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(87) _ mflobelis sacxovrebeli adgili
(88) _ qveyana, sadac mflobels aqvs namdvili da moqmedi samrewvelo an
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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
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ganyofileba G _ fizika
ganyofileba H _ eleqtroba
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registraciis nomeri
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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
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KY
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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
• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:
1426; 14239; 14338; 14361; 14322; 14344
• patentebi:
6880-6884

sasargeblo modelebi
• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:
14168; 14170; 14550; 14614; 14590
• patenti:
1972-1976

dizainebi
• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba registraciis Sesaxeb:
1019; 1002; 1018; 1014; 1030
|

• registrirebuli dizainebi:
767-769

sasaqonlo niSnebi
• erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi:
91638; 91867; 91996; 93588; 93680, 93681; 94080; 94165; 94270; 94323; 94360, 94361; 94399, 94400;
94456; 94466, 94467; 94472; 94536; 94549; 94559; 94602, 94603; 94664; 94717; 94743, 94744; 94794;
94832; 94891; 94927; 95007, 95008; 95010; 95032; 95037; 95101; 95107, 95108; 95137, 95138; 95216-95221; 95235; 95318, 95319; 95332-95335; 95338; 95341; 95351; 95355; 95361; 95363; 95405; 95409-95415; 95429; 95431-95433; 95446; 95449; 95452; 95454; 95456; 95458; 95467; 95505; 95507; 95517,
95518; 95520-95522; 95527, 95528; 95530, 95531; 95533; 95536; 95541-95544; 95546, 95547; 95560-95562; 95566, 95567; 95569; 95579-95581; 95583; 95585; 95587; 95656, 95657; 95662; 95665-95667;
95673; 95716-95718; 95847; 95858; 95927; 95929
• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi:
29898-29906; 29918, 29919
• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
dacvis miniWebis Sesaxeb:
90916; 91125; 91929; 92001; 92041; 92086; 92216; 92285; 92522; 92651; 92922; 93258; 93461; 93732;
93742, 93743; 93763; 93789; 93802; 93859; 93882; 93886-93888; 93890; 93892; 93894; 93896, 93897;
93919; 93997; 93999; 94038, 94039; 94096-94102; 94104-94108; 94110-94112; 94116; 94124; 94130-94137; 94139-94149; 94151-94161; 94198-94200; 94203; 94206-94208; 94210; 94212; 94214; 94228;
94233, 94234; 94236-94239; 94243-94245; 94248-94252; 94272; 94274-94277; 94279-94282; 94285-94288; 94290-94293; 94295; 94307, 94308; 94354, 94355; 94357; 94365; 94368-94370; 94373-94377;
94381-94383; 94387; 94390-94393; 94395; 94397; 94404-94415; 94417, 94418; 94420, 94421; 94423,
94424; 94426-94428; 94430, 94431; 94434; 94436; 94444-94446; 94448-94450; 94501, 94502; 9450794510; 94516-94518; 94520; 94522; 94668-94670; 94672, 94673; 94675, 94676; 94678; 94683; 94685;
94747; 94762; 94768; 94837; 94851; 94853, 94854; 94859-94864; 94866-94868; 94870; 94903; 94907;
94934-94936; 94938, 94939; 94941; 95015; 95022; 95044; 95046; 95062; 95243, 95244; 95246-95248;
95250; 95266, 95267; 95269; 95273-95275; 95398; 95416; 95441; 95459
• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi:
90622; 90835; 91299; 91656; 91665; 91670; 91915; 91999; 92129; 92149; 92209; 92221; 92229; 92234;
92239; 92304; 92317; 92322; 92326; 92392; 92408; 92413; 92418; 92422; 92424, 92425; 92446; 92572;
92679; 92692; 92695, 92696; 92728; 92734, 92735; 92740-92744; 92746, 92747; 92812, 92813; 92815-92817; 92819; 92845; 92857; 92860; 92863; 92889; 92956; 92960; 92962; 92965; 92972-92975; 92978;
92980, 92981; 92998; 93000; 93002, 93003; 93005-93007; 93009; 93032; 93076; 93079, 93080; 93086;
93093-93095; 93097-93099; 93102-93104; 93108, 93109; 93111, 93112; 93135-93138; 93140; 93142;
93144, 93145; 93147, 93148; 93150; 93152-93155; 93185; 93214; 93216; 93229; 93231, 93232; 93235,
93236; 93241; 93243; 93277; 93411-93415; 93417; 93450; 93599; 93610; 93613; 93615, 93616
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gamogonebebi
ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
patentis gacemis 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).

ganyofileba A
A 61
(10) AP 2018 14216 A

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/444
A 61 K 9/08
A 61 K 47/04
A 61 K 47/12
A 61 K 47/18
A 61 K 47/34
A 61 P 27/02
A 61 P 27/06
(22) 2015 01 08

(21) AP 2015 014216
(31) 2014-002809
(32) 2014 01 10
(33) JP
(71) სანტენ ფარმასიუტიკალ კო., ლტდ (JP)
9-19, შიმოშინჯო 3- ჩომე, ჰიგაშიიოდოგავა-კუ, ოსაკა-ში, ოსაკა 5338651 (JP)
(72) იოკო ენდო (JP)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2016 07 22
(86) PCT/JP2015/050333, 2015 01 08
(54) პირიდილამინო ძმარმჟავური
ნაერთის და პოლიოქსიეთილენ
აბუსალათინის ზეთის შემცველი
ფარმაცევტული კომპოზიცია
(57) ფარმაცევტული კომპოზიცია შეიცავს
იზოპროპილ (6{[4-(პირაზოლ-1-ილ)ბენზილ]
(პირიდინ-3-ილსულფონილ)ამინომეთილ}პირიდინ-2-ილამინო) აცეტატს ან მის მარილს
და პოლიოქსიეთილენ აბუსალათინის ზეთს.
მუხლები: 8 დამოუკიდებელი
13 დამოკიდებული
ცხრილი: 6
________________________________________
(10) AP 2018 14239 A

(21) AP 2015 014239
(31) 61/925,882
(32) 2014 01 10
(33) US
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(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/444
A 61 P 27/02
A 61 P 27/06
(22) 2015 01 08

(71) სანტენ ფარმასიუტიკალ კო., ლტდ (JP)
9-19, სიმოსინძო 3- ტომე, ხიგასიიოდოგავა-კუ, ოსაკა-სი, ოსაკა 5338651 (JP)
(72) ნავიდ შამსი (US);
ხენკ-ანდრე კრონი (US);
ხისასი კავატა (JP);
ნორიკო კავაბატა (JP)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(85) 2016 08 10
(86) PCT/JP2015/050366, 2015 01 08
(54) ფარმაცევტული პრეპარატი,
რომელიც შეიცავს პირიდილამინოძმარმჟავას ნაერთს
(57) ფარმაცევტული პრეპარატი გლაუკომის
ან თვალის ჰიპერტენზიის სამკურნალოდ ან
პრევენციისათვის, რომელიც შეიცავს 0,0003დან 0,01%-მდე (წონ/მოც) იზოპროპილ (6{[4(პირაზოლ-1-ილ)ბენზილ}(პირიდინ-3-ილსუფონილ)ამინომეთილ}პირიდინ-2-ილამინო)
აცეტატს ან მის მარილს.
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი
16 დამოკიდებული
ცხრილი: 4
________________________________________

ganyofileba C
C 07
(10) AP 2018 14338 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 409/14
C 07 D 453/02
A 61 K 31/439
A 61 P 11/00
(22) 2015 06 03

(21) AP 2015 014338
(31) 14171266.1
(32) 2014 06 05
(33) EP
(71) ჩიესი ფარმასეუტიჩი ს.პ.ა. (IT)
ვია პალერმო, 26/A, I- 43100 პარმა (IT)
(72) ელისაბეტა არმანი (IT);
გაბრიელე ამარი (IT);
კარმელიდა კაპალდი (IT);
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gamogonebebi
ვესლეი ბლაკაბი (IT);
იან ლინეი (IT);
ჰერვე ვან დე პოელი (IT);
ჩარლზ ბეიკერ-გლენი (IT);
ნაიმიშა ტრივედი (IT)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2016 12 02
(86) PCT/EP2015/062417, 2015 06 03
(54) ამინოესთერის წარმოებულები
(57) გამოგონება ეხება ახალ ამინოესთერულ
ნაერთებს, ფორმულით (I),

(86) PCT/HU2015/000049, 2015 05 26
(54) დაზატინიბის მარილები
(57) დაზატინიბის ციკლამინმჟავას მარილი,
მისი მიღების ხერხი, ფარმაცევტული კომპოზიციები მათ საფუძველზე და მათი გამოყენება კიბოს სამკურნალოდ.
მუხლები: 6 დამოუკიდებელი
7 დამოკიდებული
ცხრილი: 8
ფიგურა: 8
________________________________________
(10) AP 2018 14322 A

(I)
რომლებიც წარმოადგენენ ფოსფოდიესტერაზა 4-ის (PDE4) ფერმენტის ინჰიბიტორებს
და მუსკარინული M3 რეცეპტორის ანტაგონისტებს; ასევე, მათ შემცველ კომპოზიციებს
და გამოყენებას რესპირატორული ტრაქტის
დაავადებების სამკურნალოდ.
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი
11 დამოკიდებული
________________________________________
(10) AP 2018 14361 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 417/12
A 61 K 31/506
A 61 P 35/00
(22) 2015 05 26

(21) AP 2015 014361
(31) P1400264
(32) 2014 05 26
(33) HU
(71) ეგიშ დიოდსერდიარ ზრტ. (HU)
30-38 კერეშტური უტ, ბუდაპეშტი,
H-1106 (HU)
(72) ედე ლასლო მარვანიოში (HU);
ატილა ვირაგი (HU);
ტამაშ გრეგორი (HU);
ბალაჟ ვოლკი (HU);
მარია ტოტნე ლაურიტზი (HU);
ლასლო პონგო (HU);
ბალაჟ პერეგი (HU);
დიულა ლუკაჩი (HU);
ზოლტან ვარგა (HU);
ანდრას დანჩო (HU)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2016 12 23

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 471/04
C 07 D 487/04
A 61 K 31/4162
A 61 P 35/00
(22) 2015 04 30

(21) AP 2015 014322
(31) 61/993,138
(32) 2014 05 14
(33) US
(71) პფაიზერ ინკ. ( US)
235 ისტ 42 სტრიტ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10017 (US)
(72) იოტამ ვადსვორთ კოე (US);
კრისტოფ მარტინ დენჰარტი (CA);
პიტერ ჯონსი (GB);
იოგეშ ანილ საბნისი (IN);
ჯოზეფ ვალტერ შტროხბახი (US);
ფლორიან, მიშელ ვაკენჰუტი (DE);
გევინ ალისტერ უაიტლოკი (GB)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(85) 2016 11 14
(86) PCT/IB2015/053174, 2015 04 30
(54) პირაზოლოპირიდინები და პირაზოლოპირიმიდინები
(57) გამოგონება ეხება პირაზოლოპირიდინურ
და პირაზოლოპირიმიდინურ ნაერთებს,
ფორმულით (I)

(I)
და ამ ნაერთების ფარმაცევტულად მისაღებ
მარილებს, მათ შემცველ კომპოზიციებს;
ასევე, მათ გამოყენებას სხვადასხვა
დაავადებების, კერძოდ, ასთმის და COPD-ის
სამკურნალოდ.
მუხლები: 7 დამოუკიდებელი
6 დამოკიდებული
________________________________________
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ganyofileba G
G 09
(10) AP 2018 14344 A

(51) Int. Cl. (2006)
G 09 B 5/00
B 42 D 3/12
(21) AP 2016 014344
(22) 2016 12 09
(71) ელიზბარ არსენაშვილი (GE)
გოთუას ქ. 20, ბ. 44, 0160, თბილისი (GE)
(72) ელიზბარ არსენაშვილი (GE)
(54) მოსწავლის სახელმძღვანელოს
ნაკრები და სწავლების სისტემა მისი
გამოყენებით
(57) წარმოდგენილია სახელმძღვანელოს ნაკრები, რომელიც შეიცავს წინა და უკანა ყდებს
შორის მოთავსებულ სასწავლო მასალის შინაარსის შემცველი ნაბეჭდი ფურცლების
სიმრავლეს, უკანა ყდის შიგა მხარეზე განთავსებულ სამაგრ საშუალებას პორტატული
კომპიუტერის დასამაგრებლად. კომპიუტერი
აღჭურვილია სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფით, რომლის მეშვეობით მოსწავლეს ან სტუდენტს საგანმანათლებლო მასალა ელექტრონულ ფორმატში მიეწოდება.
წარმოდგენილია, აგრეთვე, სწავლების სისტემა, რომელიც შეიცავს ზემოაღწერილ სახელმძღვანელოს ნაკრებს, სასწავლო დაწესებულების მასწავლებლის ან ლექტორის ელექტრონულ ტერმინალს პროგრამული უზრუნველყოფით, რომელსაც ტერმინალის ეკრანზე
გამოაქვს ინფორმაცია მოსწავლის ან სტუდენტის მიერ შესრულებული სამუშაოს შესახებ და მასწავლებელს ან ლექტორს აძლევს
შესრულებული დავალების შეფასების, დაფიქსირებისა და გაგზავნის შესაძლებლობას
სახელმძღვანელოს ნაკრებზე.
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი
6 დამოკიდებული
ფიგურა: 5
________________________________________
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gamogonebis patentebi

ganyofileba A
A 61
(11) P 2018 6881 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 47/30
A 61 K 9/20
C 07 C 231/00
(44) 6(490)/2018

(10) AP 2018 13784 A
(21) AP 2013 013784
(22) 2013 09 11
(24) 2013 09 11
(31) 12/59064; PCT/CN2012/081250
(32) 2012 09 26; 2012 09 11
(33) FR; CN
(86) PCT/EP2013/068792, 2013 09 11
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR)
35, რიუ დე ვერდიუ, 92284 სურანს
სედექსი (FR);
შანხაი ინსტიტუტ ოფ ფარმასიუტიკალ
ინდასტრი (CN)
N. 1320 უესტ პეკინი როუდი, ცზინ' ან
დისტრიკტ, შანხაი 200040 (CN)
(72) დევიდ ლაფარგი (FR);
მაიკლ ლინჩი (FR);
სესილ პოირიე (FR);
ფილიპ ლეტელიერი (FR);
ჟან-მანუელ პინი (FR);
იინგ ლუო (CN);
ჰანბინ შანი (CN);
იუჰუ შენი (CN)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) აგომელატინის სტაბილური
ამორფული ფორმა, მისი მიღების
ხერხი და მისი შემცველი
ფარმაცევტული კომპოზიცია
________________________________________
(11) P 2018 6884 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 9/28
A 61 K 31/7076
(44) 6(490)/2018

(72) დანიელ ჯიოვანონე (IT);
ნიკოლო მირაგლია (IT);
მარკო ბერნა (IT)
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი
(54) შენელებული გამოთავისუფლების
მყარი ორალური კომპოზიციები
________________________________________

ganyofileba B
B 23
(11) P 2018 6882 B

(51) Int. Cl. (2006)
B 23 P 17/04
A 61 M 5/31
(44) 6(490)/2018

(10) AP 2018 14039 A
(21) AP 2014 014039
(22) 2014 06 20
(24) 2014 06 20
(31) 61/881,214; 61/840,969; 61/837,421
(32) 2013 09 23; 2013 06 28; 2013 06 20
(33) US; US; US
(86) PCT/US2014/043517, 2014 06 20
(73) ბაქსალტა ინკორპორეიტიდ (US)
1200 ლეიკსაიდ დრაივ ბენეკბერნი,
ილინოისი 60015 (US);
ბაქსალტა გმბჰ (CH)
თურგაუშტრასე 130 CH-8152 გლატპარკ
(ოპფიკონ) (CH)
(72) ალექსანდრა ლოევ-ბაზელი (AT);
ჟერალდ დიკი სპოტსი (US);
მიუნგშინ ოჰი (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ხერხი და აპარატურა წამლის
დოზირების ფარმაკოკინეტიკური
რეჟიმის უზრუნველსაყოფად
________________________________________

(10) AP 2018 14177 A
(21) AP 2014 014177
(22) 2014 11 06
(24) 2014 11 06
(31) 61/989,645; MI2013A001906
(32) 2014 05 07; 2013 11 18
(33) US; IT
(86) PCT/IB2014/065852, 2014 11 06
(73) გნოსის სპა (IT)
პიაცა დელ კარმინე, 4 I-20121
მილანი (MI) (IT)
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ganyofileba C
C 07
(11) P 2018 6880 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 401/14
C 07 D 401/12
A 61 K 31/497
A 61 P 11/00
(44) 7(491)/2018

(10) AP 2018 13485 A
(21) AP 2012 013485
(22) 2012 10 29
(24) 2012 10 29
(31) 11187553.0
(32) 2011 11 02
(33) EP
(86) PCT/EP2012/071352, 2012 10 29
(73) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ გმბჰ (DE)
ბინგერ შტრ. 173, 55216 ინგელჰაიმ
ამ რაინ (DE)
(72) არმინ ჰეკელი (DE);
სარა ფრატინი (DE);
დიტერი ჰამპრეხტი (DE);
იორგ კლეი (DE)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(54) ჰეტეროციკლური ნაერთები, მათი
შემცველი მედიკამენტები, მათი
გამოყენება და მიღების ხერხი
________________________________________

ganyofileba F
F 26
(11) P 2018 6883 B

(51) Int. Cl. (2006)
F 26 B 3/00
(44) 23(483)/2017

(10) AP 2017 14211 A
(21) AP 2016 014211
(22) 2016 07 19
(24) 2016 07 19
(73) სსიპ სოფლის მეურნეობის
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი (GE)
მარშალ გელოვანის გამზ. 6, 0159,
თბილისი (GE)
(72) ვლადიმერ მირუაშვილი (GE);
ნაზი მელანაშვილი (GE)
(54) ხილ-ბოსტნეულის საშრობი
მოწყობილობა
________________________________________
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ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
patentis gacemis 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).

ganyofileba A
A 47
(10) AU 2018 14168 U

(51) Int. Cl. (2006)
A 47 K 10/40
(22) 2014 11 17

(21) AU 2014 014168
(31) 2013/13357
(32) 2013 11 18
(33) TR
(71) ეჯზაჯიბაში თუქეთიმ ურუნლერი
სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი (TR)
თოქმაქ ქოიუ ქავაქ მევქი, ქარამურსელ,
77700, იალოვა (TR)
(72) ბოგაჯ შიმშირ (TR)
(74) ლარისა ამირხანიანი
(85) 2016 06 06
(86) PCT/TR2014/000435, 2014 11 17
(54) სარიგებელი მოწყობილობა,
რომელიც შეიცავს პროდუქტის
ჩასატვირთ და გადმოსატვირთ
მექანიზმს
(57) სარიგებელი მოწყობილობა განკუთვნილია მასში ისეთი პროდუქტის გამოსაყენებლად, რომელიც დამზადებულია ქაღალდისგან და დახვეულია მილისებრი გულარის 4
გარშემო და შეიცავს თავსახურს 5, სარიგებელი მოწყობილობის ძირითად ნაწილს 7, სარიგებელი მოწყობილობის შიგა კონტეინერს 6
პროდუქტის მოსათავსებლად, თათებს 3, რომელთაგან, სულ მცირე, ერთი განთავსებულია
როგორც მარჯვენა, ისე მარცხენა მხარეზე და
აქვთ წანაცვლების უნარი გვერდული მიმართულებით მათ ზედაპირზე წნევისა და მიმწოლი ძალის ზემოქმედებით, რასაც ადგილი
აქვს სარიგებელ მოწყობილობაში პროდუქტის მოთავსებისას და სარიგებელი მოწყობილობიდან მილისებრი გულარის მოცილების დროს პროდუქტის გახარჯვის შემდგომ.
ამასთან, მათ აქვთ პარაბოლური ფორმის ზედაპირი და აქვთ კუთხეების შემცველი და ოთხკუთხა კონსტრუქცია 8, რომელიც შესრულებულია მათ ზედაპირზე შუა ნაწილში ვერტიკალური მიმართულებით და რომლებიც
აღკვეთენ პროდუქტის წანაცვლებას ვერტი-

კალური მიმართულებით. აგრეთვე, მოწყობილობა შეიცავს დამცავ ელემენტებს 2 თათებისთვის, რომლებიც მოქმედებენ როგორც თათებისთვის მიმღები ელემენტები.
მუხლები 1 დამოუკიდებელი
2 დამოკიდებული
ფიგურა: 9

ფიგ. 1

________________________________________
(10) AU 2018 14170 U

(51) Int. Cl. (2006)
A 47 K 10/38
(22) 2014 11 17

(21) AU 2014 014170
(31) 2013/13362
(32) 2013 11 18
(33) TR
(71) ეჯზაჯიბაში თუქეთიმ ურუნლერი
სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი (TR)
თოქმაქ ქოიუ ქავაქ მევქი, ქარამურსელ,
77700, იალოვა (TR)
(72) ბოგაჯ შიმშირ (TR)
(74) ლარისა ამირხანიანი
(85) 2016 06 06
(86) PCT/TR2014/000436, 2014 11 17
(54) სარიგებელი მოწყობილობა,
რომელიც დარჩენილი პროდუქტის
დონის დანახვის საშუალებას იძლევა
(57) სარიგებელი მოწყობილობა გათვალისწინებულია ქაღალდისგან შესრულებული პროდუქტების გამოსაყენებლად და შეიცავს ძირითად კორპუსს 3, თავსახურს 4 და შიგა კონტე-
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ინერს 5 მასში პროდუქტის 2 განსათავსებლად. ამასთან, იგი დამატებით შეიცავს გამჭვირვალე ლინზას 1, განთავსებულს მის ზედა
ნაწილზე და განლაგებულს მასში მოთავსებული პროდუქტის ვერტიკალურ ღერძზე,
სადაც აღნიშნულ ლინზას აქვს ჩაზნექილი
კონსტრუქცია, მოქმედებს როგორც გამბნევი
ლინზა და იძლევა კონტეინერის შიგნით
მოთავსებული პროდუქტის გარედან დანახვის
შესაძლებლობას.
მუხლები 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 2

მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 1

ფიგ. 1

__________________________________________

ganyofileba E
ფიგ. 1

_______________________________________

E 05
(10) AU 2018 14614 U

ganyofileba B
B 23
(10) AU 2018 14550 U

(51) Int. Cl. (2006)
B 23 K 9/18
(21) AU 2017 14550
(22) 2017 07 21
(71) გიორგი ქუთელია (GE)
ნოსტეს ქ. 7, 0101, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) გიორგი ქუთელია (GE)
(54) მოწყობილობა ფლუსის ქვეშ
ელექტრორკალური დადუღებით
დეტალების აღსადგენად
(57) მოწყობილობა ფლუსის ქვეშ ელექტრო
დადუღებით დეტალების აღსადგენად შეიცავს მიმმართველს 1, მასზე განთავსებულ
მოძრავ კარეტას 3 ამძრავით, აღსადგენი დეტალის დამჭერ უძრავ მაგიდას 10, კარეტაზე
დამაგრებულ ელექტროდის 4 დამჭერს 6 და
დამატებით საჭრისს 8, ამასთან, საჭრისი 8
განლაგებულია ელექტროდიდან დაშორებით
და იმგვარად, რომ ამ უკანასკნელს გააჩნია
ჭარბი დანადუღის მოცილების შესაძლებლობა დეტალის ზედაპირის აღდგენილი ნაწილის ძირითად ნაწილთან გასათანაბრებლად.
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(51) Int. Cl. (2006)
E 05 F 13/04
(21) AU 2017 14614
(22) 2017 10 25
(71) მამუკა აბრალავა (GE)
მე-11 ქ. 19, სოფ. ლია, 5205, წალენჯიხის
რ-ნი, საქართველო (GE)
(72) მამუკა აბრალავა (GE)
(74) ვალერი აბრალავა
(54) ჭიშკრის დისტანციურად გაღებისა
და დაკეტვის მოწყობილობა
(57) მოწყობილობა შეიცავს ჭიშკრის ორივე
მხარეს განლაგებულ ფრთის 1 გაღების 2 და
დაკეტვის 3 საშუალებას, რომლებიც ღერძის
4 გარშემო შემობრუნების შესაძლებლობით
კორპუსში ჩასმულ დაზამბარებულ 6 სატერფულზე 7 მოდებული გვარლების 8 და 9 მეშვეობით, შესაბამისად დაკავშირებულია ჭიშკრის დახურულ მდგომარეობაში საფიქსაციო
საკეტის 13 სასხლეტი ენის 16 ამძრავ მექანიზმთან 14 და ფრთის ღერძის გარშემო,
შვერილის სახით შესრულებული, შემობრუნების დაზამბარებულ 23 საშუალებასთან 22
ისეთნაირად, რომ მათზე სატრანსპორტო
საშუალების დაყოვნებით გადაადგილების
შედეგად უზრუნველყოფილი იყოს ჭიშკრის
გაღება და დაკეტვა.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
3 დამოკიდებული
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ფიგურა:

2

ფიგურა:

1

ფიგ. 1

________________________________________

ganyofileba H
H 02
(10) AU 2018 14590 U

(51) Int. Cl. (2006)
H 02 J 13/00
(21) AU 2017 14590
(22) 2017 09 18
(71) რევაზ არველაძე (GE)
ირ. აბაშიძის ქ. 21, ბ. 7, 0179, თბილისი,
საქართველო (GE);
მიხეილ გვერდწითელი (GE)
კ. ცინცაძის ქ. 6/7, 0105, თბილისი,
საქართველო (GE);
პავლე გვერდწითელი (GE)
ბულაჩაურის ქ. 7, ბ. 16ა, 0160, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) რევაზ არველაძე (GE);
მიხეილ გვერდწითელი (GE);
პავლე გვერდწითელი (GE)
(54) ელექტროენერგიის მოხმარების
კონტროლისა და მართვის
მოწყობილობა
(57) მოწყობილობა შეიცავს ელექტროენერგიის სააბონენტო ელექტრონულ მრიცხველებთან დაკავშირებულ ანალოგურ-ციფრულ
გარდამქმნელებს, საინფორმაციო სიგნალის
მაფორმირებელ ბლოკებს, პროცესორს, მულტიპლექსორს და მიმღებ-გადამცემ ბლოკს,
რომელიც აღჭურვილია ანტენით, და აბონენტის ჩართვა-ამორთვის სიგნალის მაფორმირებელ ბლოკს. მიმღებ-გადამცემი ბლოკი
სიგნალს გადასცემს მართვის ცენტრის სერვერზე, ხოლო ელექტროენერგიის მანაწილებელ-გამსაღებელი კომპანიის
სერვერიდან
იღებს ჩართვა-ამორთვის ბრძანების სიგნალს,
რომლის საპასუხოდ ჩართვა-ამორთვის სიგნალის მაფორმირებელი ბლოკი გამოიმუშავებს
აბონენტის ჩამრთველ-ამომრთველ მოწყობილობაზე მისაწოდებელ მართვის სიგნალს.
მუხლები 1 დამოუკიდებელი

ფიგ. 1

________________________________________
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ganyofileba A
A 61
(11) U 2018 1972 Y

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 35/76
(44) 6(490)/2018

(10) AU 2018 14533 U
(21) AU 2017 14533
(22) 2017 06 30
(24) 2017 06 30
(73) ტარასი გაბისონია (GE)
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 39ბ, თბილისი (GE);
ნანა თოფურია-ნაკაიძე (GE)
ფალიაშვილის ქ. 72, ბ. 30, 0179,
თბილისი (GE);
ლია ტყემალაძე (GE)
ტაშკენტის ქ. 31, 0160, თბილისი (GE);
ინგა გიორგაძე (GE)
ი. ნიკოლაძის ქ. 7, 0179, თბილისი (GE)
(72) ტარასი გაბისონია (GE);
ნანა თოფურია-ნაკაიძე (GE);
ლია ტყემალაძე (GE);
ინგა გიორგაძე (GE)
(54) ბაქტერიოფაგური პრეპარატის ,,ენკო“ დამზადების ხერხი
__________________________________________
(11) U 2018 1973 Y

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 35/76
(44) 6(490)/2018

(10) AU 2018 14531 U
(21) AU 2017 14531
(22) 2017 06 30
(24) 2017 06 30
(73) ლია ტყემალაძე (GE)
ტაშკენტის ქ. 31, 0160, თბილისი,
საქართველო (GE);
ნანა თოფურია-ნაკაიძე (GE)
ფალიაშვილის ქ. 72, ბ. 30, 0179, თბილისი,
საქართველო (GE);
ინგა გიორგაძე (GE)
ი. ნიკოლაძის ქ. 7, 0179, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) ლია ტყემალაძე (GE);
ნანა თოფურია-ნაკაიძე (GE);
ინგა გიორგაძე (GE)
(54) ბაქტერიოფაგის შემცველი მალამო
_________________________________________
(11) U 2018 1974 Y
(10) AU 2018 14534 U
(21) AU 2017 14534

12

(22) 2017 06 30
(24) 2017 06 30
(73) ლია ტყემალაძე (GE)
ტაშკენტის ქ. 31, 0160, თბილისი (GE);
ნანა თოფურია-ნაკაიძე (GE)
ფალიაშვილის ქ. 72, ბ. 30, 0179,
თბილისი (GE);
ტარასი გაბისონია (GE)
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 39ბ, თბილისი (GE);
ინგა გიორგაძე (GE)
ი. ნიკოლაძის ქ. 7, 0179, თბილისი (GE)
(72) ლია ტყემალაძე (GE);
ნანა თოფურია-ნაკაიძე (GE);
ტარასი გაბისონია (GE);
ინგა გიორგაძე (GE)
(54) ბაქტერიოფაგური პრეპარატის ,,ფერსისი“ დამზადების ხერხი
__________________________________________
(11) U 2018 1975 Y

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 35/76
(44) 6 (490) 2018

(10) AU 2018 14535 U
(21) AU 2017 14535
(22) 2017 06 30
(24) 2017 06 30
(73) ინგა გიორგაძე (GE)
ი. ნიკოლაძის ქ. 7, 0179, თბილისი (GE);
ტარასი გაბისონია (GE)
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 39ბ, თბილისი (GE);
ნანა თოფურია-ნაკაიძე (GE)
ფალიაშვილის ქ. 72, ბ.30, 0179,
თბილისი (GE);
ლია ტყემალაძე (GE)
ტაშკენტის ქ. 31, 0160, თბილისი (GE)
(72) ინგა გიორგაძე (GE);
ტარასი გაბისონია (GE);
ნანა თოფურია-ნაკაიძე (GE);
ლია ტყემალაძე (GE)
(54) ბაქტერიოფაგური პრეპარატის ,,სეს“ დამზადების ხერხი
__________________________________________

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 35/76
(44) 6(490)/2018
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sasargeblo modelebi

ganyofileba G
G 06
(11) U 2018 1976 Y

(51) Int. Cl. (2006)
G 06 Q 50/34
(44) 6(490)/2018

(10) AU 2018 14505 U
(21) AU 2017 14505
(22) 2017 05 24
(24) 2017 05 24
(73) შპს ,,ოდრექს სოვთვეარ“ (GE)
ღრმაღელეს ქ. 3, გლდანი-ნაძალადევის
რ-ნი, თბილისი (GE)
(72) ლუკა კაპანაძე (GE);
ლერი ჯახუტაშვილი (GE)
(74) გიორგი თაქთაქიშვილი
(54) სპორტულ ღონისძიებების
შედეგებზე ფსონის დადების ონლაინ
სისტემა
__________________________________________
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dizainebi
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).

(10) AD 2018 1019 S
(51) 02-03
(21) AD 2018 1019
(22) 2018 01 31
(28) 1
(71) თამარ ზაუტაშვილი (GE)
ტ. ტაბიძის ქ. 39, ბ. 18 , 0162, თბილისი, საქართველო (GE)
(72) თამარ ზაუტაშვილი (GE)
(54) ქუდი
(55)

1.1

1.4

1.2

1.3

1.5

1.6

1.7
________________________________________________
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dizainebi

(10) AD 2018 1002 S
(51) 09-02
(21) AD 2017 1002
(22) 2017 11 09
(28) 1
(31) 2017502318
(32) 2017 05 19
(33) RU
(71) საჯარო სააქციო საზოგადოება ,,ნავთობის კომპანია ლუკოილი“ (RU)
სრეტენსკი ბულვარ 11, 101000, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია (RU)
(72) სერგეი ივაშკინი (RU)
(74) ირაკლი გვილია (GE)
(54) ბიდონი
(55)

1.1

1.2

1.4

1.3

1.5

1.6

1.7

________________________________________________
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(10) AD 2018 1018 S
(51) 11-01
(21) AD 2018 1018
(22) 2018 01 31
(28) 1
(71) თამარ ზაუტაშვილი (GE)
ტ. ტაბიძის ქ. 39, ბ. 18 , 0162, თბილისი, საქართველო (GE)
(72) თამარ ზაუტაშვილი (GE)
(54) საყურე
(55)

1.1
________________________________________________

(10) AD 2018 1014 S
(51) 13-03
(21) AD 2018 1014
(22) 2018 01 14
(28) 1
(71) ეკატერინე დემეტრაშვილი (GE)
ვაჟა ფშაველას V კვ., კორპ. I, ბ. 88, 0186, თბილისი, საქართველო (GE)
(72) ეკატერინე დემეტრაშვილი (GE)
(54) მზის სხივებზე მიმყოლ ღერძზე პარაბოლოიდური სარკეების განლაგება
(55)

1.1

16

1.2
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dizainebi

1.3
________________________________________________

(10) AD 2018 1030 S
(51) 21-01
(21) AD 2018 1030
(22) 2018 03 16
(28) 3
(71) ვადიმ ევგენიევიჩ პრავედნიკოვ (RU)
ულ. ვოროვსკოგო დ. 4, ბ. 23, 354000, სოჭი, კრასნოდარის მხარე, რუსეთის ფედერაცია (RU);
ირაკლი ჭაფანძე (GE)
ჯ. რაფავას ქ. 37, 2100, ზუგდიდი, საქართველო (GE);
ნიკოლაი გენადოვიჩ სპესივცევ (RU)
ულ. ალპიისკაია დ.70, 354000, სოჭი, კრასნოდარის მხარე, რუსეთის ფედერაცია (RU)
(72) ვადიმ ევგენიევიჩ პრავედნიკოვ (RU)
(74) შალვა გვარამაძე (GE)
(54) 1.-3. კამათელი
(55)

1.1

2.1

2.2

3.1
3.2
________________________________________________
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registrirebuli dizainebi
(11) D 2018 769 S
(51) 02-04
(10) AD 2018 1012 S
(44) 7(491)/2018
(21) AD 2017 1012
(22) 2017 12 08
(24) 2017 12 08
(28) 1
(18) 2022 12 08
(73) ქეთევან მეძმარიაშვილი (GE)
ჭილაძის ქ. 166, 0160, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) ქეთევან მეძმარიაშვილი (GE)
(54) ქუსლის დამცავი აქსესუარი
__________________________________________
(11) D 2018 767 S
(51) 07-01
(10) AD 2018 990 S (44) 6(490)/2018
(21) AD 2017 990
(22) 2017 09 18
(24) 2017 09 18
(28) 1
(18) 2022 09 18
(73) შპს ,,თაფლი და კომპანია ირინოლა“ (GE)
ზ. ფალიაშვილის ქ. 41, ბ. 1ა, 0179,
თბილისი, საქართველო (GE)
(72) მაია გაბადაძე (GE)
(54) კერამიკული თაფლის ქოთანი
__________________________________________
(11) D 2018 768 S
(51) 11-04
(10) AD 2018 997 S (44) 7(491)/2018
(21) AD 2017 997
(22) 2017 10 16
(24) 2017 10 16
(28) 1
(18) 2022 10 16
(73) ნანა ომანაძე (GE)
ვაშლიჯვარი, კორპ. 14ა, ბ. 26, 0159,
თბილისი, საქართველო (GE)
(72) ნანა ომანაძე (GE)
(54) ლამინირებული ვაზის ფოთოლი
ღვინის ბოთლისთვის
__________________________________________
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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 2018 91638 A
(210) AM 91638
(220) 2017 12 29
(731) დავით ოშხერელი
დიღმის მას., V კვ., კორ. 16, ბ. 65 , 0159,
თბილისი, საქართველო;
ირაკლი ინაშვილი
ირ. აბაშიძის ქ. 62, ბ. 3, 0162, თბილისი,
საქართველო;
ზაზა მეტრეველი
მიქატაძის ქ. 16ბ, 0101, თბილისი, საქართველო
(740) ირაკლი ინაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული
და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე
და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები.
31 – მარცვლეული და სოფლის მეურნეობის,
ბაღჩა-ბაღისა და ტყის პროდუქტები, რომელიც
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი ცხოველები; ახალი ხილი და ბოსტნეული; თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავილები; ცხოველთა საკვები; ალაო.
32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.

