 A
AP 2015 12886 A
AP 2015 13011 A
AP 2015 13171 A
AP 2015 13180 A

patentis nomeri
(11)
P 2015 6359 B
P 2015 6360 B
P 2015 6361 B
P 2015 6362 B
P 2015 6363 B
P 2015 6364 B
P 2015 6365 B

dizainebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
25-01

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2015 857 S

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2015 857 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
25-01

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomris
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili

150

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)

patentis nomeri
(11)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)

09-01
09-03
14-02
19-08
26-04
32-00

D 2015 644 S
D 2015 638 S
D 2015 637 S
D 2015 642 S
D 2015 639 S
D 2015 643 S

AD 2015 817 S
AD 2015 840 S
AD 2015 836 S
AD 2015 838 S
AD 2015 841 S
AD 2015 837 S
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sistemuri saZieblebi

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2015 836 S
AD 2015 840 S
AD 2015 841 S
AD 2015 838 S
AD 2015 837 S
AD 2015 817 S

patentis nomeri
(11)
D 2015 637 S
D 2015 638 S
D 2015 639 S
D 2015 642 S
D 2015 643 S
D 2015 644 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
14-02
09-03
26-04
19-08
32-00
09-01

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AD 2014 000817
AD 2015 000836
AD 2015 000837
AD 2015 000838
AD 2015 000840
AD 2015 000841

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2015 817 S
AD 2015 836 S
AD 2015 837 S
AD 2015 838 S
AD 2015 840 S
AD 2015 841 S

patentis nomeri
(11)
D 2015 644 S
D 2015 637 S
D 2015 643 S
D 2015 642 S
D 2015 638 S
D 2015 639 S

daCqarebuli proceduriT registrirebuli dizainebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da patentis nomris
Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
27-01
32-00

patentis nomeri
(11)
D 2015 640 S
D 2015 641 S

patentis nomris da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis
Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
27-01
32-00

patentis nomeri
(11)
D 2015 640 S
D 2015 641 S

ganacxadis nomris da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AD 2015 000872
AD 2015 000873

patentis nomeri
(11)
D 2015 640 S
D 2015 641 S
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sistemuri saZieblebi

sasaqonlo niSnebi
registraciis nomris, ganacxadis nomris,
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris
Sesabamisobis cxrili

152

registraciis
nomeri
(111)

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
M 2015 26193 R
M 2015 26194 R
M 2015 26195 R
M 2015 26196 R
M 2015 26197 R
M 2015 26198 R
M 2015 26199 R
M 2015 26200 R
M 2015 26201 R
M 2015 26202 R
M 2015 26203 R
M 2015 26204 R
M 2015 26205 R
M 2015 26206 R
M 2015 26207 R
M 2015 26208 R
M 2015 26209 R
M 2015 26210 R
M 2015 26211 R
M 2015 26212 R
M 2015 26213 R
M 2015 26214 R
M 2015 26215 R
M 2015 26216 R
M 2015 26217 R
M 2015 26218 R
M 2015 26219 R
M 2015 26220 R
M 2015 26221 R
M 2015 26222 R
M 2015 26223 R
M 2015 26224 R
M 2015 26225 R
M 2015 26226 R
M 2015 26227 R
M 2015 26228 R
M 2015 26229 R
M 2015 26230 R
M 2015 26231 R
M 2015 26232 R
M 2015 26233 R
M 2015 26234 R
M 2015 26235 R
M 2015 26236 R
M 2015 26237 R
M 2015 26238 R
M 2015 26239 R

2
AM 75720
AM 75759
AM 75764
AM 75788
AM 76072
AM 76223
AM 76723
AM 76827
AM 80231
AM 81630
AM 75787
AM 76474
AM 76828
AM 77445
AM 77454
AM 77622
AM 77697
AM 77720
AM 77859
AM 77862
AM 77998
AM 78009
AM 78023
AM 78024
AM 78027
AM 78111
AM 78157
AM 78174
AM 78212
AM 78232
AM 78247
AM 78248
AM 78249
AM 78250
AM 78262
AM 78275
AM 78281
AM 78384
AM 78524
AM 78532
AM 78802
AM 78803
AM 78851
AM 78852
AM 83232
AM 83350
AM 83431