(591) წითელი და ლურჯი
(531) 24.13.13; 27.07.01; 28.19; 29.01.13
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული
მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა და
ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
____________________________________________
(260) AM 2018 91867 A
(210) AM 91867
(220) 2017 11 06
(731) შპს `არიკ~
სულხან ცინცაძის ქ. 12, სართ. 3, 0160,
თბილისი, საქართველო
(740) თეა იოსავა
(540)

Vinichio Valley
ვინიჩიო ველი

33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და
შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება, ეკოტურიზმი.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო
კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა
და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული
მომსახურება; კომპიუტერების ტექნიკური და
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და
სრულყოფა.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული
მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა და
ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფერო-
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ში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
____________________________________________
(260) AM 2018 91996 A
(210) AM 91996
(220) 2017 05 05
(731) შპს `ვაზისუბნის მამული~
კ. მარჯანიშვილის ქ. 7, ძველი თბილისის
რაიონი, 0102, თბილისი, საქართველო
(540)

(591) შავი ყავისფერი და ოქროსფერი
(531) 06.19.07; 07.01.01; 07.01.08; 27.05.01; 27.05.05;
27.05.19; 29.01.07
(526) VAZISUBANI
(511)
33 – ღვინო.
____________________________________________
(260) AM 2018 93588 A
(210) AM 93588
(220) 2017 08 01
(731) ,,ჰარინგტონ დეველოპმენტ“ ინკ.
ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო
ბლდგ, სართ. 3, პანამა, პანამის
რესპუბლიკა
(740) გივი აკოფაშვილი
(540)

20

(591) ლურჯი, ვერცხლისფერი, წითელი, თეთრი
(531) 24.01.03; 25.01.01; 27.05.24; 29.01.14
(511)
34 – სიგარეტი, თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი.
____________________________________________
(260) AM 2018 93680 A
(210) AM 93680
(220) 2017 08 08
(731) შპს ,,აისი“
ევდოშვილის ქ. 37, 1500, გურჯაანი,
საქართველო
(740) ეთერ მდივანი
(540)

(591) ცისფერი, ვარდისფერი, თეთრი
(531) 01.01.05; 01.01.10; 25.01.18; 25.07.25; 28.19;
29.01.13
(526) სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, ხოლო მასში გამოყენებული სიტყვიერი აღნიშვნა „გურჯაანი“ არ წარმოადგენს დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვის ობიექტს.
(511)
30 – ნაყინი.
____________________________________________
(260) AM 2018 93681 A
(210) AM 93681
(220) 2017 08 08
(731) შპს ,,აისი“
ევდოშვილის ქ. 37, 1500, გურჯაანი,
საქართველო
(740) ეთერ მდივანი
(540)
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(591) ყვითელი, ყავისფერი, წითელი, ცისფერი
(531) 01.15.24; 08.01.18; 25.01.18; 25.07.20;
25.07.23; 25.07.25; 28.19; 29.01.15
(526) სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, ხოლო მასში გამოყენებული სიტყვიერი აღნიშვნა „გურჯაანი“ არ წარმოადგენს დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვის ობიექტს.
(511)
30 − ნაყინი.
____________________________________________
(260) AM 2018 94080 A
(210) AM 94080
(220) 2017 09 07
(731) პაკშუ ინდასტრიალ გრუპ კო.
N31, სექონდ ელი, პაკისტან სტრით,
შაჰიდ ბეჰეშტი ავენიუ, თეირანი, ირანი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) მუქი ლურჯი, თეთრი
(531) 27.05.17; 29.01.04
(511)
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან ვეტერინარული დანიშნულებით გამოყენებისათვის განკუთვნილი 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.
____________________________________________
(260) AM 2018 94165 A
(210) AM 94165
(220) 2017 09 12
(731) ფრემანტლემედია ლიმიტედ
1 სტივენ სტრიტი, ლონდონი W1T 1AL,
გაერთიანებული სამეფო
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

ჩვენ ვარსკვლავები ვართ

(591) შავ-თეთრი
(511)
38 – მაუწყებლობა; ტელემაუწყებლობა; რადიომაუწყებლობა; თანამგზავრული ტელემაუწყებლობა; საკაბელო ტელემაუწყებლობა; სატელეფონო კავშირი; ინტერაქტიული სატელეფონო

მომსახურება; ტელეფონით შეტყობინებების გაგზავნის მომსახურება; კავშირგაბმულობის მომსახურება რადიოტალღების, ტელეფონების, ინტერნეტის, მსოფლიო გლობალური ქსელის, კაბელის, თანამგზავრის, მიკროტალღებისა და
ენერგეტიკული სისტემის მეშვეობით; ტელეფონია.
41 – გასართობი და აღმზრდელობითი/საგანმანათლებლო მომსახურება; საგამომცემლო მომსახურება; რადიოსთან და ტელევიზიასთან
დაკავშირებული გართობა, განათლება და სწავლა; საგანმანათლებლო და გასართობი მომსახურება სატელევიზიო, რადიო, საკაბელო, თანამგზავრული და ინტერნეტ პროგრამების სახით; სატელევიზიო და რადიო პროგრამების, კინემატოგრაფიული ფილმების, შოუ-პროგრამების, საკაბელო პროგრამების, თანამგზავრული
პროგრამების, ინტერნეტპროგრამების, ხმის და
ვიდეოჩანაწერების წარმოება, წარმოდგენა და
გაქირავება; საგანმანათლებლო და სასწავლო
მასალის გამოქვეყნება, წარმოება და გაქირავება; ინტერაქტიული სატელეფონო კონკურსები;
განათლებისა და გართობის უზრუნველყოფა
რადიოს, ტელევიზიის, თანამგზავრის, კაბელის,
ტელეფონის, მსოფლიო გლობალური ქსელისა
და ინტერნეტის მეშვეობით; შოუ-პროგრამების
ორგანიზება; აუდიოჩანაწერების, წინასწარ ჩაწერილი შოუ-პროგრამების, ფილმების, რადიოდა სატელევიზიო წარმოდგენების გაქირავება;
ვიდეოლენტებისა და ვიდეოდისკების წარმოება;
გასართობი რადიოგადაცემები; გასართობი ტელეგადაცემები; კინოგართობა; თეატრალური
გართობა; სათამაშო შოუ-პროგრამები; სატელევიზიო გასართობი მომსახურება საზოგადოების
ტელეფონით მონაწილეობის უზრუნველყოფით;
ინტერაქტიული გართობა მობილური ტელეფონის გამოყენებით; ინტერნეტთამაშები; ლატარეის და აზარტული თამაშების ორგანიზება;
გასართობი თამაშების მომსახურება; თამაშების
მომსახურება; აზარტული თამაშების მომსახურება; ტოტალიზატორით მომსახურება; კაზინოთი მომსახურება; ბანქოსა და კაზინოს ტურნირები, შეჯიბრებები, კონკურსები, თამაშობები
ან/და პროგრამები; ლატარეა; ნებისმიერი ზემოაღნიშნული მომსახურების უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისათვის მობილური ქსელის, თანამგზვრული კავშირის, მიკროტალღების ან სხვა ელექტრონული, ციფრული და ანალოგური მედიის მეშვეობით, ცოცხალი შესრულებით, ელექტრონული, კომპიუტერული ქსელის, ინტერნეტის, ინტერაქტიული და სატელევიზიო მედიის მეშვეობით; საგანმანათლებლო,
კულტურული ან გასართობი პროგრამების ორგანიზება, წარმოება და წარმოდგენა; შეჯიბრებების, კონკურსების, თამაშობების, სათამაშო
შოუ-პროგრამების, ვიქტორინების, გართობის
დღეების, გამოფენების, შოუ-პროგრამების, სა-
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გასტროლო გამოსვლების, საესტრადო პროგრამების, დისკოტეკების, თეატრალური წარმოდგენების, კონცერტების, ცოცხალი წარმოდგენების, დამსწრეთა მონაწილეობით ღონისძიებების
ორგანიზაცია, წარმოება, ხელშეწყობა, მართვა
და წარმოდგენა; ვიდეოკლიპების ორგანიზება,
წარმოება და უზრუნველყოფა მობილური ან
კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით გასართობი ან/და საგანმანათლებლო მიზნებისათვის.
____________________________________________
(260) AM 2018 94270 A
(210) AM 94270
(220) 2017 09 22
(731) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშესტვო
`კანონფარმა პროდაკშნ~
ულ.ზარეჩნაია 105, 141100, შელკოვო მ/ო,
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(740) დავით ჩქოფოია
(540)

რექტიკამი
RECTICAM
РЕКТИКАМ

(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 2018 94323 A
(210) AM 94323
(220) 2017 09 27
(731) ებოტ პოინტ ოფ ქეა ინკ.
(შტატ დელავერის კორპორაცია)
400 კოლიჯ როუდ ისტ, ნიუ-ჯერსი,
პრინსტონი, 08540, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

TNINXG

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – სამედიცინო დიაგნოსტიკური რეაქტივები;
ტროპონინის დონის გაზომვისათვის განკუთვნილ რეაქტივებისა და ნიმუშების ნაკრები; სისხლში ან სისხლის პლაზმაში ხელოვნურ პირობებში, გულის აქტივობის სტიმულატორის,
ტროპონინ I-ის რაოდენობრივი გაზომვისათვის
განკუთვნილი სამედიცინო დიაგნოსტიკური

22

ტესტ-ზოლები; მიოკარდიუმის ინფარქტის და
გულის შეტევის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობისათვის განკუთვნილი დიაგნოსტიკური ტესტების ნაკრები; სამედიცინო დიაგნოსტიკური
ტესტები, რომლებიც ხელს უწყობენ მწვავე კორონარული სინდრომის მქონე პაციენტების
რისკ-სტრატიფიკაციას სიკვდილიანობის რისკთან მიმართებაში.
____________________________________________
(260) AM 2018 94360 A
(210) AM 94360
(220) 2017 09 29
(731) ჯაზირა ეირვეიზ კომპანი
ქეი.ეს.სი ინტერნეშნლ ეირპორტ, ბლოკ (1),
პლოტ (800010), ქუვეითი
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 24.17.02; 26.04.03; 27.05.17; 28.01
(526)
(511)
39 − საჰაერო გადაზიდვის მომსახურება, ტვირთის ექსპედირება, ფრახტი (გემით ტვირთის გადაზიდვა), ტვირთის მომსახურება, საჰაერო გადაზიდვასთან დაკავშირებული საინფორმაციო
მომსახურება, საჰაერო ტრანსპორტის რეზერვაცია, ავტოსატრანსპორტო პარკინგის მომსახურება.
____________________________________________
(260) AM 2018 94361 A
(210) AM 94361
(220) 2017 09 29
(731) ჯაზირა ეირვეიზ კომპანი
ქეი.ეს.სი ინტერნეშნლ ეირპორტ, ბლოკ (1),
პლოტ (800010), ქუვეითი
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.05
(511)
9 − მობილურის ჩატვირთვადი აპლიკაცია.
____________________________________________
(260) AM 2018 94399 A
(210) AM 94399
(220) 2017 10 02
(731) ,,ჰარინგტონ დეველოპმენტ“ ინკ.
ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო
ბლდგ, სართ. 3, პანამა, პანამის
რესპუბლიკა
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(740) გივი აკოფაშვილი
(540)

(591) ცისფერი, თეთრი, წითელი, ვერცხლისფერი
(531) 03.07.17; 19.03.24; 29.01.14
(511)
34 – სიგარეტი, თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი.
____________________________________________
(260) AM 2018 94456 A
(210) AM 94456
(220) 2017 10 05
(731) ებოტ პოინტ ოფ ქეა ინკ.
(შტატ დელავერის კორპორაცია)
400 კოლიჯ როუდ ისტ, ნიუ-ჯერსი,
პრინსტონი, 08540, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

TNINXG

(591) ლურჯი, თეთრი, წითელი, ვერცხლისფერი
(531) 03.07.17; 19.03.24; 29.01.13
(511)
34 – სიგარეტი, თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი.
____________________________________________
(260) AM 2018 94400 A
(210) AM 94400
(220) 2017 10 02
(731) ,,ჰარინგტონ დეველოპმენტ“ ინკ.
ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო
ბლდგ, სართ. 3, პანამა, პანამის
რესპუბლიკა
(740) გივი აკოფაშვილი

(591) შავ-თეთრი
(511)
1 – სამეწარმეო და სამეცნიერო დანიშნულების
ქიმიური ნაწარმი და ნივთიერებები; სამეწარმეო
და სამეცნიერო დანიშნულების ქიმიური რეაქტივები და ბიოლოგიური პრეპარატები.
5 – ჯანდაცვის მრეწველობაში გამოსაყენებელი
ქიმიური ნაწარმი, ქიმიური რეაქტივები, ქიმიური
კომპოზიციები, ბიოლოგიური პრეპარატები, ბიოლოგიური ქსოვილები, საკონტროლო სინჯები,
რომლებიც გამოიყენება ტროპონინის დონის გაზომვისათვის განკუთვნილი სამედიცინო დიაგნოსტიკური ტესტ-ნაკრებების და მოწყობილობების წარმოებაში, მიოკარდიუმის ინფარქტისა
და მწვავე კორონარული სინდრომის დიაგნოსტიკასა და მკურნალობისთვის.
____________________________________________
(260) AM 2018 94466 A
(210) AM 94466
(220) 2017 10 06
(310) 2017-296
(320) 2017 04 18
(330) LI
(731) ეფლ ინკ.
1, ინფინიტ ლუპი, კალიფორნია,
კუპერტინო, 95014, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

ANIMOJI

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 – კომპიუტერები; კომპიუტერის აპარატურული
მოწყობილობა; პორტატიული კომპიუტერები;
პლანშეტური კომპიუტერები; სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და აპარატურა; ტელეფონები, მობილური ტელეფონები; სმარტფონები;
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უსადენო სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები
ხმის, მონაცემების, გამოსახულებების, აუდიო,
ვიდეო და მულტიმედიური კონტენტის გადაცემისთვის; ქსელური სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობა; პორტატიული, ციფრული ელექტრონული მოწყობილობები ინტერნეტის მისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად და სატელეფონო
ზარების, ელექტრონული ფოსტის და სხვა ციფრული მონაცემების გადაცემისთვის, მიღებისთვის და განთავსებისთვის (შენახვისთვის); გადასატანი კომპიუტერული მოწყობილობები; გადასატანი ციფრული ელექტრონული მოწყობილობები ინტერნეტის წვდომის უზრუნველსაყოფად, და, აგრეთვე, სატელეფონო ზარების, ელექტრონული ფოსტის და სხვა ციფრული მონაცემების გადაცემისთვის, მიღებისთვის და განთავსებისთვის (შენახვისთვის); სმარტ-საათები;
სმარტ-სათვალეები; სმარტ-ბეჭდები; გადასატანი აქტივობის ტრეკერები; ელექტრონული სამაჯურები [საზომი იარაღები]; ელექტრონული
წიგნები; პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუტერების, კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობების, მობილური მოწყობილობების, მობილური ტელეფონების, სმარტ-საათების, სმარტსათვალეების, გადასატანი მოწყობილობების,
საყურისების-სადებების, საყურისების, ტელევიზორების, ტელევიზორების რესივერების, აუდიო და ვიდეო ფლეიერების და ჩამწერი მოწყობილობების, სახლის კინოთეატრების სისტემების და გასართობი სისტემების დაყენებისთვის,
კონფიგურაციისთვის, კონტროლისა და მართვისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა დანართების შემუშავებისთვის; კომპიუტერული თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა; ჩატვირთვადი წინასწარ ჩაწერილი აუდიო, ვიდეო და
მულტიმედიური კონტენტი; კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები; პერიფერიული მოწყობილობები კომპიუტერებისთვის, მობილური
ტელეფონებისთვის, მობილური ელექტრონული
მოწყობილობებისთვის, გადასატანი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის სმარტ-საათებისთვის, სმარტ-სათვალეებისთვის, ტელევიზორებისთვის, ტელევიზორების რესივერებისთვის,
საყურისი-სადებებისთვის,
საყურისებისთვის,
აუდიო და ვიდეო ფლეიერებისთვის და ჩამწერი
მოწყობილობებისთვის; გადასატანი პერიფერიული მოწყობილობები კომპიუტერებისთვის,
მობილური ტელეფონებისთვის, მობილური ელექტრონული მოწყობილობებისათვის, გადასატანი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის,
სმარტ-საათებისთვის,
სმარტ-სათვალეებისთვის, ტელევიზორებისთვის, ტელევიზორების რესივერებისთვის, საყურისი-სადებებისთვის, საყურისებისთვის, აუდიო და ვიდეო ფლეიერებისთვის და ჩამწერი მოწყობილობებისათვის;
ბიომეტრიული იდენტიფიკაციის და ავთენტიფიკაციის მოწყობილობები; აქსელერომეტრები;
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სიმაღლის საზომები; მანძილის საზომი ხელსაწყოები; მანძილის ჩამწერი ხელსაწყო; ბიჯსაზომი; წნევის საზომი მოწყობილობები; წნევის
ინდიკატორები; მონიტორები, ეკრანები, დისფლეები, დისფლეები სათავო დისფლეით და
გარნიტურები კომპიუტერებთან, სმარტფონებთან, მობილურ ელექტრონულ მოწყობილობებთან, გადასატან ელექტრონულ მოწყობილობებთან, სმარტ-საათებთან, სმარტ-სათვალეებთან,
ტელევიზორებთან, ტელევიზორების რესივერებთან, აუდიო- და ვიდეოფლეიერებთან და ჩამწერ
მოწყობილობებთან გამოყენებისთვის; ვირტუალური და გაფართოებული რეალობის დისფლეები, დამცავი სათვალეები, კონტროლერები
და გარნიტურები; 3D-სათვალეები; სათვალეები;
მზის სათვალეები; მინები სათვალეებისთვის;
ოპტიკური ლინზები; ოპტიკური საქონელი; ოპტიკური ხელსაწყოები და იარაღები; კამერები;
ციმციმები კამერებისთვის; კლავიატურები; თაგვი; ქვესადები თაგვისთვის; პრინტერები; დისკური მაგროვებლები და მყარი დისკები; ხმის
ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ციფრული აუდიო- და ვიდეო ფლეიერები და ჩამწერი
მოწყობილობები; აუდიო დინამიკები; აუდიო
მაძლიერებლები და მიმღებები; აუდიოაპარატურა ავტომობილებისთვის; ხმის ჩამწერი და ხმის
ამომცნობი მოწყობილობები; საყურისები-სადებები; ყურსასმენები; მიკროფონები; ტელევიზორები; სატელევიზიო მიმღებები და მონიტორები; ტელევიზორების დეკოდერები; რადიომიმღებები; რადიოგადამცემები და მიმღებები; სამომხმარებლო ინტერფეისები ბორტზე მომუშავე კომპიუტერებისთვის და ელექტრონული მოწყობილობებისთვის, კერძოდ, ელექტრონული
მართვის პანელები, მონიტორები, სენსორული
ეკრანები, დისტანციური მართვის პულტები,
დოკ-სადგურები, კონექტორები, გადამრთველები და ხმით მართვადი მართვის ელემენტები; ადგილმდებარეობის დადგენის გლობალური სისტემები (GPS მოწყობილობები); სანავიგაციო მოწყობილობები; სანავიგაციო მოწყობილობები
სატრანსპორტო საშუალებებისთვის (ბორტზე
მომუშავე კომპიუტერები); დისტანციური მართვის პულტები კომპიუტერებისთვის, მობილური
ტელეფონებისთვის, მობილური ელექტრონული
მოწყობილობებისათვის, გადასატანი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის, სმარტ-საათებისთვის, სმარტ-სათვალეებისთვის, საყურისისადებებისთვის, ყურსასმენებისთვის, აუდიო და ვიდეოფლეიერებისთვის და ჩამწერი მოწყობილობებისთვის, ტელევიზორებისთვის, ტელევიზორების რესივერებისთვის, ხმამაღლამოლაპარაკეებისათვის, მაძლიერებლებისთვის, სახლის კონოთეატრების სისტემებისთვის, კინოთეატრებისთვის და გასართობი სისტემებისთვის; გადასატანი მოწყობილობები კომპიუტერების, მობილური ტელეფონების, მობილური
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ელექტრონული მოწყობილობების, სმარტ-საათების, სმარტ-სათვალეების, საყურისების, აუდიო- და ვედეოფლეიერების ჩამწერი მოწყობილობების, ტელევიზორების, ტელევიზორების
რესივერების, ხმამაღლამოლაპარაკეების, მაძლიერებლების, სახლის კინოთეატრების და გასართობი სისტემების მართვისათვის; მოწყობილობები მონაცემთა შენახვისთვის; კომპიუტერის ჩიპები; აკუმულატორები; დამტენი მოწყობილობები; ელექტრო და ელექტრონული კონექტორები; სადენები, კაბელები, დამტენი მოწყობილობები, დოკები, დოკ-სადგურები და ადაპტერები კომპიუტერებთან, მობილურ ტელეფონებთან, ჯიბის კომპიუტერებთან, კომპიუტერის
პერიფერიულ მოწყობილობებთან, მობილურ
ტელეფონებთან, მობილურ ელექტრონულ მოწყობილობებთან, გადასატან ელექტრონულ მოწყობილობებთან, სმარტ-საათებთან, სმარტ-სათვალეებთან და საყურისებთან გამოყენებისთვის;
საყურისები, აუდიო- და ვიდეოფლეიერები და
რეკორდერები, ტელევიზორები და ტელევიზორების მისადგამები; ინტერაქტიული სენსორული ეკრანები; ინტერფეისები კომპიუტერებისთვის, კომპიუტერების ეკრანებისთვის, მობილური ტელეფონებისთვის, მობილური ელექტრონული მოწყობილობებისათვის, გადასატანი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის, სმარტსაათებისთვის, სმარტ-სათვალეებისთვის, ტელევიზორებისთვის, მისადგამებისთვის, აუდიოდა ვიდეოფლეიერებისთვის და რეკორდერებისთვის; დამცავი აფსკები, რომლებიც ადაპტირებულია კომპიუტერების ეკრანებისთვის, მობილური ტელეფონების ეკრანებისთვის და სმარტბარათების ეკრანებისთვის; ნაწილები და საკუთნო კომპიუტერებისთვის, კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობებისთვის, მობილური
ტელეფონებისთვის, მობილური ელექტრონული
მოწყობილობებისთვის, გადასატანი ელექტრონული მოწყობილობებისთვის, სმარტ-საათებისთვის, სმარტ-სათვალეებისთვის, საყურისებისთვის, აუდიო- და ვიდეოფლეიერებისთვის ჩამწერი
მოწყობილობებისთვის, ტელევიზორებისთვის,
ტელევიზორების რესივერებისთვის; შალითები,
ჩანთები, ბუდეები, გარეკნები (ყდები), ღვედები
და თასმები კომპიუტერებისთვის, მობილური
ტელეფონებისთვის, მობილური ელექტრონული
მოწყობილობებისთვის, გადასატანი ელექტრონული მოწყობილობებისთვის, სმარტ-საათებისთვის, სმარტ-სათვალეებისთვის, საყურისებისთვის, რესივერებისთვის და აუდიო- და ვიდეო
ფლეირებისთვის და ჩამწერი მოწყობილობებისათვის; სელფი-ჯოხები; დამტენი მოწყობილობები ელექტრონული სიგარეტებისთვის; ელექტრონული საყელოები ძაღლების (ცხოველების)
გაწვრთვნისთვის; ელექტრონული უბის წიგნაკები; აპარატები საფოსტო მარკებით გადახდის
კონტროლისათვის; სალარო აპარატები; მექა-

ნიზმები წინასწარი გადახდის აპარატებისთვის;
დიქტოფონები; ხელსაწყოები კუთხეების და ნაწიბურების მომრგვალებისათვის; არჩევნების
დროს გამოსაყენებელი ხმის დამთვლელი მანქანები; ელექტრონული საჭდეები საქონლისთვის;
პრიზის შემრჩევი მანქანები; ფაქსიმილური აპარატები; საწონი ხელსაწყოები და იარაღები; საზომები; ელექტრონული დაფები განცხადებებისთვის; საზომი ხელსაწყოები; სილიციუმის
პლატები [სილიციუმის ფირფიტები]; ინტეგრალური სქემები; ხმის მაძლიერებლები; მაფლუორესცირებელი ეკრანები; დისტანციური მართვის პულტები; ოპტიკური შუქსატარები [ბოჭკოვანი]; ელექტროდანადგარები საწარმოო პროცესების დისტანციური მართვისათვის; მეხამრიდები; ელექტროლიზური აბაზანები; ცეცხლსაქრობები; რენტგენის აპარატები სამრეწველო მიზნებისთვის; სამაშველო აღჭურვილობა; ავარიული სასიგნალო მოწყობილობები; მულტიპლიკაციური ფილმები; ოვოსკოპები; სასტვენები ძაღლებისთვის ბრძანების მიცემისთვის; დეკორატიული მაგნიტები; ელექტროფიცირებული
ღობეები; სიჩქარის შემნელებელი გადასატანი
მოწყობილობა დისტანციური მართვით.
____________________________________________
(260) AM 2018 94467 A
(210) AM 94467
(220) 2017 10 06
(310) 2017-458
(320) 2017 06 13
(330) LI
(731) ეფლ ინკ.
1, ინფინიტ ლუპი, კალიფორნია,
კუპერტინო, 95014, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

ANIMOJI

(591) შავ-თეთრი
(511)
28 – სათამაშოები; თამაშები; პატარა ზომის
სათამაშოები; ბანქო; ხელის ელექტრონული თამაშები, კომპიუტერული თამაშები, ვიდეო თამაშები და კომპიუტერული და ვიდეო თამაშების
აპარატები ჟეტონებით მართვადი ან ტელემიმღებებისათვის ადაპტირებულების გარდა; სხეულის სავარჯიშო ტრენაჟორები, ფიტნესისათვის
და ვარჯიშისათვის განკუთვნილი აღჭურვილობა და დანადგარები.
42 – კომპიუტერული მოწყობილობების, პროგრამული უზრუნველყოფის, პერიფერიული აღჭურვილობის და კომპიუტერული და ვიდეო თამაშების შემუშავება და დიზაინი; კომპიუტერული აღჭურვილობის და პროგრამული უზრუნველყოფის დარგში საკონსულტაციო მომსახურება; კომპიუტერული პროგრამირება; კომპიუ-
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ტერული მონაცემთა ბაზის დიზაინი; ელექტრონული მონაცემების შენახვა; „ღრუბელში“ გამოთვლის მომსახურება; კომპიუტერული აღჭურვილობის, პროგრამული უზრუნველყოფის და პერიფერიული აღჭურვილობის გაქირავება; ონლაინ არაჩამოტვირთვადი კომპიუტერული პროგრამების უზრუნველყოფა; საკონსულტაციო
მომსახურება, კომპიუტერული სისტემების, მონაცემთა ბაზების და აპლიკაციების შემუშავების სფეროში; კონსულტაციები კომპიუტერული
დაცვის და მონაცემთა დაცვის დარგში; მონაცემთა კოდირების მომსახურება; კომპიუტერული მოწყობილობების ან კომპიუტერული პროგრამების ონლაინ ინფორმაციის უზრუნველყოფა; კომპიუტერული მოწყობილობების, პროგრამების, პერიფერიული აღჭურვილობების და
აპლიკაციების, მიმდინარე ექსპლუატაცია, შეკეთება, განახლება; ტექნიკური მხარდაჭერის
მომსახურება, დიაგნოსტირება და დარღვევების
მოძიება კომპიუტერული მოწყობილობებისათვის, კომპიუტერული პროგრამების პრობლემებისათვის და კომპიუტერული მომსახურების
ცხელი ხაზი; ვებ-საიტის შექმნა, დიზაინი და
ტექნიკური მომსახურება; ვებ-საიტის ინფორმაციის განთავსების სფეროში მომსახურება; მოძიების სისტემების უზრუნველყოფა ინტერნეტიდან და სხვა ელექტრონული საკომუნიკაციო სისტემებიდან ინფორმაციის მისაღებად; ინტერნეტში და სხვა ელექტრონულ საკომუნიკაციო
სისტემებში არსებული ონლაინ ინფორმაციის,
საიტების და სხვა რესურსების კატალოგის შექმნა; ონლაინ სოციალურ მონაცემთა გადაცემის
მომსახურება; სოციალური მონაცემთა გადაცემის ვებსაიტის უზრუნველყოფა; კარტოგრაფია
და ასახვითი მომსახურება; სამეცნიერო და
ტექნოლოგიური მომსახურება; სამრეწველო დიზაინის მომსახურება; დარგობრივი ანალიზი და
მოკვლევის მომსახურება; ინფორმაცია, რჩევა
და კონსულტაცია ყველა ზემოხსენებულთან მიმართებაში.
____________________________________________
(260) AM 2018 94472 A
(210) AM 94472
(220) 2017 10 06
(731) ევრენ არმუთჯუ
იესილ თეფეს დასახლება, ზია გოკაკპის
ქუჩა, ბ. 18, ანტალია, თურქეთი
(740) რუსუდან ხმალაძე
(540)

Atlas/ატლასი
(591) შავ-თეთრი
(511)
44 – სამედიცინო მომსახურება.
____________________________________________
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(260) AM 2018 94536 A
(210) AM 94536
(220) 2017 10 09
(731) შპს `ღვინის კომპანია შუმი~
სოფ. წინანდალი, 2200, თელავის რაიონი,
საქართველო
(740) თამუნა ვეშაპიძე
(540)

GENESIS
ГЕНЕЗИС
ჯენეზისი

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________
(260) AM 2018 94549 A
(210) AM 94549
(220) 2017 10 10
(310) 72257
(320) 2017 04 10
(330) JM
(731) ეფლ ინკ.
1, ინფინიტ ლუპი, კალიფორნია,
კუპერტინო, 95014, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

APPLE MUSIC

(591) შავ-თეთრი
(511)
25 – ტანსაცმელი; ფეხსაცმელი; თავსაბურავები;
პერანგები, მაისურები, ტოლსტოურები, სპორტული კოსტიუმები, შარვლები, სპორტული შარვლები, შორტები, ჟილეტები, საწვიმარები, წინსაფრები, ქვედაბოლოები, ბლუზები, კაბები,
აჭიმები, სვიტრები, ქურთუკები, პალტოები, საწვიმარი ქურთუკები, კომბინიზონები, ჰალსტუხები, ხალათები, ქუდები, კეპები, მზისგან დამცავი
წინაფრები, ქამრები, მანჟეტები, შარფები, საღამურები, პიჟამები, ქალის თეთრეული, ქვედა
საცვალი, ყელიანი ფეხსაცმელები, ფეხსაცმელი, სპორტული ფეხსაცმელი, სანდლები, დაბალყელიანი ფეხსაცმელი, წინდა ჩუსტები, საცურაო კოსტიუმები, წყალგამძლე ტანსაცმელი
და მასკარადის და ჰელოუინის კოსტიუმები.
____________________________________________
(260) AM 2018 94559 A
(210) AM 94559
(220) 2017 10 11
(731) კობა ჯანგველაძე
იოსებიძის ქ. 53, ბ. 54, 0160, თბილისი,
საქართველო
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(740) ზურაბ თომაძე
(540)

(260) AM 2018 94602 A
(210) AM 94602
(220) 2017 10 13
(731) ჯიმ ბიმ ბრენდს კო
222 ვ.მერჩანდისე მარტ პლაზა, სუიტ
1600. ჩიკაგო, ილინოისის შტატი, 60654,
აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

DEVIL'S CUT

(591) ყვითელი და აგურისფერი
(531) 03.07.24; 25.07.17; 26.04.15; 26.04.24; 27.05.24;
29.01.12
(511)
21 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული; 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 პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები,
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი და
მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული,
საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, შაქარი, თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები;
მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
31 – მარცვლეული და სოფლის მეურნეობის,
ბაღჩა-ბაღისა და ტყის პროდუქტები, რომელიც
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი ცხოველები; ახალი ხილი და ბოსტნეული; თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავილები; ცხოველთა საკვები; ალაო.
32 – მინერალური და გაზიანი წყალი და სხვა
უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და
ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
____________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა),
ვისკი
____________________________________________
(260) AM 2018 94603 A
(210) AM 94603
(220) 2017 10 13
(731) ქული დისტილერი
რივერსთაუნ, დანდელქ, ქაუნთი ლოუთს,
ირლანდია, ირლანდია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

CONNEMARA

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა),
ვისკი.
____________________________________________
(260) AM 2018 94664 A
(210) AM 94664
(220) 2017 10 17
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს. ა.
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

TUNED

(591) შავ-თეთრი
(511)
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბაქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგარეტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში გასახვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამბაქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამბაქო
`სნუსი~; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო დანიშნულების); ელექტრონული სიგარეტები; თამბაქოს პროდუქტები, მათი შემდგომი
გათბობის მიზნით; ელექტრონული მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბაქოს ინჰალაციისათვის ნიკოტინის შემცველი
აეროზოლის გამოყოფის მიზნით; თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ სიგარეტებში
გამოყენებისათვის; მწეველთა საკუთვნოები, სი-
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გარეტის ქაღალდი, სიგარეტის მილაკები (მუნდშტუკები), სიგარეტის ფილტრები, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის კოლოფები, საფერფლეები,
ჩიბუხები, სიგარეტის გადასახვევი ჯიბის მოწყობილობები, სანთებლები, ასანთები.
____________________________________________
(260) AM 2018 94717 A
(210) AM 94717
(220) 2017 10 20
(731) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა, ჯორჯია
30313, აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

ბი და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
____________________________________________
(260) AM 2018 94743 A
(210) AM 94743
(220) 2017 10 24
(731) ვაჟა ღვალაძე
გ. ბრწყინვალეს ქ., კორპ. 21, ბ. 26, დიდი
დიღომი, 0131, თბილისი, საქართველო
(540)

მოსიანი
Mosiani

(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________
(260) AM 2018 94744 A
(210) AM 94744
(220) 2017 10 24
(731) ვაჟა ღვალაძე
გ. ბრწყინვალეს ქ., კორპ. 21, ბ. 26, დიდი
დიღომი, 0131, თბილისი, საქართველო
(540)

(554) მოცულობითი
(591) შავ-თეთრი
(531) 19.07.16; 19.07.23
(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, ხილის სოუსები, პიურე;
კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და საკვები ცხიმები.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა,
საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი; პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი,
მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი და
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელე-

28

ლამიანი
Lamiani

(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________
(260) AM 2018 94794 A
(210) AM 94794
(220) 2017 10 30
(731) კალესან საგლიკ ვე ჰიჯიენ ურუნლერი
სანაიი ვე ტიკარეტ ლიმიტედ სირკეტი
3.ორგანიზე სანაიი ბოლგესი კამილ
სერბეტცი ბულვარი No. 46, სეჰიტკამილ,
გაზიანტეპი, თურქეთი
(740) გიორგი ქართველიშვილი
(540)

(591) ყვითელი, იისფერი, მწვანე, ცისფერი
(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14
(511)
3 – გასაფერმკრთალებელი და მათეთრებელი
პრეპარატები; სარეცხი საშუალებები (დეტერგენტები), სამრეწველო და სამედიცინო დანიშ-
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ნულების გარდა; მათეთრებელი პრეპარატები
(სარეცხი საშუალება); დამარბილებლები რეცხვისათვის (ქსოვილის); ლაქების ამოსაყვანი
საშუალებები; სარეცხი საშუალებები ჭურჭლის
სარეცხი მანქანებისთვის; პარფიუმერია; კოსმეტიკური საშუალებები; პარფიუმერული არომატები; ადამიანებისთვის ან ცხოველებისთვის განკუთვნილი დეოდორანტები; საპნები; სველი
ხელსახოცები.
____________________________________________

(260) AM 2018 95007 A
(210) AM 95007
(220) 2017 11 08
(731) შპს `მარნისკარი~
შ. ასკურავას ქ. 17, თბილისი, საქართველო
(740) დავით გოგიძე
(540)

(260) AM 2018 94832 A
(210) AM 94832
(220) 2017 10 31
(731) შპს `ს.ვ.გ.~
მოსკოვის გამზ. 37, ბ. 2, 0137, თბილისი,
საქართველო
(540)

RED LEVEL

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ვისკი.
____________________________________________
(260) AM 2018 94891 A
(210) AM 94891
(220) 2017 11 02
(731) შპს ჰერიტიჯ ვაინს ჯორჯია
დავით აღმაშენებლის ქ. 2, ჩიხი 5, 0159,
სოფ. დიღომი, თბილისი, საქართველო
(540)

(591) ოქროსფერი
(531) 27.05.01; 27.05.19; 29.01.02
(511)
33 – ღვინო, ცქრიალა ღვინო.
____________________________________________
(260) AM 2018 94927 A
(210) AM 94927
(220) 2017 11 06
(731) ვახტანგ ოქროცვარიძე
წყნეთის ქ. 14, ბ. 40, 0162, თბილისი,
საქართველო
(540)

ადამისჟმური
adamiszhmuri

(591) წითელი, ოქროსფერი, შავი
(531) 07.01.03; 25.01.19; 29.01.13
(526) Джвари და ჯვრის მონასტრის გამოსახულება
(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________
(260) AM 2018 95008 A
(210) AM 95008
(220) 2017 11 08
(731) შპს `მარნისკარი~
შ. ასკურავას ქ. 17, თბილისი,
საქართველო
(740) დავით გოგიძე
(540)

Chin Chila

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________
(260) AM 2018 95010 A
(210) AM 95010
(220) 2017 11 08
(731) შპს `მარნისკარი~
შ. ასკურავას ქ. 17, თბილისი,
საქართველო
(740) დავით გოგიძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________

ნეკრესელი
Nekreseli

(591) შავ-თეთრი
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(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________
(260) AM 2018 95032 A
(210) AM 95032
(220) 2017 11 10
(310) 42017007484
(320) 2017 05 16
(330) PH
(731) როტმანს ოფ პელ მელ ლიმიტედ
რუტ დე ფრანს 17, ბონკურ, 2926,
შვეიცარია
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(260) AM 2018 95101 A
(210) AM 95101
(220) 2017 11 16
(731) ელ-ჯეი-ეს-სი კეპიტალ რიელტი
ლვოვო სტრ. 25, 16თ ფლორი, სმოლ
სეილი, ვილნიუსი, LT09320, ლიტვა
(740) ალექსანდრე გეგეჭკორი
(540)

(591) ნაცრისფერი, წითელი, ლურჯი
(531) 24.01.15; 25.01.01; 25.07.15; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.19; 29.01.14
(511)
34 − სიგარეტი, პაპიროსი; თამბაქო, დამუშავებული და დაუმუშავებელი თამბაქო; თამბაქოს
ნაწარმი; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მიზნებისათვის); სიგარები, სიგარილები;
სანთებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგარეტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის ჰილზები; სიგარეტის ფილტრები; ჯიბის მოწყობილობა სიგარეტის დახვევისათვის; ქაღალდის
ჰილზებში თამბაქოს დამტენი ხელის მანქანები;
ელექტრონული სიგარეტი; სითხეები ელექტრონული სიგარეტებისათვის; გახურებისთვის განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმი; სიგარეტის და
თამბაქოს გახურებისათვის განკუთვნილი ელექტრონული მოწყობილობები და მათი ნაწილები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95037 A
(210) AM 95037
(220) 2017 11 10
(731) შპს ,,დაიმონდ გრუპ~
მუხიანი, მე-2 მ/რ., კორ. 22, ბ 52, 0172,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) წითელი, ლურჯი, იასამნისფერი, შავი
(531) 01.01.09; 01.01.12; 26.03.23; 26.03.24;
27.05.17; 29.01.14

30

(511)
9 – ვიდეო მეთვალყურეობის კამერები, სიგნალიზაციები, თანამგზავრული ანტენები და მიმღებები, ციფრული სიგნალის მიმღები, ტელევიზორები, ელექტრო სასწორი, ანტენის კაბელები.
21 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული (დანები, ტაფები, ქვაბები, კოვზები, ჩანგლები).
____________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(531) 07.01.24; 25.05.02; 26.04.04; 26.04.16; 26.04.24;
27.05.24
(511)
36 – უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსახურება.
____________________________________________
(260) AM 2018 95107 A
(210) AM 95107
(220) 2017 11 16
(731) კუმიაი ქემიკალ ინდასტრი კო., ლტდ
4-26, იკენოჰატა 1-ჩომე, ტაიტო-კუ, ტოკიო
110-8782, იაპონია
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.01.01; 26.01.02; 26.01.04; 26.01.06; 26.15.01
(511)
5 – პესტიციდები, ინსექტიციდები, ფუნგიციდები, ინსექტიციდური ფუნგიციდები და ჰერბიციდები.
____________________________________________
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(260) AM 2018 95108 A
(210) AM 95108
(220) 2017 11 16
(731) შპს `ღვინის კომპანია შუმი~
ლიონიძის ქ. 33, 2200, თელავი, საქართველო
(740) თამუნა ვეშაპიძე
(540)

LAZARE
ლაზარე
ЛАЗАРЕ

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________
(260) AM 2018 95137 A
(210) AM 95137
(220) 2017 11 20
(731) შპს `ქართული ზეთისხილი~
ვაზისუბანი, II მკრ, კორპ. 19, ბ. 41, 0152,
თბილისი, საქართველო
(740) ვაჟა ჩუბინაშვილი
(540)

GEOLIVE
ჯეოლაივი

(591) შავ-თეთრი
(511)
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული
და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე
და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95138 A
(210) AM 95138
(220) 2017 11 20
(731) ბიალ - პორტელა & Ca., ს.ა.
ე ავენიდა და სიდერურგია ნაციონალ,
4745-457, კორონადო (ს. რომაო ე ს.
მამედე), პორტუგალია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

BIAL

(591) მუქი ლურჯი, ცისფერი, თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური
პრეპარატები; სამედიცინო ან 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 2018 95216 A
(210) AM 95216
(220) 2017 11 28
(731) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი
ოფის No.1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95217 A
(210) AM 95217
(220) 2017 11 28
(731) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი
ოფის No. 1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95218 A
(210) AM 95218
(220) 2017 11 28
(731) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი
ოფის No. 1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები.
____________________________________________
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(260) AM 2018 95219 A
(210) AM 95219
(220) 2017 11 28
(731) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი
ოფის No. 1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95220 A
(210) AM 95220
(220) 2017 11 28
(731) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი
ოფის No. 1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95221 A
(210) AM 95221
(220) 2017 11 28
(731) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი
ოფის No. 1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95235 A
(210) AM 95235
(220) 2017 11 29
(731) შპს `ინფინიტი~
ბესიკის ქ. 4, ოფისი 203, 0108, თბილისი,
საქართველო
(740) ლევან ნიკოლაძე
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(540)

casino jewel

(511)
28 – ელექტრონული სათამაშო აპარატები ტელემიმღების გამოყენების გარეშე; თამაშები დამატებითი ეკრანის ან მონიტორის გამოყენების
გარეშე; თამაშები; კამათლები; კამათლის გასაგორებელი ჭიქები; რულეტის ტრიალა; სათამაშო ავტომატები წინასწარი გადახდით; სათვალავები თამაშისათვის [ფიშკები].
41 – აზარტული თამაშები; ბილეთების გავრცელების სამსახური [გართობა]; გამაჯანსაღებელი კლუბები; გამოქვეყნება (ტექსტების), გარდა
სარეკლამო ტექსტებისა; გამრთობების სამსახური; გართობა; გართობასთან დაკავშირებული
ინფორმაცია; თამაშების ინტერაქტიული უზრუნველყოფა კომპიუტერულ ქსელში; ინფორმაცია (გართობასთან დაკავშირებული); ინფორმაცია (დასვენებასთან დაკავშირებული); კაზინოთი მომსახურების უზრუნველყოფა [აზარტული
თამაშები]. კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება; ლატარეის ორგანიზება; მაკეტირება,
რეკლამისათვის განკუთვნილის გარდა; სათამაშო ავტომატების დარბაზებით უზრუნველყოფა;
უზრუნველყოფა (სათამაშო ავტომატების დარბაზებით).
____________________________________________
(260) AM 2018 95318 A
(210) AM 95318
(220) 2017 12 01
(731) ასტრაზენეკა აბ
SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

IMFINZI

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერებები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95319 A
(210) AM 95319
(220) 2017 12 01
(731) სს `წყალი მარგებელი~
სოფ. ნაბეღლავი, 4900, ჩოხატაურის
რაიონი, საქართველო
(540)
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(591) ლურჯი, თეთრი
(531) 01.15.23; 28.19; 29.01.04
(511)
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-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები;
მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
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).
____________________________________________
(260) AM 2018 95332 A
(210) AM 95332
(220) 2017 12 01
(731) შპს ,,გალერეა რუმ დიზაინი“
პეკინის გამზირი 39, 0160, თბილისი,
საქართველო
(540)

გალერეა რუმ დიზაინი
ROOM DESIGN GALLERY

(591) შავ-თეთრი
(511)
25 − ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
____________________________________________
(260) AM 2018 95333 A
(210) AM 95333
(220) 2017 12 01
(310) UK00003239563
(320) 2017 06 26
(330) GB
(731) დანჰილ ტობაკო ოფ ლონდონ ლიმიტედ
გლოუბ ჰაუზ, 4 ტემპლ პლეის, ლონდონი,
WC2R 2PG, გაერთიანებული სამეფო
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(591) შავი, თეთრი, რუხი, ვერცხლისფერი
(531) 07.05.10; 10.01.25; 25.01.01; 25.05.02;
25.07.03; 25.07.15; 27.05.01; 27.05.19
(511)
34 − სიგარეტები, სიგარები, სიგარილები, დასახვევი თამბაქო პირადი სარგებლობისთვის, თამბაქო ჩიბუხისათვის და თამბაქოს ნაწარმი.
____________________________________________
(260) AM 2018 95334 A
(210) AM 95334
(220) 2017 12 02
(310) 72626
(320) 2017 06 02
(330) JM
(731) ეფლ ინკ.
1, ინფინიტ ლუპი, კალიფორნია,
კუპერტინო, 95014, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

HOMEPOD

(591) შავ-თეთრი
(511)
28 – თამაშები და სათამაშოები; ხელის (პორტატიული) სათამაშო აპარატები; ელექტრული
კომპიუტერული თამაშები, განსხვავებული იმათგან, რომლებიც ადაპტირებულია ტელევიზორებთან გამოყენებისთვის; ელექტრული და ელექტრონული გასართობი აპარატურა (ავტომატური, მონეტების/მთვლელის გარეშე); ვიდეო
თამაშები განსხვავებული იმათგან, რომლებიც
ადაპტირებულია მხოლოდ ტელევიზორებთან
გამოყენებისთვის; კომპიუტერული თამაშების
აპარატურა განსხვავებული იმათგან, რომლებიც
მუშაობენ მონეტების მეშვეობით ან რომლებიც
ადაპტირებულია ტელევიზორებთან გამოყენებისთვის; ვიდეო სათამაშოები და თამაშები; ინტერაქტიული კომპიუტერული სათამაშოები და
თამაშები; ავტონომიური (დამოუკიდებლად მომუშავე) კომპიუტერული თამაშების აპარატები,
რომლებიც შეიცავს დისფლეის საშუალებებს;
კომპიუტერული თამაშების აპარატები, ელექტრონული თამაშების აპარატები და ვიდეო თამაშების აპარატები, რომლებიც არ შედის სხვა
კლასებში; მისადგამი კომპიუტერული თამაშებისთვის (სათამაშო კონსოლები); პორტატიული
თამაშებისთვის განკუთვნილი ეკრანებისთვის
ადაპტირებული დამცავი აფსკები; კომპიუტერული თამაშების პროგრამები, პორტატიული
თამაშები თხევადკრისტალური დისფლეით;
კონტროლერები სათამაშო კონსოლებისთვის;
სათამაშო ცხენი-სარწეველა, სათამაშო აპარატები (პინბოლის); პინბოლის სათამაშო ავტომატები (სათამაშოები); მუსიკალური სათამაშოები და თამაშები; სათამაშო აუდიო აპარატურა; სათამაშო მუსიკალური ზარდახშები; სათა-
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მაშო მუსიკალური ინსტრუმენტები; სათამაშო
რეკორდერები მელოდიების და კასეტების აღწარმოებისთვის; სათამაშოები ბატარეებზე; ელექტრონული სათამაშოები; ელექტრონულად მართვადი სათამაშოები; სათამაშო კომპიუტერები
(არამომუშავე); სათამაშო მობილური ტელეფონები (არამომუშავე).
37 – გათბობის სისტემის დაყენება და შეკეთება;
ელექტრული მოწყობილობების დაყენება და
შეკეთება; დანადგარების დაყენება, მომსახურება და რემონტი; კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობის დაყენება, მომსახურება და შეკეთება; განათების მოწყობილობების დაყენება და
შეკეთება; კონდიციონერების დაყენება და შეკეთება; სამზარეულოს ტექნიკის დაყენება; დაცვის სიგნალიზაციის მონტაჟი და შეკეთება; ტელეფონის მონტაჟი და შეკეთება; კომპიუტერების შეკეთება.
42 – ინტერნეტის საძიებო სისტემის მომსახურების უზრუნველყოფა; კომპიუტერის აპარატული
უზრუნველყობის და პროგრამული უზრუნველყოფის დაპროექტება და შემუშავება; ტექნიკური
მხარდაჭერის მომსახურება; კერძოდ, მოუგვარებლობათა აღმოფხვრა კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყოფის და პროგრამული უზრუნველყოფის პრობლემების დიაგნოსტიკის
გზით; კომპიუტერული ტექნოლოგიის მხარდაჭერის მომსახურება, კერძოდ, ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახური (კლიენტების „ცხელი ხაზით“ მომსახურება); ამინდზე ინფორმაციის შეთავაზება; დანართების პროვაიდერების მომსახურება, კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის ჩათვლით და არაჩატვირთვადი კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის, კერძოდ, კომპიუტერული თამაშების პროგრამული
უზრუნველყოფის შეთავაზება ონლაინ; მესამე
პირებისთვის ახალი საქონლის კვლევა და შემუშავება; პროდუქციის ხარისხის კონტროლი;
სამრეწველო დაპროექტება; მობილური ტელეფონების დიზაინი.
____________________________________________
(260) AM 2018 95335 A
(210) AM 95335
(220) 2017 12 04
(731) მეიკერ'ს მარკ დისტილერი, ინკ.
6200 დაჩმენ'ს ლენ სიუტ 103, ლუისვილი,
კენტუკი, 40205, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

34

(591) შავ-თეთრი
(531) 19.08.02; 19.08.07
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა);
ვისკი
____________________________________________
(260) AM 2018 95338 A
(210) AM 95338
(220) 2017 12 04
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა.
კე ჟანრენო 3, ნევშატელი, 2000, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) თეთრი, ოქროსფერი და სხვადასხვა
ტონალობის ლურჯი
(531) 05.03.16; 24.09.12; 25.07.25; 27.05.04; 29.01.12
(511)
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბაქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგარეტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში გასახვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამბაქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამბაქო
`სნუსი~; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო დანიშნულების); ელექტრონული სიგარეტები; თამბაქოს პროდუქტები, მათი შემდგომი
გათბობის მიზნით; ელექტრონული მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან
თამბაქოს ინჰალაციისათვის ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გამოყოფის მიზნით; თხევადი
ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ სიგარეტებში გამოყენებისათვის; მწეველთა საკუთვნოები,
სიგარეტის ქაღალდი, სიგარეტის მილაკები
(მუნდშტუკები), სიგარეტის ფილტრები, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის კოლოფები, საფერფლეები, ჩიბუხები, სიგარეტის გადასახვევი ჯიბის მოწყობილობები, სანთებლები, ასანთები.
____________________________________________
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(260) AM 2018 95341 A
(210) AM 95341
(220) 2017 12 04
(310) 87477932
(320) 2017 06 06
(330) US
(731) ეფლ ინკ.
1, ინფინიტ ლუპი, კალიფორნია,
კუპერტინო, 95014, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

ბელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95355 A
(210) AM 95355
(220) 2017 12 05
(731) ა(ა)იპ ,,ასოციაცია ქართული მინა და
მინერალური წყლები“
სოფ. ყვიბისი, N2 ჩამოსასხმელი ქარხანა,
ბორჯომი, საქართველო
(540)

(591) თეთრი, იისფერი, ვარდისფერი, ლურჯი,
მწვანე
(531) 26.01.12; 26.04.03; 26.04.09; 26.04.10; 29.01.15
(511)
9 – კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა, სხვა კომპიუტერული აპლიკაციების განვითარებისათვის; პროგრამული უზრუნველყოფა
აპლიკაციის განვითარებისათვის.
42 – კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება და დიზაინი; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის საკონსულტაციო მომსახურება; კომპიუტერული სისტემების, მონაცემთა ბაზების და აპლიკაციების
განვითარებისათვის საკონსულტაციო ტიპის
მხარდაჭერა; კომპიუტერული პროგრამების ინფორმაციის უზრუნველყოფა ონლაინ რეჟიმში.
____________________________________________
(260) AM 2018 95351 A
(210) AM 95351
(220) 2017 12 04
(731) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

ბრილოსანი
БРИЛОСАН
BRILOSAN

(551) კოლექტიური
(591) ღია ნაცრისფერი, მუქი ნაცრისფერი, მუქი
ლურჯი, ოქროსფერი, წითელი, მუქი
ოქროსფერი
(531) 03.04.07; 25.01.19; 25.05.02; 25.07.15;
27.05.02; 29.01.14
(511)
5 – სამკურნალო სუფრის წყლები.
32 – მინერალური წყლები, უალკოჰოლო სასმელები.
35 – რეკლამა.
____________________________________________
(260) AM 2018 95361 A
(210) AM 95361
(220) 2017 12 05
(731) ამაზონ იუროპ კორ ს.ა.რ.ლ.
5, რიუ პლეტი, L-2338 , ლუქსემბურგი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

ALEXA

(511)
5 – დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი
საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურე-

(591) შავ-თეთრი
(511)
35 – რეკლამა; სარეკლამო დ მარკეტინგული
მომსახურება, კერძოდ, მესამე პირების საქონლისა და მომსახურების უზრუნველყოფა; შეკვეთების შესრულების მომსახურება, კერძოდ, მომსახურება დაკავშირებული შეკვეთის მიღებასა
და დამუშავებასთან; პროდუქტზე ინფორმაციის
მიწოდების უზრუნველყოფა საერთო სამომხმა-
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რებლო საქონლის შერჩევის შეფასების მიზნით
მომხმარებელთა მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად; მომსახურება დაკავშირებული საძიებო
სისტემების ოპტიმიზაციის უზრუნველსაყოფად;
სავაჭრო მომსახურების შედარება, კერძოდ, მესამე პირების საქონლისა და მომსახურების წახალისება; კომპიუტიზირებული მონაცემთა ბაზებისა და ფაილების (ჩანაწერების) მართვა;
გლობალური კომპიუტერული ქსელებით და
სხვა ელექტრონული და კავშირის ქსელებით
ხელმისაწვდომ ინფორმაციასთან, საიტებთან
და სხვა წყაროებთან დაკავშირებული ინდექსების შექმნა მესამე პირებისთვის; სამომხმარებლო პროდუქტზე ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა საერთო სამომხმარებლო საქონელის შერჩევის მიზნით მომხმარებლებისთვის
ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდების და მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად; მომხმარებლების კომერციული ინფორმაციითა და რჩევებით
უზრუნველყოფა, კერძოდ, ინტერნეტმომხმარებლებისთვის ფართო არჩევანის სამომხმარებლო
საქონლის შეფასებაზე, მიმოხილვასა და რეკომენდაციებზე შეტყობინების გაგზავნის შესაძლებლობის მიცემა; ინტერაქტიურ რეჟიმში საცალო ვაჭრობის მაღაზიების მომსახურება მესამე პირების სხვადასხვა სამომხმარებლო საქონლით; საცალო ვაჭრობის მაღაზიების მომსახურება მესამე პირების სხვადასხვა სამომხმარებლო საქონლით; საცალო ვაჭრობა და ინტერაქტიური საცალო ვაჭრობა დაკავშირებული
წიგნებთან, სამომხმარებლო ელექტონიკასთან,
საკვებთან, ღვინოსა და სასმელებთან, სამზარეულოს ნაწარმთან, წმენდისა და დასუფთავების ნაწარმთან, სამზარეულოს ჭურჭელთან,
საყოფაცხოვრებო საქონელთან, ტანსაცმელთან, პირადი მოვლის ნაწარმთან, შინაური ცხოველების ნაწარმთან, სპორტულ საქონელთან,
სალაშქრო აღჭურვილობასთან, სათამაშოებთან, საიუველირო ნაწარმთან, ყვავილებთან,
ფეხსაცმელთან და თავსაბურავთან; საქმიანობის მართვა; საქმიანობის ადმინისტრირება;
საოფისე მომსახურება; ტელეფონის ნომრების,
საქმიანი მისამართების, ელექტრონული საფოსტო
მისამართების,
ქსელის
მთავარი
გვერდის მისამართების, მოქალაქეთა, ადგილებისა და ორგანიზაციების მისამართებისა და
ტელეფონის ნომრების შემცველი კატალოგებით
უზრუნველყოფა.
41 – გართობასთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა; პერიოდული გამოცემების გამოქვეყნება; ინტერაქტიური ელექტრონული გამოცემებით უზრუნველყოფა (არაჩატვირთვადი); ელექტრონული წიგნების, ჟურნალების გამოცემა; მასალების გამოცემა მონაცემების მაგნიტურ ან ოპტიკურ მატარებლებზე;
ინტერნეტში მუსიკის გამოქვეყნება; ინტერაქტიურ რეჟიმში გართობის სფეროსთან დაკაში-
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რებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა; არაჩატვირთვადი წინასწარჩაწერილი მუსიკით და
პოდკასტებით უზრუნველყოფა; საგანმანათლებლო და გასართობი ინფორმაციით, ახალი
ამბებითა და კომენტარებით უზრუნველყოფა,
დაკავშირებული ისეთ სფეროებთან, როგორიცაა მიმდინარე მოვლენები, გართობა, კულტურული ღონისძიება, ახალი ამბები, სპორტი,
გართობა, ბიზნესი და ფინანსები, პოლიტიკა და
მთავრობა, ჯანმრთელობა და ფიზიკური მომზადება, ამინდი, მეცნიერება და ტექნოლოგია,
მოგზაურობა, ხელოვნება და ლიტერატურა,
ცხოვრების წესი
და
პიროვნული ზრდა,
სახმელეთო ტრანსპორტო საშუალებები და
გადამზიდავი ტრანსპორტი, აღზრდა და ბავშვთა
განვითარება, უძრავი ქონება, მოდა და დიზაინი,
რეცეპტები და კულინარია, ბინის მხატვრულად
გაწყობა-გაფორმება, მუსიკა და კინო, ისტორია,
მედიცინა, კანონმდებლობა და მომხმარებლის
უფლებებთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო და გასართობი ინფორმაციით უზრუნველყოფა; ვებ-გვერდის უზრუნველყოფა ინფორმაციით, აუდიოთი და გამოცემებით, ყველა
დაკავშირებული
გართობასთან;
გართობის
სფეროს უზრუნველყოფა ახალი ამბებით და
ინფორმაციით, რომელიც ეხება ინფორმაციას,
შინაარსებს, ტექსტებს, აუდიოს, გამოცემებს,
ყველა დაკავშირებული გართობასთან; გართობის სფეროსა და გართობის ინდუსტრიასთან
დაკავშირებული კონსულტაციები; გართობასთან, კინოფილმებთან და სატელევიზიო სანახაობებთან დაკავშირებული ინფორმაციით
უზრუნველყოფა სოციალური ქსელების მეშვეობით; რადიო-გასართობი და ინტერაქტიური
რეკლამის განაწილება; გასართობ ინფორმაციასთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, ფართო სპექტრის სხვადასხვა თემებთან
დაკავშირებული ინფორმაციისა და საუბრების
გაცვლის შესაძლებლობის უზრუნველყოფა
ცოცხალი მოვლენებისა და საფოსტო ინფორმაციის გზით; გართობის სფეროსთან დაკავშირებული ინფომაციით, მიმოხილვით და
პერსონალური რეკომენდაციებით უზრუნველყოფა გლობალური კავშირის ქსელების მეშვეობით; გართობისა და განათლების სფეროსთან დაკავშირებული ინფორმაციითა და კომენტარებით უზრუნველყოფა გლობალური კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით, კერძოდ, ინფორმაცია, დაკავშირებული მუსიკასთან, წიგნებთან,
ფილმებთან, კინოფილმებთან, თამაშებთან, სათამაშოებთან, სპორტულ საქონელთან, ელექტოსაქონელთან, მულტიმედიურ პრეზენტაციებთან და სხვა საყოფაცხოვრებო და სამომხმარებლო საქონელთან; გართობის სამსახურები,
კერძოდ, მუსიკის, წიგნების, ფილმების, კინოფილმების, თამაშების, სათამაშოების, სპორტული საქონლის, ელექტროსაქონლის, მულტიმე-
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sasaqonlo niSnebi
დიური პრეზენტაციების და სხვა საყოფაცხოვრებო და სამომხმარებლო საქონლის სფეროსთან დაკავშირებული ინტერაქტიურ რეჟიმში წინასწარ ჩაწერილი აუდიო-პროგრამებით უზრუნველყოფა; გართობის სამსახურები, კერძოდ,
ინტერაქტიურ რეჟიმში მიმოხილვების, რეიტინგების და რეკომენდაციების უზრუნველყოფა,
დაკავშირებული ისეთ სფეროებთან, როგორიცაა მუსიკა, წიგნები, ფილმები, კინოფილმები,
თამაშები, სათამაშოები, სპორტული საქონელი,
ელექტროსაქონელი, მულტიმედიური პრეზენტაციები და სხვა საყოფაცხოვრებო და სამომხმარებლო საქონელი; გართობის სამსახურები, კერძოდ, წინასწარ ჩაწერილი აუდიო ნაწარმოებების ნაწილ-ნაწილ უზრუნველყოფა ინტერნეტის
მეშვეობით; წიგნების, ჟურნალების, პერიოდული გამოცემების, ლიტერატურული ნაწარმოებების, აუდიო-ნაწარმოებების და აუდიო-ვიზუალური ნაწარმოებების გამოცემა; არაჩატვირთვადი წინასწარ ჩაწერილი აუდიო, ვიზუალური
და აუდიო-ვიზუალური ნაწარმოებებით უზრუნველყოფა უსადენო ქსელების მეშვეობით; კომპიუტერული თამაშების და ინტერაქტიური ისტორიების ინტერნეტით უზრუნველყოფა; განათლებისა და საგანმანათლებლო სფეროებთან დაკავშირებული ინფორმაციებით, ახალი ამბებით,
სტატიებით და კომენტარებით უზრუნველყოფა;
საგანმანათლებლო მომსახურება, საკლასო
ინსტრუქციებისა და ინტერტენით დისტანციური
სწავლების სახით, დაკავშირებული ისეთ თემებთან, როგორიცაა მიმდინარე მოვლენები, განათლება, ისტორია, ენა, ჰუმანიტარული მეცნიერებები, მათემატიკა, ბიზნესი, მეცნიერება, ჰობები, ტექნოლოგიები, კულტურა, სპორტი, ხელოვნება, ფსიქოლოგია და ფილოსოფია; ინტერაქტიური საგანმანათლებლო მომსახურება კომპიუტერულ ბაზაზე და კომპიუტერული დამხმარე ინსტრუქციის სახით, დაკავშირებული ისეთ
თემებთან, როგორიცაა მიმდინარე მოვლენები,
განათლება, ისტორია, ენა, ჰუმანიტარული მეცნიერებები, მათემატიკა, ბიზნესი, მეცნიერება,
ჰობები, ტექნოლოგიები, კულტურა, სპორტი, ხელოვნება, ფსიქოლოგია და ფილოსოფია; აღმზრდელობითი და საგანმანთლებლო მომსახურება, პოდკასტების, ვებკასტების და გაგრძელებადი პროგრამების ფორმით ახალი ამბებისა და
კომენტარების სახით, ისეთ სფეროებში, როგორიცაა მუსიკა, აუდიო-ნაწარმოებები, წიგნები,
თეატრი, ლიტერატურული შრომები, სპორტული
ღონისძიებები, გასართობი ღონისძიებები, დასვენების (თავისუფალი დროის გატარების) ღონისძიებები, ტურნირები, ხელოვნება, ცეკვა, მიუზიკლები, გამოფენები, სპორტული ინსტრუქციები, კლუბები, რადიო, კომედია, კონკურსები, ვიზუალური ნაწარმოებები, თამაშები, აზარტული
თამაშები, ფესტივალები, მუზეუმები, პარკები,
კულტურული მოვლენები, კონცერტები, გამოცე-

მები, ანიმაცია, მიმდინარე მოვლენები, მოდა და
მულტიმედიური პრეზენტაციები, ხელმისაწვდომი ინტერნეტის და სხვა კომპიუტერული ან კავშირის ქსელების მეშვეობით; რადიო პროგრამების წარმოება; რადიო-გართობა; ჩამწერი სტუდიების მომსახურება; კომპიუტერულ თამაშებთან და თამაშებისთვის კომპიუტერულ გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული ინფორმაციით
„ონ-ლაინ“ უზრუნველყოფა; საძიებო, „ონ-ლაინური“, გასართობი მონაცემთა ბაზებით უზრუნველყოფა, დაკავშირებული ინტერაქტიურ არაჩატვირთვად მუსიკასთან და სხვა ციფრულ ტექსტებთან, აუდიო ფაილებთან, წიგნების, ჟურნალების, ახალი ამბებისა და ინფორმაციის სახით; ზემოთ აღნიშნულთან დაკავშირებული ინფორმაციით, კონსულტაციებით და რჩევებით
უზრუნველყოფის სამსახურები.
45 – ინტერნეტით გაცნობის, სოციალური ქსელების და გაცნობის სამსახურები; კონტაქტების
უზრუნველყოფა და გაცნობის ხელშეწყობა
პროდუქტიული პირადი ურთიერთობების შექმნისა და განვითარების მიზნით საერთო სურვილის მქონე ადამიანებისთვის, გაიცნონ მსგავსი ინტერესების მქონე ადამიანები; გაცნობის,
პირადი ურთიერთობების და სოციალური ქსელის სამსახურები ინტერნეტის ან სხვა კომპიუტერული ან კავშირის ქსელების მეშვეობით;
„ონ-ლაინური“ სოციალური ქსელის მომსახურება, კერძოდ, პიროვნებებს შორის საზოგადოებრივი გაცნობის ან ურთიერთობის ხელშეწყობა; „ონ-ლაინური“ სოციალური ქსელის
სამსახურები; „ონ-ლაინური“ სოციალური ქსელის მომსახურება გართობის სფეროში; სოციალური ქსელის მომსახურება გართობის სფეროში ვებ-გვერდებისა და კავშირის ქსელების მეშვეობით; პირადი კონსიერჟის მომსახურება; იურიდიული მომსახურება; საკუთრებისა და ინდივიდების დაცვის (უსაფრთხოების) სამსახურები;
სოციალური ქსელის სფეროში „ონ-ლაინური“
კომპიუტერული მონაცემთა ბაზებითა და „ონლაინური“ საძიებო მონაცემთა ბაზებით უზრუნველყოფა; სოციალური ქსელის ვებ-გვერდით
უზრუნველყოფა გართობის მიზნით; სოციალური ქსელის მომსახურების უზრუნველყოფა კომენტარებისთვის, შედარებისთვის, თანამშრომლობისთვის, კონსულტაციისთვის, რჩევებისთვის, დისკუსიისთვის, კვლევისთვის, ინფორმაციის გაზიარებისთვის, ინდექსირებისთვის,
ინფორმაციის განთავსებისათვის და გართობისთვის; პირადი სავაჭრო მომსახურება; საძიებო
მონაცემთა ბაზებით უზრუნველყოფა აუდიო,
ვიზუალური და აუდიო-ვიზუალური შინარსების
სახით ინტერნეტის, სატელეკომუნიკაციო ქსელების და უსადენო სატელეკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით „ონ-ლაინური“ სოციალური
ქსელის სფეროში.
____________________________________________
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(260) AM 2018 95363 A
(210) AM 95363
(220) 2017 12 05
(731) შპს `ქართველი~
კახეთის გზატ. 110ა, 0151, თბილისი,
საქართველო
(740) დავით ძამუკაშვილი
(540)

(260) AM 2018 95410 A
(210) AM 95410
(220) 2017 12 07
(731) აივიბრიჯ ვენჩერზ ლიმიტედ
ლამპუსას 1, ნიქოზია, 1095, კვიპროსი
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

ЧесноЧек

MARJANI

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ვისკი, ღვინო და სხვა ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________
(260) AM 2018 95405 A
(210) AM 95405
(220) 2017 12 06
(731) ელემენტოს ტრეიდ ლიმიტედ
ავლონოს, 1 მარია ჰაუს, ნიქოზია, 1075,
კვიპროსი
(740) ვახტანგ ტოროტაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 24.17.04; 27.05.02
(511)
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები;
მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
____________________________________________
(260) AM 2018 95409 A
(210) AM 95409
(220) 2017 12 07
(731) შპს `კოფიტო~
რუსთაველის ქ. 80, 5700, ხაშური,
საქართველო
(540)

8 – ხელის იარაღები და ინსტრუმენტები (ხელით
სამართავი); მჭრელი ნაკეთობა; ცივი იარაღი;
სამართებლები.
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო
დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და
ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა); სასწავლო
მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
21 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული; სავარცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენდისა და
დასუფთავებისათვის; ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის, ფაიფურისა და
ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება
სხვა კლასებს.
24 – ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საწოლის
გადასაფარებლები; მაგიდის გადასაფარებლები.

(591) შავ-თეთრი
(531) 17.01.01; 17.01.19; 27.05.24; 28.19
(511)
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა.
____________________________________________

38

(591) შავ-თეთრი
(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.

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
____________________________________________
(260) AM 2018 95411 A
(210) AM 95411
(220) 2017 12 07
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(731) ვეონ ამსტერდამ ბვ
კლოდ დებიუსილან 88, 1082 MD
ამსტერდამი, ნიდერლანდები
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) ყვითელი, შავი
(531) 27.05.10; 27.05.21; 29.01.12
(511)
9 − ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი
ან აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის
მაგნიტური მატარებლები; ჩამწერი დისკები;
კომპაქტდისკები, DVD და ინფორმაციის სხვა
ციფრული მატარებლები; ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა; კომპიუტერები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; კავშირგაბმულობისა და კავშირის აპარატურა; კავშირგაბმულობის კაბელი; კავშირგაბმულობის
გადამრთველები; კავშირგაბმულობის კაბელები; კავშირგაბმულობის საკომუტაციო დაფები;
კავშირგაბმულობის მულტიპლექსორები; კავშირგაბმულობის პროგრამული უზრუნველყოფა;
კავშირგაბმულობის ქსელები; კავშირგაბმულობის გადამცემები; კავშირგაბმულობის აპარატურა; კავშირგაბმულობის აღჭურვილობა; კავშირგაბმულობის მოწყობილობები; კავშირგაბმულობის ციფრული აპარატურა; კავშირგაბმულობის პორტატული აპარატურა; კავშირგაბმულობის მობილური აპარატურა; კავშირგაბმულობის ელექტრონული აპარატურა; კავშირგაბმულობის ელექტრული აპარატურა; ანტენები
კავშირგაბმულობის ქსელებისათვის; კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყოფა კავშირგაბმულობისთვის; კავშირგაბმულობის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი აპარატურა; კავშირგაბმულობის პლატის მოდულები; კავშირგაბმულობაში გამოსაყენებელი კომპიუტერული პროგრამები; მობილურ ქსელებთან გამოსაყენებელი კავშირგაბმულობის აპარატურა; ქსელის ტექნიკური და
პროგრამული უზრუნველყოფა; გამოყენებითი
პროგრამული უზრუნველყოფა; თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა; დეკოდერის პროგრამული უზრუნველყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფის დრაივერები; ჩაწერილი პროგრამული უზრუნველყოფა და კომპიუტერული პროგრამები; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა; კონფიდენციალურობის პროგრამუ-

ლი უზრუნველყოფა; ინფორმაციის პროგრამული უზრუნველყოფა; გართობის პროგრამული
უზრუნველყოფა; მულტიმედიის პროგრამული
უზრუნველყოფა; საგანმანათლებლო პროგრამული უზრუნველყოფა; სწავლების პროგრამული უზრუნველყოფა; მობილური კავშირის
პროგრამული უზრუნველყოფა; უსაფრთხოების
პროგრამული უზრუნველყოფა; კავშირის პროგრამული უზრუნველყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტი; ოპერაციული პროგრამული
უზრუნველყოფა; კომპიუტერული თამაშების
პროგრამული უზრუნველყოფა; ქსელის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის პლატფორმები; ინტერნეტ მიმოწერის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა; მონაცემთა ბაზების
მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა; ოპერაციული სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული ტელეფონიის პროგრამული
უზრუნველყოფა; მონაცემთა კავშირის პროგრამული უზრუნველყოფა; ინტერაქტიული კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა;
კომპიუტერის ჩატვირთვადი გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისთვის;
მობილური მოწყობილობის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა; ონლაინ მიმოწერის
პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული
საძიებო სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა; გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა სმარტფონებისთვის; გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისთვის; გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა უსადენო მოწყობილობებისთვის; ქსელთან წვდომის სერვერის ოპერატიული პროგრამული უზრუნველყოფა; ციფრული სატელეფონო პლატფორმები და პროგრამული
უზრუნველყოფა; სმარტფონის ჩატვირთვადი
გამოყენებითი პროგრამა (პროგრამული უზრუნველყოფა); ელექტრონული ფოსტისა და მიმოწერის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისთვის; CD-ROM-ზე ჩაწერილი მულტიმედიური პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა უსადენო ქსელით კავშირისათვის;
პროგრამული უზრუნველყოფა და გამოყენებითი
პროგრამები მობილური მოწყობილობებისთვის;
ჩატვირთვადი გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა სმარტფონებისათვის; კავშირის
პროგრამული უზრუნველყოფა გლობალურ კომპიუტერულ ქსელებთან დასაკავშირებლად; კავშირის პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუტერული ქსელების მომხმარებლებთან დასაკავშირებლად; ინტერნეტის საშუალებით სოციალური ქსელების მომსახურების გამოყენებითი
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sasaqonlo niSnebi
პროგრამული უზრუნველყოფა; ჩატვირთვადი
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა
გამოსახულებების, გრაფიკების, აუდიო, ვიდეო
და ტექსტის დამუშავებისათვის; მობილური
ხელსაწყოების
პროგრამები;
გამოყენებითი
პროგრამები მობილური ხელსაწყოებისათვის;
მყისიერი შეტყობინების პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისათვის და
პორტატული მოწყობილობებისათვის; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალური ქსელისთვის; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავების ინსტრუმენტები; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიყენება როგორც
გამოყენებითი პროგრამირების ინტერფეისი
(API); გამოყენებითი პროგრამირების ინტერფეისი (API) გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის შესაქმნელად; გამოყენებითი პროგრამირების ინტერფეისი (API) კომპიუტერული
პროგრამული უზრუნველყოფისათვის, რომელიც
აადვილებს
სოციალური
ქსელების
ონლაინ მომსახურებასა და მონაცემების მოძიებას, ატვირთვას, ჩამოტვირთვას, წვდომასა
და მართვას; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა ონლაინ თანამეგობრობის შექმნის, მართვისა და ურთიერთქმედებისათვის;
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა
გამოსახულებების,
აუდიო-ვიზუალური
და
ვიდეო კონტენტის გარდაქმნისა და გადაცემის
განსახორციელებლად; ელექტრონული შეტყობინებების გაგზავნისა და მიღების პროგრამული უზრუნველყოფა; გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა ინტერნეტისა და სხვა
საკომუნიკაციო ქსელების საშუალებით ტექსტური შეტყობინებების, მყისიერი შეტყობინებების, ონლაინ ბლოგ-ჟურნალების, ტექსტის,
ვებ მისამართებისა და გამოსახულებების გადაცემის, წვდომის, ორგანიზებისა და მართვის
განსახორციელებლად; ჩატვირთვადი ონლაინ
ელექტრონული პუბლიკაციები; ჩატვირთვადი
პროგრამული უზრუნველყოფა გამოყენებითი
პროგრამის სახით კომპიუტერებთან, ხელის
პორტატულ ციფრულ ელექტრონულ საკომუნიკაციო მოწყობილობებთან, მობილურ მოწყობილობებთან და სადენიან და უსადენო კომუნიკაციის მოწყობილობებთან კავშირის გასაადვილებლად;
პროგრამული
უზრუნველყოფა
გლობალურ კომპიუტერულ ქსელთან წვდომის,
ინფორმაციის გაგზავნისა და მიღებისათვის;
მობილური კავშირგაბმულობის აღჭურვილობა;
მობილური კავშირგაბმულობის მიკროტელეფონური გარნიტურა; მობილური ტელეფონები;
კავშირგაბმულობის ქსელებისა და კავშირგაბმულობის აპარატურის დრაივერების პროგრამული უზრუნველყოფა; ელექტრონული პუბლიკაციები (ჩატვირთვადი); SIM-ბარათები; მაგნიტურკოდიანი ბარათები; ჩიპები (ინტეგრალური
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სქემები); კავშირგაბმულობაში, სატელეფონო
სადგურებში, ნომრის მაჩვენებელ- და რადიო
პეიჯერულ აპარატებში გამოსაყენებელი ელექტრონული აპარატურა; სიგნალების დისტანციური მართვის ელექტრონული აპარატურა;
ელექტრონული სიგნალის გადამცემები; გადამცემები ტელეფონებისათვის; გადამცემები
(კავშირგაბმულობა); ელექტრონული სატელეფონო ცნობარები; მაგნიტურ და ოპტიკურ
მონაცემთა მატარებლები და ინფორმაციის მატარებლები; ხმის, გამოსახულების ან მონაცემთა სამაუწყებლო, ჩამწერი, გადამცემი ან
აღმწარმოებელი ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; მეხსიერების ბარათები და მეხსიერების
ბარათის წამკითხველები; ზემოაღნიშნული საქონლის ნაწილები და ფიტინგები.
35 − რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; ვაჭრობის, რეკლამის და საქმიანობაში
ხელშეწყობის მომსახურება; ონლაინ რეკლამისა და ვაჭრობის მომსახურება; ბაზრის
შესწავლისა და საინფორმაციო მომსახურება;
სარეკლამო ტექსტების გამოქვეყნება; მესამე
პირთა საქონლისა
და მომსახურების გასაღებაში ხელშეწყობა კომპიუტერული და კავშირის ქსელების მეშვეობით; ქსელური ონლაინ
ბიზნესის მომსახურება; რეკლამის გავრცელება
მესამე პირთათვის ონლაინ ელექტრონული
კავშირის ქსელის მეშვეობით; საქმიანი მონაცემების ანალიზი; სტატისტიკური საქმიანი
ინფორმაციით უზრუნველყოფა; ქსელური საქმიანობა; საქმიანი ინფორმაციის მომსახურება,
უზრუნველყოფილი ონლაინ ელექტრონულ
მონაცემთა ბაზის მეშვეობით გლობალურ
კომპიუტერულ ქსელში; ონლაინ სარეკლამო
ქსელის მომსახურება სოციალური ქსელის
მომხმარებლების საქმიანობებთან დაკავშირების მიზნით; კონსულტაციები საქმიანობის
სფეროში; საქმიანი აქტივობის მონიტორინგის
მომსახურება, სახელდობრ, საქმიანობის ეფექტურობის კრიტიკული მაჩვენებლების ანალიზი
რეალურ დროში მონაცემების საფუძველზე;
მონაცემთა ბაზის კომპიუტერიზებული მართვის
მომსახურება; საძიებო და მოძიებული ინფორმაცია, საიტები და წყაროები, განთავსებული
კომპიუტერულ ქსელებში მესამე პირთათვის;
ინტერაქტიული სარეკლამო მასალის გავრცელება; მედია დაგეგმვისა და მედია შესყიდვის
მომსახურება; ბრენდის კონსალტინგი; სარეკლამო მასალის გაფორმება მესამე პირთათვის;
ბაზრის მოკვლევისა და საინფორმაციო მომსახურების უზრუნველყოფა; საქმიანი და სარეკლამო მომსახურება; სარეკლამო მომსახურება
რეკლამის ეფექტურობის მოსაკვლევად; საკონსულტაციო მომსახურება რეკლამის სფეროში;
საკონსულტაციო მომსახურება რეკლამის სფეროში, კერძოდ, მესამე პირთა მარკეტინგული
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ღონისძიებების მოდიფიცირება; კომერციული
ინფორმაციის მომსახურება; რეკლამის მართვა;
ონლაინ კომპიუტერული მონაცემთა ბაზითა და
ონლაინ საძიებო მონაცემთა ბაზით უზრუნველყოფა სოციალური ქსელის სფეროში; გართობის
სფეროში საგანმანათლებლო, დასვენებისა და
თავშესაქცევი მიზნით კომპიუტერული, ელექტრონული და ონლაინ მონაცემთა ბაზებით
უზრუნველყოფა; ადმინისტრაციული მომსახურება მესამე პირთა საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის გასაადვილებლად კომპიუტერული და კავშირის ქსელების მეშვეობით;
ზემოაღნიშნულ მომსახურებებთან დაკავშირებული საინფორმაციო, საკონსულტაციო და
სარეკომენდაციო მომსახურება; მონაცემთა
ბაზების მართვა.
36 − დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; მონეტარული საქმიანობა; საქმიანობა უძრავი ქონების
სფეროში; ფინანსური ოპერაციების მომსახურება; ფინანსური ოპერაციების დამუშავების
მომსახურება, სახელდობრ, კომპიუტერული და
საკომუნიკაციო ქსელების საშუალებით ფინანსური ოპერაციების კლირინგი და შეჯერება;
გადახდის დამუშავების მომსახურება; კომპიუტერული და საკომუნიკაციო ქსელის მომხმარებელთათვის ანგარიშის გადახდის მონაცემების ელექტრონული დამუშავება და გადაცემა;
ელექტრონული ფულადი სახსრების გადარიცხვების მომსახურება; ელექტრონული ფულადი
გადარიცხვების მომსახურება; ანგარიშის გადახდის მომსახურება; ფინანსური მომსახურება,
სახელდობრ, ონლაინ განთავსებული ღირებულებების ელექტრონული ანგარიშების ელექტრონულ სივრცეში უზრუნველყოფა; ნაღდი
ფულის მართვის მომსახურება; ნაღდი ფულადი
ხარჯების მომსახურება და ტრანზაქციების
სანქციონირების, იდენტიფიცირებისა და დავალიანების დაფარვის მომსახურება; ელექტრონული ვაჭრობის გადახდის მომსახურება;
ელექტრონული ვაჭრობის გადახდის მომსახურება, სახელდობრ, კონსოლიდირებული ანგარიშების შექმნა ინტერნეტის საშუალებით
საქონლისა და მომსახურების შესაძენად; ფინანსური ოპერაციების მომსახურება, სახელდობრ,
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის მეშვეობით უსაფრთხო კომერციული კლირინგის
ოპერაციები; სხვადასხვა სახის გადახდის მომსახურებების უზრუნველყოფა; საკრედიტო ბარათის დამუშავება და გადასახადების გადარიცხვა და მათი გადახდა გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; დისტანციური გადახდის მომსახურება; ელექტრონული გადახდისა და ინფორმაციის მართვის მომსახურება;
ფულადი სახსრების ელექტრონული გადარიცხვა კავშირგაბმულობის მეშვეობით; გადახდის
მომსახურება უკაბელო კავშირგაბმულობის
აპარატურისა და მოწყობილობების მეშვეობით;