ganacxadis
gamoqveynebis
Nnomeri
(260)
3
AM 2015 75720 A
AM 2015 75759 A
AM 2015 75764 A
AM 2014 75788 A
AM 2015 76072 A
AM 2015 76223 A
AM 2015 76723 A
AM 2015 76827 A
AM 2014 75787 A
AM 2015 76474 A
AM 2015 76828 A
AM 2015 77445 A
AM 2015 77454 A
AM 2015 77622 A
AM 2015 77697 A
AM 2015 77720 A
AM 2015 77859 A
AM 2015 77862 A
AM 2015 77998 A
AM 2015 78009 A
AM 2015 78023 A
AM 2015 78024 A
AM 2015 78027 A
AM 2015 78111 A
AM 2015 78157 A
AM 2015 78174 A
AM 2015 78212 A
AM 2015 78232 A
AM 2015 78247 A
AM 2015 78248 A
AM 2015 78249 A
AM 2015 78250 A
AM 2015 78262 A
AM 2015 78275 A
AM 2015 78281 A
AM 2015 78384 A
AM 2015 78524 A
AM 2015 78532 A
AM 2015 78802 A
AM 2015 78803 A
AM 2015 78851 A
AM 2015 78852 A
-
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biuletenis
Nnomeri
4
4(416) 2015
5(417) 2015
5(417) 2015
1(413) 2015
2(414) 2015
7(419) 2015
7(419) 2015
9(429) 2015
17(429) 2015
17(429) 2015
1(413) 2015
2(414) 2015
9(421) 2015
2(414) 2015
7(419) 2015
3(415) 2015
7(419) 2015
5(417) 2015
13 (425) 2015
6(418) 2015
5(417) 2015
5(417) 2015
8(420) 2015
8(420) 2015
5(417) 2015
4(416) 2015
7(419) 2015
5(417) 2015
10(422) 2015
9(421) 2015
5(417) 2015
5(417) 2015
5(417) 2015
5(417) 2015
7(419) 2015
8(420) 2015
8(420) 2015
9(421) 2015
10(422) 2015
10(422) 2015
7(419) 2015
7(419) 2015
7(419) 2015
7(419) 2015
17(429) 2015
17(429) 2015
17(429) 2015

sistemuri saZieblebi

1
M 2015 26240 R
M 2015 26241 R
M 2015 26242 R
M 2015 26243 R
M 2015 26244 R
M 2015 26245 R
M 2015 26246 R
M 2015 26247 R
M 2015 26248 R
M 2015 26249 R

2
AM 69810
AM 72645
AM 74099
AM 75101
AM 74373
AM 74374
AM 83424
AM 83340
AM 83391
AM 83393

3
AM 2015 69810 A
AM 2015 72645 A
AM 2015 74099 A
AM 2015 75101 A
AM 2015 74373 A
AM 2015 74374 A
-

4
5(417) 2015
2(414) 2015
2(414) 2015
3(415) 2015
1(413) 2015
1(413) 2015
17(429) 2015
17(429) 2015
17(429) 2015
17(429) 2015

ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris
Sesabamisobis cxrili

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)
1
AM 2015 78254 A
AM 2015 78350 A*
AM 2015 78453 A*
AM 2015 78579 A
AM 2015 78816 A
AM 2015 78956 A
AM 2015 79069 A
AM 2015 79112 A
AM 2015 79113 A
AM 2015 79114 A
AM 2015 79118 A
AM 2015 79164 A
AM 2015 79188 A
AM 2015 79359 A
AM 2015 79581 A
AM 2015 79695 A
AM 2015 79752 A
AM 2015 79786 A
AM 2015 79787 A
AM 2015 79788 A
AM 2015 79802 A
AM 2015 79803 A

ganacxadis
Nnomeri
(210)
2
AM 78254
AM 78350
AM 78453
AM 78579
AM 78816
AM 78956
AM 79069
AM 79112
AM 79113
AM 79114
AM 79118
AM 79164
AM 79188
AM 79359
AM 79581
AM 79695
AM 79752
AM 79786
AM 79787
AM 79788
AM 79802
AM 79803

1
AM 2015 79809 A
AM 2015 79819 A
AM 2015 79825 A
AM 2015 79845 A
AM 2015 79846 A
AM 2015 79879 A
AM 2015 79880 A
AM 2015 79884 A
AM 2015 79924 A
AM 2015 79926 A
AM 2015 79927 A
AM 2015 79929 A
AM 2015 79939 A
AM 2015 79944 A
AM 2015 79949 A
AM 2015 79950 A
AM 2015 79952 A
AM 2015 79957 A
AM 2015 79958 A
AM 2015 79959 A
AM 2015 79966 A
AM 2015 79985 A
AM 2015 79988 A
AM 2015 80437 A
AM 2015 80497 A
AM 2015 80502 A
AM 2015 80561 A
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2
AM 79809
AM 79819
AM 79825
AM 79845
AM 79846
AM 79879
AM 79880
AM 79884
AM 79924
AM 79926
AM 79927
AM 79929
AM 79939
AM 79944
AM 79949
AM 79950
AM 79952
AM 79957
AM 79958
AM 79959
AM 79966
AM 79985
AM 79988
AM 80437
AM 80497
AM 80502
AM 80561

153

sistemuri saZieblebi

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa
da/an momsaxurebis klasis mixedviT

154

saqonlisa da/an
momsaxurebis
klasi
(511)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