ზემოაღნიშნულ მომსახურებებთან დაკავშირებული საინფორმაციო, საკონსულტაციო და
სარეკომენდაციო მომსახურება.
38 − კავშირგაბმულობა; საკომუნიკაციო მომსახურება მობილური ტელეფონით; რადიოტელეფონური კავშირი; რადიო სარელეო კავშირის
მომსახურება; სატელიტური კავშირის მომსახურება; სატელეფონო კავშირის მომსახურება;
ფაქსიმილური გადაცემის მომსახურება; განცხადებების ელექტრონული დაფების მომსახურება; კავშირგაბმულობის მარშრუტიზაციისა
და შეერთების მომსახურება; შეტყობინებებისა
და გამოსახულებების გადაცემა კომპიუტერის
დახმარებით; შეტყობინებების, ფოტოგრაფიებისა და ვიდეო გამოსახულებების გადაცემა მობილური სატელეფონო მომსახურებითა და სატელიტით; სატელეფონო მომსახურება; სატელეფონო მომსახურების აბონირება; ელექტრონული საფოსტო მომსახურება; გლობალურ
კომპიუტერულ ქსელში მომხმარებლის შეღწევის უზრუნველყოფა ინფორმაციის ფართო სპექტრის მონაცემთა გადაცემისა და მიღებისათვის;
მომხმარებლის შეღწევის უზრუნველყოფა გლობალურ ქსელში; კავშირგაბმულობის კავშირის
უზრუნველყოფა
გლობალურ კომპიუტერულ
ქსელთან; ტელეკონფერენციების მომსახურება;
ვიდეო ტელეკონფერენციების მომსახურება;
კავშირგაბმულობის მოწყობილობების გაქირავება; სატელეფონო მოწყობილობების გაქირავება; კავშირგაბმულობის ქსელის მეშვეობით
მონაცემთა გადაცემისა და მიღების მომსახურება; ხმის, მონაცემთა, აუდიო, ვიდეო, ტექსტისა და გრაფიკის ელექტრონული გაცვლა კომპიუტერული და კავშირგაბმულობის ქსელის საშუალებით; მყისიერი მიმოწერის მომსახურება;
ინტერნეტ პროტოკოლის ხმოვანი მომსახურება
(VOIP); აუდიო ტელეკონფერენცია; ვებ მიმოწერა; მომხმარებლებს შორის ციფრული ფოტოფაილების, ვიდეო- და აუდიოვიზუალური
კონტენტის პირინგული (P2P) ელექტრონული
გადაცემა; კომპიუტერულ, ელექტრონულ და
ონლაინ მონაცემთა ბაზებთან წვდომის უზრუნველყოფა; კავშირგაბმულობის მომსახურება,
სახელდობრ, მონაცემთა, შეტყობინებების, გრაფიკების, გამოსახულებების, აუდიო და ვიდეო
ინფორმაციის ელექტრონული გადაცემა; ონლაინ ,,სასაუბრო ოთახების“, მყისიერი შეტყობინების მომსახურებისა და განცხადებების ელექტრონული დაფების უზრუნველყოფა; სოციალურ
ქსელთან დაკავშირებულ კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებთან წვდომის უზრუნველყოფა;
კომპიუტერული ან სხვა კავშირის ქსელების
მეშვეობით აუდიო, ტექსტური და ვიდეო მაუწყებლობის მომსახურება; საერთო ინტერესის
თემებზე ონლაინ ფორუმებით კავშირის უზრუნველყოფა; კომპიუტერების, პორტატული და
ჯიბის კომპიუტერებისა და სადენიანი და
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უსადენო კავშირგაბმულობის მოწყობილობების
მომხმარებლებს შორის რეალურ დროში ურთიერთკავშირისათვის ონლაინ და კავშირგაბმულობის საშუალებებით უზრუნველყოფა; მყისიერი შეტყობინებების მომსახურება, ვებ შეტყობინებების მომსახურება და ტექსტური შეტყობინებების მომსახურება; მაუწყებლობის მომსახურება; ვებ მაუწყებლობის მომსახურება; ზემოაღნიშნულ მომსახურებებთან დაკავშირებული
სარეკომენდაციო, საინფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახურება.
41 − განათლება; სწავლების უზრუნველყოფა;
გართობა; სპორტული და კულტურული ღონისძიებები; ფოტოგადაღების მომსახურება და
ვიდეო გართობის სერვისი; ონლაინ ჟურნალების გამოქვეყნება, კერძოდ, მომხმარებლის
მიერ განსაზღვრული კონტენტის შემცველი
ვებლოგები (ბლოგები); ონლაინ ელექტრონული პუბლიკაციების (არაჩატვირთვადი) გამოქვეყნება, ონლაინ ჟურნალების გამოქვეყნება,
სახელდობრ, სოციალურ ქსელებთან დაკავშირებული მომხმარებლის კონტენტის შემცველი
ბლოგები; ონლაინ ჟურნალების გამოქვეყნება,
სახელდობრ, საერთო ინტერესის სფეროში კერძო ინფორმაციისა და მოსაზრების შემცველი
ბლოგები; თემების ფართო სპექტრთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება გართობისა და
კულტურული მიზნებისათვის; პერიოდული გამოცემების გამოქვეყნება; ონლაინ ელექტრონული გამოცემების (არაჩატვირთვადი) უზრუნველყოფა; გართობასთან ან განათლებასთან
დაკავშირებული ონლაინ უზრუნველყოფილი
ინფორმაციის მიწოდება
კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან ან გლობალური კომპიუტერული
ქსელიდან; ზემოაღნიშნულ მომსახურებებთან
დაკავშირებული საინფორმაციო, საკონსულტაციო და სარეკომენდაციო მომსახურება.
42 − სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა და
დამუშავება; სამრეწველო ანალიზისა და
კვლევის მომსახურება; კომპიუტერული ტექნიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და განვითარება; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნიკური მომსახურება, განვითარება და დამუშავება; კომპიუტერული პროგრამირება; კომპიუტერული სისტემების ანალიზი; კავშირგაბმულობის აპარატურასთან დაკავშირებული დამუშავებისა და
დაგეგმვის მომსახურება; ონლაინ არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება; ონლაინ არაჩატვირთვადი პროგრამული
უზრუნველყოფის დროებითი გამოყენების უზრუნველყოფა; ონლაინ არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფისა და მყისიერი მიმოწერის გამოყენებითი პროგრამების დროებითი
გამოყენების უზრუნველყოფა; ინტერნეტ პრო-
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ტოკოლის ხმოვანი მომსახურება (VOIP), ვიდეო
და აუდიო კონფერენციები; კომპიუტერული გამოყენებითი პროგრამების სამართავი არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის
მიწოდება, რომელიც ხელმისაწვდომია გლობალურ კომპიუტერულ ქსელში; ონლაინ არაჩატვირთვადი ინტერნეტ ბრაუზერის პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება; მობილური
კავშირის მოწყობილობის ონლაინ არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება კომპიუტერების, პორტატული კომპიუტერებისა და მობილური კავშირგაბმულობის მოწყობილობების ინტერნეტთან მობილური წვდომის
გაზრდის მიზნით; დარეგისტრირებულ მომხმარებელთათვის ონლაინ თანამეგობრობის შესაქმნელი პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და განვითარება დისკუსიებში და საზოგადოებრივ ქსელში მონაწილეობის მისაღებად,
ასევე, სოციალურ ქსელში ჩასართავად; ელექტრონული საშუალებების განთავსება მესამე
პირთათვის კავშირის ქსელის მეშვეობით დისკუსიების ორგანიზებისა და ჩატარებისათვის;
გამოყენებითი პროგრამის მომსახურების პროვაიდერი (ASP); გამოყენებითი პროგრამების, პროგრამული უზრუნველყოფის, ვებ გვერდებისა და
მონაცემთა ბაზების უზრუნველყოფა, განთავსება, მართვა, განვითარება და ტექნიკური მომსახურება; გამოყენებითი პროგრამის მომსახურების პროვაიდერის (ASP) მიწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა, რათა უზრუნველყოს ან
ხელი შეუწყოს შექმნას, რედაქტირებას, ატვირთვას, ჩამოტვირთვას, წვდომას, ნახვას, განთავსებას, ჩვენებას, მონიშნვას, ვებ-ჟურნალში
განთავსებას, გაშუქებას, დაკავშირებას, ანოტირებას, კომენტირებას, ჩართვას, გადაცემასა და
გაზიარებას ან ელექტრონული მედიის ან
ინფორმაციის სხვაგვარად მიწოდებას კომპიუტერული და კავშირის ქსელის მეშვეობით; უსადენო კავშირის, მობილურ ინფორმაციაზე
წვდომისა და მონაცემების დისტანციური მართვის სფეროებში გამოყენებითი პროგრამების,
პროგრამული უზრუნველყოფის, ვებ საიტებისა
და მონაცემთა ბაზების უზრუნველყოფა, განთავსება, მართვა, განვითარება და ტექნიკური
მომსახურება ჯიბის კომპიუტერებზე, ლეპტოპებსა და მობილურ ელექტრონულ მოწყობილობებზე კონტენტის უკაბელო მიწოდებისათვის; ონლაინ ქსელური მომსახურების
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და
განვითარება, რომელიც საშუალებას აძლევს
მომხმარებლებს, გადასცეს და გააზიაროს პირადი საიდენტიფიკაციო მონაცემები რამოდენიმე
ონლაინ საშუალებით; დროებითი გამოყენების
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებითი პროგრამების მიწოდება სოციალური ქსელისათვის; განთავსების ონლაინ
საშუალებები ინტერაქტიული დისკუსიების
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sasaqonlo niSnebi
ჩასატარებლად, სახელდობრ, ისეთი საშუალებები, რომელიც მომხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს, ატვირთოს, შეასწოროს და გააზიაროს აუდიო, ვიდეო, ფოტოგრაფიული გამოსახულება, ტექსტი, გრაფიკა და მონაცემები;
პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორც მომსახურება
(SAAS);
პროგრამული
უზრუნველყოფა, როგორც მომსახურება (SAAS)
მომსახურების მახასიათებელი პროგრამული
უზრუნველყოფა გლობალური კომპიუტერული
ქსელის მეშვეობით ელექტრონული გამაფრთხილებელი შეტყობინებების გასაგზავნად; დამუშავების, პროექტირების, კვლევის, განვითარებისა და ტესტირების მომსახურება მობილური ხელსაწყოების გამოყენებითი პროგრამების სფეროში; პროგრამული უზრუნველყოფის
განთავსება მესამე პირისათვის ადამიანებსა და
ორგანიზაციებს შორის კავშირისათვის უსადენო და სადენიანი ქსელების გამოყენებით კომპიუტერებისა და მობილური მოწყობილობების
მეშვეობით; ტექნიკური კონსულტაციები მობილური ხელსაწყოების გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარებაში, რომელიც უზრუნველყოფს არაჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის დროებით გამოყენებას, რაც იძლევა პორტატული
ელექტრონული კავშირის მოწყობილობების,
სახელდობრ, მობილური ტელეფონების, სმარტფონების, ჯიბის კომპიუტერებისა და პლანშეტური კომპიუტერების გამოყენებითი პროგრამული
უზრუნველყოფის განვითარების, შეფასების,
ტესტირებისა და ტექნიკურ მომსახურების საშუალებას; ზემოაღნიშნულ მომსახურებებთან დაკავშირებული საინფორმაციო, საკონსულტაციო და სარეკომენდაციო მომსახურება.
45 − ონლაინ სოციალური ქსელის მომსახურება,
ასევე, გასართობი მიზნებისათვის; ინტერნეტზე
დაფუძნებული სოციალური ქსელების მომსახურება; სოციალური ქსელების ონლაინ მომსახურება, რომელიც ხელმისაწვდომია ჩატვირთვადი
გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის
ან ინტერნეტის ვებსაიტების მეშვეობით; იურიდიული მომსახურება; საკუთრების ან ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსახური; საზოგადოებრივი გაცნობის, ქსელების შექმნისა და
შეხვედრების მომსახურება; ინტერნეტით გაცნობის უზრუნველყოფა, სოციალური ქსელებისა
და შეხვედრების მომსახურება; ონლაინ სოციალური ქსელის მომსახურება პიროვნებებს შორის საზოგადოებრივი გაცნობის ან ურთიერთობის გასაადვილებლად; ინტერნეტით ან სხვა
კომპიუტერული ან კავშირის ქსელით უზრუნველყოფილი სოციალური ქსელების მომსახურება; ინფორმაციის მიწოდება სოციალური
ქსელის სფეროში; სოციალური ქსელის მომსახურება, სახელდობრ, ნაწარმის განხილვის
მეშვეობით ინფორმაციის გაცვლისა და საუბ-

რის შესაძლებლობის უზრუნველყოფა; პირადი
იდენტიფიკაციის ინფორმაციის ავთენტურობის
უზრუნველყოფა; მომხმარებლის დადასტურების მომსახურება; იდენტიფიკაციის დადასტურების მომსახურება; ზემოაღნიშნულ მომსახურებებთან დაკავშირებული საინფორმაციო,
საკონსულტაციო და სარეკომენდაციო მომსახურება.
____________________________________________
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ამსტერდამი, ნიდერლანდები
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) ყვითელი, შავი
(531) 27.05.10; 27.05.21; 29.01.12
(511)
9 − ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი
ან აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის
მაგნიტური მატარებლები; ჩამწერი დისკები;
კომპაქტდისკები, DVD და ინფორმაციის სხვა
ციფრული მატარებლები; ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა; კომპიუტერები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; კავშირგაბმულობისა და კავშირის აპარატურა; კავშირგაბმულობის კაბელი; კავშირგაბმულობის
გადამრთველები; კავშირგაბმულობის კაბელები; კავშირგაბმულობის საკომუტაციო დაფები;
კავშირგაბმულობის მულტიპლექსორები; კავშირგაბმულობის პროგრამული უზრუნველყოფა;
კავშირგაბმულობის ქსელები; კავშირგაბმულობის გადამცემები; კავშირგაბმულობის აპარატურა; კავშირგაბმულობის აღჭურვილობა; კავშირგაბმულობის მოწყობილობები; კავშირგაბმულობის ციფრული აპარატურა; კავშირგაბმულობის პორტატული აპარატურა; კავშირგაბმულობის მობილური აპარატურა; კავშირგაბმულობის ელექტრონული აპარატურა; კავშირგაბმულობის ელექტრული აპარატურა; ანტენები
კავშირგაბმულობის ქსელებისათვის; კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყოფა კავშირგაბმულობისთვის; კავშირგაბმულობის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი აპარატურა; კავშირგაბმულობის პლატის მოდულები; კავშირგაბმულობაში გამოსაყენებელი კომპიუტერული პროგრამები; მობი-
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ლურ ქსელებთან გამოსაყენებელი კავშირგაბმულობის აპარატურა; ქსელის ტექნიკური და
პროგრამული უზრუნველყოფა; გამოყენებითი
პროგრამული უზრუნველყოფა; თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა; დეკოდერის პროგრამული უზრუნველყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფის დრაივერები; ჩაწერილი პროგრამული უზრუნველყოფა და კომპიუტერული პროგრამები; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა; კონფიდენციალურობის პროგრამული უზრუნველყოფა; ინფორმაციის პროგრამული უზრუნველყოფა; გართობის პროგრამული
უზრუნველყოფა; მულტიმედიის პროგრამული
უზრუნველყოფა; საგანმანათლებლო პროგრამული უზრუნველყოფა; სწავლების პროგრამული უზრუნველყოფა; მობილური კავშირის
პროგრამული უზრუნველყოფა; უსაფრთხოების
პროგრამული უზრუნველყოფა; კავშირის პროგრამული უზრუნველყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტი; ოპერაციული პროგრამული
უზრუნველყოფა; კომპიუტერული თამაშების
პროგრამული უზრუნველყოფა; ქსელის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის პლატფორმები; ინტერნეტ მიმოწერის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა; მონაცემთა ბაზების
მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა; ოპერაციული სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული ტელეფონიის პროგრამული
უზრუნველყოფა; მონაცემთა კავშირის პროგრამული უზრუნველყოფა; ინტერაქტიული კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა;
კომპიუტერის ჩატვირთვადი გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისთვის;
მობილური მოწყობილობის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა; ონლაინ მიმოწერის
პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული
საძიებო სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა; გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა სმარტფონებისთვის; გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისთვის; გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა უსადენო მოწყობილობებისთვის; ქსელთან წვდომის სერვერის ოპერატიული პროგრამული უზრუნველყოფა; ციფრული სატელეფონო პლატფორმები და პროგრამული
უზრუნველყოფა; სმარტფონის ჩატვირთვადი
გამოყენებითი პროგრამა (პროგრამული უზრუნველყოფა); ელექტრონული ფოსტისა და მიმოწერის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისთვის; CD-ROM-ზე ჩაწერილი მულტიმედიური პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა უსადენო ქსელით კავშირისათვის;
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პროგრამული უზრუნველყოფა და გამოყენებითი
პროგრამები მობილური მოწყობილობებისთვის;
ჩატვირთვადი გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა სმარტფონებისათვის; კავშირის
პროგრამული უზრუნველყოფა გლობალურ კომპიუტერულ ქსელებთან დასაკავშირებლად; კავშირის პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუტერული ქსელების მომხმარებლებთან დასაკავშირებლად; ინტერნეტის საშუალებით სოციალური ქსელების მომსახურების გამოყენებითი
პროგრამული უზრუნველყოფა; ჩატვირთვადი
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა
გამოსახულებების, გრაფიკების, აუდიო, ვიდეო
და ტექსტის დამუშავებისათვის; მობილური
ხელსაწყოების
პროგრამები;
გამოყენებითი
პროგრამები მობილური ხელსაწყოებისათვის;
მყისიერი შეტყობინების პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისათვის და
პორტატული მოწყობილობებისათვის; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალური ქსელისთვის; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავების ინსტრუმენტები; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიყენება როგორც
გამოყენებითი პროგრამირების ინტერფეისი
(API); გამოყენებითი პროგრამირების ინტერფეისი (API) გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის შესაქმნელად; გამოყენებითი პროგრამირების ინტერფეისი (API) კომპიუტერული
პროგრამული უზრუნველყოფისათვის, რომელიც
აადვილებს
სოციალური
ქსელების
ონლაინ მომსახურებასა და მონაცემების მოძიებას, ატვირთვას, ჩამოტვირთვას, წვდომასა
და მართვას; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა ონლაინ თანამეგობრობის შექმნის, მართვისა და ურთიერთქმედებისათვის;
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა
გამოსახულებების,
აუდიო-ვიზუალური
და
ვიდეო კონტენტის გარდაქმნისა და გადაცემის
განსახორციელებლად; ელექტრონული შეტყობინებების გაგზავნისა და მიღების პროგრამული უზრუნველყოფა; გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა ინტერნეტისა და სხვა
საკომუნიკაციო ქსელების საშუალებით ტექსტური შეტყობინებების, მყისიერი შეტყობინებების, ონლაინ ბლოგ-ჟურნალების, ტექსტის,
ვებ მისამართებისა და გამოსახულებების გადაცემის, წვდომის, ორგანიზებისა და მართვის
განსახორციელებლად; ჩატვირთვადი ონლაინ
ელექტრონული პუბლიკაციები; ჩატვირთვადი
პროგრამული უზრუნველყოფა გამოყენებითი
პროგრამის სახით კომპიუტერებთან, ხელის
პორტატულ ციფრულ ელექტრონულ საკომუნიკაციო მოწყობილობებთან, მობილურ მოწყობილობებთან და სადენიან და უსადენო კომუნიკაციის მოწყობილობებთან კავშირის გასაადვილებლად;
პროგრამული
უზრუნველყოფა
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გლობალურ კომპიუტერულ ქსელთან წვდომის,
ინფორმაციის გაგზავნისა და მიღებისათვის;
მობილური კავშირგაბმულობის აღჭურვილობა;
მობილური კავშირგაბმულობის მიკროტელეფონური გარნიტურა; მობილური ტელეფონები;
კავშირგაბმულობის ქსელებისა და კავშირგაბმულობის აპარატურის დრაივერების პროგრამული უზრუნველყოფა; ელექტრონული პუბლიკაციები (ჩატვირთვადი); SIM-ბარათები; მაგნიტურკოდიანი ბარათები; ჩიპები (ინტეგრალური
სქემები); კავშირგაბმულობაში, სატელეფონო
სადგურებში, ნომრის მაჩვენებელ- და რადიო
პეიჯერულ აპარატებში გამოსაყენებელი ელექტრონული აპარატურა; სიგნალების დისტანციური მართვის ელექტრონული აპარატურა;
ელექტრონული სიგნალის გადამცემები; გადამცემები ტელეფონებისათვის; გადამცემები
(კავშირგაბმულობა); ელექტრონული სატელეფონო ცნობარები; მაგნიტურ და ოპტიკურ
მონაცემთა მატარებლები და ინფორმაციის მატარებლები; ხმის, გამოსახულების ან მონაცემთა სამაუწყებლო, ჩამწერი, გადამცემი ან
აღმწარმოებელი ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; მეხსიერების ბარათები და მეხსიერების
ბარათის წამკითხველები; ზემოაღნიშნული საქონლის ნაწილები და ფიტინგები.

ლება; მედია დაგეგმვისა და მედია შესყიდვის
მომსახურება; ბრენდის კონსალტინგი; სარეკლამო მასალის გაფორმება მესამე პირთათვის;
ბაზრის მოკვლევისა და საინფორმაციო მომსახურების უზრუნველყოფა; საქმიანი და სარეკლამო მომსახურება; სარეკლამო მომსახურება
რეკლამის ეფექტურობის მოსაკვლევად; საკონსულტაციო მომსახურება რეკლამის სფეროში;
საკონსულტაციო მომსახურება რეკლამის სფეროში, კერძოდ, მესამე პირთა მარკეტინგული
ღონისძიებების მოდიფიცირება; კომერციული
ინფორმაციის მომსახურება; რეკლამის მართვა;
ონლაინ კომპიუტერული მონაცემთა ბაზითა და
ონლაინ საძიებო მონაცემთა ბაზით უზრუნველყოფა სოციალური ქსელის სფეროში; გართობის
სფეროში საგანმანათლებლო, დასვენებისა და
თავშესაქცევი მიზნით კომპიუტერული, ელექტრონული და ონლაინ მონაცემთა ბაზებით
უზრუნველყოფა; ადმინისტრაციული მომსახურება მესამე პირთა საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის გასაადვილებლად კომპიუტერული და კავშირის ქსელების მეშვეობით;
ზემოაღნიშნულ მომსახურებებთან დაკავშირებული საინფორმაციო, საკონსულტაციო და
სარეკომენდაციო მომსახურება; მონაცემთა
ბაზების მართვა.

35 − რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; ვაჭრობის, რეკლამის და საქმიანობაში
ხელშეწყობის მომსახურება; ონლაინ რეკლამისა და ვაჭრობის მომსახურება; ბაზრის
შესწავლისა და საინფორმაციო მომსახურება;
სარეკლამო ტექსტების გამოქვეყნება; მესამე
პირთა საქონლისა
და მომსახურების გასაღებაში ხელშეწყობა კომპიუტერული და კავშირის ქსელების მეშვეობით; ქსელური ონლაინ
ბიზნესის მომსახურება; რეკლამის გავრცელება
მესამე პირთათვის ონლაინ ელექტრონული
კავშირის ქსელის მეშვეობით; საქმიანი მონაცემების ანალიზი; სტატისტიკური საქმიანი
ინფორმაციით უზრუნველყოფა; ქსელური საქმიანობა; საქმიანი ინფორმაციის მომსახურება,
უზრუნველყოფილი ონლაინ ელექტრონულ
მონაცემთა ბაზის მეშვეობით გლობალურ
კომპიუტერულ ქსელში; ონლაინ სარეკლამო
ქსელის მომსახურება სოციალური ქსელის
მომხმარებლების საქმიანობებთან დაკავშირების მიზნით; კონსულტაციები საქმიანობის
სფეროში; საქმიანი აქტივობის მონიტორინგის
მომსახურება, სახელდობრ, საქმიანობის ეფექტურობის კრიტიკული მაჩვენებლების ანალიზი
რეალურ დროში მონაცემების საფუძველზე;
მონაცემთა ბაზის კომპიუტერიზებული მართვის
მომსახურება; საძიებო და მოძიებული ინფორმაცია, საიტები და წყაროები, განთავსებული
კომპიუტერულ ქსელებში მესამე პირთათვის;
ინტერაქტიული სარეკლამო მასალის გავრცე-

36 − დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; მონეტარული საქმიანობა; საქმიანობა უძრავი ქონების
სფეროში; ფინანსური ოპერაციების მომსახურება; ფინანსური ოპერაციების დამუშავების
მომსახურება, სახელდობრ, კომპიუტერული და
საკომუნიკაციო ქსელების საშუალებით ფინანსური ოპერაციების კლირინგი და შეჯერება;
გადახდის დამუშავების მომსახურება; კომპიუტერული და საკომუნიკაციო ქსელის მომხმარებელთათვის ანგარიშის გადახდის მონაცემების ელექტრონული დამუშავება და გადაცემა;
ელექტრონული ფულადი სახსრების გადარიცხვების მომსახურება; ელექტრონული ფულადი
გადარიცხვების მომსახურება; ანგარიშის გადახდის მომსახურება; ფინანსური მომსახურება,
სახელდობრ, ონლაინ განთავსებული ღირებულებების ელექტრონული ანგარიშების ელექტრონულ სივრცეში უზრუნველყოფა; ნაღდი
ფულის მართვის მომსახურება; ნაღდი ფულადი
ხარჯების მომსახურება და ტრანზაქციების
სანქციონირების, იდენტიფიცირებისა და დავალიანების დაფარვის მომსახურება; ელექტრონული ვაჭრობის გადახდის მომსახურება;
ელექტრონული ვაჭრობის გადახდის მომსახურება, სახელდობრ, კონსოლიდირებული ანგარიშების შექმნა ინტერნეტის საშუალებით
საქონლისა და მომსახურების შესაძენად; ფინანსური ოპერაციების მომსახურება, სახელდობრ,
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის მეშვეობით უსაფრთხო კომერციული კლირინგის
ოპერაციები; სხვადასხვა სახის გადახდის მომ-
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სახურებების უზრუნველყოფა; საკრედიტო ბარათის დამუშავება და გადასახადების გადარიცხვა და მათი გადახდა გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; დისტანციური გადახდის მომსახურება; ელექტრონული გადახდისა და ინფორმაციის მართვის მომსახურება;
ფულადი სახსრების ელექტრონული გადარიცხვა კავშირგაბმულობის მეშვეობით; გადახდის
მომსახურება უკაბელო კავშირგაბმულობის
აპარატურისა და მოწყობილობების მეშვეობით;
ზემოაღნიშნულ მომსახურებებთან დაკავშირებული საინფორმაციო, საკონსულტაციო და
სარეკომენდაციო მომსახურება.
38 − კავშირგაბმულობა; საკომუნიკაციო მომსახურება მობილური ტელეფონით; რადიოტელეფონური კავშირი; რადიო სარელეო კავშირის
მომსახურება; სატელიტური კავშირის მომსახურება; სატელეფონო კავშირის მომსახურება;
ფაქსიმილური გადაცემის მომსახურება; განცხადებების ელექტრონული დაფების მომსახურება; კავშირგაბმულობის მარშრუტიზაციისა
და შეერთების მომსახურება; შეტყობინებებისა
და გამოსახულებების გადაცემა კომპიუტერის
დახმარებით; შეტყობინებების, ფოტოგრაფიებისა და ვიდეო გამოსახულებების გადაცემა მობილური სატელეფონო მომსახურებითა და სატელიტით; სატელეფონო მომსახურება; სატელეფონო მომსახურების აბონირება; ელექტრონული საფოსტო მომსახურება; გლობალურ
კომპიუტერულ ქსელში მომხმარებლის შეღწევის უზრუნველყოფა ინფორმაციის ფართო სპექტრის მონაცემთა გადაცემისა და მიღებისათვის;
მომხმარებლის შეღწევის უზრუნველყოფა გლობალურ ქსელში; კავშირგაბმულობის კავშირის
უზრუნველყოფა
გლობალურ კომპიუტერულ
ქსელთან; ტელეკონფერენციების მომსახურება;
ვიდეო ტელეკონფერენციების მომსახურება;
კავშირგაბმულობის მოწყობილობების გაქირავება; სატელეფონო მოწყობილობების გაქირავება; კავშირგაბმულობის ქსელის მეშვეობით
მონაცემთა გადაცემისა და მიღების მომსახურება; ხმის, მონაცემთა, აუდიო, ვიდეო, ტექსტისა და გრაფიკის ელექტრონული გაცვლა კომპიუტერული და კავშირგაბმულობის ქსელის საშუალებით; მყისიერი მიმოწერის მომსახურება;
ინტერნეტ პროტოკოლის ხმოვანი მომსახურება
(VOIP); აუდიო ტელეკონფერენცია; ვებ მიმოწერა; მომხმარებლებს შორის ციფრული ფოტოფაილების, ვიდეო- და აუდიოვიზუალური
კონტენტის პირინგული (P2P) ელექტრონული
გადაცემა; კომპიუტერულ, ელექტრონულ და
ონლაინ მონაცემთა ბაზებთან წვდომის უზრუნველყოფა; კავშირგაბმულობის მომსახურება,
სახელდობრ, მონაცემთა, შეტყობინებების, გრაფიკების, გამოსახულებების, აუდიო და ვიდეო
ინფორმაციის ელექტრონული გადაცემა; ონლაინ ,,სასაუბრო ოთახების“, მყისიერი შეტყობინე-
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ბის მომსახურებისა და განცხადებების ელექტრონული დაფების უზრუნველყოფა; სოციალურ
ქსელთან დაკავშირებულ კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებთან წვდომის უზრუნველყოფა;
კომპიუტერული ან სხვა კავშირის ქსელების
მეშვეობით აუდიო, ტექსტური და ვიდეო მაუწყებლობის მომსახურება; საერთო ინტერესის
თემებზე ონლაინ ფორუმებით კავშირის უზრუნველყოფა; კომპიუტერების, პორტატული და
ჯიბის კომპიუტერებისა და სადენიანი და
უსადენო კავშირგაბმულობის მოწყობილობების
მომხმარებლებს შორის რეალურ დროში ურთიერთკავშირისათვის ონლაინ და კავშირგაბმულობის საშუალებებით უზრუნველყოფა; მყისიერი შეტყობინებების მომსახურება, ვებ შეტყობინებების მომსახურება და ტექსტური შეტყობინებების მომსახურება; მაუწყებლობის მომსახურება; ვებ მაუწყებლობის მომსახურება; ზემოაღნიშნულ მომსახურებებთან დაკავშირებული
სარეკომენდაციო, საინფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახურება.
41 − განათლება; სწავლების უზრუნველყოფა;
გართობა;
სპორტული
და
კულტურული
ღონისძიებები; ფოტოგადაღების მომსახურება
და ვიდეო გართობის სერვისი; ონლაინ ჟურნალების გამოქვეყნება, კერძოდ, მომხმარებლის
მიერ განსაზღვრული კონტენტის შემცველი
ვებლოგები (ბლოგები); ონლაინ ელექტრონული პუბლიკაციების (არაჩატვირთვადი) გამოქვეყნება, ონლაინ ჟურნალების გამოქვეყნება,
სახელდობრ, სოციალურ ქსელებთან დაკავშირებული მომხმარებლის კონტენტის შემცველი
ბლოგები; ონლაინ ჟურნალების გამოქვეყნება,
სახელდობრ, საერთო ინტერესის სფეროში კერძო ინფორმაციისა და მოსაზრების შემცველი
ბლოგები; თემების ფართო სპექტრთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება გართობისა და
კულტურული მიზნებისათვის; პერიოდული გამოცემების გამოქვეყნება; ონლაინ ელექტრონული გამოცემების (არაჩატვირთვადი) უზრუნველყოფა; გართობასთან ან განათლებასთან
დაკავშირებული ონლაინ უზრუნველყოფილი
ინფორმაციის მიწოდება
კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან ან გლობალური კომპიუტერული
ქსელიდან; ზემოაღნიშნულ მომსახურებებთან
დაკავშირებული საინფორმაციო, საკონსულტაციო და სარეკომენდაციო მომსახურება.
42 − სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა და
დამუშავება; სამრეწველო ანალიზისა და
კვლევის მომსახურება; კომპიუტერული ტექნიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და განვითარება; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნიკური მომსახურება, განვითარება და დამუშავება; კომპიუტერული პროგრამირება; კომპიუტერული სის-
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ტემების ანალიზი; კავშირგაბმულობის აპარატურასთან დაკავშირებული დამუშავებისა და
დაგეგმვის მომსახურება; ონლაინ არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება; ონლაინ არაჩატვირთვადი პროგრამული
უზრუნველყოფის დროებითი გამოყენების უზრუნველყოფა; ონლაინ არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფისა და მყისიერი მიმოწერის გამოყენებითი პროგრამების დროებითი
გამოყენების უზრუნველყოფა; ინტერნეტ პროტოკოლის ხმოვანი მომსახურება (VOIP), ვიდეო
და აუდიო კონფერენციები; კომპიუტერული გამოყენებითი პროგრამების სამართავი არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის
მიწოდება, რომელიც ხელმისაწვდომია გლობალურ კომპიუტერულ ქსელში; ონლაინ არაჩატვირთვადი ინტერნეტ ბრაუზერის პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება; მობილური
კავშირის მოწყობილობის ონლაინ არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება კომპიუტერების, პორტატული კომპიუტერებისა და მობილური კავშირგაბმულობის მოწყობილობების ინტერნეტთან მობილური წვდომის
გაზრდის მიზნით; დარეგისტრირებულ მომხმარებელთათვის ონლაინ თანამეგობრობის შესაქმნელი პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და განვითარება დისკუსიებში და საზოგადოებრივ ქსელში მონაწილეობის მისაღებად,
ასევე, სოციალურ ქსელში ჩასართავად; ელექტრონული საშუალებების განთავსება მესამე
პირთათვის კავშირის ქსელის მეშვეობით დისკუსიების ორგანიზებისა და ჩატარებისათვის;
გამოყენებითი პროგრამის მომსახურების პროვაიდერი (ASP); გამოყენებითი პროგრამების, პროგრამული უზრუნველყოფის, ვებ გვერდებისა და
მონაცემთა ბაზების უზრუნველყოფა, განთავსება, მართვა, განვითარება და ტექნიკური მომსახურება; გამოყენებითი პროგრამის მომსახურების პროვაიდერის (ASP) მიწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა, რათა უზრუნველყოს ან
ხელი შეუწყოს შექმნას, რედაქტირებას, ატვირთვას, ჩამოტვირთვას, წვდომას, ნახვას, განთავსებას, ჩვენებას, მონიშნვას, ვებ-ჟურნალში
განთავსებას, გაშუქებას, დაკავშირებას, ანოტირებას, კომენტირებას, ჩართვას, გადაცემასა და
გაზიარებას ან ელექტრონული მედიის ან
ინფორმაციის სხვაგვარად მიწოდებას კომპიუტერული და კავშირის ქსელის მეშვეობით; უსადენო კავშირის, მობილურ ინფორმაციაზე
წვდომისა და მონაცემების დისტანციური მართვის სფეროებში გამოყენებითი პროგრამების,
პროგრამული უზრუნველყოფის, ვებ საიტებისა
და მონაცემთა ბაზების უზრუნველყოფა, განთავსება, მართვა, განვითარება და ტექნიკური
მომსახურება ჯიბის კომპიუტერებზე, ლეპტოპებსა და მობილურ ელექტრონულ მოწყობილობებზე კონტენტის უკაბელო მიწოდები-

სათვის; ონლაინ ქსელური მომსახურების
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და
განვითარება, რომელიც საშუალებას აძლევს
მომხმარებლებს, გადასცეს და გააზიაროს პირადი საიდენტიფიკაციო მონაცემები რამოდენიმე
ონლაინ საშუალებით; დროებითი გამოყენების
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებითი პროგრამების მიწოდება სოციალური ქსელისათვის; განთავსების ონლაინ
საშუალებები ინტერაქტიული დისკუსიების
ჩასატარებლად, სახელდობრ, ისეთი საშუალებები, რომელიც მომხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს, ატვირთოს, შეასწოროს და გააზიაროს აუდიო, ვიდეო, ფოტოგრაფიული გამოსახულება, ტექსტი, გრაფიკა და მონაცემები;
პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორც მომსახურება
(SAAS);
პროგრამული
უზრუნველყოფა, როგორც მომსახურება (SAAS)
მომსახურების მახასიათებელი პროგრამული
უზრუნველყოფა გლობალური კომპიუტერული
ქსელის მეშვეობით ელექტრონული გამაფრთხილებელი შეტყობინებების გასაგზავნად; დამუშავების, პროექტირების, კვლევის, განვითარებისა და ტესტირების მომსახურება მობილური ხელსაწყოების გამოყენებითი პროგრამების სფეროში; პროგრამული უზრუნველყოფის
განთავსება მესამე პირისათვის ადამიანებსა და
ორგანიზაციებს შორის კავშირისათვის უსადენო და სადენიანი ქსელების გამოყენებით კომპიუტერებისა და მობილური მოწყობილობების
მეშვეობით; ტექნიკური კონსულტაციები მობილური ხელსაწყოების გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარებაში, რომელიც უზრუნველყოფს არაჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის დროებით გამოყენებას, რაც იძლევა პორტატული
ელექტრონული კავშირის მოწყობილობების,
სახელდობრ, მობილური ტელეფონების, სმარტფონების, ჯიბის კომპიუტერებისა და პლანშეტური კომპიუტერების გამოყენებითი პროგრამული
უზრუნველყოფის განვითარების, შეფასების,
ტესტირებისა და ტექნიკურ მომსახურების საშუალებას; ზემოაღნიშნულ მომსახურებებთან დაკავშირებული საინფორმაციო, საკონსულტაციო და სარეკომენდაციო მომსახურება.
45 − ონლაინ სოციალური ქსელის მომსახურება,
ასევე, გასართობი მიზნებისათვის; ინტერნეტზე
დაფუძნებული სოციალური ქსელების მომსახურება; სოციალური ქსელების ონლაინ მომსახურება, რომელიც ხელმისაწვდომია ჩატვირთვადი
გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის
ან ინტერნეტის ვებსაიტების მეშვეობით; იურიდიული მომსახურება; საკუთრების ან ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსახური; საზოგადოებრივი გაცნობის, ქსელების შექმნისა და
შეხვედრების მომსახურება; ინტერნეტით გაცნობის უზრუნველყოფა, სოციალური ქსელებისა
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და შეხვედრების მომსახურება; ონლაინ სოციალური ქსელის მომსახურება პიროვნებებს შორის საზოგადოებრივი გაცნობის ან ურთიერთობის გასაადვილებლად; ინტერნეტით ან სხვა
კომპიუტერული ან კავშირის ქსელით უზრუნველყოფილი სოციალური ქსელების მომსახურება; ინფორმაციის მიწოდება სოციალური
ქსელის სფეროში; სოციალური ქსელის მომსახურება, სახელდობრ, ნაწარმის განხილვის
მეშვეობით ინფორმაციის გაცვლისა და საუბრის შესაძლებლობის უზრუნველყოფა; პირადი
იდენტიფიკაციის ინფორმაციის ავთენტურობის
უზრუნველყოფა; მომხმარებლის დადასტურების მომსახურება; იდენტიფიკაციის დადასტურების მომსახურება; ზემოაღნიშნულ მომსახურებებთან დაკავშირებული საინფორმაციო,
საკონსულტაციო და სარეკომენდაციო მომსახურება.
____________________________________________
(260) AM 2018 95413 A
(210) AM 95413
(220) 2017 12 07
(310) 017207457
(320) 2017 09 13
(330) EUIPO
(731) ვეონ ამსტერდამ ბვ
კლოდ დებიუსილან 88, 1082
MD ამსტერდამი, ნიდერლანდები
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

VEON Be Free

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 − ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი
ან აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის
მაგნიტური მატარებლები; ჩამწერი დისკები;
კომპაქტდისკები, DVD და ინფორმაციის სხვა
ციფრული მატარებლები; ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა; კომპიუტერები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; კავშირგაბმულობისა და კავშირის აპარატურა; კავშირგაბმულობის კაბელი; კავშირგაბმულობის
გადამრთველები; კავშირგაბმულობის კაბელები; კავშირგაბმულობის საკომუტაციო დაფები;
კავშირგაბმულობის მულტიპლექსორები; კავშირგაბმულობის პროგრამული უზრუნველყოფა;
კავშირგაბმულობის ქსელები; კავშირგაბმულობის გადამცემები; კავშირგაბმულობის აპარატურა; კავშირგაბმულობის აღჭურვილობა; კავშირგაბმულობის მოწყობილობები; კავშირგაბმულობის ციფრული აპარატურა; კავშირგაბმულობის პორტატული აპარატურა; კავშირგაბმულობის მობილური აპარატურა; კავშირგაბმულობის ელექტრონული აპარატურა; კავშირგაბმულობის ელექტრული აპარატურა; ანტენები
48

კავშირგაბმულობის ქსელებისათვის; კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყოფა კავშირგაბმულობისთვის; კავშირგაბმულობის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი აპარატურა; კავშირგაბმულობის პლატის მოდულები; კავშირგაბმულობაში გამოსაყენებელი კომპიუტერული პროგრამები; მობილურ ქსელებთან გამოსაყენებელი კავშირგაბმულობის აპარატურა; ქსელის ტექნიკური და
პროგრამული უზრუნველყოფა; გამოყენებითი
პროგრამული უზრუნველყოფა; თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა; დეკოდერის პროგრამული უზრუნველყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფის დრაივერები; ჩაწერილი პროგრამული უზრუნველყოფა და კომპიუტერული პროგრამები; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა; კონფიდენციალურობის პროგრამული უზრუნველყოფა; ინფორმაციის პროგრამული უზრუნველყოფა; გართობის პროგრამული
უზრუნველყოფა; მულტიმედიის პროგრამული
უზრუნველყოფა; საგანმანათლებლო პროგრამული უზრუნველყოფა; სწავლების პროგრამული უზრუნველყოფა; მობილური კავშირის
პროგრამული უზრუნველყოფა; უსაფრთხოების
პროგრამული უზრუნველყოფა; კავშირის პროგრამული უზრუნველყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტი; ოპერაციული პროგრამული
უზრუნველყოფა; კომპიუტერული თამაშების
პროგრამული უზრუნველყოფა; ქსელის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის პლატფორმები; ინტერნეტ მიმოწერის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა; მონაცემთა ბაზების
მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა; ოპერაციული სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული ტელეფონიის პროგრამული
უზრუნველყოფა; მონაცემთა კავშირის პროგრამული უზრუნველყოფა; ინტერაქტიული კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა;
კომპიუტერის ჩატვირთვადი გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისთვის;
მობილური მოწყობილობის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა; ონლაინ მიმოწერის
პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული
საძიებო სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა; გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა სმარტფონებისთვის; გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისთვის; გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა უსადენო მოწყობილობებისთვის; ქსელთან წვდომის სერვერის ოპერატიული პროგრამული უზრუნველყოფა; ციფრული სატელეფონო პლატფორმები და პროგრამული
უზრუნველყოფა; სმარტფონის ჩატვირთვადი
გამოყენებითი პროგრამა (პროგრამული უზრუნველყოფა); ელექტრონული ფოსტისა და მიმო-
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წერის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისთვის; CD-ROM-ზე ჩაწერილი მულტიმედიური პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა უსადენო ქსელით კავშირისათვის;
პროგრამული უზრუნველყოფა და გამოყენებითი
პროგრამები მობილური მოწყობილობებისთვის;
ჩატვირთვადი გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა სმარტფონებისათვის; კავშირის
პროგრამული უზრუნველყოფა გლობალურ კომპიუტერულ ქსელებთან დასაკავშირებლად; კავშირის პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუტერული ქსელების მომხმარებლებთან დასაკავშირებლად; ინტერნეტის საშუალებით სოციალური ქსელების მომსახურების გამოყენებითი
პროგრამული უზრუნველყოფა; ჩატვირთვადი
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა
გამოსახულებების, გრაფიკების, აუდიო, ვიდეო
და ტექსტის დამუშავებისათვის; მობილური
ხელსაწყოების
პროგრამები;
გამოყენებითი
პროგრამები მობილური ხელსაწყოებისათვის;
მყისიერი შეტყობინების პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისათვის და
პორტატული მოწყობილობებისათვის; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალური ქსელისთვის; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავების ინსტრუმენტები; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიყენება როგორც
გამოყენებითი პროგრამირების ინტერფეისი
(API); გამოყენებითი პროგრამირების ინტერფეისი (API) გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის შესაქმნელად; გამოყენებითი პროგრამირების ინტერფეისი (API) კომპიუტერული
პროგრამული უზრუნველყოფისათვის, რომელიც
აადვილებს
სოციალური
ქსელების
ონლაინ მომსახურებასა და მონაცემების მოძიებას, ატვირთვას, ჩამოტვირთვას, წვდომასა
და მართვას; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა ონლაინ თანამეგობრობის შექმნის, მართვისა და ურთიერთქმედებისათვის;
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა
გამოსახულებების,
აუდიო-ვიზუალური
და
ვიდეო კონტენტის გარდაქმნისა და გადაცემის
განსახორციელებლად; ელექტრონული შეტყობინებების გაგზავნისა და მიღების პროგრამული უზრუნველყოფა; გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა ინტერნეტისა და სხვა
საკომუნიკაციო ქსელების საშუალებით ტექსტური შეტყობინებების, მყისიერი შეტყობინებების, ონლაინ ბლოგ-ჟურნალების, ტექსტის,
ვებ მისამართებისა და გამოსახულებების გადაცემის, წვდომის, ორგანიზებისა და მართვის
განსახორციელებლად; ჩატვირთვადი ონლაინ
ელექტრონული პუბლიკაციები; ჩატვირთვადი
პროგრამული უზრუნველყოფა გამოყენებითი

პროგრამის სახით კომპიუტერებთან, ხელის
პორტატულ ციფრულ ელექტრონულ საკომუნიკაციო მოწყობილობებთან, მობილურ მოწყობილობებთან და სადენიან და უსადენო კომუნიკაციის მოწყობილობებთან კავშირის გასაადვილებლად;
პროგრამული
უზრუნველყოფა
გლობალურ კომპიუტერულ ქსელთან წვდომის,
ინფორმაციის გაგზავნისა და მიღებისათვის;
მობილური კავშირგაბმულობის აღჭურვილობა;
მობილური კავშირგაბმულობის მიკროტელეფონური გარნიტურა; მობილური ტელეფონები;
კავშირგაბმულობის ქსელებისა და კავშირგაბმულობის აპარატურის დრაივერების პროგრამული უზრუნველყოფა; ელექტრონული პუბლიკაციები (ჩატვირთვადი); SIM-ბარათები; მაგნიტურკოდიანი ბარათები; ჩიპები (ინტეგრალური
სქემები); კავშირგაბმულობაში, სატელეფონო
სადგურებში, ნომრის მაჩვენებელ- და რადიო
პეიჯერულ აპარატებში გამოსაყენებელი ელექტრონული აპარატურა; სიგნალების დისტანციური მართვის ელექტრონული აპარატურა;
ელექტრონული სიგნალის გადამცემები; გადამცემები ტელეფონებისათვის; გადამცემები
(კავშირგაბმულობა); ელექტრონული სატელეფონო ცნობარები; მაგნიტურ და ოპტიკურ
მონაცემთა მატარებლები და ინფორმაციის მატარებლები; ხმის, გამოსახულების ან მონაცემთა სამაუწყებლო, ჩამწერი, გადამცემი ან
აღმწარმოებელი ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; მეხსიერების ბარათები და მეხსიერების
ბარათის წამკითხველები; ზემოაღნიშნული საქონლის ნაწილები და ფიტინგები.
35 − რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; ვაჭრობის, რეკლამის და საქმიანობაში
ხელშეწყობის მომსახურება; ონლაინ რეკლამისა და ვაჭრობის მომსახურება; ბაზრის
შესწავლისა და საინფორმაციო მომსახურება;
სარეკლამო ტექსტების გამოქვეყნება; მესამე
პირთა საქონლისა
და მომსახურების გასაღებაში ხელშეწყობა კომპიუტერული და კავშირის ქსელების მეშვეობით; ქსელური ონლაინ
ბიზნესის მომსახურება; რეკლამის გავრცელება
მესამე პირთათვის ონლაინ ელექტრონული
კავშირის ქსელის მეშვეობით; საქმიანი მონაცემების ანალიზი; სტატისტიკური საქმიანი
ინფორმაციით უზრუნველყოფა; ქსელური საქმიანობა; საქმიანი ინფორმაციის მომსახურება,
უზრუნველყოფილი ონლაინ ელექტრონულ
მონაცემთა ბაზის მეშვეობით გლობალურ
კომპიუტერულ ქსელში; ონლაინ სარეკლამო
ქსელის მომსახურება სოციალური ქსელის
მომხმარებლების საქმიანობებთან დაკავშირების მიზნით; კონსულტაციები საქმიანობის
სფეროში; საქმიანი აქტივობის მონიტორინგის
მომსახურება, სახელდობრ, საქმიანობის ეფექტურობის კრიტიკული მაჩვენებლების ანალიზი
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რეალურ დროში მონაცემების საფუძველზე;
მონაცემთა ბაზის კომპიუტერიზებული მართვის
მომსახურება; საძიებო და მოძიებული ინფორმაცია, საიტები და წყაროები, განთავსებული
კომპიუტერულ ქსელებში მესამე პირთათვის;
ინტერაქტიული სარეკლამო მასალის გავრცელება; მედია დაგეგმვისა და მედია შესყიდვის
მომსახურება; ბრენდის კონსალტინგი; სარეკლამო მასალის გაფორმება მესამე პირთათვის;
ბაზრის მოკვლევისა და საინფორმაციო მომსახურების უზრუნველყოფა; საქმიანი და სარეკლამო მომსახურება; სარეკლამო მომსახურება
რეკლამის ეფექტურობის მოსაკვლევად; საკონსულტაციო მომსახურება რეკლამის სფეროში;
საკონსულტაციო მომსახურება რეკლამის სფეროში, კერძოდ, მესამე პირთა მარკეტინგული
ღონისძიებების მოდიფიცირება; კომერციული
ინფორმაციის მომსახურება; რეკლამის მართვა;
ონლაინ კომპიუტერული მონაცემთა ბაზითა და
ონლაინ საძიებო მონაცემთა ბაზით უზრუნველყოფა სოციალური ქსელის სფეროში; გართობის
სფეროში საგანმანათლებლო, დასვენებისა და
თავშესაქცევი მიზნით კომპიუტერული, ელექტრონული და ონლაინ მონაცემთა ბაზებით
უზრუნველყოფა; ადმინისტრაციული მომსახურება მესამე პირთა საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის გასაადვილებლად კომპიუტერული და კავშირის ქსელების მეშვეობით;
ზემოაღნიშნულ მომსახურებებთან დაკავშირებული საინფორმაციო, საკონსულტაციო და
სარეკომენდაციო მომსახურება; მონაცემთა
ბაზების მართვა.
36 − დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; მონეტარული საქმიანობა; საქმიანობა უძრავი ქონების
სფეროში; ფინანსური ოპერაციების მომსახურება; ფინანსური ოპერაციების დამუშავების
მომსახურება, სახელდობრ, კომპიუტერული და
საკომუნიკაციო ქსელების საშუალებით ფინანსური ოპერაციების კლირინგი და შეჯერება;
გადახდის დამუშავების მომსახურება; კომპიუტერული და საკომუნიკაციო ქსელის მომხმარებელთათვის ანგარიშის გადახდის მონაცემების ელექტრონული დამუშავება და გადაცემა;
ელექტრონული ფულადი სახსრების გადარიცხვების მომსახურება; ელექტრონული ფულადი
გადარიცხვების მომსახურება; ანგარიშის გადახდის მომსახურება; ფინანსური მომსახურება,
სახელდობრ, ონლაინ განთავსებული ღირებულებების ელექტრონული ანგარიშების ელექტრონულ სივრცეში უზრუნველყოფა; ნაღდი
ფულის მართვის მომსახურება; ნაღდი ფულადი
ხარჯების მომსახურება და ტრანზაქციების
სანქციონირების, იდენტიფიცირებისა და დავალიანების დაფარვის მომსახურება; ელექტრონული ვაჭრობის გადახდის მომსახურება;
ელექტრონული ვაჭრობის გადახდის მომსახურება, სახელდობრ, კონსოლიდირებული ანგა-
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რიშების შექმნა ინტერნეტის საშუალებით
საქონლისა და მომსახურების შესაძენად; ფინანსური ოპერაციების მომსახურება, სახელდობრ,
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის მეშვეობით უსაფრთხო კომერციული კლირინგის
ოპერაციები; სხვადასხვა სახის გადახდის მომსახურებების უზრუნველყოფა; საკრედიტო ბარათის დამუშავება და გადასახადების გადარიცხვა და მათი გადახდა გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; დისტანციური გადახდის მომსახურება; ელექტრონული გადახდისა და ინფორმაციის მართვის მომსახურება;
ფულადი სახსრების ელექტრონული გადარიცხვა კავშირგაბმულობის მეშვეობით; გადახდის
მომსახურება უკაბელო კავშირგაბმულობის
აპარატურისა და მოწყობილობების მეშვეობით;
ზემოაღნიშნულ მომსახურებებთან დაკავშირებული საინფორმაციო, საკონსულტაციო და
სარეკომენდაციო მომსახურება.
38 − კავშირგაბმულობა; საკომუნიკაციო მომსახურება მობილური ტელეფონით; რადიოტელეფონური კავშირი; რადიო სარელეო კავშირის
მომსახურება; სატელიტური კავშირის მომსახურება; სატელეფონო კავშირის მომსახურება;
ფაქსიმილური გადაცემის მომსახურება; განცხადებების ელექტრონული დაფების მომსახურება; კავშირგაბმულობის მარშრუტიზაციისა
და შეერთების მომსახურება; შეტყობინებებისა
და გამოსახულებების გადაცემა კომპიუტერის
დახმარებით; შეტყობინებების, ფოტოგრაფიებისა და ვიდეო გამოსახულებების გადაცემა მობილური სატელეფონო მომსახურებითა და სატელიტით; სატელეფონო მომსახურება; სატელეფონო მომსახურების აბონირება; ელექტრონული საფოსტო მომსახურება; გლობალურ
კომპიუტერულ ქსელში მომხმარებლის შეღწევის უზრუნველყოფა ინფორმაციის ფართო სპექტრის მონაცემთა გადაცემისა და მიღებისათვის;
მომხმარებლის შეღწევის უზრუნველყოფა გლობალურ ქსელში; კავშირგაბმულობის კავშირის
უზრუნველყოფა
გლობალურ კომპიუტერულ
ქსელთან; ტელეკონფერენციების მომსახურება;
ვიდეო ტელეკონფერენციების მომსახურება;
კავშირგაბმულობის მოწყობილობების გაქირავება; სატელეფონო მოწყობილობების გაქირავება; კავშირგაბმულობის ქსელის მეშვეობით
მონაცემთა გადაცემისა და მიღების მომსახურება; ხმის, მონაცემთა, აუდიო, ვიდეო, ტექსტისა და გრაფიკის ელექტრონული გაცვლა კომპიუტერული და კავშირგაბმულობის ქსელის საშუალებით; მყისიერი მიმოწერის მომსახურება;
ინტერნეტ პროტოკოლის ხმოვანი მომსახურება
(VOIP); აუდიო ტელეკონფერენცია; ვებ მიმოწერა; მომხმარებლებს შორის ციფრული ფოტოფაილების, ვიდეო- და აუდიოვიზუალური
კონტენტის პირინგული (P2P) ელექტრონული
გადაცემა; კომპიუტერულ, ელექტრონულ და
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ონლაინ მონაცემთა ბაზებთან წვდომის უზრუნველყოფა; კავშირგაბმულობის მომსახურება,
სახელდობრ, მონაცემთა, შეტყობინებების, გრაფიკების, გამოსახულებების, აუდიო და ვიდეო
ინფორმაციის ელექტრონული გადაცემა; ონლაინ ,,სასაუბრო ოთახების“, მყისიერი შეტყობინების მომსახურებისა და განცხადებების ელექტრონული დაფების უზრუნველყოფა; სოციალურ
ქსელთან დაკავშირებულ კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებთან წვდომის უზრუნველყოფა;
კომპიუტერული ან სხვა კავშირის ქსელების
მეშვეობით აუდიო, ტექსტური და ვიდეო მაუწყებლობის მომსახურება; საერთო ინტერესის
თემებზე ონლაინ ფორუმებით კავშირის უზრუნველყოფა; კომპიუტერების, პორტატული და
ჯიბის კომპიუტერებისა და სადენიანი და
უსადენო კავშირგაბმულობის მოწყობილობების
მომხმარებლებს შორის რეალურ დროში ურთიერთკავშირისათვის ონლაინ და კავშირგაბმულობის საშუალებებით უზრუნველყოფა; მყისიერი შეტყობინებების მომსახურება, ვებ შეტყობინებების მომსახურება და ტექსტური შეტყობინებების მომსახურება; მაუწყებლობის მომსახურება; ვებ მაუწყებლობის მომსახურება; ზემოაღნიშნულ მომსახურებებთან დაკავშირებული
სარეკომენდაციო, საინფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახურება.
41 − განათლება; სწავლების უზრუნველყოფა;
გართობა;
სპორტული
და
კულტურული
ღონისძიებები; ფოტოგადაღების მომსახურება
და ვიდეო გართობის სერვისი; ონლაინ ჟურნალების გამოქვეყნება, კერძოდ, მომხმარებლის
მიერ განსაზღვრული კონტენტის შემცველი
ვებლოგები (ბლოგები); ონლაინ ელექტრონული პუბლიკაციების (არაჩატვირთვადი) გამოქვეყნება, ონლაინ ჟურნალების გამოქვეყნება,
სახელდობრ, სოციალურ ქსელებთან დაკავშირებული მომხმარებლის კონტენტის შემცველი
ბლოგები; ონლაინ ჟურნალების გამოქვეყნება,
სახელდობრ, საერთო ინტერესის სფეროში კერძო ინფორმაციისა და მოსაზრების შემცველი
ბლოგები; თემების ფართო სპექტრთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება გართობისა და
კულტურული მიზნებისათვის; პერიოდული გამოცემების გამოქვეყნება; ონლაინ ელექტრონული გამოცემების (არაჩატვირთვადი) უზრუნველყოფა; გართობასთან ან განათლებასთან
დაკავშირებული ონლაინ უზრუნველყოფილი
ინფორმაციის მიწოდება
კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან ან გლობალური კომპიუტერული
ქსელიდან; ზემოაღნიშნულ მომსახურებებთან
დაკავშირებული საინფორმაციო, საკონსულტაციო და სარეკომენდაციო მომსახურება.
42 − სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა და
დამუშავება; სამრეწველო ანალიზისა და

კვლევის მომსახურება; კომპიუტერული ტექნიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და განვითარება; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნიკური მომსახურება, განვითარება და დამუშავება; კომპიუტერული პროგრამირება; კომპიუტერული სისტემების ანალიზი; კავშირგაბმულობის აპარატურასთან დაკავშირებული დამუშავებისა და
დაგეგმვის მომსახურება; ონლაინ არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება; ონლაინ არაჩატვირთვადი პროგრამული
უზრუნველყოფის დროებითი გამოყენების უზრუნველყოფა; ონლაინ არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფისა და მყისიერი მიმოწერის გამოყენებითი პროგრამების დროებითი
გამოყენების უზრუნველყოფა; ინტერნეტ პროტოკოლის ხმოვანი მომსახურება (VOIP), ვიდეო
და აუდიო კონფერენციები; კომპიუტერული გამოყენებითი პროგრამების სამართავი არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის
მიწოდება, რომელიც ხელმისაწვდომია გლობალურ კომპიუტერულ ქსელში; ონლაინ არაჩატვირთვადი ინტერნეტ ბრაუზერის პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება; მობილური
კავშირის მოწყობილობის ონლაინ არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება კომპიუტერების, პორტატული კომპიუტერებისა და მობილური კავშირგაბმულობის მოწყობილობების ინტერნეტთან მობილური წვდომის
გაზრდის მიზნით; დარეგისტრირებულ მომხმარებელთათვის ონლაინ თანამეგობრობის შესაქმნელი პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და განვითარება დისკუსიებში და საზოგადოებრივ ქსელში მონაწილეობის მისაღებად,
ასევე, სოციალურ ქსელში ჩასართავად; ელექტრონული საშუალებების განთავსება მესამე
პირთათვის კავშირის ქსელის მეშვეობით დისკუსიების ორგანიზებისა და ჩატარებისათვის;
გამოყენებითი პროგრამის მომსახურების პროვაიდერი (ASP); გამოყენებითი პროგრამების, პროგრამული უზრუნველყოფის, ვებ გვერდებისა და
მონაცემთა ბაზების უზრუნველყოფა, განთავსება, მართვა, განვითარება და ტექნიკური მომსახურება; გამოყენებითი პროგრამის მომსახურების პროვაიდერის (ASP) მიწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა, რათა უზრუნველყოს ან
ხელი შეუწყოს შექმნას, რედაქტირებას, ატვირთვას, ჩამოტვირთვას, წვდომას, ნახვას, განთავსებას, ჩვენებას, მონიშნვას, ვებ-ჟურნალში
განთავსებას, გაშუქებას, დაკავშირებას, ანოტირებას, კომენტირებას, ჩართვას, გადაცემასა და
გაზიარებას ან ელექტრონული მედიის ან
ინფორმაციის სხვაგვარად მიწოდებას კომპიუტერული და კავშირის ქსელის მეშვეობით; უსადენო კავშირის, მობილურ ინფორმაციაზე
წვდომისა და მონაცემების დისტანციური მართვის სფეროებში გამოყენებითი პროგრამების,
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პროგრამული უზრუნველყოფის, ვებ საიტებისა
და მონაცემთა ბაზების უზრუნველყოფა, განთავსება, მართვა, განვითარება და ტექნიკური
მომსახურება ჯიბის კომპიუტერებზე, ლეპტოპებსა და მობილურ ელექტრონულ მოწყობილობებზე კონტენტის უკაბელო მიწოდებისათვის; ონლაინ ქსელური მომსახურების
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და
განვითარება, რომელიც საშუალებას აძლევს
მომხმარებლებს, გადასცეს და გააზიაროს პირადი საიდენტიფიკაციო მონაცემები რამოდენიმე
ონლაინ საშუალებით; დროებითი გამოყენების
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებითი პროგრამების მიწოდება სოციალური ქსელისათვის; განთავსების ონლაინ
საშუალებები ინტერაქტიული დისკუსიების
ჩასატარებლად, სახელდობრ, ისეთი საშუალებები, რომელიც მომხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს, ატვირთოს, შეასწოროს და გააზიაროს აუდიო, ვიდეო, ფოტოგრაფიული გამოსახულება, ტექსტი, გრაფიკა და მონაცემები;
პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორც მომსახურება
(SAAS);
პროგრამული
უზრუნველყოფა, როგორც მომსახურება (SAAS)
მომსახურების მახასიათებელი პროგრამული
უზრუნველყოფა გლობალური კომპიუტერული
ქსელის მეშვეობით ელექტრონული გამაფრთხილებელი შეტყობინებების გასაგზავნად; დამუშავების, პროექტირების, კვლევის, განვითარებისა და ტესტირების მომსახურება მობილური ხელსაწყოების გამოყენებითი პროგრამების სფეროში; პროგრამული უზრუნველყოფის
განთავსება მესამე პირისათვის ადამიანებსა და
ორგანიზაციებს შორის კავშირისათვის უსადენო და სადენიანი ქსელების გამოყენებით კომპიუტერებისა და მობილური მოწყობილობების
მეშვეობით; ტექნიკური კონსულტაციები მობილური ხელსაწყოების გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარებაში, რომელიც უზრუნველყოფს არაჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის დროებით გამოყენებას, რაც იძლევა პორტატული
ელექტრონული კავშირის მოწყობილობების,
სახელდობრ, მობილური ტელეფონების, სმარტფონების, ჯიბის კომპიუტერებისა და პლანშეტური კომპიუტერების გამოყენებითი პროგრამული
უზრუნველყოფის განვითარების, შეფასების,
ტესტირებისა და ტექნიკურ მომსახურების საშუალებას; ზემოაღნიშნულ მომსახურებებთან დაკავშირებული საინფორმაციო, საკონსულტაციო და სარეკომენდაციო მომსახურება.

ან ინტერნეტის ვებსაიტების მეშვეობით; იურიდიული მომსახურება; საკუთრების ან ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსახური; საზოგადოებრივი გაცნობის, ქსელების შექმნისა და
შეხვედრების მომსახურება; ინტერნეტით გაცნობის უზრუნველყოფა, სოციალური ქსელებისა
და შეხვედრების მომსახურება; ონლაინ სოციალური ქსელის მომსახურება პიროვნებებს შორის საზოგადოებრივი გაცნობის ან ურთიერთობის გასაადვილებლად; ინტერნეტით ან სხვა
კომპიუტერული ან კავშირის ქსელით უზრუნველყოფილი სოციალური ქსელების მომსახურება; ინფორმაციის მიწოდება სოციალური
ქსელის სფეროში; სოციალური ქსელის მომსახურება, სახელდობრ, ნაწარმის განხილვის
მეშვეობით ინფორმაციის გაცვლისა და საუბრის შესაძლებლობის უზრუნველყოფა; პირადი
იდენტიფიკაციის ინფორმაციის ავთენტურობის
უზრუნველყოფა; მომხმარებლის დადასტურების მომსახურება; იდენტიფიკაციის დადასტურების მომსახურება; ზემოაღნიშნულ მომსახურებებთან დაკავშირებული საინფორმაციო,
საკონსულტაციო და სარეკომენდაციო მომსახურება.
____________________________________________

45 − ონლაინ სოციალური ქსელის მომსახურება,
ასევე, გასართობი მიზნებისათვის; ინტერნეტზე
დაფუძნებული სოციალური ქსელების მომსახურება; სოციალური ქსელების ონლაინ მომსახურება, რომელიც ხელმისაწვდომია ჩატვირთვადი
გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის

(511)
18 – ტყავი და მისი შემცვლელები; ცხოველთა
ტყავები; ქოლგები და ხელჯოხები; პორტფელები (ტყავგალანტერეა), სასკოლო ჩანთები, ტყავისაგან დამზადებული ბარათდამჭერები, ფუტლარები გასაღებისათვის (ტყავგალანტერეა),
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(260) AM 2018 95414 A
(210) AM 95414
(220) 2017 12 07
(731) შპს `წისქვილი ჯგუფი~
ბელიაშვილი ქ. (მორფოლოგიის ინსტ.-ის
მიმდებარედ), 0159, თბილისი, საქართველო
(740) ანრი გუგეშაშვილი
(540)

არიქა

(511)
43 – საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა.
____________________________________________
(260) AM 2018 95415 A
(210) AM 95415
(220) 2017 12 07
(731) ვი. გე. ემ. ჰოლდინგ
105 ავენუ შარლ დე გოლ, ვალრუა, 54910,
საფრანგეთი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)
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ბრტყელი ჩემოდნები დოკუმენტებისათვის, საფულეები, ქისები არაძვირფასი ლითონებისაგან,
ზურგჩანთები, ქალის ჩანთები, სამეურნეო ჩანთები, ჩანთები ბორბლებზე, საპლაჟე ჩანთები,
საკვოიაჟები, სამგზავრო ნაკრებები (ტყავგალანტერეა), სამგზავრო სკივრები და ჩემოდნები,
სამეურნეო ბადეები.
25 – ტანსაცმელი; ფეხსაცმელი; თავსაბურავები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95429 A
(210) AM 95429
(220) 2017 12 08
(731) სოფიო ჯინჭარაძე
ნუცუბიძის II პლატო., კვარტ. II, კორპ. I,
ბ. 28, 0183, თბილისი, საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.01.02; 26.01.18; 26.01.19; 27.05.01; 27.05.17
(511)
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, ცხოველთა ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები;
წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები;
შოლტები, მათრახები, ცხოველთა აღკაზმულობა და უნაგირები; საყელურები, საბელები და
ცხოველთა სამოსი.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
____________________________________________
(260) AM 2018 95431 A
(210) AM 95431
(220) 2017 12 08
(731) ასტრაზენეკა აბ
SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

FIDURSI

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერებები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95432 A
(210) AM 95432
(220) 2017 12 08
(731) ასტრაზენეკა აბ
SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი
(740) თამაზ შილაკაძე

(540)

BYTIVITI

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერებები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95433 A
(210) AM 95433
(220) 2017 12 08
(731) ასტრაზენეკა აბ
SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

IMJUDO

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერებები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95446 A
(210) AM 95446
(220) 2017 12 11
(731) ბილიმ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ
შირქეთი
ქაფთანფაშა მაჰალესი, ზინჯირლიქუიუ
ჯადესი, No:184 ბეიოღლუ, სტამბოლი,
თურქეთი
(740) გიორგი ქართველიშვილი
(540)

FLATIN

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95449 A
(210) AM 95449
(220) 2017 12 11
(731) ბილიმ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ
შირქეთი
ქაფთანფაშა მაჰალესი, ზინჯირლიქუიუ
ჯადესი, No:184 ბეიოღლუ, სტამბოლი,
თურქეთი
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(740) გიორგი ქართველიშვილი
(540)

AMETAZON

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95452 A
(210) AM 95452
(220) 2017 12 11
(731) ბილიმ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ
შირქეთი
ქაფთანფაშა მაჰალესი, ზინჯირლიქუიუ
ჯადესი, No:184 ბეიოღლუ, სტამბოლი,
თურქეთი
(740) გიორგი ქართველიშვილი
(540)

METSIM

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა.
____________________________________________
(260) AM 2018 95454 A
(210) AM 95454
(220) 2017 12 11
731) ბილიმ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ
შირქეთი
ქაფთანფაშა მაჰალესი, ზინჯირლიქუიუ
ჯადესი, No:184 ბეიოღლუ, სტამბოლი,
თურქეთი
(740) გიორგი ქართველიშვილი
(540)

VAGINAKS

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიე-
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ტური ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95456 A
(210) AM 95456
(220) 2017 12 11
(731) ბილიმ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ
შირქეთი
ქაფთანფაშა მაჰალესი, ზინჯირლიქუიუ
ჯადესი, No:184 ბეიოღლუ, სტამბოლი,
თურქეთი
(740) გიორგი ქართველიშვილი
(540)

ALLEDERMIN

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95458 A
(210) AM 95458
(220) 2017 12 11
(731) სიან კულ ჩეტ ინტელლიჯენტ
ტექნოლოჯი კო., ლტდ
რმ 108, 1/F, ბილდინგ №15, სიბუიუნგუ,
ფენსი სინჩენ, სისიან ნიუ ერია, შანსი
პროვ, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 02.05.22; 05.03.13; 05.03.16
(511)
9 − DNA ჩიპები; ფოტოაპარატები; ტელევიზორები; პროცესორები (ინფორმაციის დასამუშავებელი ცენტრალური ბლოკები); სმარტფონები;
კომპიუტერული სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაცია, ჩასატვირთი; რეფრაქტო-
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რები; ჩიპები (ინტეგრალური სქემები); სათვალეები (ოპტიკა)/პენსნეები; ბატარეები, ელექტრული.
35 − აფიშების განთავსება; ტელერეკლამა; ინტერაქტიური რეკლამა კომპიუტერულ ქსელში;
საქონლისა და მომსახურების ლიცენზირების
კომერციული ადმინისტრირება მესამე პირთათვის; ბიზნეს ინფორმაციის მიწოდება ვებ საიტების მეშვეობით; იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა
მესამე პირთათვის; დაქირავების სააგენტოების
მომსახურება; კომპიუტერის მონაცემთა ბაზაში
ინფორმაციის სისტემატიზაცია; სპონსორის,
თავდების მოძიება.
36 − დაზღვევასთან დაკავშირებული საშუამავლო საქმიანობა; ფულის გადაცვლა; ფულადი
სახსრების გადარიცხვა ელექტრონული ანგარიშგების
სისტემაში;
ონლაინ
საბანკო
მომსახურება; ანტიკვარიატის შეფასება; უძრავი
ქონების საბროკერო საქმიანობა; სესხის გაცემა
გირაოთი; მინდობილობით მართვის მომსახურება; საქველმოქმედო სახსრების შეგროვება;
ფულადი სახსრების შეგროვების ორგანიზება.
38 − ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურება; შეტყობინების გაგზავნა; ფიჭური სატელეფონო კავშირი; კავშირი კომპიუტერული ტერმინალების მეშვეობით; შეტყობინებებისა და
გამოსახულებების
გადაცემა
კომპიუტერის
მეშვეობით; შეტყობინებების ელექტრონული
დაფები (კავშირგაბმულობის სამსახური); კავშირგაბმულობის გლობალურ საინფორმაციო
ქსელთან კავშირის უზრუნველყოფა; ინტერნეტში ,,სასაუბრო ოთახებით“ უზრუნველყოფა;
საკონფერენციო ვიდეო კავშირის მომსახურება;
რადიო კავშირი.
39 − საქონლის ადგილზე მიტანა; საგზაო
მოძრაობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია;
წყლის ტრანსპორტის გაქირავება; ფასეულობის
ჯავშნიანი ტრანსპორტით გადაზიდვა; საჰაერო
გადაზიდვები; ავტომობილების გაქირავება;
ენერგიის განაწილება; ამანათების მიტანა;
საკურიერო მომსახურება (კორესპონდენცია ან
საქონლის ადგილზე მიტანა); სამოგზაურო
მარშრუტების დაჯავშნა.
41 − საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი მომსახურება; სასწავლო ან გასართობი კონკურსების ორგანიზება; სანახაობების ორგანიზება (იმპრესარიოს მომსახურება); ელექტრონული წიგნებისა და ჟურნალების ონ-ლაინ
გამოქვეყნება; ექსკურსიების მოწყობა; სატელევიზიო გასართობი გადაცემები; მთარგმნელების
სამსახური; ბილეთების გავრცელების სამსახური (გართობა).
43 − დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველ-

ყოფის მომსახურება (სასტუმროები, პანსიონები); სასტუმროებით მომსახურება; რესტორნებით მომსახურება; ადგილების დაჯავშნა სასტუმროში; სასაუზმეებით მომსახურება; ბარების
მომსახურება; შეხვედრების ჩასატარებელი
ოთახების გაქირავება; მოხუცებულთა თავშესაფრებით მომსახურება; დღის ბაგა ბავშვებისთვის (მომსახურება); ავეჯის, მაგიდის,
თეთრეულისა და ჭურჭლის გაქირავება.
____________________________________________
(260) AM 2018 95467 A
(210) AM 95467
(220) 2017 12 11
(731) ნიკა გოლეთიანი
ბახტრიონის ქ. 60, 2200, თელავი,
საქართველო
(740) ნიკა გოლეთიანი
(540)

trio
трио
ტრიო

(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________
(260) AM 2018 95505 A
(210) AM 95505
(220) 2017 12 12
(731) ეფჯიიქს ინტერნეშნლ ინკ.
500 ჯორჯ ვაშინგტონ ჰაივეი, სმიტფილდ,
როდ-აილენდ 02917, აშშ
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01; 27.05.05
(511)
9 – მხედველობის საკორექციო და თვალების
დამცავი ოპტიკური ნაწარმი, მათ შორის, სათვალეები [ოპტიკა], საკითხავი სათვალეები, მზის
სათვალეები, ოპტიკური ლინზები, კონტაქტური
ლინზები, სათვალის ლინზები, სათვალის ჩარჩოები, ოპტიკური ნაწარმი, ოპტიკური ჩარჩოები
და მათთან დაკავშირებული აქსესუარები, მათ
შორის, ბუდეები, ჯაჭვები, ზონრები, სათვალის
გასაწმენდი ჩვრები და თასმები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95507 A
(210) AM 95507
(220) 2017 12 12
(731) შპს ,,გეომოტ“
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(540)

მელაშვილის ქ./მაზნიაშვილის ქ.12/8, 6000,
ბათუმი, საქართველო

(531) 27.05.17
(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 ისტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი,
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით;
სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და
კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
38 – კავშირგაბმულობა.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება;
კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა.
____________________________________________
(260) AM 2018 95517 A
(210) AM 95517
(220) 2017 12 12
(731) შპს `ზეარის~
რიჩარდ ჰოლბრუკის ქ. 13, თბილისი,
საქართველო
(740) ალექსანდრე კვერნაძე
(540)

ქართული საიდუმლო

Georgian Secret
Грузинский Секрет
56

(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________
(260) AM 2018 95518 A
(210) AM 95518
(220) 2017 12 13
(310) 87620730
(320) 2017 09 25
(330) US
(731) მარიოტ ინტერნეიშენელ ინკ.
10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,
მერილენდი 20817, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

PLAY ON

(591) შავ-თეთრი
(511)
43 – სასტუროების მომსახურება; რესტორნების,
საკვების შეკვეთით დამზადების და ბინაზე მიტანის, ბარების და ბარ-სალონების (ლაუნჯები)
მომსახურება; საკურორტო გასაქირავებელი საცხოვრებელი ადგილებით უზრუნველყოფა; შეხვედრების, კონფერენციების და გამოფენების
უნივერსალური აპარატურით უზრუნველყოფა;
სპეციალური ღონისძიებების საბანკეტო და სოციალური ფუნქციის მქონე აპარატურით უზრუნველყოფა; ადგილების დაჯავშნა სასტუმროში.
____________________________________________
(260) AM 2018 95520 A
(210) AM 95520
(220) 2017 12 13
(731) იუნიმაქს სტეიშენერი
პლოტ № D-8 ენდ D-9, მაჰატმა განდი
უდიოგ ნაგარ, ოუ.აი.დი.სი, დაბხელ, ნანი
დამან-396210, ინდოეთი
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) წითელი, ნარინჯისფერი, თეთრი, შავი
(531) 01.03.01; 26.01.19; 26.01.24; 26.04.02; 26.04.10;
26.04.24; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13
(511)
16 – ბურთულიანი პლასტმასის ავტოკალმები;
პლასტმასის გელიანი კალმისტრები; მარკერები
[საკანცელარიო]; მოსანიშნი საშუალებები; მექანიკური ფანქრები; თხევადი კორექტორები
[ოფისის საკუთნოები].
____________________________________________
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(260) AM 2018 95521 A
(210) AM 95521
(220) 2017 12 13
(731) გუანგჟოუ ჯიბეი ბიოტექნოლოჯი კო.,
ლტდ
რუმ 1613, იუნ ჩენგ უესტ როუდ 888,
ბაიუნ დისტრიქტი, გუანჯოუ, ჩინეთის
სახალხო რესპუბლიკა
(740) გიორგი მეიფარიანი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.15; 27.05.22
(511)
3 − შამპუნი, ტუჩის საცხი, კოსმეტიკური საშუალებები, კოსმეტიკური ნიღბები, კოსმეტიკური
ნაკრებები, კანის მათეთრებელი კრემები, სუნამოები, საკმეველი, გამწმენდი პრეპარატები, კბილის პასტები და ფხვნილები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95522 A
(210) AM 95522
(220) 2017 12 13
(731) ტიენს გრუპ კო., ლტდ
ვუ ქინგ დეველოპმენტ ზოუნ, თიანჯინ
ნიუ ტექ ინდასტრიალ პარკ, 301700,
თიანჯინი, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა
(740) გიორგი მეიფარიანი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.19; 27.05.22
(511)
3 − ტუალეტის რძე, გამწმენდი პრეპარატები, გასაპრიალებელი პრეპარატები, აბრაზივები, პარფიუმერია, კოსმეტიკური საშუალებები, სუნამოები, კოსმეტიკური ლოსიონები, კოსმეტიკური
ზეთები, კოსმეტიკური ნაკრებები, აბაზანის კოსმეტიკური პრეპარატები, კოსმეტიკური ნიღბები,
ტუჩის საცხი, ტუჩის მბზინავი საცხი, ფრჩხილების ლაკი, წამწამების კოსმეტიკური საშუალებები, წარბების ფანქრები, კბილის პასტები
და ფხვნილები, ყვავილებისა და ბალახის არომატული ნარევი, კოსმეტიკური საშუალებები
ცხოველებისათვის.
____________________________________________

(260) AM 2018 95527 A
(210) AM 95527
(220) 2017 12 15
(731) სინერჟი ფროჟე იონეთიმი ელექთრიქ
ელექთრონიქ ვე საღლიქ თექნოლოჟილერი
დიშ თიჯარეთ ლიმითედ შირქეთი
იუქარი დუდულლუ მაჰალლესი, ვუსლათ
სოქაქ, N4-1, იუმრანიე/სტამბული,
თურქეთი
(740) ვახტანგ ტოროტაძე
(540)

(591) ლურჯი, მუქი წითელი, თეთრი
(531) 26.04.01; 26.04.03; 26.04.08; 27.05.17; 29.01.13
(511)
9 − საზომი ხელსაწყოები და მოწყობილობები,
მათ შორის, სამეცნიერო, საზღვაო, ტოპოგრაფიული, მეტეოროლოგიური, სამრეწველო და ლაბორატორიული მიზნებისათვის, თერმომეტრები,
გარდა სამედიცინო, ბარომეტრები, ამპერმეტრები, ვოლტმეტრები, გიგრომეტრები, აპარატურა
ანალიზებისათვის, გარდა სამედიცინო, ტელესკოპები, პერისკოპები, ბუსოლი, სპიდომეტრები,
ლაბორატორიული აღჭურვილობა, მიკროსკოპები, ლუპები, ბინოკლები, დისცილაციის აპარატები ლაბორატორიული, ღუმელები ლაბორატორიული; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი,
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა;
ფოტოაპარატები, ტელევიზორები, ვიდეოჩამწერი, ვიდეოაღმწარმოებელი და ჩამწერი მოწყობილობები CD და DVD დისკებისათვის, MP3
პლეერები, კომპიუტერები, სამაგიდო კომპიუტერები, პლანშეტები, სხეულზე სატარებელი
ფიზიკური აქტივობის სამეთვალყურეო მოწყობილობები, მიკროფონები, ხმამაღლამოლაპარაკეები, საყურისები, სატელეკომუნიკაციო აპარატურა, კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობა, მობილური ტელეფონები, მობილური
ტელეფონების დამცავები, სატელეფონო აპარატები, კომპიუტერის პრინტერები, სკანერები
(ინფორმაციის დასამუშავებელი მოწყობილობა), ფოტოკოპირების მოწყობილობები; მაგნიტური და ოპტიკური ინფორმაციის მატარებლები
და მათზე ჩაწერილი პროგრამული უზრუნველყოფა და კომპიუტერული პროგრამები, ჩამოსატვირთი და ჩასაწერი ელექტრონული პუბლიკაციები, ბარათები მაგნიტური და ოპტიკური კოდებით; წინასწარ ჩაწერილი კინოფირები; წინასწარ ჩაწერილი მუსიკალური კლიპები, ანტენები, სატელიტური ანტენები, გამაძლიერებლები ანტენებისათვის, ზემოხსენებული საქონლის
სათადარიგო ნაწილები; ბილეთების გასაყიდი
აპარატები, ბანკომატები; ელექტრონული კომ-
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პონენტები მანქანების და აპარატურის ელექტრონული ნაწილებისათვის, ნახევარგამტარები,
ელექტრონული სქემები, ინტეგრალური სქემები,
ჩიპები (ინტეგრალური სქემები), დიოდები,
ტრანზისტორები (ელექტრონული), მაგნიტური
თავები
ელექტრონული
აპარატურისათვის,
ელექტრონული საკეტები, ფოტოელემენტები,
დისტანციური კონტროლის მოწყობილობები
კარების გახსნის და დაკეტვისათვის, ოპტიკური
სენსორები; მრიცხველები და რაოდენობის მანიშნებლები მოხმარების რაოდენობის გაზომვისათვის, დროის რელეები ავტომატური;
უბედური შემთხვევებისაგან, დასხივებისაგან და
ცეცხლისგან დამცავი ტანსაცმელი, სამაშველო
ჟილეტები და სამაშველო აპარატურა და მოწყობილობები; სათვალეები, მზისგან დამცავი
სათვალეები, ოპტიკური ლინზები და დამცავები,
კონტეინერები და მათი ნაწილები და კომპონენტები; აპარატურა და ინსტრუმენტები ელექტროდენის გატარების, ტრანსფორმაციის, აკუმულირების ან კონტროლისათვის, შტეფსელის
ჩანგლები, შემაერთებელი კოლოფები (ელექტრობა), ელექტრო გადამრთველები, მცველები,
დნობადი მცველები, განათების სისტემის ბალასტური წინაღობები, სასტარტო აკუმულატორის
კაბელები, ნაბეჭდი სქემების დაფები, წინაღობები ელექტრული, როზეტები ელექტრული,
ტრანსფორმატორები (ელეტრობა), ელექტრული
სამარჯვები, აკუმულატორების დამტენები, ელექტრული კარის ზარები, ელექტრული და ელექტრონული კაბელები, ბატარეები, ელექტროაკუმულატორები; მზის პანელები ელექტროენერგიის გამომუშავებისათვის, სასიგნალო მოწყობილობები და გაქურდვის საწინააღმდეგო სასიგნალო მოწყობილობები, გარდა ტრანსპორტისათვის, ელექტროზარები, სასიგნალო აპარატურა და ინსტრუმენტები, მნათი ან მექანიკური
საგზაო ნიშნები; ცეცხლის ჩასაქრობი მოწყობილობები, სახანძრო მანქანები, სახანძრო შლანგები და ბრანდსპოიტები; რადარები, სონარები,
ღამის ხედვის აპარატები და ინსტრუმენტები;
დეკორატიული მაგნიტები; მეტრონომები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95528 A
(210) AM 95528
(220) 2017 12 15
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ ,,ნაუჩნო-პროიზვოდსტვენნაია ფირმა „მატერია მედიკა
ჰოლდინგ“
ტრეტი სამოტეჩნიი პერეულოკ, 9, 127473,
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