1
1
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
9
9
9
9
9
9
11
16
16
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
21
21
21
25
25
25
25
25
25
25
28
28
28
29
29
29
29

2
AM 2015 78956 A
AM 2015 79939 A
AM 2015 79929 A
AM 2015 78350 A*
AM 2015 79327 A
AM 2015 79581 A
AM 2015 79752 A
AM 2015 79802 A
AM 2015 79803 A
AM 2015 79939 A
AM 2015 79988 A
AM 2015 79809 A
AM 2015 79164 A
AM 2015 79695 A
AM 2015 79825 A
AM 2015 79924 A
AM 2015 79926 A
AM 2015 79927 A
AM 2015 79695 A
AM 2015 79825 A
AM 2015 80502 A
AM 2015 79819 A
AM 2015 78579 A
AM 2015 79786 A
AM 2015 79787 A
AM 2015 79788 A
AM 2015 79949 A
AM 2015 79950 A
AM 2015 79952 A
AM 2015 79809 A
AM 2015 79819 A
AM 2015 79113 A
AM 2015 79114 A
AM 2015 80502 A
AM 2015 79786 A
AM 2015 79787 A
AM 2015 79788 A
AM 2015 79949 A
AM 2015 79950 A
AM 2015 79952 A
AM 2015 79966 A
AM 2015 79949 A
AM 2015 79950 A
AM 2015 79952 A
AM 2015 79113 A
AM 2015 79114 A
AM 2015 79985 A
AM 2015 80497 A
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1
30
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
38
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42

2
AM 2015 79113 A
AM 2015 79114 A
AM 2015 79949 A
AM 2015 79950 A
AM 2015 79952 A
AM 2015 78453 A*
AM 2015 79113 A
AM 2015 79114 A
AM 2015 79113 A
AM 2015 79114 A
AM 2015 79884 A
AM 2015 78816 A
AM 2015 79113 A
AM 2015 79114 A
AM 2015 79188 A
AM 2015 79957 A
AM 2015 79958 A
AM 2015 79959 A
AM 2015 79966 A
AM 2015 80437 A
AM 2015 79069 A
AM 2015 79118 A
AM 2015 79113 A
AM 2015 79114 A
AM 2015 79164 A
AM 2015 79327 A
AM 2015 79359 A
AM 2015 79578 A
AM 2015 79581 A
AM 2015 79786 A
AM 2015 79787 A
AM 2015 79788 A
AM 2015 79819 A
AM 2015 79879 A
AM 2015 79880 A
AM 2015 79164 A
AM 2015 79845 A
AM 2015 79846 A
AM 2015 79879 A
AM 2015 79880 A
AM 2015 79164 A
AM 2015 79112 A
AM 2015 79164 A
AM 2015 79845 A
AM 2015 79846 A
AM 2015 79924 A
AM 2015 79926 A
AM 2015 79927 A
AM 2015 79949 A
AM 2015 79950 A
AM 2015 79952 A
AM 2015 79164 A
AM 2015 79825 A

sistemuri saZieblebi

1
42
42
43
43
43

2
AM 2015 79924 A
AM 2015 79926 A
AM 2015 79113 A
AM 2015 79114 A
AM 2015 79944 A

1
44
44
44
45

2
AM 2015 79112 A
AM 2015 79879 A
AM 2015 79880 A
AM 2015 79112 A

daCqarebuli proceduriT registrirebuli
sasaqonlo niSnis nomris saZiebeli
saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT
saqonlisa da/an
momsaxurebis klasi
(511)
6
30
34
34
35
37
37
41

daCqarebuli proceduriT registrirebuli
sasaqonlo niSnis nomeri
(111)
M 2015 26239 R
M 2015 26246 R
M 2015 26248 R
M 2015 26249 R
M 2015 26238 R
M 2015 26237 R
M 2015 26238 R
M 2015 26247 R
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samrewvelo sakuTrebis
oficialuri biuleteni
17(429)
biuletenebis qarTuli da inglisurenovani gamocemebis eleqtronuli versiis gacnoba
SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze (www.sakpatenti.org.ge).

SeniSvna:

biuletenebSi gamoqveynebuli obieqtebis zusti gamosaxulebebi ixileT saqpatentis
vebgverdze ganTavsebul eleqtronul versiaSi.

mTavari redaqtori:
koreqtori:
damkabadonebeli:
poligrafiuli jgufi:

n. bebriSvili
l. Wanturia
m. ordeniZe
q. svaniZe
m. meCitiSvili
i. gogolaSvili
l. doliZe

xelmowerilia gamosacemad: 2015 09 09
tiraJi: 25
SekveTa #17

mis.: antioqiis q. №5, mcxeTa, 3300, saqarTvelo
tel.: (+995 32) 225 25 33

www.sakpatenti.org.ge
info@sakpatenti.org.ge