დივაზა
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(591) შავ-თეთრი
(526)
(511)
5 − მავნე ცხოველების გასანადგურებელი
პრეპარატები; ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95530 A
(210) AM 95530
(220) 2017 12 15
(731) სოფიო ჯინჭარაძე
ნუცუბიძის II მკრ., II კვარტ., კორპ. I, ბ. 28,
0183, თბილისი, საქართველო
(540)

(591) თეთრი, ცისფერი, ყვითელი, მწვანე, სტაფილოსფერი და შავი
(531) 01.03.17; 01.15.17; 05.03.16; 26.04.01; 26.04.04;
26.04.17; 27.07.17; 29.01.15
(511)
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, ცხოველთა ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები;
წვიმისა და მზის ქოლგები; ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხოველთა აღკაზმულობა და
უნაგირები; საყელურები, საბელები და ცხოველთა სამოსი.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
____________________________________________
(260) AM 2018 95531 A
(210) AM 95531
(220) 2017 12 16
(731) შპს `ზეარის~
რიჩარდ ჰოლბრუკის ქ. 13, თბილისი,
საქართველო
(740) ალექსანდრე კვერნაძე
(540)

ორბი
ORBI
ОРБИ

(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________
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(260) AM 2018 95533 A
(210) AM 95533
(220) 2017 12 16
(731) შპს `ზეარის~
რიჩარდ ჰოლბრუკის ქ. 13, თბილისი,
საქართველო
(740) ალექსანდრე კვერნაძე
(540)

(540)

ორი ნაბიჯი
TWO STEPS

(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________
(260) AM 2018 95536 A
(210) AM 95536
(220) 2017 12 18
(731) ვახტანგ ოქროცვარიძე
წყნეთის ქ. 14, ბ. 40, 0162, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევტული პროდუქტი, მედიკამენტი).
____________________________________________
(260) AM 2018 95543 A
(210) AM 95543
(220) 2017 12 18
(731) შპს `ავერსი-ფარმა~
დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
(540)

ფინლეპსინი
Финлепсин
Finlepsin

Antediluvian

(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________
(260) AM 2018 95541 A
(210) AM 95541
(220) 2017 12 18
(731) შპს `ვიტე ვერა~
ზ. ფალიაშვილის ქ. 33ა, 0179, თბილისი,
საქართველო
(540)

ცერუკალი
Церукал
Cerucal

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევტული პროდუქტი, მედიკამენტი).
____________________________________________
(260) AM 2018 95544 A
(210) AM 95544
(220) 2017 12 18
(731) შპს `ავერსი-ფარმა~
დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
(540)

სუმამედი
Сумамед
Sumamed

(531) 27.05.01; 28.19
(511)
33 – ღვინო.
____________________________________________
(260) AM 2018 95542 A
(210) AM 95542
(220) 2017 12 18
(731) შპს `ავერსი-ფარმა~
დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევტული პროდუქტი, მედიკამენტი).
____________________________________________
(260) AM 2018 95546 A
(210) AM 95546
(220) 2017 12 18
(731) შპს `ავერსი-ფარმა~
დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
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(540)

კორინფარი
Коринфар
Corinfar

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევტული პროდუქტი, მედიკამენტი).
____________________________________________
(260) AM 2018 95547 A
(210) AM 95547
(220) 2017 12 18
(731) შპს `ვიტე ვერა~
ზ. ფალიაშვილის ქ. 33ა, 0179, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) შავი და თეთრი
(531) 27.05.01; 28.19
(511)
33 – ღვინო
____________________________________________
(260) AM 2018 95560 A
(210) AM 95560
(220) 2017 12 19
(731) ჰანკუკ ტაია კო., ლტდ
133, ტეჰერან-რო (იოკსამ-დონგ), კანგნამ-გუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
12 – სალტეები ავტომობილებისათვის; ველოსიპედის საბურავები; პნევმატიკური სალტეების
გარსაცმები; საბურავის შალითები; მოტოციკლეტის საბურავები; მწებავი რეზინები ავტოკამერის შესაკეთებლად; ველოსიპედის კამერები;
მოტოციკლის კამერები; კამერები პნევმატიკური
სალტესათვის; კამერები სატრანსპორტო საშუალებების საბურავებისთვის; საბარგო ბადეები
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; პნევმატური საბურავები; სალტეს კამერის სარემონტო
ინსტრუმენტების ნაკრები; სატრანსპორტო სა-
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შუალებების თვლის ფერსოები; შალითები ველოსიპედის დასაჯდომებისათვის; შალითები
მოტოციკლის დასაჯდომებისათვის; უსაფრთხოების ღვედები სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლებისათვის; მუხრუჭის ხუნდები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ამორტიზატორები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის;
თხილამურებისათვის განკუთვნილი საბარგულები ავტომობილებისათვის; საბურავების შვერილები (წვეტები); საბურავები სატრანსპორტო
საშუალებების თვლისათვის; საბურავის გორვის ზედაპირის აღმდგენი პროტექტორები; მუხლუხოები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის;
ველოსიპედის უკამერო საბურავები; მოტოციკლის უკამერო საბურავები; საბურავის სარქვლები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის;
სატრანსპორტო საშუალებების საბურავები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95561 A
(210) AM 95561
(220) 2017 12 19
(731) ე. ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი
ჩესტნატ რან პლაზა, 974 სენტერ როუდი,
უილმინგტონი, დელავერის შტატი
19805, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

CORTEVA

(591) შავ-თეთრი
(511)
1 – სოფლის მეურნეობაში, მეტყევეობასა და
მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი; ადიუვანტები; სასოფლო–სამეურნეო სასუქი; ნიადაგის გამაუმჯობესებლები; სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მარცვლეულის გენი.
5 – პესტიციდები, მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები და ინსექტიციდები.
31 – სასოფლო-სამეურნეო თესლეული.
____________________________________________
(260) AM 2018 95562 A
(210) AM 95562
(220) 2017 12 19
(731) ე. ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი
ჩესტნატ რან პლაზა, 974 სენტერ როუდი,
უილმინგტონი, დელავერის შტატი
19805, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

CORTEVA AGRISCIENCE

(591) შავ-თეთრი

#14 2018 07 25

sasaqonlo niSnebi
(511)
1 – სოფლის მეურნეობაში, მეტყევეობასა და
მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი; ადიუვანტები; სასოფლო–სამეურნეო სასუქი; ნიადაგის გამაუმჯობესებლები; სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მარცვლეულის გენი.
5 – პესტიციდები, მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები და ინსექტიციდები.
31 – სასოფლო-სამეურნეო თესლეული.
____________________________________________
(260) AM 2018 95566 A
(210) AM 95566
(220) 2017 12 20
(731) მარს ინკორპორეიტიდ
დელავერის კორპორაცია
6885 ელმ სტრიტი, ვირჯინია, მაკლინი,
22101, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(591) ყვითელი, ყავისფერი, თეთრი
(531) 24.17.09; 27.05.17; 27.05.22; 29.01.13
(511)
30 – შოკოლადის საკონდიტრო ნაწარმი; შაქრის
საკონდიტრო ნაწარმი; შოკოლადი: კანფეტი;
დესერტები; ტკბილეული; ყავა; ჩაი; კაკაო; შაქარი; მარცვლეული და მარცვლეულის ნაწარმი;
მარცვლეულისგან დამზადებული საუზმეული;
მარცვლეულის ფილა და ენერგეტიკული ფილა;
გალეტები; ნამცხვრები; ფუნთუშეული; საკონდიტრო ნაწარმი; ბისკვიტები; კანფეტი; მიუსლი;
კაკაოსგან დამზადებული სასმელები; საკვები
ვაფლი; საკვები ყინული; ნაყინი; გაყინული იოგურტები; ყინული (ბუნებრივი ან ხელოვნური);
ნაყინის დასამზადებელი ფხვნილები; გაყინული
საკონდიტრო ნაწარმი; შოკოლადის მუსები; სორბიტები; არომატული ნივთიერებები სასმელებისათვის, ეთერზეთების გარდა; შოკოლადით
დაფარული ხილი; შოკოლადით დაფარული
თხილეული; მარცვლეულზე დამზადებული საუზმეული; გრანოლა; გრანოლაზე დამზადებული საუზმეული ფილები; შოკოლადის პასტები;
კაკაოს პასტები; შოკოლადის სოუსები; ათქვეფილი ნაღების გასამყარებელი დანამატები (ნა-

წარმი); შოკოლადის სიროფი; დესერტების მოსართავი სიროფები; ფქვილი.
____________________________________________
(260) AM 2018 95567 A
(210) AM 95567
(220) 2017 12 20
(731) ფიტბიტ, ინკ., დელავერის კორპორაცია
199 ფრემონტ სტრიტი, მე-14 სართ. კალიფორნია, სან-ფრანცისკო, 94105, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

FITBIT

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური,
ამწონი, საზომი, სიგნალიზაციის, დაკვირვების
(თვალთვალის), სამაშველო და სასწავლო აპარატურა და ხელსაწყოები; აპარატურა და ხელსაწყოები ელექტრობის გაყვანისთვის, კომუტაციისთვის (გადართვისთვის), ტრანსფორმაციისთვის, დაგროვებისთვის, დარეგულირებისთვის
და კონტროლისთვის; აპარატურა ხმის ან გამოსახულებების ჩაწერისთვის, გადაცემისთვის და
აღწარმოებისთვის; მონაცემთა მაგნიტური მატარებლები, ჩამწერი დისკები; ავტომატური სავაჭრო მანქანები და მექანიზმები აპარატებისთვის,
რომლებიც მუშაობენ მონეტების ჩაშვებაზე;
სალარო აპარატები; კალკულატორები, მონაცემთა დამუშავების მოწყობილობები და კომპიუტერები; კომპიუტერის აპარატული საშუალებები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური მოწყობილობებისთვის; ელექტრონული მოწყობილობები; მოწყობილობები კომპიუტერული პროგრამების შემუშავებისთვის; სმარტ-საათები; სატარებელი
ელექტრონული მოწყობილობა; პერსონალური
ელექტრონული მოწყობილობები, რომლებიც
გამოიყენება ფიტნესის მიზნების და სტატისტიკის თვალყურის მიდევნებისთვის; ტანზე სატარებელი აქტივობის ტრეკერები; ბიჯსაზომები;
სიმაღლის საზომები; პორტატიული ციფრული
ელექტრონული მოწყობილობები ტექსტის, მონაცემების და ციფრული ფაილების ჩაწერისთვის, ორგანიზებისთვის, გადაცემისთვის, მანიპულირებისთვის, აღწარმოებისთვის და მიღებისთვის, კერძოდ, საათები, სამაჯურები და მანჟეტები, რომლებიც შეიცავენ პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც გადასცემს მონაცემებს პერსონალურ ციფრულ დამხმარეებს,
სმარტფონებს და პერსონალურ კომპიუტერებს
ინტერნეტ საიტების და სხვა კომპიუტერული და
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; სატარებელი ციფრული ელექტრონუ-
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ლი მოწყობილობები, რომლებიც, ძირითადად,
შეიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას წინასწარი შეტყობინებებისთვის, შეტყობინებებისთვის, ელექტრონული წერილებისთვის, და შეხსენებებისთვის და, აგრეთვე, ტექსტების, მონაცემების, აუდიო მონაცემების, გამოსახულებების და ციფრული მონაცემების და დისფლეის
ეკრანის ჩაწერისთვის, გადაცემისთვის, ორგანიზებისთვის, დამუშავებისთვის, ნახვისა და მიღებისთვის; კაბელები, კერძოდ, დამტენი კაბელები; კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები; კომპიუტერები; გადამწოდები სამეცნიერო გამოყენებისთვის, რომლებიც უნდა ატაროს ადამიანმა ადამიანის ბიომეტრიული მონაცემების შეგროვებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ბიომეტრიული მონაცემების შეგროვებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა
წინასწარი შეტყობინებებისთვის, შეტყობინებებისთვის, ელექტრონული წერილებისთვის, და
შეხსენებებისთვის და, აგრეთვე, ტექსტების, მონაცემების, აუდიო მონაცემების, გამოსახულებების და ციფრული მონაცემების და დისფლეის
ეკრანის ჩაწერისთვის, გადაცემისთვის, ორგანიზებისთვის, დამუშავებისთვის, ნახვისა და მიღებისთვის; კომპიუტერის დანართების კომპიუტერული უზრუნველყოფა სმარტფონებისთვის,
ელექტრონული მოწყობილობებისთვის და მობილური მოწყობილობებისთვის, რომლებიც გამოიყენება ფიტნესის და ფიზიკური ვარჯიშის
პირადი ტრენინგ-მომსახურების, წვრთნის და
ფიტნენსის შეფასების სფეროში; მობილური გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა ფიტნესის სწავლების პერსონალური პროგრამების
შექმნისთვის; მობილური გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა სმარტფონებისთვის,
ელექტრონული მოწყობილობებისთვის და მობილური მოწყობილობებისათვის კორპორატიული
გამაჯანსაღებელი პროგრამების მხარდასაჭერად; ვიდეო თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა; მობილური ტელეფონები; სასწორები
(დოზატორები); პირადი სასწორები; მონიტორები; დისფლეის ეკრანები; კომპიუტერული პროგრამები; გლობალური პოზიციონირების სისტემის (GPS) მოწყობილობები; ხმის აღწარმოების
მოწყობილობა; MP3 და სხვა ციფრული ფორმატის აუდიო ფლეიერები; რადიომიმღებები, რადიოგადამცემები; კომპიუტერის პროგრამული
უზრუნველყოფა უკონტაქტო ტრანზაქციების
განსახორციელებლად საცალო და საბითუმო
ვაჭრობის ობიექტებთან და მოვაჭრეებთან მობილური მოწყობილობების მეშვეობით, რომლებიც გამოიყენება გადახდილი ფულადი თანხის
დამუშავებისთვის; ყურსასმენები; საყურისები;
უსადენო აუდიო მოწყობილობები; მიკროფონები; დისტანციური პულტი მობილური მოწყობილობების მართვისთვის; აქსესუარები მობილური, პორტატიული, ელექტრონული და გადასა-
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ტანი მოწყობილობებისთვის;
ყურსამენების
აქსესუარები, კერძოდ, ყურსასმენის ბალიშები,
ყურსასმენის შუასადებები და ყურსასმენის შალითები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95569 A
(210) AM 95569
(220) 2017 12 20
(731) მასტერკარდ ინტერნეშენელ ინკ.
2000 პერჩეიზ სტრიტ, პერჩეიზ, ნიუ-იორკი,
10577, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(591) წითელი, ნარინჯისფერი, ყვითელი, შავი
(531) 26.01.06; 29.01.12
(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; კომპაქტდისკები, დივიდი და სხვა
ციფრული ჩამწერი საშუალებები; მექანიზმები
აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა და კომპიუტერული პროგრამები (კომპიუტერის ჩატვირთვადი/ჩაწერილი პროგრამული უზრუნველყოფა); კომპიუტერის ოპერაციული პროგრამები, ჩაწერილი; კომპიუტერის აპარატურული საშუალებები და კომპიუტერული
პროგრამები (ჩაწერილი და/ან ჩატვირთვადი)
გადახდების, საბანკო ოპერაციების, საკრედიტო
ბარათების, სადებეტო ბარათების, გადახდის
ბარათების, ბანკომატების, შენახული თანხების,
ფულადი სახსრების ელექტრონული გადაგზავნის სისტემების, ანგარიშების გადახდაზე მონაცემების ელექტრონული დამუშავების და გადაგზავნის ფულადი სახსრების გადახდის (ფინანსური ხარჯების), ტრანზაქციების იდენტიფიკა-
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sasaqonlo niSnebi
ციის, მარშრუტიზაციის, ელექტრონული გადახდების, ავტორიზაციასთან და გადახდასთან დაკავშირებული მომსახურების, თაღლითობის გამოვლენის და კონტროლის, ავარიულ სიტუაციებში აღდგენის და დაშიფვრის/გაშიფვრის გამარტივებისთვის და მართვისთვის; სამეცნიერო
ხელსაწყოები, აპარატები და იარაღები; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი
დისკები, ჩამწერი დისკები; მექანიზმები წინასწარი გადახდის აპარატებისთვის; სალაროს აპარატები; ინფორმაციის დამუშავებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობა; კომპიუტერები, კომპიუტერის აპარატურული საშუალებები, კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, პროგრამები კომპიუტერებისთვის; ტელესაკომუნიკაციო და ელექტროაპარატები, ხელსაწყოები და
იარაღები, კერძოდ, აპარატურა, ხელსაწყოები
მონაცემების, რეგისტრაციისთვის, გადაცემისთვის და აღწარმოებისთვის მათ შორის, ხმის და
გამოსახულების; საბუღალტრო მანქანები; აპარატურა საფინანსო ანგარიშების თვალის მიდევნებისთვის, მართვისთვის და ანალიზისათვის გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; კომპიუტერის აპარატურული საშუალებები და კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, კერძოდ, ლოკალური კომპიუტერული ქსელების და გლობალური კომპიუტერული ქსელების, შემუშავებისთვის, ტექნიკური მომსახურებისთვის და გამოყენებისთვის; სისტემები მეხსიერების ბარათებიდან ინფორმაციის წაკითხვისთვის და სისტემები დამხსომებელი მოწყობილობებიდან ინფორმაციის წაკითხვისთვის,
კერძოდ, ინტეგრალურ სქემებზე მეხსიერებიდან
და საკრედიტო, საბანკო ბარათების მეხსიერებიდან; ჩატვირთვადი ელექტრონული პუბლიკაციები; საბეჭდი აპარატურა, მათ შორის, საბეჭდი აპარატურა, ინფორმაციის დამუშავების სისტემებისთვის და საფინანსო ტრანზაქციების სისტემებისთვის; მაკოდირებელი მოწყობილობები
და მადეკოდირებელი მოწყობილობები; მოდემები; კომპიუტერის აპარატურული საშუალებები და კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა გადახდის ოპერაციების გამარტივებისთვის ელექტრონული საშუალებების დახმარებით უკაბელო ქსელში, გლობალურ კომპიუტერულ ქსელში და/ან მობილური ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობების დახმარებით; კომპიუტერის აპარატურული საშუალებები და პროგრამული უზრუნველყოფა დაშიფვრისთვის, შიფრის გასაღები, ციფრული სერტიფიკატები,
ციფრული ხელმოწერები, პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემთა უსაფრთხო შენახვისათვის
და კლიენტების კონფიდენციალური ინფორმაციის მოძიებისთვის და გადაცემისთვის, რომელსაც იყენებენ კერძო პირები, საბანკო დაწესებულებები და საფინანსო-საკრედიტო დაწესებულებები; კომპიუტერის აპარატული მოწყობილო-

ბები და პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც აადვილებს მახლობელი ველის კომუნიკაციების (NFC) მოწყობილობების და რადიოსიხშირული იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყობილობების იდენტიფიკაციას და ავთენტიფიკაციას; კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობები
და პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც
შეიცავს ელექტრონულ საფულეს, რომელიც
ინახავს ინფორმაციას მომხმარებლის ანგარიშზე კუპონების ვაუჩერების, ვაუჩერების კოდების
და ფასდაკლებების მიღებისთვის საცალო ვაჭრობისას და ერთგულებისთვის ფულადი ანაზღაურების მიღებისთვის, რომელიც შეიძლება
ჩაირიცხოს მათ ანგარიშებზე; ჩატვირთვადი
კომპიუტერული პროგრამები და გამოყენებითი
პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისთვის და სხვა ციფრული მოწყობილობებისთვის, რომლებიც შეიცავს ელექტრონულ საფულეს, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს ფასების შედარებაზე ინფორმაციის, პროდუქციის (საქონლის) მიმოხილვის, სხვა საცალო მოვაჭრეების, და ფასდაკლებებზე ინფორმაციის წვდომის შესაძლებლობას; პროგრამული
დანართები უკონტაქტო გადახდის ტერმინალებთან გამოყენებისთვის, რაც სავაჭრო ობიექტებს
აძლევს უკონტაქტო მობილური სავაჭრო ოპერაციების მიღების, უკონტაქტო ლოიალურობის
პროგრამების, კუპონების, ფასდაკლებების, ვაუჩერების და სპეციალური შეთავაზებების მიღების შესაძლებლობას; პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც სავაჭრო ობიექტებს აძლევს
კუპონების, ფასდაკლებების, ვაუჩერების და სპეციალური შეთავაზებების გადაცემის შესაძლებლობას პირდაპირ მომხმარებლების მობილურ
სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობებზე, რომლებიც დაკავშირებულია
რადიოსიხშირული
იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყობილობებით ან
მახლობელი ველის კომუნიკაციებით (NFC);
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც სავაჭრო ობიექტებს აძლევს შესაძლებლობას განათავსონ სმარტ პლაკატები (განცხადებები) საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მაღაზიებში,
რომლებშიც მომხმარებლებს შეუძლიათ შესვლა თავიანთი მობილური კავშირგაბმულობის
მოწყობილობებით კუპონების, ფასდაკლებების,
ვაუჩერების, და სპეციალური შეთავაზებების
მისაღებად, რომლებიც მოწოდებულია უკონტაქტო რადიოსიხშირული იდენტიფიკაციის (RFID)
მოწყობილობებით ან მახლობელი ველის კომუნიკაციებით (NFC); ინტეგრალური მიკროსქემები მობილურ ტელეფონებში და რადიოსიხშირული იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყობილობებში ან მახლობელი ველის კომუნიკაციების (NFC)
მოწყობილობებში გამოყენებისთვის; ბარათები
მაგნიტური კოდით და ბარათები, რომლებიც შეიცავენ ინტეგრალურ სქემებიან ჩიპებს (სმარტბარათები); უსაფრთხოების კოდირებული ბარა-
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თები (კოდირებული ბარათები-საშვები); ნამდვილობის დამადასტურებელი კოდირებული ბარათები დაცვის ელემენტებით; საიდენტიფიკაციო კოდირებული ბარათები დაცვის ელემენტებით; ჰოლოგრამების შემცველი ბარათები
(კოდირებული); გადახდის ბარათები, საბანკო
ბარათები, საკრედიტო ბარათები, სადებეტო ბარათები, სმარტ ბარათები, ბარათები შენახული
თანხით სახსრების ჩადებული ლიმიტით, ელექტრონული მონაცემების მატარებელი ბარათები,
გადახდის ბარათები და კოდირებული გადახდის
ბარათები; საბანკო ბარათები, კერძოდ, საბანკო
ბარათები მაგნიტური კოდით, და საბანკო ბარათები, რომლებიც იყენებენ მაგნიტურ დამხსომებელ მოწყობილობას და მეხსიერებას ინტეგრალურ სქემებზე; გადახდის ბარათებიდან წამკითხავი მოწყობილობები; მაგნიტური კოდირებული ბარათებიდან წამკითხავი მოწყობილობები, მაგნიტური წამკითხავი მოწყობილობები
კოდირებული ბარათებისთვის, ელექტრონული
მონაცემების მატარებელი ბარათებიდან წამკითხავი მოწყობილობები; დაშიფვრის ელექტრონული ბლოკები, კომპიუტერის აპარატურული საშუალებები, კომპიუტერის ტერმინალები, კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლებიც განკუთვნილია საფინანსო მომსახურების სფეროში, საბანკო საქმიანობაში და ტელესაკომუნიკაციო დარგში
გამოყენებისთვის;
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა,
რომელიც შემუშავებულია სმარტ-ბარათების
ტერმინალებთან და წამკითხავ მოწყობილობებთან ურთიერთქმედების უზრუნველსაყოფად;
ტელეფონებში და კავშირის სხვა საშუალებებში
ჩაშენებული კომპიუტერის მიკროსქემები, ჩიპები; ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობები; ნავაჭრის საფასურის გადახდის ტერმინალები და
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა გარიგებებზე ინფორმაციის, საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის და ფინანსური ინფორმაციის გადაცემისთვის, ასახვისთვის და შენახვისთვის საფინანსო სამსახურებში, საბანკო საქმიანობაში
და ტელესაკომუნიკაციო დარგში გამოყენებისთვის; რადიოსიხშირული იდენტიფიკაციის მოწყობილობები (ტრანსპონდერები); ელექტრონული საკონტროლო მოწყობილობები გადახდის
პლასტიკური ბარათების, საბანკო ბარათების,
საკრედიტო ბარათების, სადებეტო ბარათების
და გადახდის ბარათების ნამდვილობის შემოწმებისათვის; მანქანები, ავტომატები ნაღდი ფულის გაცემისათვის; კომპიუტერების პერიფერიული მოწყობილობები და ელექტრონული
საქონელი, კერძოდ, კალკულატორები, ჯიბის
ელექტრონული ორგანაიზერები, ელექტრონული ბლოკნოტები, ჯიბის დამგეგმავები, მობილური ტელეფონები, პლანშეტური კომპიუტერები, ციფრული ამომკითხავები და პერსონალური
ციფრული დამხმარეები (PDAs), ავარიული სა-
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სიგნალო მოწყობილობები; მაუსის ქვესადებები;
ხანძარსაწინააღმდეგო აპარატურა; ნაწილები
და მაერთებელი ელემენტები ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა საქონლისთვის.
35 – რეკლამა, ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე საქმიანობა; კონსულტაციები ბიზნესის სფეროში; ბიზნესის კვლევა;
კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები; საქონლის პრეზენტაცია ტელესაკომუნიკაციო საშუალებებზე საცალო ვაჭრობის მიზნებისთვის;
ფასების შედარების მომსახურება; გამოფენების
ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისთვის; კონსულტაციები მარკეტინგის სფეროში; ბაზრის შესწავლა; ბარათების მფლობელების მყიდველობითი ქცევის თვალის მიდევნება, ანალიზი, პროგნოზირება და მასზე ინფორმაციის შემოთავაზება; მესამე პირების საქონლის და მომსახურების რეალიზაციის სტიმულირება, ხელშეწყობა წახალისების და შეღავათების საშუალებების შეთავაზების მეშვეობით, რომელთა ფორმირებაც ხდება საკრედიტო,
სადებეტო და გადახდის ბარათების გამოყენებისას; ლოიალურობის პროგრამების და ბონუსების პროგრამების ადმინისტრირება; დახმარება კომერციული ან სამრეწველო საწარმოების
მართვაში და დახმარება ბიზნესის მართვაში;
კომერციული საქმიანობის შეფასება; კონსულტაციები ბიზნესის მართვის საკითხებთან დაკავშირებით; კვლევები მარკეტინგის სფეროში;
სტატისტიკური ინფორმაცია (საქმიანი); ანგარიშების ამონაწერების მომზადება; საბუღალტრო
წიგნების წარმოება (საბუღალტრო აღრიცხვა);
კვლევები ბიზნესის სფეროში; მომსახურება საზოგადოებრივი ურთიერთობების სფეროში; სარეკლამო ტექსტების გამოქვეყნება; სარეკლამო
ფურცლების, ბროშურების გამოშვება, გამოცემა; საცალო ვაჭრობის მომსახურება, შემოთავაზებული ტელეკომუნიკაციების მობილური საშუალებების მეშვეობით საკრედიტო ბარათების
და სადებეტო ბარათების შეთავაზებასთან დაკავშირებით; საცალო ვაჭრობის მომსახურება,
შემოთავაზებული ონლაინურ რეჟიმში ქსელების ან სხვა ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით ელექტრონულ-გაციფრული ინფორმაციის გამოყენებით საკრედიტო ბარათების და
სადებეტო ბარათების შეთავაზებასთან დაკავშირებით; კომპიუტერის მონაცემთა ბაზების
მართვა; მესამე პირების კონცერტების და კულტურული ღონისძიებების რეკლამირება/წინ წაწევა, გამოფენების/ექსპოზიციების ორგანიზება
კომერციული ან სარეკლამო მიზნებით; ტრანსპორტირების, მოგზაურობის, სასტუმროების,
დროებითი საცხოვრებელი ბინების, კვების პროდუქტების და მზა კერძების, სპორტის, გართობების და ღირსშესანიშნაობების დათვალიერების, ტურისტული სააგენტოების და ტარიფების,
განრიგთან, გადაზიდვის ხერხებთან, მოგზაუ-
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რობის ორგანიზებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის რეკლამა; ინფორმაციის შეთავაზება, რომელიც დაკავშირებულია საქონლის და
მომსახურების შეძენასთან ონლაინურ რეჟიმში
ინტერნეტის და სხვა კომპიუტერული ქსელების
მეშვეობით; საფინანსო ანგარიშგების მართვა;
ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მომსახურებასთან
დაკავშირებით ინფორმაციის და კონსულტაციების შეთავაზება.
36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; უძრავ
ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა; ფინანსური კონსულტაციები; ფინანსური ინფორმაცია; საფინანსო მომსახურება, კერძოდ, საბანკო მომსახურება, საკრედიტო ბარათების მომსახურება, სადებეტო ბარათების მომსახურება, გადახდის/ანგარიშსწორების ბარათების მომსახურება, ლიმიტირებული სახსრების მქონე წინასწარი გადახდის ბარათების მომსახურება, ელექტრონული საკრედიტო და სადებეტო ტრანზაქციები, გადახდებთან და გადახდაზე ანგარიშების წარდგენასთან დაკავშირებული მომსახურება, ფულადი სახსრების გაცემა, ჩეკების ნამდვილობის დადგენა, ჩეკების განაღდება, დეპოზიტებთან წვდომის შეთავაზება და ბანკომატების მომსახურება, ტრანზაქციების ავტორიზაციის და ანგარიშსწორების მომსახურება,
ტრანზაქციების შეჯერება, ფულადი სახსრების
მართვა, კონსოლიდირებული ფონდების საანგარიშსწორებო მომსახურება, კონსოლიდირებული სადავო საკითხების დამუშავება, საინფორმაციო მომსახურება მონაცემთა საცავებთან/ბანკებთან, კლიენტების პროფაილებთან და
მათთან შეერთებასთან, წვდომასთან, დავების
ლიკვიდაციასთან/მოგვარებასთან დაკავშირებით და მომსახურება კაპიტალის გადაადგილებაზე გადახდის ბარათების სფეროში; ელექტრონული გადახდების დამუშავებასთან დაკავშირებული მომსახურება, საგადასახადო
ტრანზაქციების ნამდვილობის შემოწმებასთან
და კონტროლთან დაკავშირებული მომსახურება, ფულადი სახსრების გადაადგილების მომსახურება, კერძოდ, უსაფრთხო ელექტრონული
ტრანზაქციები/ოპერაციები ფულადი სახსრებით და ფულადი სახსრების ელექტრონული
გადაგზავნა საზოგადოებრივი კომპიუტერული
ქსელების მეშვეობით ელექტრონული ვაჭრობის,
ფულადი სახსრების ელექტრონული გადაადგილების გამარტივებისთვის; ფინანსური ინფორმაციის შეთავაზება, კერძოდ, საკრედიტო და სადებეტო ბარათებზე მონაცემების და ანგარიშების, ფულადი სახსრების ელექტრონული გადარიცხვა და ვალუტის გადაცვლის მომსახურება,
მესამე პირებისთვის რისკების ფინანსური შეფასების და მართვის მომსახურება სამომხმარებლო კრედიტების სფეროში; ფინანსური ინფორმაციის გავრცელება გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით, კომპიუტერით შემო-

თავაზებული ფინანსური ინფორმაცია უსაფრთხო საინფორმაციო კომპიუტერული ქსელის
მეშვეობით და ზემოთ მითითებულ ყველა მომსახურებასთან დაკავშირებული კონსულტაციები;
ფინანსური მომსახურება საცალო ვაჭრობის
მომსახურების მხარდაჭერისათვის, რომელიც
შემოთავაზებულია კავშირის მობილური საშუალებების მეშვეობით, კერძოდ, გადახდა უსადენო
მოწყობილობების მეშვეობით; საცალო ვაჭრობის მომსახურების მხარდაჭერისათვის ფინანსური მომსახურების შეთავაზება ონლაინურ რეჟიმში ელექტრონული ქსელების მეშვეობით;
ფინანსური ანალიზი და კონსულტაციები; საბანკო და საკრედიტო მომსახურება; საკრედიტო
ბარათების, სადებეტო ბარათების, ანგარიშსწორების ბარათების და ლიმიტირებული სახსრების მქონე წინასწარი გადახდის ბარათების მომსახურება; ჩეკების ნამდვილობის შემოწმება;
ფინანსური ტრანზაქციების დამუშავება, გაფორმება, როგორც ონლაინურ რეჟიმში მონაცემთა კომპიუტერული ბაზების ან ტელესაკომუნიკაციო საშუალებების მეშვეობით, ისე
გაყიდვის ადგილებზე; ტექნოლოგიური სამსახურები (დოკუმენტების დამუშავება/გაფორმება) ფინანსური ტრანზაქციებისათვის, რომლებსაც ახორციელებენ ბარათების მფლობელები
ბანკომატების მეშვეობით; ბარათების მფლობელისათვის ბალანსზე, ფულის შეტანა- გამოტანაზე დაწვრილებითი ინფორმაციის შეთავაზება
ბანკომატების მეშვეობით; ფინანსური ანგარიშსწორების და ფინანსური ავტორიზაციის მომსახურება ფინანსური გადახდების ოპერაციებთან,
ტრანზაქციებთან დაკავშირებით; დაზღვევა
მოგზაურობის, მგზავრობის დროს; სამგზავრო
ჩეკების და ვაუჩერების გაცემა და განაღდება;
გადამხდელების ავთენტიფიკაცია; ფინანსური
ინფორმაციის შემოწმება; ფინანსური ჩანაწერების ტექნიკური მხარდაჭერა; შორეული (დისტანციური) გადახდების მომსახურება; ფულადი
სახსრების ჩადებული ლიმიტით შენახული სახსრების მქონე ელექტრონული გადახდის სისტემების (საფულეების) მომსახურება, ელექტრონული გადახდების მომსახურება და ტრანზაქციების ავტორიზაციის და დაფარვის მომსახურება; სადებეტო და საკრედიტო მომსახურების
შეთავაზება რადიოსიხშირული საიდენტიფიკაციო მოწყობილობების (ტრანსპონდერების) დახმარებით; სადებეტო და საკრედიტო მომსახურების შეთავაზება კავშირგაბმულობის და ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობების დახმარებით; საცალო ვაჭრობის მომსახურების მხარდაჭერისთვის ფინანსური მომსახურების შეთავაზება მობილური ტელესაკომუნიკაციო საშუალებების მათ შორის, უსადენო მოწყობილობების მეშვეობით; სადებეტო და საკრედიტო ტრანზაქციების დამუშავება ტელეფონით და ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობების მეშვეობით;
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sasaqonlo niSnebi
საცალო ვაჭრობის მომსახურების მხარდაჭერისათვის ფინანსური მომსახურების შეთავაზება
ონლაინურ რეჟიმში ქსელების ან სხვა ელექტონული საშუალებების მეშვეობით, რომლებიც
იყენებენ ინფორმაციას ელექტრონულ-გაციფრულ ფორმაში; ვალუტის გადაცვლის მომსახურება, კერძოდ, ვალუტის, მათ შორის ელექტრონული ფულადი სახსრების უსაფრთხო გადაცვალა კომპიუტერული ქსელების საშუალებით,
რომლებიც ხელმისაწვდომია სმარტ ბარათებით; ვებ-საიტის მეშვეობით ანგარიშების გადახდის მომსახურების შეთავაზება; ელექტრონული
საბანკო მომსახურება გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით, ელექტრონული მობილური საბანკო მომსახურება, ელექტრონული
გადახდის მომსახურება, რომელიც მოიცავს ანგარიშის გადახდის მონაცემების დამუშავებას
და გადაცემას; საინფორმაციო ცენტრის ფინანსური სერვისები; ბანკთშორისი გადაცემის მომსახურება, კერძოდ, ბანკიდან ბანკში ფულის
პირდაპირი ელექტრონული ტრანსფერები და საბანკო ანგარიშზე ინფორმაციის შეთავაზება ტელეფონით; დისტანციური საბანკო მომსახურება; ფინანსური მომსახურების შეთავაზება
ტელეფონით ან გლობალური კომპიუტერული
ქსელის ან ინტერნეტის მეშვეობით; ფინანსური
მომსახურება, კერძოდ, უკონტაქტო მობილური
გადახდების უზრუნველყოფა საცალო ვაჭრობის, ონლაინ ვაჭრობის და საბითუმო ვაჭრობის
ადგილებზე; ფინანსური მომსახურება, კერძოდ,
ღრუბლოვანი ელექტრონული საფულის უზრუნველყოფა, რომელიც ინახავს ინფორმაციას
კლიენტის ანგარიშზე, საცალო ვაჭრობის მაღაზიებში კუპონების, ვაუჩერების, ვაუჩერების კოდების და ფასდაკლების წვდომისათვის და ერთგულების ბარათების ან ფულად-საკრედიტო
ანაზღაურების მისაღებად, რომელიც შეიძლება
ჩარიცხულ იქნეს მათ ანგარიშებზე ნაღდი ფულის დაბრუნების სისტემის მეშვეობით; მომსახურება უძრავი ქონების სფეროში; უძრავი ქონების შეფასება; უძრავ ქონებაში ინვესტიციების
მართვა; უძრავ ქონებაში ინვესტირების სფეროში მომსახურება; უძრავი ქონების დაზღვევა;
დაზღვევა ქონების/საკუთრების მფლობელებისათვის; ქონების და საკუთრების დაზღვევასთან
დაკავშირებული მომსახურება; ფინანსირება უძრავი ქონების სფეროში; უძრავ ქონებასთან
დაკავშირებული ოპერაციებისას საბროკერო
მომსახურება/შუამავლობა; უძრავი ქონების შეფასება; უძრავი ქონების სააგენტოების მომსახურება; უძრავი ქონების ღირებულების განსაზღვრა; უძრავი ქონების მართვა; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ფინანსური ოპერაციების მართვა; იპოთეკური კრედიტების, და უძრავი
ქონების დაგირავებით სესხების შეთავაზება;
უძრავი ქონების მშენებლობასთან დაკავშირებული ფინანსური მომსახურება; ფინანსური სა-
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ბროკერო მომსახურება უძრავი ქონების სფეროში; ფინანსური მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია უძრავ ქონებასთან, შენობებთან
და ნაგებობებთან; უძრავი ქონების შეძენისას
შეთავაზებული ფინანსური მომსახურება; უძრავი ქონების დაგირავების საფუძველზე საკრედიტო ხელშეკრულებების და სესხებთან დაკავშირებული შეთანხმებების მომზადება, შედგენა;
უძრავი ქონების ერთობლივი მფლობელობის
მომზადება, შედგენა; უძრავი ქონების შესყიდვისთვის ფინანსური უზრუნველყოფის ორგანიზება; დახმარება უძრავი ქონების შეძენისას და
უძრავ ქონებაში კაპიტალდაბანდებებისას; უძრავ ქონებაში კაპიტალდაბანდება; კომერციული
მიზნებისთვის გამოყენებული ქონების სფეროში
ინვესტირება; საკუთრების, უძრავი ქონების ყიდვასთან დაკავშირებული ფინანსური მომსახურება; საკუთრების გაყიდვასთან დაკავშირებული ფინანსური მომსახურება; სრულ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფინანსური
შეფასება; იჯარით აღებული საკუთრების ფინანსური შეფასება; უძრავი ქონების იჯარით
აღების, იჯარით გაცემის ორგანიზება; უძრავი
ქონების იჯარით აღებასთან/გაცემასთან დაკავშირებული შეთანხმებების მომზადება, შედგენა;
საკუთრების ლიზინგი, უძრავი ქონების ლიზინგი; სრულ საკუთრებაში არსებული უძრავი
ქონების ლიზინგი; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ ოპერაციების მართვის მომსახურება;
ქონების ღირებულების შეფასება, განსაზღვრა;
უძრავი ქონების ობიექტების, საკუთრების პორტფელის მართვა; ქონების მართვა; უძრავი ქონების ფლობასთან დაკავშირებული კონსულტაციები და რეკომენდაციები; უძრავი ქონების ღირებულების შეფასება/განსაზღვრასთან დაკავშირებული კონსულტაციები და რეკომენდაციები; კონსულტაციები და რეკომენდაციები კორპორაციული უძრავი ქონების სფეროში; უძრავ
ქონებასთან დაკავშირებული კომპიუტერიზებული მომსახურება; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის
შეთავაზება; უძრავი ქონების ბაზართან დაკავშირებული ინფორმაციის შეთავაზება; უძრავი
ქონების შეძენასთან დაკავშირებული კვლევები;
უძრავი ქონების შერჩევასთან დაკავშირებული
კვლევები; საკრედიტო (იპოთეკური) დაფინანსება და აქტივების სეკიურიტიზაცია; საგადასახადო, ვალდებულებების შესრულებასთან, საბანკო მომსახურებასთან, საკრედიტო ბარათებთან,
სადებეტო ბარათებთან და გადახდის ბარათებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება; ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მომსახურებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის და კონსულტაციების შეთავაზება.
38 – ტელეკომუნიკაციები; მობილური/ფიჭური
ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება; ტელესაკო-
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მუნიკაციო მომსახურება ინტერნეტის საფუძველზე; მონაცემების გადაცემასთან დაკავშირებული მომსახურება; ელექტრომონაცემების გადაცემა მონაცემთა დისტანციური დამუშავების
გლობალური ქსელის, მათ შორის, ინტერნეტის
მეშვეობით; მონაცემთა ბანკიდან ინფორმაციის
გადაცემასთან, შემოთავაზებასთან ან ასახვასთან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც
ინახება კომპიუტერის მეხსიერებაში, ან ინტერნეტის მეშვეობით საფინანსო მომსახურების
სფეროში; მონაცემთა გადაცემა ელექტრონული
გამოსახულებების გამოყენების მეშვეობით, რომელთა დამუშავებაც ხდება მობილური ტელეფონით; ელექტრონული ფოსტა, შეტყობინებების გაგზავნა და მიღება; ტელე, რადიო და ინტერნეტ მაუწყებლობა; უსაფრთხო კომპიუტიზირებულ საინფორმაციო ქსელთან მრავალმომხმარებლიანი წვდომის შეთავაზება საფინანსო
მომსახურების სფეროში ინფორმაციის ერთობლიობის/რიგის გადაცემისთვის და გავრცელებისთვის; სატელეფონო ზარების წინასწარ გადახდის ბარათების მომსახურება; ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მომსახურებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის და კონსულტაციების შეთავაზება.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული კვლევები და
დიზაინი; სამრეწველო ანალიზი და კვლევები;
კომპიუტერის აპარატურული საშუალებების და
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის
დიზაინი და შემუშავება; მონაცემების და დოკუმენტების გადატანა ფიზიკური მატარებლებიდან
ელექტრონულ მატარებლებზე; კონსულტაციები კომპიუტერის აპარატურული საშუალებების
და კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის სფეროში; პროგრამირება; კომპიუტერული
სისტემების, მონაცემთა ბაზების და დანართების მართვის საკითხებში მხარდაჭერა და კონსულტაციები; დროებით სარგებლობაში არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის
და დანართების შეთავაზება მახლობელი ველის
კომუნიკაციების (NFC) მოწყობილობების ავთენტიფიკაციის და ციფრული მანდატების მართვისთვის, ლოკალიზაციისთვის, გააქტიურებისთვის და გაუქმებისთვის; მობილური ციფრული
მოწყობილობებისთვის კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობების და გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის დაპროექტება, შემუშავება, მომსახურება და განახლება; მობილური
ტელეფონებისთვის და სხვა ციფრული მოწყობილობებისთვის ჩატვირთვადი კომპიუტერული
პროგრამების და გამოყენებითი პროგრამული
უზრუნველყოფის დაპროექტება, შემუშავება,
მომსახურება და განახლება, რომლებიც მომხმარებლებს აძლევს კუპონების, ვაუჩერების,
ვაუჩერების კოდების, ფასდაკლებაზე ინფორმაციის, ფასების შედარებაზე ინფორმაციის, პროდუქციის მიმოხილვის, მესამე პირების საცალო

ვაჭრობის ვებ-საიტების წვდომის შესაძლებლობას; ჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგრამების და გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის დაპროექტება, შემუშავება, მომსახურება
და განახლება, რომლებიც მომხმარებლებს
აძლევს სტიმულირებაზე წინადადებების წვდომის და ფულადი ბონუსების მიღების შესაძლებლობას, რომლებიც შეიძლება ჩაირიცხოს
მათ ანგარიშებზე ნაღდი ფულის დაბრუნების
სისტემის მეშვეობით; გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის პროვაიდერის (ASP) პროგრამული უზრუნველყოფა ვაუჩერების, კუპონების, ვაუჩერების კოდების, სპეციალური წინადადებების, საქონელზე ინფორმაციის, ფასებზე
ინფორმაციის, ვებ-საიტებზე მითითებების მიღებისთვის, გადაცემისთვის და ასახვისთვის და
საქონლის და მომსახურების შეძენისთვის მონაცემების მიღებისთვის და გადაცემისთვის; დანართების მომწოდებლის მიერ შემოთავაზებული პროგრამული უზრუნველყოფა მომხმარებლებისთვის მესამე პირების საქონელზე და მომსახურებაზე ფასდაკლებების, ვაუჩერების და
სპეციალური წინადადებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისათვის; დანართების პროვაიდერის მომსახურება, რომელიც ეხება სოციალური ქსელების პროგრამულ უზრუნველყოფას;
გრაფიკული დიზაინი ინტერნეტში ვებ-გვერდების კომპილაციისთვის; კომპიუტერის აპარატურულ საშუალებებთან და კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული
ინფორმაცია, მოწოდებული ონლაინურ რეჟიმში
გლობალური კომპიუტერული ქსელიდან ან ინტერნეტიდან; ვებ-საიტების შექმნა და ტექნიკური მომსახურება / მხარდაჭერა; მესამე პირებისთვის ვებ-საიტების ჰოსტინგი; ვებ-გვერდების
შექმნა; მერჩენდაიზერული (საბითუმო ვაჭრობა), სავაჭრო ფირმების ვებ-საიტების დიზაინი,
შექმნა და ჰოსტინგი; ანგარიშების გადახდის
ვებ-საიტების დიზაინი, შექმნა და ჰოსტინგი;
კომპიუტერთან და ინტერნეტთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, ონლაინური მონაცემთა ბაზების შეთავაზება გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით ნამდვილობის
იდენტიფიკაციის და კონტროლის სფეროში; საფინანსო ინფორმაციის მონაცემების დაშიფვრა/კოდირება და გაშიფვრა /დეკოდირება; ციფრული ხელმოწერის ავთენტიფიკაციის სამსახური მესამე პირების ავთენტიფიკაციისთვის, კერძოდ, მონაცემთა დაშიფვრა და მონაცემთა
მთლიანობა; მესამე პირებისთვის დაშიფრული
და ციფრულად ხელმოწერილი და ავთენტიფიცირებული მონაცემების მიწოდება დოკუმენტების ავთენტიფიკაციის სფეროში გამოყენებისთვის ციფრული სერტიფიკატების შესამოწმებლად და შესაფასებლად; ციფრული სერტიფიკატის შემოწმება, ავთენტიფიკაცია, გაცემა, გავრცელება და მართვა; ტექნიკური კონსულტა-
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ციები კომპიუტერული პროგრამირების, საფინანსო კომპიუტერული ქსელების, მონაცემთა
დამუშავების, უსაფრთხო კავშირის, მონაცემთა
დაშიფვრის/კოდირების და გაშიფვრის/დეკოდრების და ლოკალური ქსელების უსაფრთხოების
სფეროში; გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით ინფორმაციის გავრცელება
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის,
კომპიუტერის აპარატურული საშუალებების,
საფინანსო კომპიუტერული ქსელების და ლოკალური ქსელების სფეროში; მომსახურება
მონაცემთა დამუშავების და შემოწმების სფეროში; მონაცემთა შენახვა და ამოღება; მონაცემთა რეპოზიტორიუმი და კლიენტის პროფილის შესახებ ინფორმაცია; კომპიუტერული მონაცემთა ბაზის წვდომის ლიზინგი; ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მომსახურებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის და კონსულტაციების შეთავაზება.
____________________________________________
(260) AM 2018 95579 A
(210) AM 95579
(220) 2017 12 21
(731) ეთი გიდა სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ
შირქეთი
ორგანიზე სანაიი ბიოლგესი 11, ჯადდე
ესქიშეხირ, თურქეთი
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(731) ეთი გიდა სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ
შირქეთი
ორგანიზე სანაიი ბიოლგესი 11, ჯადდე
ესქიშეხირ, თურქეთი
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავი, თეთრი, წითელი, ცისფერი, ლურჯი
(531) 07.03.02; 26.11.12; 27.05.02; 29.01.14
(511)
30 – გალეტები; შოკოლადი; საკონდიტრო ნაწარმი; კრეკერები; ვაფლი; ნამცხვრები; ხილკენკრის ტორტები; დესერტები, კერძოდ, დამზადებული ფქვილითა და შოკოლადით; ტკბილეულის მუსი [საკონდიტრო ნაწარმი]; პურ-ფუნთუშეულის პროდუქცია; ნაყინი; საკვები ყინული.
____________________________________________
(260) AM 2018 95581 A
(210) AM 95581
(220) 2017 12 21
(731) ეთი გიდა სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ
შირქეთი
ორგანიზე სანაიი ბიოლგესი 11, ჯადდე
ესქიშეხირ, თურქეთი
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავი, თეთრი, წითელი, ღია ყვითელი,
ყვითელი, მუქი ყვითელი, ნარინჯისფერი,
ყავისფერი
(531) 05.07.02; 07.03.02; 27.05.02; 29.01.14
(511)
30 – გალეტები; შოკოლადი; საკონდიტრო ნაწარმი; კრეკერები; ვაფლი; ნამცხვრები; ხილკენკრის ტორტები; დესერტები, კერძოდ, დამზადებული ფქვილითა და შოკოლადით; ტკბილეულის მუსი [საკონდიტრო ნაწარმი]; პურ-ფუნთუშეულის პროდუქცია; ნაყინი; საკვები ყინული.
____________________________________________
(260) AM 2018 95580 A
(210) AM 95580
(220) 2017 12 21
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(591) შავი, თეთრი, მუქი ვარდისფერი, წითელი,
იისფერი, ლურჯი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ღია ნარინჯისფერი, მუქი ნარინჯისფერი
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sasaqonlo niSnebi
(531) 01.03.01; 01.03.15; 05.11.19; 07.03.02; 27.05.02;
29.01.15
(511)
30 – გალეტები; შოკოლადი; საკონდიტრო ნაწარმი; კრეკერები; ვაფლი; ნამცხვრები; ხილკენკრის ტორტები; დესერტები, კერძოდ, დამზადებული ფქვილითა და შოკოლადით; ტკბილეულის მუსი [საკონდიტრო ნაწარმი]; პურ-ფუნთუშეულის პროდუქცია; ნაყინი; საკვები ყინული.
____________________________________________
(260) AM 2018 95583 A
(210) AM 95583
(220) 2017 12 21
(731) ეთი გიდა სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ
შირქეთი
ორგანიზე სანაიი ბიოლგესი 11, ჯადდე
ესქიშეხირ, თურქეთი
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავი, თეთრი, წითელი, ყვითელი,
ყავისფერი
(531) 05.11.19; 07.03.02; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.21;
29.01.15
(511)
30 – გალეტები; შოკოლადი; საკონდიტრო ნაწარმი; კრეკერები; ვაფლი; ნამცხვრები; ხილკენკრის ტორტები; დესერტები, კერძოდ, დამზადებული ფქვილითა და შოკოლადით; ტკბილეულის მუსი [საკონდიტრო ნაწარმი]; პურ-ფუნთუშეულის პროდუქცია; ნაყინი; საკვები ყინული.
____________________________________________
(260) AM 2018 95585 A
(210) AM 95585
(220) 2017 12 21
(731) ეთი გიდა სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ
შირქეთი
ორგანიზე სანაიი ბიოლგესი 11, ჯადდე
ესქიშეხირ, თურქეთი
(740) მერაბ კვიმსაძე

(540)

(591) წითელი, მუქი წითელი, ღია წითელი, შავი,
თეთრი, ყავისფერი, მუქი ყავისფერი, ღია
ყავისფერი, ნაცრისფერი, ნარინჯისფერი,
ყვითელი, მუქი ყვითელი, ღია ყვითელი,
ლურჯი, მწვანე, მუქი მწვანე, ღია მწვანე,
მუქი ვარდისფერი, ჩალისფერი
(531) 03.01.01; 03.01.08; 03.01.14; 03.02.01; 05.01.16;
05.05.20; 07.03.02; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.24;
29.01.15
(511)
30 – გალეტები; შოკოლადი; საკონდიტრო ნაწარმი; კრეკერები; ვაფლი; ნამცხვრები; ხილკენკრის ტორტები; დესერტები, კერძოდ, დამზადებული ფქვილითა და შოკოლადით; ტკბილეულის მუსი [საკონდიტრო ნაწარმი]; პურ-ფუნთუშეულის პროდუქცია; ნაყინი; საკვები ყინული.
____________________________________________
(260) AM 2018 95587 A
(210) AM 95587
(220) 2017 12 21
(731) ეთი გიდა სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ
შირქეთი
ორგანიზე სანაიი ბიოლგესი 11, ჯადდე
ესქიშეხირ, თურქეთი
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540

(591) შავი, თეთრი, წითელი, მუქი ვარდისფერი,
ღია მწვანე
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sasaqonlo niSnebi
(531) 05.11.19; 07.03.02; 27.05.02; 27.05.11; 27.05.17;
29.01.14
(511)
30 – გალეტები; შოკოლადი; საკონდიტრო ნაწარმი; კრეკერები; ვაფლი; ნამცხვრები; ხილკენკრის ტორტები; დესერტები, კერძოდ, დამზადებული ფქვილითა და შოკოლადით; ტკბილეულის მუსი [საკონდიტრო ნაწარმი]; პურ-ფუნთუშეულის პროდუქცია; ნაყინი; საკვები ყინული.
____________________________________________
(260) AM 2018 95656 A
(210) AM 95656
(220) 2017 12 25
(731) ფკა უს ლლკ
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი ოფ ობერნ
ჰილსი, მიჩიგანის შტატი 48326, აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში;
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური; ვაჭრობა.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
____________________________________________
(260) AM 2018 95662 A
(210) AM 95662
(220) 2017 12 25
(731) ქუოლითი იზ აუა რესიფი ლლკ
უან დეივ თომას ბულვარი, დუბლინი,
ოჰაიო 43017, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

SAHARA

(591) შავ-თეთრი
(511)
12 – მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებები
და მათი ნაწილები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95657 A
(210) AM 95657
(220) 2017 12 25
(731) შპს ,,ნიკიფორე“
რაჭის ქ. 14ა, 0104, თბილისი, საქართველო
(540)

(591) ყვითელი, შავი, თეთრი
(531) 02.01.01; 02.03.01; 26.11.09; 29.01.13
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
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(591) შავ-თეთრი
(531) 02.05.01; 02.05.03; 26.01.14
(511)
29 – ჰამბურგერები (და ძროხის ხორცის სხვა
პროდუქტი); ქათმის ნაგეტები; წიწაკა ჩილი
(მწარე); კარტოფილის ფრი, გამომცხვარი კარტოფილი და კარტოფილის სხვა პროდუქტი; სალათები; სალათები ტაკოთი; შერეული სალათები; ათქვეფილი რძე; იოგურტის პროდუქტები;
მზა ხორცი; თევზი, ფრინველი, ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ხილი და
ბოსტნეული; კარტოფილის ფრი და კარტოფილის ნაჭრები; გამომცხვარი კარტოფილი ხახვით; ხახვის რგოლები; რძე, რძის კოქტეილები,
რძის სასმელები; ყველი; პიკული; საბავშვო საჭმელები, რომლებშიც შედის ქათამი და ჰამბურგერები და 29-ე კლასში შემავალი ზემოთ აღნიშნული საქონლის კომბინაცია.
43 – რესტორნებით, კატერინგით და სასმელებით მომსახურება; რესტორნებში სალათის მაგიდების შეთავაზება; `ონ-ლაინ~ რეჟიმში მონაცემთა ბაზის შეთავაზება, ელექტრონული და
უსადენო მენიუს ბარათების და კერძების შედგენილობის შეთავაზების ჩათვლით.
____________________________________________
(260) AM 2018 95665 A
(210) AM 95665
(220) 2017 12 25
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sasaqonlo niSnebi
(731) ქუოლითი იზ აუა რესიფი ლლკ
უან დეივ თომას ბულვარი, დუბლინი,
ოჰაიო 43017, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(260) AM 2018 95667 A
(210) AM 95667
(220) 2017 12 26
(731) მილან სარქისიანი
მოსე თოიძის ქ.10, თბილისი, საქართველო
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
29 – ჰამბურგერები (და ძროხის ხორცის სხვა
პროდუქტი); ქათმის ნაგეტები; წიწაკა ჩილი
(მწარე); კარტოფილის ფრი, გამომცხვარი კარტოფილი და კარტოფილის სხვა პროდუქტი; სალათები; სალათები ტაკოთი; შერეული სალათები; ათქვეფილი რძე; იოგურტის პროდუქტები;
მზა ხორცი; თევზი, ფრინველი, ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ხილი და ბოსტნეული; კარტოფილის ფრი და კარტოფილის
ნაჭრები; გამომცხვარი კარტოფილი ხახვით;
ხახვის რგოლები; რძე, რძის კოქტეილები, რძის
სასმელები; ყველი; პიკული; საბავშვო საჭმელები, რომლებშიც შედის ქათამი და ჰამბურგერები
და 29-ე კლასში შემავალი ზემოთ აღნიშნული
საქონლის კომბინაცია.
43 – რესტორნებით, კატერინგით და სასმელებით მომსახურება; რესტორნებში სალათის მაგიდების შეთავაზება; „ონ-ლაინ“ რეჟიმში მონაცემთა ბაზის შეთავაზება, ელექტრონული და
უსადენო მენიუს ბარათების და კერძების შედგენილობის შეთავაზების ჩათვლით.
____________________________________________
(260) AM 2018 95666 A
(210) AM 95666
(220) 2017 12 25
(731) მონსტერ ენერჯი კომპანი
დელავერის შტატის კორპორაცია
1 მონსტერ უეი, კალიფორნიის შტატი,
კორონა, 92879, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

PREDATOR

(511)
32 – უალკოჰოლო სასმელები, გაზირებული სასმელებისა და ენერგეტიკული სასმელების ჩათვლით; ვაჟინები, კონცენტრატები, ფხვნილები
და შემადგენლობები სასმელების დასამზადებლად, მათ შორის, გაზირებული და ენერგეტიკული სასმელებისთვის; ლუდი.
____________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(531) 07.01.24; 27.05.11
(511)
43 – სასტუმროები; დროებითი საცხოვრებლის
გაქირავება; დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის ბიუროები (სასტუმროები, პანსიონები); დროებითი საცხოვრებლის დაჯავშნა; პანსიონები; ადგილების დაჯავშნა სასტუმროებში.
____________________________________________
(260) AM 2018 95673 A
(210) AM 95673
(220) 2017 12 27
(731) ილო ხობელია
სიმონ ჩიქოვანის ქ. 4/6/8/10, ბ. 73,
თბილისი, საქართველო
(740) შორენა ალანია
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 05.07.06; 27.05.11; 28.19
(511)
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული
და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე
და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები
ცხიმები.
31 – ნედლი და დაუმუშავებელი სოფლის მეურნეობის, აკვაკულტურული, მებაღეობის და ტყის
პროდუქტები; ნედლი და დაუმუშავებელი მარცვლეული და თესლეული; ახალი ხილი და
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ბოსტნეული; ცოცხალი მცენარეები, ყვავილები
და სამკურნალო მცენარეები; დასარგავი და
დასათესი ბოლქვები, ნერგები და თესლები;
ცოცხალი ცხოველები; ცხოველთა საკვები და
სასმელი; ალაო.
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.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
____________________________________________
(260) AM 2018 95716 A
(210) AM 95716
(220) 2017 12 29
(731) სს „პრობუს კაპიტალი“
ამაღლების ქ. 36, 0105, თბილისი,
საქართველო
(740) ზაქარია შველიძე
(540)

36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95718 A
(210) AM 95718
(220) 2017 12 29
(731) სს „გომის სპირტის და არყის კომპანია“
სოფ. გომი, ხაშურის რაიონი, საქართველო
(740) დიმიტრი ძამუკაშვილი
(540)

გომი
Gomi

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ღვინო, არაყი და სხვა ალკოჰოლიანი სასმელები, ლუდის გარდა.
____________________________________________
(260) AM 2018 95847 A
(210) AM 95847
(220) 2018 01 08
(731) შპს `თეგეტა მოტორსი~
დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. 5, 0131,
თბილისი, საქართველო
(740) ზურაბ საყვარელიძე
(540)

ჰაშგრაფ
Hashgraph

(591) შავ-თეთრი
(511)
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
____________________________________________
(260) AM 2018 95717 A
(210) AM 95717
(220) 2017 12 29
(731) სს „პრობუს კაპიტალი“
ამაღლების ქ. 36, 0105, თბილისი,
საქართველო
(740) ზაქარია შველიძე
(540)

თეგეტა
TEGETA

(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
____________________________________________
(260) AM 2018 95858 A
(210) AM 2018 95858
(220) 2018 01 08
(731) ადიდასი 2015
თოდრიას ქ. II ჩიხი, კორპ. 7, ბ. 34, 3700,
რუსთავი, საქართველო
(540)

Probus
პრობუსი

(591) შავ-თეთრი
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
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(591) შავ-თეთრი
(531) 03.06.03; 27.05.17
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(511)
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება
საქმიან
სფეროში;
საოფისე
სამსახური.
____________________________________________
(260) AM 2018 95927 A
(210) AM95927
(220) 2018 01 10
(310) 87/525,413
(320) 2017 07 12
(330) US
(731) ექსელიქსის, ინკ.
დელავერის შტატის კორპორაცია
210 ისტ გრანდ ავენიუ, საუთ სან-ფრანცისკო, კალიფორნია 94080, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.03.02; 27.05.17
(511)
5 – კიბოს, ტკივილის, ინფექციის, ანთების, ჰორმონული დარღვევების, ძვლის დარღვევების და
ფსიქიკური აშლილობის სამკურნალო ფარმაცევტული პრეპარატები; ტკივილგამაყუჩებელი
საშუალებები; ჰორმონები; ფსიქოტროპული საშუალებები; ინფექციის საწინააღმდეგო საშუალებები; ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები;
კიბოს საწინააღმდეგო საშუალებები.
42 – მომსახურება, დაკავშირებული ფარმაცევტულ კვლევასა და განვითარებასთან.
____________________________________________

საბრუნები; ფიცრის ბრჯენები; მორსატვირთი
სისტემები; მორსამაგრი სისტემები; მორის ქერქგამცლელები; შეფიცვრისა და სოლყავარის დასამზადებელი მანქანები; საგების დამაგრძელებლები; მისაბმელები, რომლებიც შედგებიან
ღერძების, ბორბლების, საწევებისა და საყრდენების/ფეხებისაგან; ავტომატური და მექანიკური
ჩარჩოხერხების აგრეგატები, რომლებიც შედგებიან ელექტრული ან გაზის ამძრავიანი მოტორების, მართვის ბლოკების, პულტებისა და კაბელებისაგან; მორსატვირთები და პოზიციის შესაცვლელი აგრეგატები, რომლებიც შედგებიან
რამპების, ჯალამბრებისა და კაბელებისაგან;
საგების მათანაბრებლები; საგების საყრდენები,
ფეხები, სადგარები; ხერხის ტანი და მიმმართველი სისტემები, სახელდობრ, ხერხის მიმმართველის გორგოლაჭები ან კერამიკული მიმმართველები; გარსაცმები; შტანგის, ჯაჭვის, ხერხის
ტანის საზეთი კომპლექტები; ლენტური ხერხის
ტანები; ლენტური ხერხის ტანების პირის სალესები; ლენტური ხერხის ტანების კბილგასაყარები; მორის გადასაადგილებელი აღჭურვილობა, სახელდობრ, კაკვები, ნალოები და საბრუნი კაკვები; ფიცრის ჩამომჭრელები, კერძოდ,
გადასატანი ჩამომჭრელები და სტაციონარული
ჩამომჭრელები და ჩამომჭრელების სამარჯვები;
მორის სანარიმანდე ჩარხები და მორის სანარიმანდე ჩარხების სამარჯვები; სანარიმანდე
დანები; სატყეო აღჭურვილობა, სახელდობრ,
მაღალი განვლადობის მორსათრევები და მორსათრევი ტრაქტორები; სატაცები; სათრევი და
შემბოჭავი ჯაჭვები; ჰიდრავლიკური მორსათრევები; ტყის საჭრელი დომკრატები.
8 – ლენტური ხერხის ტანები; ლენტური ხერხის
ტანების პირის სალესები; ლენტური ხერხის
ტანების კბილგასაყარები; სანარიმანდე დანები.
____________________________________________

(260) AM 2018 95929 A
(210) AM 2018 95929
(220) 2018 01 10
(731) ნორვუდ ინდასტრიზ ინკ.
2667 15/16 საიდ როუდ ისტი,
ორო-მედონტე, ონტარიო L0L 1T0, კანადა
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

NORWOOD

(591) შავ-თეთრი
(511)
7 – ჩარჩოხერხები, სახელდობრ, ლენტური
ჩარჩოხერხები, ჯაჭვური ჩარჩოხერხები, გადასატანი ჩარჩოხერხები, სტაციონარული ჩარჩოხერხები, ხელის ჩარჩოხერხები და ჰიდრავლიკური ჩარჩოხერხები და ჩარჩოხერხების სამარჯვები, სახელდობრ, მორის საგორავები; მორ-
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daCqarebuli proceduriT registrirebuli
sasaqonlo niSnebi
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis
saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.

(111) M 2018 29898 R
(151) 2018 07 10
(181) 2028 07 10
(210) AM 97902
(220) 2018 05 31
(732) შპს `სითი ლოფტი~
26 მაისის სახელობის მოედანი, 0171,
თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(540)

გორგილაძის ქ. 68ა, ბ. 23, 6000, ბათუმი,
საქართველო

ავიატორი
Aviator

(591) შავ-თეთრი
(511)
39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება.
41 – სამორინეთი, მათ შორის, ონლაინ სამორინეთი მომსახურების უზრუნველყოფა (აზარტული თამაშები).
43 – დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის ბიუროები (სასტუმროები, პანსიონები);
დროებითი საცხოვრებლის გაქირავება; დროებითი საცხოვრებლის დაჯავშნა; ცხოველთა
პანსიონები; ბარების მომსახურება; ადგილების დაჯავშნა პანსიონებში; პანსიონები; გადასატანი ნაგებობების გაქირავება; კაფეები;
კაფეტერიები; დასასვენებელი ბანაკები (საცხოვრებლით უზრუნველყოფა); კემპინგებით
უზრუნველყოფა; დაწესებულებების სასადილოები; საკვების შეკვეთით დამზადება და
შინ მიტანა; ბავშვთა ბაგები; მოხუცებულთა
თავშესაფრები; ადგილების დაჯავშნა სასტუმროში; სასტუმროები; მოტელები; ავეჯის,
მაგიდის თეთრეულისა და ჭურჭლის გაქირავება; შეხვედრების ჩასატარებელი ოთახების
გაქირავება; კარვების გაქირავება; რესტორნები; თვითმომსახურების რესტორნები; სასაუზმეები; ტურბაზები.
__________________________________________
(111) M 2018 29899 R
(151) 2018 07 10
(181) 2028 07 10
(210) AM 98183
(220) 2018 06 22
(732) შპს `ტმი~
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(591) თეთრი, ცისფერი, იასამნისფერი
(531) 25.01.25; 26.01.01; 26.01.03; 26.01.18;
27.05.01; 28.19; 29.01.04; 29.01.12
(526) "კვარიათი", "kvariati"
(511)
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________
(111) M 2018 29900 R
(151) 2018 07 10
(181) 2028 07 10
(210) AM 98167
(220) 2018 06 19
(732) შპს `ქართული ღვინის სახლი~
სოფ. ზეგაანი, 1500, გურჯაანის რაიონი,
საქართველო
(740) სოფიო ვაჩეიშვილი
(540)

ვაინ ენდ დაინ
Вайн енд Дайн
Wine and Dine

(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________
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(111) M 2018 29901 R
(151) 2018 07 10
(181) 2028 07 10
(210) AM 98016
(220) 2018 06 13
(732) შპს `ქართული ღვინის სახლი~
სოფ. ზეგაანი, 1500, გურჯაანის რაიონი,
1500, საქართველო
(740) სოფიო ვაჩეიშვილი
(540)

ანშია
ANSHIYA
Аншия

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(111) M 2018 29902 R
(151) 2018 07 10
(181) 2028 07 10
(210) AM 98200
(220) 2018 06 25
(732) შპს `ქართული ღვინისა და
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია~
აჩინებული, 2200, თელავი, საქართველო
(540)

ტიფლისური ძველებური

(591) შავი
(526) ტიფლისური
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(111) M 2018 29903 R
(151) 2018 07 12
(181) 2028 07 12
(210) AM 97775
(220) 2018 05 22
(732) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
`საზოგადოებრივი მაუწყებელი~
მ. კოსტავას ქ. 68, 0171, თბილისი,
საქართველო
(540)

საქართველოს ტელევიზია
Georgian Television

(591) შავ-თეთრი
(526) საქართველო, Georgia
(511)
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი

პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);
სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
__________________________________________
(111) M 2018 29904 R
(151) 2018 07 12
(181) 2028 07 12
(210) AM 97774
(220) 2018 05 22
(732) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
`საზოგადოებრივი მაუწყებელი~
მ. კოსტავას ქ. 68, 0171, თბილისი,
საქართველო
(540)

საქართველოს რადიო
Georgian Radio

(591) შავ-თეთრი
(526) საქართველო, Georgia
(511)
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);
სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
__________________________________________
(111) M 2018 29905 R
(151) 2018 07 12
(181) 2028 07 12
(210) AM 98231
(220) 2018 06 28
(732) სს `თიბისი დაზღვევა~
ალ. ყაზბეგის გამზ. 24ბ, სართ. 3, 0177,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) ნაცრისფერი, თეთრი, მკვეთრი იისფერი
(531) 26.03.03; 26.03.04; 27.05.01; 28.19; 29.01.12
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(511)
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
__________________________________________
(111) M 2018 29906 R
(151) 2018 07 12
(181) 2028 07 12
(210) AM 98230
(220) 2018 06 28
(732) სს `თიბისი დაზღვევა~
ალ. ყაზბეგის გამზ. 24ბ, სართ. 3, 0177,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) თეთრი, მკვეთრი იისფერი, მკვეთრი
ფირუზისფერი
(531) 26.01.04; 27.05.01; 27.05.21; 28.19; 29.01.13
(511)
36 – დაზღვევა, ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა, ფულად-საკრედიტო ოპერაციები,
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
__________________________________________

(220) 2018 07 05
(732) შპს სამეცნიერო-საწარმოო
კომპანია ,,შელფ“
გამოფენის ქ. 1ბ, 08321, კიევი,
ბორისპოლის რ-ნი, სოფ. ჩუბინსკოე,
უკრაინა
(740) ალა კრასნორუცკაია
(540)

(591) ლურჯი და თეთრი
(531) 26.01.18; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.04
(511)
7 – მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა); შეერთებები
და გადაცემის ელემენტები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის
გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღი, განსხვავებული ხელის იარაღისაგან; ინკუბატორები.
12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი
აპარატები.
__________________________________________

(111) M 2018 29918 R
(151) 2018 07 18
(181) 2028 07 18
(210) AM 97465
(220) 2018 05 07
(732) შპს ,,ბარაკონი“
ვ. პეტრიაშვილის ქ. 3, 0179, თბილისი,
საქართველო

(540)
(591) ლურჯი
(531) 26.04.11; 26.07.15; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.15
(511)
43– სასტუმრო და სპა.
__________________________________________
(111) M 2018 29919 R
(151) 2018 07 19
(181) 2028 07 19
(210) AM 98389
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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 2018 90916 A
(800) 1330828
(151) 2016 04 22
(891) 2016 04 22
(731) RAINBOW S.R.L.
Via Brecce snc, I-60025 LORETO (AN), Italy
(540)

cations, downloadable; digital book readers; eyeglasses; eyeglass cords; eyeglass frames; binoculars; telescopes; bags and cases adapted or shaped to contain tablet computers, notebook computers, and hand
held computers; covers for tablet computers; covers
(shaped-) for computers; cases for electronic diaries;
bags for cameras; cases adapted for photographic
equipment; eyewear cases; compact disc cases; chips
containing musical recordings; graduated rulers for
office; karaoke equipment; modems (as part of a
computer); cinematographic films; headsets for mobile telephones; telephone earpieces; display screen
protectors in the nature of films for mobile phones;
covers for mobile phones; phone covers [specifically
adapted]; flip covers for smart phones; protective
covers for mobile phones; charging appliances for
rechargeable equipment.

(591) Black and white
(531) 05.09.14; 27.05.02
(511)
9 – Tablet computers; electronic agendas; notebook
computers; computer keyboards; computer mice;
mouse pads; headphones; MP3 players; USB flash
drives; hand-held computers; DVDs; video game
cartridges; joysticks for computers; audio books;
sunglasses; eyeglass cases; spectacle lenses; optical
apparatus and instruments; DVD cases; animated
cartoons; decorative magnets; microphones; personal
digital assistants [PDAs]; video recordings; smartphones; cellular phones; telephone apparatus; ear
buds; cases for telephones; cases adapted for cellular
phones; cell phone straps; lanyards [straps] for cellular phones; holders for mobile telephones; batteries;
electronic notepads; electronic notebooks; notebook
computers; monitors; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; audioand video-receivers; laptop computers; CD-ROMs;
blank discs; pre-recorded audio and video DVDs and
CD-ROMs; audio-video compact discs featuring
music entertainment films, animation and computer
games; recorded DVD-ROMs featuring musical entertainment films, animation and computer games;
recorded tapes; prerecorded videotapes; recorded video discs and tapes featuring musical entertainment
films, animation and computer games; cinematographic film, exposed; games software; videogame
discs; downloadable video game programs; software
programs for video games; electronic games software; game software for PCs; joy sticks; digital books
downloadable from the Internet; electronic publi

16 – Pocket diaries; drawing pads; albums; writing
or drawing books; printed tickets; envelopes [stationery]; wrapping paper; folders for papers; folders
of paper; calendars; drawing paper; writing paper;
paintbrushes; drawing instruments; pencils; bookmarkers; paperweights; photograph stands; newspapers; books; printing fonts; paper and cardboard;
printed matter; stationery; stationery cases; diaries
and agendas; note pads; writing tablets; gift cards;
ring binders; adhesives [glues] for stationery or household purposes; stickers [decalcomanias]; collector trading cards; artists' materials; pens; pencil toppers; photographs [printed]; periodicals; sticker activity books; typewriters and office requisites [except furniture]; instructional and teaching material
[except apparatus]; plastic materials for packaging;
bookbinding material.
18 – Travelling trunks; bags; beach bags; bags for
sports; leather purses [handbags]; shoulder straps;
rucksacks; leather; hip bags; bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging; pocket wallets; music
cases; animal skins; parasols; boxes of leather or leatherboard; walking sticks; cosmetic cases sold empty; vanity cases sold empty; handbags; shoulder bags; evening handbags; travelling sets [leatherware];
school satchels; carrying cases for documents; textile
shopping bags; attaché cases; valises; travel garment
covers; business card cases; credit-card holders; key
cases of imitation leather; luggage tags of leather;
umbrellas; beach bags; all-purpose athletic bags; leather purses; briefcases [leather goods]; key-cases of
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leather and skins; credit card holders made of leather; leather and imitation leather; clothing for pets.
21 – Combs and sponges; brushes; bowls [basins];
brooms; cake molds [moulds]; candle extinguishers;
cookie jars; cookie [biscuit] cutters; corkscrews, electric and non-electric; cups; flower pots; hair for
brushes; hair combs; heat-insulated containers; lunch
boxes; napkin rings; oven mitts; paper cups; paper
plates; pie servers; plastic cups; table plates; soap
holders; toothbrushes; trivets [table utensils]; insulating flasks; drinking straws; household or kitchen
utensils and containers; material for brush-making;
materials for cleaning purposes; steel wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelainware, earthenware; beverageware; drinking glasses; cake servers; candle holders not of precious metal; canteens; figurines made
of terra cotta; coasters, not of paper other than table
linen; collapsible boxes for household use; decorating bags for confectioners; decorative crystal
prisms; decorative glass; decorative plates; tableware; statuettes of china, crystal, earthenware, glass or
porcelain; insulating sleeve holders for beverage
containers; mugs; napkin rings, not of precious metal; pie pans; plastic water bottles; tea kettles; tea
services [tableware]; thermally insulated containers
for food and drink; meal trays; containers for garbage; candle snuffers of precious metal; candelabra
(candlesticks) of precious metal; pot holders; bird
houses.
25 – Bandanas [neckerchiefs]; beach clothes; bikinis; blazers; boots; bow ties; small hats; cloth bibs;
coats; albs; ear muffs [clothing]; gloves [clothing];
polo shirts; headbands [clothing]; hosiery; clothing
for babies; jackets [clothing]; jeans; neckerchiefs;
leotards; leggings [leg warmers]; neckties; nightgowns; overalls; pajamas; boxer shorts; ponchos;
sandals; scarfs; shirts; shoes; skirts; socks; stockings; sweaters; sweatshirts; bathing suits; tank tops;
Tee-shirts; vests; clothing, footwear, headgear; belts
[clothing]; boots for sports; baseball caps; beach cover-ups; bibs; brassieres; chaps; halloween costumes; jerseys; mitts [clothing]; nighties; tights; waterproof outerclothing; bathrobes; trouser shorts;
slacks; slippers; nightwear; sweatpants; underwear;
wrist warmers; bolo ties with precious metal tips.
28 – Playing cards; board games; play balloons; baseball bats; basketballs; baseballs; bowling balls;
chess games; Christmas stockings; decorations for
Christmas trees; dolls; playsets for dolls; electric action toys; fishing tackle; golf balls; golf gloves; inflatable toys; jigsaw puzzles; skipping ropes; kites;
marbles for games; manipulative games; mechanical
toys; musical toys; parlor games; plush toys; punching bags; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; snow globes; American footballs; spinning
tops [toys]; stuffed toys; tables for table tennis; target games; teddy bears; tennis balls; toy furniture;
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toy vehicles; scooters [toys]; toy cars; toy figures;
yo-yos; paper party hats; games and playthings;
gymnastic and sporting articles; skill and action
games; action figures and action figure accessories;
children's multiple activity toy; badminton sets; bathtub toys; beach balls; bean bag dolls; learning
blocks; bubble making wand and solution sets; catcher's mitts; children's play cosmetics; collectable
toy figures; decorative crib mobiles; crib toys; disctype toss toys; dolls' clothes; doll accessories; equipment sold as a unit for playing card games; golf
ball markers; hand held unit for playing electronic
games; hockey pucks; magic tricks; music box toys;
party favors in the nature of small toys; snowboards;
soft toys; toy action figures; toy bucket and shovel
sets; toy model hobbycraft kits; toys incorporating
money boxes; toy lorries; toy clocks and watches;
water squirting toys; wind-up toys; paper party favours.
41 – Entertainment services; cinema presentations;
providing waterpark services; entertainment information; theatre productions; sporting and cultural
activities; organization of training courses; entertainment in the form of films; producing, distribution
and rental of motion pictures, television and radio
programmes, sound recordings and videos; live entertainment production services; presentation of
recitals; television entertainment in the nature of live-action, comedy, drama, and/or animated television programmes; rental of videotapes; production of
computer programs (software) for multimedia entertainment; providing online electronic publications
(not downloadable); education and entertainment
services provided via a global computer network;
providing of films available online on the Internet
(non-downloadable); Internet games (not downloadable); publishing of books, magazines and electronic publications in relation to cinema, music and video games; information about the gaming industry,
music services and movie services provided online
(non-downloadable); booking of entertainment halls;
provision of entertainment facilities; holiday camp
amusement centre services; amusement parks; amusement parks and arcades; theme park services; zoological garden services; amusement park services;
entertainment services in the nature of an amusement park show; organisation of entertainment, sporting, recreational, cultural and artistic events; organisation of group recreational activities; ticket agency
services; ticketing and event booking services; booking of seats for shows and booking of theatre tickets; booking agency services for cinema tickets;
providing information on entertainment through
computer networks; providing entertainment events
in the form of live music shows; rental of amusement machines and apparatus; conferences, seminars
and presentations; arranging of contests; organization of competitions; providing recreation facilities;
education and training; workshops for training pur-
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poses; production of training videos; conducting of
instructional seminars; provision of information
relating to training; recreation and training services;
provision of training facilities; instruction in group
exercise; publication of printed matter and printed
publications; publication of books, magazines, almanacs and journals; providing on-line publications.
__________________________________________
(260) AM 2018 91125 A
(800) 1333034
(151) 2016 07 07
(891) 2016 07 07
(731) Master-Sport-Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244, 80807 München, Germany
(540)

(591) Red
(531) 27.05.17; 27.05.23; 29.01.01
(511)
4 – Electrical energy; dust controlling compositions;
fuels and illuminants; lubricants and industrial greases, waxes and fluids; chain oil; shock absorbing
oils; oils for use with machine tools; mineral oils and
greases for industrial purposes [not for fuel]; lubricating oils and greases; industrial oils and greases, lubricants; isolating oils; lubricating oil for motor vehicle engines; lubricating oils containing additives
which protect metal against wear by friction; lubricating oils for petrol engines; lubricating oils for
automotive apparatus; lubricating fluids; automotive
greases; mold releasing oils; waterproofing preparations in the form of oils for motor car ignition systems; lubricants being gear oils; lubricants; automotive greases; lubricants for aircraft engines; lubricants for industrial apparatus; lubricants for use in
industrial processes; all purpose lubricants; lubricants in the nature of oils; engine starting sprays.
7 – achines and machine tools for treatment of materials and for manufacturing; agricultural, earthmoving, construction, oil and gas extraction and mining
equipment; pumps, compressors and fans; robots;
engines, powertrains, and generic machine parts;
moving and handling equipment; dispensing machines; current generators; sweeping, cleaning, washing and laundering machines; engine mounts of
rubber for watercraft; engine mounts of synthetic
rubber for watercraft.
9 – Apparatus, instruments and cables for electricity;
magnets, magnetizers and demagnetizers; measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers; diving equipment; scientific research and laboratory apparatus, educational appara-

tus and simulators; electric measuring devices; electrical measuring devices; electric current control devices; battery charge devices; navigation, guidance,
tracking, targeting and map making devices; optical
devices, enhancers and correctors; apparatus and
instruments for accumulating and storing electricity;
batteries for vehicles; batteries for electric vehicles;
apparatus and instruments for accumulating electricity; car batteries; electric batteries for vehicles; battery charging devices for motor vehicles; electrical
cells and batteries; rechargeable electric batteries;
fuel cell electrodes; grids for batteries; power units
[batteries]; information technology and audiovisual
equipment; safety, security, protection and signalling
devices; recorded content.
11 – Regulating and safety accessories for water and
gas installations; filters for industrial and household
use; wastewater treatment installations; refrigerating
and freezing equipment; heating, ventilating, and air
conditioning and purification equipment (ambient);
drying installations; sanitary installations, water
supply and sanitation equipment; nuclear installations; lighting and lighting reflectors; burners, boilers and heaters; flues and installations for conveying exhaust gases; food and beverage cooking,
heating, cooling and treatment equipment; personal
heating and drying implements; sun tanning appliances; igniters.
12 – Vehicles and conveyances; parts and fittings for
vehicles; land vehicles and conveyances; water vehicles; air and space vehicles; amphibious vehicles;
unmanned conveying vehicles; drone; cable transport installations; conveying installations [ski lifts];
passenger motor vehicles; air cushion vehicles; vehicles; unmanned vehicles; vehicles for locomotion
by land, air, water or rail; passenger carrying vehicles; vehicles for animal transport; vehicles adapted
for the disabled; electric vehicles; automatic guided
vehicles; wheeled vehicles; wind powered vehicles;
rocket-propelled vehicles; freight carrying vehicles;
vehicles adapted for military purposes; self-loading
vehicles; aerial conveyors; self-propelled electric vehicle; cars; self-propelled loading vehicles; cable
transport apparatus and installations; cars for cable
transport installations; military vehicles for transport; chairlifts; ski lifts; external load carriers for
vehicles; bicycles; electric bicycles; unicycles; folding bikes; cycle saddles; delivery bicycles; bicycle
carriers; delivery tricycles; fitted bicycle covers; self
balancing unicycles; motorised bicycles; bicycle
racks for vehicles.
39 – Distribution by pipeline and cable; packaging
and storage of goods; parking and vehicle storage,
mooring; transport; supply of electricity; subdividing
and repackaging of goods; warehouse storage; warehousing of parts; storage of vehicle parts; bonded
warehousing; storage of liquids; storage of electricity; storage of cargo before transportation; freight
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warehousing; storage of cargo; storage of goods;
storage of goods in warehouses; storage of goods in
transit; storage of freight; rental of loading-unloading machines and apparatus; rental of warehouse
space.
42 – Testing, authentication and quality control;
scientific and technological services; design services; information technology [IT] consultancy services; diagnostic testing for industrial lubricants; research relating to design; computer design research;
engineering consultancy relating to design; design
feasibility studies; surveying and exploration; engineering services; computer aided scientific analysis
services; energy auditing; technological analysis relating to energy and power needs of others; electrical
safety research; research relating to industrial machinery; research in engine construction; technical research; scientific and industrial research; research
relating to technology; mechanical research; research to develop new products; technical advice relating to safety testing; development of vehicles; development of new products; preparation of technical
studies; component development for internal combustion engines; condition monitoring relating to
oils; machine condition monitoring; condition monitoring relating to greases; development of engines;
technical project studies; development of industrial
processes; development of energy and power management systems; product research; conducting industrial experiments; design and development of
energy distribution networks; design and development of regenerative energy generation systems;
professional consultancy relating to the conservation
of energy; professional consultancy relating to fluid
dynamics; professional consultancy relating to technology; research and development of new products;
research and development of new products for others; research and development of new products for
third parties in the field of plastic materials; preparation of scientific reports; preparation of technological reports; preparation of engineering drawings;
conducting industrial tests; scientific research services; tyre research services; technological analysis
services; tyre analysis services; industrial analysis
and research services relating to automobile tires;
industrial analysis and research services in the field
of chemistry; provision of information relating to
technological research; consultancy services in the
field of technological development; advisory services in the field of research relating to vehicle noise
reduction; advisory services relating to energy efficiency; research and development services; research
and development services relating to automobile
tires; advisory services relating to technological research; technological services and research relating
thereto; scientific services and design relating thereto; scientific services and research relating thereto;
consultancy services relating to quality control; consultancy services relating to technological research;
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calibration services relating to electronic apparatus;
safety technological testing services relating to land
vehicles.
__________________________________________
(260) AM 2018 91929 A
(800) 1236991
(151) 2014 08 06
(891) 2017 03 31
(731) MIPA SE
Am Oberen Moos 1 84051 Essenbach,
Germany
(540)

MIPA
(591) Black, white
(511)
1 – Fillers for automobile bodies.
2 – Paints, anti-fouling paints, mordants, binding
agents for paints, binding agents for lacquers, thickeners for paints, thickeners for lacquers, colorants,
dyes, varnishes (lacquers), fixatives (varnishes), priming paints, priming lacquers, primers, wood coatings (paints), wood stains, wood preservatives, anticorrosive preparations, lacquers, particularly automotive paints, preservative preparations for metal,
anti-rust preparations, siccatives for paints, siccatives for lacquers, undersealing for vehicle chassis,
thinners for paints, thinners for lacquers.
__________________________________________
(260) AM 2018 92001 A
(800) 1341216
(151) 2016 10 21
(891) 2016 10 21
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
tvetstvennostyu "AROMAT EKSTRA"
3-yi Nizhnelikhoborskiy pr-d, d. 3, str. 6,
RU-127238 Moscow, Russian Federation
(540)
(591) Black and white
(531) 27.05.17
(511)
30 – Chicory (coffee substitute); tea-based beverages; coffee; iced tea; coffee flavorings; tea; vegetal
preparations for use as coffee substitutes; coffeebased beverages; unroasted coffee; coffee beverages
with milk; artificial coffee.
__________________________________________
(260) AM 2018 92041 A
(800) 1341290
(151) 2017 01 24
(891) 2017 01 24
(731) PALMERS TEXTIL
AKTIENGESELLSCHAFT
Ares Tower, Donau-City-Straße 11 A-1220
Wien, Austria
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(540)

PALMERS PRIVEE
(591) Black and white
(511)
3 – Toiletries.
25 – Clothing; bathing suits; bathing trunks; bathrobes; bandanas [neckerchiefs]; boas [necklets]; teddies [undergarments]; brassieres; ladies' dresses,
scarfs; gloves [clothing]; slips [underclothing];
shirts; trousers; girdles; jerseys [clothing]; camisoles; corsets; collars [clothing]; underwear; corselets;
robes; combinations [clothing]; pyjamas; neck scarfs
[mufflers]; nighties; sleep masks; veils [clothing],
panties; underpants; socks; sock suspenders; stoles;
beach clothes; garters; stockings; heelpieces for
stockings; stocking suspenders; tights; undergarments; pants; underwear; hosiery; headgear; bathing
caps; caps [headwear]; headbands [clothing]; footwear; bath sandals; bath shoes; slippers; mules;
beach shoes.
28 – Masks [playthings], costume masks.
__________________________________________
(260) AM 2018 92086 A
(800) 1064658
(151) 2010 08 06
(891) 2017 02 20
(731) Expertise & Solutions en Télécommunications
Benelux S.A.
149, avenue de Luxembourg, L-4940
Bascharage, Luxembourg
(540)

(591) Black and white
(511)
34 – Wired vaporizers for electronic cigarettes and
electronic smoking devices; 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; tobacco sticks, tobacco products for the purpose of being heated,
electronic devices and their parts for the purpose of
heating cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine
solutions for use in electronic cigarettes; electronic
smoking devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine-containing aerosol; oral vaporizing devices for use by
smokers, tobacco products and tobacco substitutes;
smokers' articles for electronic cigarettes; parts and
fittings for the aforesaid products included in this
class; extinguishers for heated cigarettes and cigars
as well as heated tobacco sticks; electronic rechargeable cigarette cases.
__________________________________________
(260) AM 2018 92285 A
(800) 1091420
(151) 2011 08 23
(891) 2017 03 27
(731) NOVARTIS AG
CH-4002 Basel, Switzerland
(540)

SIMBRINZA
(591) Black and red
(531) 26.01.06; 26.11.08; 27.05.10; 27.05.11;
29.01.12
(511)
9 – Optical transceivers (components) for telecommunication products for the Telecom and Datacom
industry.
__________________________________________
(260) AM 2018 92216 A
(800) 1343294
(151) 2016 12 12
(891) 2016 12 12
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchâtel,
Switzerland
(540)

THIS CHANGES
EVERYTHING

(591) Black, white
(511)
5 – Ophthalmic preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 92522 A
(800) 1345617
(151) 2016 11 23
(891) 2016 11 23
(731) LA PERLA GLOBAL MANAGEMENT
(UK) LIMITED
39 St. James's Street LONDON SW1A IJD,
United Kingdom
(540)

LA PERLA
(591) Black and white
(511)
9 – Eyewear; spectacles and sunglasses; frames for
spectacles and sunglasses; cases and cords for spectacles and for sunglasses; parts and fittings for all the
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aforesaid goods; electronic publications; computer
software applications.
14 – Precious metals and their alloys, not included in
other classes; jewellery made of precious metal, diamonds, rubies, sapphires and/or emeralds; precious
stones, namely, diamonds, rubies, sapphires and
emeralds; horological and chronometric instruments
made of metal or precious metal; amulets, brooches,
bracelets, chains, charms, cufflinks, earrings, lockets, necklaces, tie pins, jewellery hat pins, tie clips,
rings, costume jewellery, imitation jewellery, all
made of precious metal, diamonds, rubies, sapphires
and/or emeralds; key rings made of metal or precious metal; clocks and watches made of metal or
precious metal; chains, bands, bracelets and straps
for watches, all made of metal or precious metal,
leather or plastic; cases, boxes and caskets for jewellery and watches, all made from metal, precious
metal, leather and/or wood.
18 – Leather and imitations of leather; wallets; purses; bags; handbags; clutch bags; evening bags;
shoulder bags; satchels; rucksacks; backpacks; duffel bags; garment bags for travel, tote bags, shoulder
bags and backpacks; shopping bags made of textile;
carry-on bags; beach bags; bags for sports; trunks;
travelling bags; luggage; suitcases; cosmetic and
toiletry bags sold empty; vanity cases; business card
cases; key cases; attaché cases; umbrellas, parasols
and walking sticks.
24 – Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; bed linen, duvet covers, bed sheets, mattress and pillow covers, pillowcases, cushion covers, valances; duvets, eiderdowns,
bedspreads, blankets, quilts; curtains; fabrics for
blinds; towels, shower curtains, facecloths; table
linen, tablecloths, fabric table napkins, fabric table
mats; throws, place mats of textile and travelling
rugs.
25 – Clothing, footwear, headgear; lingerie; underwear; hosiery; loungewear; swimwear; beachwear;
bathing suit cover-ups; corsetry; sleepwear; bathrobes, dressing gowns; bustiers, tops [clothing], bodysuits, jackets, coats, skirts, dresses, trousers, shorts;
shoes; belts; gloves and scarves.
35 – Retail services relating to perfumery, soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, cosmetics, eye makeup, eye shadows, eye powders, eye
creams, mascaras, eye liners, eye pencils, eyebrow
pencils; retail services relating to face make-up,
foundations, concealers, powders, pressed powders,
loose powders, blushers, bronzers, nail varnish, nail
polish, highlighters, face glitter, make-up for lips,
lipsticks, lip glosses, lip liners, lip balms, eau-decologne, toilet water; retail services relating to essential oils, massage oils, aromatherapy oils, preshave and aftershave preparations, shaving creams,
depilatories, deodorants, anti-perspirants, toiletries,
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non-medicated toilet preparations; retail services
relating to skincare products, facecare products, haircare products, nailcare products, handcare products,
moisturisers, toners, cleansers, make-up removers,
face masks, face packs, preparations, creams and
lotions for the hair, face and skin; retail services relating to hair lotions, shampoos, conditioners, serums, hair conditioning masks, hair sprays, hair gels,
hair mousses, preparations, creams, lotions, sprays
and mousses for tanning and/or for protection against the sun, after-sun lotions, creams and sprays; retail services relating to cotton wool, talcum powder,
pot-pourri, joss sticks, bath salts, dentifrices, toothpaste, mouthwash, false eyelashes, false nails, tissues impregnated with cosmetic lotions, teeth whitening preparations; retail services relating to eyewear, spectacles and sunglasses, frames for spectacles and sunglasses, cases and cords for spectacles and for sunglasses, parts and fittings for all the
aforesaid goods, electronic publications, computer
software applications; retail services relating to
precious metals and their alloys, jewellery, precious
stones, horological and chronometric instruments;
retail services relating to amulets, brooches, bracelets, chains, charms, clocks, cufflinks, earrings, key
rings, lockets, necklaces, tie pins, jewellery hat pins,
tie clips, rings, watches, chains, bands, bracelets and
straps for watches, costume jewellery, imitation jewellery, cases, boxes and caskets for jewellery and
watches; retail services relating to leather and imitations of leather, wallets, purses, bags, handbags,
clutch bags, evening bags, shoulder bags, satchels,
rucksacks, backpacks, duffel bags, garment bags for
travel, tote bags, shoulder bags and backpacks, shopping bags made of textile, carry-on bags; retail services relating to beach bags, bags for sports, trunks,
travelling bags, luggage, suitcases, cosmetic and
toiletry bags sold empty, vanity cases, business card
cases, key cases, attaché cases, umbrellas, parasols
and walking sticks; retail services relating to textiles
and textile goods, bed and table covers, bed linen,
duvet covers, bed sheets, mattress and pillow covers,
pillowcases, cushion covers, valances, duvets, eiderdowns; retail services relating to bedspreads, blankets, quilts, curtains, fabrics for blinds, towels, bath
mats, shower curtains, facecloths, table linen, tablecloths, fabric table napkins, fabric table mats,
throws, place mats of textile and travelling rugs; retail services relating to clothing, footwear, headgear,
lingerie, underwear, hosiery, loungewear, swimwear,
beachwear, bathing suit cover-ups, corsetry, sleepwear, bathrobes, dressing gowns, bustiers, tops
[clothing], bodysuits, jackets, coats, skirts, dresses,
trousers, shorts, shoes, belts, gloves and scarves; mail order and on-line retail services relating to perfumery, soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, cosmetics, eye makeup, eye shadows,
eye powders, eye creams, mascaras, eye liners, eye
pencils, eyebrow pencils; mail order and on-line re-
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tail services relating to face make-up, foundations,
concealers, powders, pressed powders, loose powders, blushers, bronzers, nail varnish, nail polish,
highlighters, face glitter, make-up for lips, lip sticks,
lip glosses, lip liners, lip balms, eau-de-cologne, toilet water; mail order and on-line retail services relating essential oils, massage oils, aromatherapy oils,
pre-shave and aftershave preparations, shaving creams, depilatories, deodorants, anti-perspirants, toiletries, non-medicated toilet preparations; mail order
and on-line retail services relating to skincare products, facecare products, haircare products, nailcare
products, handcare products, moisturisers, toners,
cleansers, make-up removers, face masks, face
packs, preparations, creams and lotions for the hair,
face and skin; mail order and on-line retail services
relating to hair lotions, shampoos, conditioners,
serums, hair conditioning masks, hair sprays, hair
gels, hair mousses, preparations, creams, lotions,
sprays and mousses for tanning and/or for protection
against the sun, after-sun lotions, creams and sprays;
mail order and on-line retail services relating to
cotton wool, talcum powder, pot-pourri, joss sticks,
bath salts, dentifrices, toothpaste, mouthwash, false
eyelashes, false nails, tissues impregnated with
cosmetic lotions, teeth whitening preparations; mail
order and on-line retail services relating to eyewear,
spectacles and sunglasses, frames for spectacles and
sunglasses, cases and cords for spectacles and for
sunglasses, parts and fittings for all the aforesaid
goods, electronic publications, computer software
applications; mail order and on-line retail services
relating to precious metals and their alloys, jewellery, precious stones, horological and chronometric
instruments; mail order and on-line retail services
relating to amulets, brooches, bracelets, chains,
charms, clocks, cufflinks, earrings, key rings, lockets, necklaces, tie pins, jewellery hat pins, tie clips,
rings, watches, chains, bands, bracelets and straps
for watches, costume jewellery, imitation jewellery,
cases, boxes and caskets for jewellery and watches;
mail order and on-line retail services relating to
leather and imitations of leather, wallets, purses,
bags, handbags, clutch bags, evening bags, shoulder
bags, satchels, rucksacks, backpacks, duffel bags,
garment bags for travel, tote bags, shoulder bags and
backpacks, shopping bags made of textile, carry-on
bags; mail order and on-line retail services relating
to beach bags, bags for sports, trunks, travelling
bags, luggage, suitcases, cosmetic and toiletry bags
sold empty, vanity cases, business card cases, key
cases, attaché cases, umbrellas, parasols and walking
sticks; mail order and on-line retail services relating
to textiles and textile goods, bed and table covers,
bed linen, duvet covers, bed sheets, mattress and
pillow covers, pillowcases, cushion covers, valances,
duvets, eiderdowns; mail order and on-line retail services relating to bedspreads, blankets, quilts, curtains, fabrics for blinds, towels, bath mats, shower

curtains, facecloths, table linen, tablecloths, fabric
table napkins, fabric table mats, throws, place mats
of textile and travelling rugs; mail order and on-line
retail services relating clothing, footwear, headgear,
lingerie, underwear, hosiery, loungewear, swimwear,
beachwear, bathing suit cover-ups, corsetry, sleepwear, bathrobes, dressing gowns, bustiers, tops
[clothing], bodysuits, jackets, coats, skirts, dresses,
trousers, shorts, shoes, belts, gloves and scarves; information, advice and consultancy services relating
to the aforesaid; advertising, promotion and copromotion services; promotion of featured products
and services of others.
__________________________________________
(260) AM 2018 92651 A
(800) 1348100
(151) 2017 04 28
(891) 2017 04 28
(731) ACINO PHARMA AG
Birsweg 2 CH-4253 Liesberg, Switzerland
(540)

Neurelia
(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical products.
__________________________________________
(260) AM 2018 92922 A
(800) 1349957
(151) 2016 10 19
(891) 2016 10 19
(731) Aymakoop Sanayi Sitesi
A7 Blok No:43 Ikitelli Basaksehir Istanbul;
Aymakoop Sanayi Sitesi
A7 Blok No:43, Ikitelli Basaksehir Istanbul,
Turkey
(540)

(591) Black, 0ringe
(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.12
(511)
10 – Medical orthopaedic articles: corsets for medical purposes, orthopaedic shoes, elastic bandages
and supportive bandages.
25 – Clothing, including underwear and outerclothing, other than special purpose protective clothing;
socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts [clothing]; footwear, shoes, slippers, sandals; headgear, hats, caps with visors, berets, caps
[headwear], skull caps.
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35 – Advertising, marketing and public relations; organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; office functions;
secretarial services; arranging newspaper subscriptions for others; compilation of statistics; rental of
office machines; systemization of information into
computer databases; telephone answering for unavailable subscribers; business management, business
administration and business consultancy; accounting; commercial consultancy services; personnel recruitment, personnel placement, employment agencies, import-export agencies; temporary personnel
placement services; auctioneering; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods, namely, medical orthopaedic articles: corsets
for medical purposes, orthopaedic shoes, elastic bandages and supportive bandages, clothing, including
underwear and outerclothing, other than special
purpose protective clothing, socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts [clothing], footwear, shoes, slippers, sandals, headgear, hats, caps
with visors, berets, caps [headwear], skull caps, enabling customers to conveniently view and purchase
those goods, such services may be provided by retail
stores, wholesale outlets, by means of electronic
media or through mail order catalogues.
__________________________________________
(260) AM 2018 93258 A
(800) 1353842
(151) 2017 05 18
(891) 2017 05 18
(731) TURNER BROADCASTING SYSTEM, INC.
One CNN Center, Atlanta GA 30303, USA
(540)

THE LAST O.G.
(591) Black, white
(511)
9 – Audio visual recordings in all media, featuring
entertainment in the nature of an on-going television
series in the field of comedy, action, drama, reality
and adventure; downloadable television programming featuring comedy, action, drama, reality and
adventure distributed via the Internet and wireless
communications.
41 – Entertainment services, namely, a multimedia
program series featuring comedy, action, drama and
adventure distributed via various platforms across
multiple forms of transmission media; providing
online computer games.
__________________________________________
(260) AM 2018 93461 A
(800) 1356838
(151) 2016 07 01
(891) 2016 07 01
(731) SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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Organize Sanayi Bölgesi 3, Cadde No:20,
Yukarı Dudullu, ÜMRANIYE-İSTANBUL
(TR), Turkey
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17; 27.05.23
(511)
7 – Welding machine made of plastic, test pressure
pumps for installations.
8 – Hand-operated non-electric hand tools included
in this class for the repair of machines, apparatus and
vehicles and for use in construction, agriculture,
horticultural and forestry, none of them being power
tools, welding socket for pipes, pipe sharpener, pipe
cutter made of plastic.
11 – Sanitary installations, sanitary ware; water
softening apparatus, water purification apparatus,
water purification installations, waste water purification installations; faucets made of metal and plastic used for water and gas installations; thermostatic
valves as parts of heating installations, level controlling valves in tanks, regulators, automatic watering
installations, shower installations, water-pipes and
reservoirs for sanitary installations, parts of fittings
for reservoirs, plastic bellow siphons, bath traps of
plastic.
17 – Flexible pipes made from rubber and plastic;
hoses made of plastic and rubber, including those
used for vehicles; junctions for pipes of plastic and
rubber; pipe jackets of plastic and rubber; hoses of
textile material; junctions for pipes, not of metal;
pipe jackets, not of metal; connecting hose for
vehicle radiators, pipe seals, adapter seals, plastic
pipe clamps.
19 – Plumbing pipe and fittings, clean and waste water pipes and their fittings, plastic coated pipes,
spiral pipes, floor heating pipes.
20 – Plastic valves, ball valves containing plastic
and metal.
__________________________________________
(260) AM 2018 93732 A
(800) 1359884
(151) 2017 06 01
(891) 2017 06 01
(731) CHAOZHOU JIAHAO PORCELAIN
SANITARY WARE INDUSTRIAL
CO., LTD.
Yuanlaoxi, Huxia Village, Fengxi District,
Chaozhou City 521000 Guangdong Province,
China
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(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
11 – Toilet bowls; bath tubs for sitz baths; level controlling valves in tanks; sanitary apparatus and
installations; toilets; urinals [sanitary fixtures]; bath
fittings; toilet seats; hand drying apparatus for washrooms.
__________________________________________
(260) AM 2018 93742 A
(800) 1359212
(151) 2017 06 14
(891) 2027 06 14
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
Turnhoutseweg 30 B-2340 BEERSE,
Belgium
(540)

INTREEF
(591) Black and white
(511)
5 – Human pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of viral diseases, auto-immune
and inflammatory diseases, cardiovascular diseases,
central nervous system diseases, pain, dermatologic
diseases, gastro-intestinal diseases, infectious-related
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases,
ophthalmic diseases, and respiratory diseases.
__________________________________________
(260) AM 2018 93743 A
(800) 1359227
(151) 2016 12 02
(891) 2016 12 02
(731) NUROL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Arjantin Caddesi, No:7, G.O.P. Çankaya
Ankara, Turkey
(540)

(591) Dark blue
(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.24; 26.11.03;
27.05.01; 29.01.04
(511)
9 – Measurement apparatus and equipment including
those for scientific, nautical, topographic, meteorological, industrial and laboratory purposes, thermo-

meters, not for medical purposes, barometers, ammeters, voltmeters, hygrometers, testing apparatus
not for medical purposes, telescopes, periscopes,
directional compasses, speed indicators, laboratory
apparatus, microscopes, magnifying glasses, stills,
ovens and furnaces for laboratory experiments; encoded magnetic and optical cards; antennas, satellite
antennas, amplifiers for antennas, parts of the aforementioned goods; counters and quantity indicators
for measuring the quantity of consumption, automatic time switches; clothing for protection against
accidents, irradiation and fire, safety vests and lifesaving apparatus and equipment; eyeglasses, sunglasses, optical lenses and cases, containers, parts and
components thereof; apparatus and instruments for
conducting, transforming, accumulating or controlling electricity, electric plugs, junction boxes [electricity], electric switches, circuit breakers, fuses, lighting ballasts, battery starter cables, electrical circuit
boards, electric resistances, electric sockets, transformers [electricity], electrical adapters, battery chargers, electric door bells, electric and electronic cables, batteries, electric accumulators; alarms and antitheft alarms, other than for vehicles, electric bells;
signalling apparatus and instruments, luminous or
mechanical signs for traffic use; radar apparatus,
sonars, night vision apparatus and instruments.
12 – Motor land vehicles, motorcycles, mopeds; engines and motors for land vehicles; clutches for land
vehicles; transmissions, transmission belts and transmission chains for land vehicles; gearing for land vehicles; brakes, brake discs and brake linings for land
vehicles; vehicle chassis, automobile bonnets, vehicle suspension springs, shock absorbers for automobiles, gearboxes for land vehicles, steering wheels
for vehicles, rims for vehicle wheels; bicycles and
their bodies; handlebars and mudguards for bicycles;
vehicle bodies; tipping bodies for trucks; trailers for
tractors; frigorific bodies for land vehicles; trailer
hitches for vehicles; vehicle seats; head-rests for
vehicle seats; safety seats for children, for vehicles;
seat covers for vehicles; vehicle covers (shaped);
sun-blinds adapted for vehicles; direction signals and
arms for direction signals for vehicles; windscreen
wipers and wiper arms for vehicles; inner and outer
tires for vehicle wheels; tubeless tires; tire-fixing
sets comprised of tire patches and tire valves for
vehicles; windows for vehicles, safety windows for
vehicles, rearview mirrors and wing mirrors for vehicles; anti-skid chains for vehicles; luggage carriers
for vehicles; bicycle and ski carriers for cars; saddles
for bicycles or motorcycles; air pumps for vehicles,
for inflating tires; anti-theft alarms for vehicles,
horns for vehicles; safety belts for vehicle seats, air
bags (safety devices for automobiles); baby carriages, wheelchairs, pushchairs; wheelbarrows; shopping carts; single or multi-wheeled wheelbarrows;
shopping trolleys; grocery carts; handling carts; rail
vehicles: locomotives; trains; trams; wagons; cable

#14 2018 07 25

85

sasaqonlo niSnebi

cars; chairlifts; vehicles for locomotion by water and
their parts, other than their motors and engines;
vehicles for locomotion by air and their parts, other
than their motors and engines.
37 – Construction services, rental of construction
machines and equipment; cleaning services for buildings (interior and exterior), public areas, industrial
premises; disinfecting, vermin exterminating services, other than for agriculture, rental of cleaning machines and equipment; vehicles service stations for
land vehicles, maintenance, repair and refueling of
land vehicles; vehicle service stations for marine vehicles, maintenance, repair and refueling of marine
vehicles; repair and maintenance of air vehicles; upholstering, repair and restoration of furniture; installation, maintenance and repair of heating, cooling
and sanitary installations; cleaning, care and repair
of clothing; installation, maintenance and repair of
industrial machines and equipment, office machines
and equipment, communication apparatus, electric
and electronic appliances; repair and maintenance of
lifts; clock and watch repair; mining services and
mining extraction; repair of shoes, bags and belts.
__________________________________________
(260) AM 2018 93763 A
(800) 1360047
(151) 2017 06 12
(891) 2017 06 12
(731) OLEINA SA
Route de Florissant 13, CH-1206 Genève,
Switzerland
(540)

(260) AM 2018 93789 A
(800) 1359453
(151) 2017 01 17
(891) 2017 01 17
(731) GENERAL CONFERENCE CORPORATION
OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, THE
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring MD
20904-6600, USA
(540)

(591) Black, white
(531) 01.15.05; 20.07.01; 20.07.02; 24.13.01
(511)
16 – Religious books, magazines, pamphlets, newsletters, brochures, encyclopedias; dictionaries, fliers,
bulletins, yearbooks, booklets, all in the field of religion; bibles; and bulletins, books, booklets, magazines, newsletters and pamphlets in the field of
health and medical care.
45 – Ministerial services; missionary services, namely, the provision of clothing and shoes to needy
people [charitable services].
__________________________________________
(260) AM 2018 93802 A
(800) 1359740
(151) 2017 03 03
(891) 2017 03 03
(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
"ODIN DOM"
Gagarin street, bld. 21, selo Polyushko,
RU-299814, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 01.15.15; 05.05.04; 26.01.02; 26.01.20; 28.05
(511)
29 – Edible oils and fats; fatty substances for the
manufacture of edible fats; olive oil; margarine;
butter; buttercream; peanut butter; cocoa butter;
coconut butter; coconut fat and oil; colza oil for
food; palm kernel oil for food; edible bone oil; olive
oil, corn oil, palm oil, palm kernel oil, sesame oil,
sunflower oil, fat-containing mixtures for bread slices.
30 – Sauces (condiments), mayonnaise, salad dressings, flavorings other than essential oils, aromatic
preparations for food, seasonings.
__________________________________________
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(591) White, light beige, beige, yhellowish- beige,
brown, chocolate,dark brown, light golden
yellow, black.
(531) 02.07.12; 02.07.14; 05.03.04; 05.07.10;
25.01.15; 28.05; 29.01.15
(511)
35 − Import-export agency services; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; administrative processing of purchase orders; commercial administration of the licensing
of the goods and services of others; arranging and
conducting of promotional and marketing events;
sales promotion for others; business management
assistance; commercial or industrial management
assistance; on-line advertising on a computer network; commercial intermediation services; negotiation and conclusion of commercial transactions for
third parties; administration of consumer loyalty
programs; providing business information via a web
site.
__________________________________________
(260) AM 2018 93859 A
(800) 910373
(151) 2006 03 09
(891) 2017 06 07
(731) POKKA SAPPORO FOOD &
BEVERAGE LTD
2-29, Sakae 4-chome, Naka-ku, Nagoya-shi
Aichi 460-8415 (JP), Japan
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.02; 27.05.17; 27.05.21; 27.05.24
(511)
32 − Beer; carbonated drinks (refreshing beverages),
non-alcoholic fruit juice beverages; extracts of hops
for making beer; whey beverages; vegetable juices
(beverages).
__________________________________________
(260) AM 2018 93882 A
(800) 1360343
(151) 2017 07 11
(891) 2017 07 11
(731) C NOTE VODKA LLC
327 NE 20TH ST, Cape Coral FL 33909,
USA
(540)

C NOTE VODKA
(591) Black, white
(526) VODKA
(511)
33 – Alcoholic beverages except beers.
__________________________________________

(260) AM 2018 93886 A
(800) 1360511
(151) 2017 01 27
(891) 2017 01 27
(731) GROUPE CANAL +
1 Place du Spectacle, F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX, France
(540)

(591) Black, white
(531) 24.13.01; 24.17.05; 24.17.07; 27.05.01
(511)
9 – Transmitters of electronic signals for editing
cinematographic films; apparatus and instruments
for the recording, transmission, dissemination, reading, distribution, reproduction, storage, encryption,
decryption, transformation and processing of sound,
images or data; telecommunication apparatus and
instruments; interactive audio and video servers;
computer servers; equipment for data processing and
computers; connection hardware for computer equipment (namely modems); audiovisual, telecommunication, telematic apparatus and instruments; decoders, encoders; access devices and access control
devices for data processing apparatus; authentication
devices for telecommunications networks; apparatus
for scrambling and descrambling signals and for
retransmission; apparatus for downloading audio and
video, particularly films, television films, musical
scores, broadcasting of events, purchasing of reproduction rights and long-distance transmission; digital terminal; exposed films; sound and video recordings; magnetic tapes, videotapes, (audio and
video) compact discs, optical discs, recording discs,
magnetic discs, digital video discs; CD-ROM; digital video discs; mini-disks; video cartridges; electronic media for game consoles, handsets, television
sets, mobile telephones; magnetic recording media;
recorded carriers for sounds and images; television
sets; digital recording media for the storage and reproduction of sound or images; magnetic or optical
data media; magnetic cards; encoded or magnetic
identity cards; chip cards; electronic chip cards;
USB flash drives; electronic cash media; integrated
circuits and micro circuits; card readers; monitors
for receiving data on a global computer network; data communications servers; mechanisms for coinoperated apparatus; satellites for telecommunication
and scientific use; simultaneous programming and
television channel selection devices; electronic guide
for television and radio programs; apparatus and
instruments for programming and for selection of
television programs; apparatus and instruments for
interactive television; apparatus and instruments for
the selection of audio and video works, production
of audio and video-on-demand programs; interactive
customization apparatus for audio and video prog-
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rams; television screens; software for access to a
computer network or data transmission network,
particularly to a global communication network (Internet) or a private or reserved access network (intranet); downloadable electronic publications; downloadable computer software applications; downloadable music files or images; software [recorded
programs]; software (recorded or downloadable) for
loading of music, sounds, images and texts; game
software; downloadable interactive entertainment
software for playing computer games or video games; interactive multimedia software for education
and entertainment purposes (downloadable); telecommunication software (recorded and downloadable); search engine software (recorded and downloadable); devices and software for the transmission
and reception of television programs and audiovisual data in a telecommunications network and on
telephones, computers, digital tablets and mobile
devices; devices and software for streaming audio,
video or multimedia; computer programs [downloadable software]; computer programs for interactive
television; entertainment software (recorded and
downloadable); interactive entertainment software
intended for use with a computer, a tablet, a mobile
device, a television; computer programs for transmission and reception of data, sound or images; interface devices or interface programs for computers,
monitors, telephones and mobile devices; recorded
content; media content.
16 – Paper and cardboard (raw, semi-finished or for
stationery or printing); exercise books, scrapbooks,
folders for papers, files; printing products, prints,
printed matter; bookbinding material, newspapers,
periodicals, magazines, catalogs; writing materials;
paper or cardboard stands for photographs; photographs [printed]; printed publications; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); bags, small bags and pouches of
plastic for packaging; plastic cling film (stretchable
or extensible) for palletization; non-magnetic season
tickets or passes, credit cards (non magnetic); printing type; printing blocks; pens, note pads, writing
pads, business cards, checkbooks, holders for checkbooks; agendas, wall calendars; postcards; guides
for television and radio programs.
28 – Balls for games; play balloons; playing cards,
card games; counters [discs] for games; chips for
gambling; arcade video game machines; parlor games; games; apparatus for games; amusement machines, automatic and coin-operated; machines for
gambling; video game machines; arcade video games; toys; video games for use with television
screens, external display screens or monitors; surfboards; sailboards; skateboards; snowboards; toy
vehicles; remote-controlled toy vehicles.
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35 – Advertising; rental of advertising space; dissemination of advertisements and advertising mail;
dissemination of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); subscription services to private access audiovisual programs, video
recordings, newspapers for others, transmission services for audio, video or multimedia streaming content; arranging subscriptions to telecommunication
services for others; subscription services for videoon-demand; subscription to television or radio programs, video or sound recordings and audiovisual
media; publication of advertising texts; radio and
television advertising; interactive advertising; commercial business management; commercial administration; distribution of prospectuses, of samples; document reproduction; computer file management;
data entry and processing services, rental of computer files; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes; display, sales promotion for
others; telepromotion; organization of events for
commercial purposes; administrative management of
exhibition venues for commercial or advertising purposes; the bringing together, for the benefit of others, of various audiovisual and computing products,
clothing and sports products (excluding the transport
thereof) enabling customers to conveniently view
and purchase those products in exhibition areas; telematic subscriptions; subscriptions to database
servers; subscriptions to a center providing access to
a computer or data transmission network, especially
for global communication (Internet) or to a private
or restricted network (intranet), telephone subscription services for consulting information offered on
online networks; organization, operation and supervision of customer loyalty programs; compilation of
information into computer databases; compilation of
statistics; commercial information via websites; data
search in computer files for others; news clipping
services; administrative management of exhibition
sites; administrative management of exhibition venues for commercial or advertising purposes.
36 – Banking services; on-line banking services; insurance services; financial affairs; monetary affairs;
home banking; issuing of travelers' checks or credit
cards; financing services; financial analysis; raising
or investing capital; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); fund
investment; remote payment services; financial transaction remote transmission services; financial information; insurance information; financial information
via websites; insurance underwriting.
38 – Telecommunication; interactive broadcasting
services for the presentation of goods; information
(news) agencies; communications by radio, telegraph, telephone or videophone, television, broadcasting; information transmission by telematic means;
computer-assisted transmission of messages and
images; transmission of data by teleprinter; trans-

#14 2018 07 25

sasaqonlo niSnebi

mission of data, audio, video and multimedia files,
including downloadable files and files streamed over
a global computer network; television broadcasting;
dissemination of streaming or non-streaming audio,
video and multimedia content, particularly via computer networks, radio, television, cable, satellite and
fiber; rental of message transmission apparatus;
communication by computer terminals; communications (transmissions) on an open or closed global
computer network; services for the transmission of
television programs and selection of channels; providing access to a computer network; downloading
of video games, of digitized data; supply of connections to a computer network for viewing, choosing and then purchasing products in a catalog or on
a website, by placing an order via mail order or by
using telecommunications; dissemination services
and provision of access by means of telecommunication to video, audio and multimedia content provided via a video-on-demand service online; streaming of audio, visual and audiovisual content via a
global computer network; mobile radiotelephony
services, connection by telecommunications to a
computer network; transmission of information by
telematic means accessible by access codes or terminals, transmission of information by secured messaging systems; broadcasting of videos on mobile
telephones, computers, digital tablets and mobile
devices; provision of access via the global computer
network to audio, video and multimedia works, particularly films, television films, musical scores, retransmission of events by acquisition of reproduction
rights; rental of access time to database server centers; downloading services for video games, digital
data and videos, namely transfer services for programs or data by means of a data communication network; electronic bulletin board services [telecommunications services]; provision of chat rooms on the
Internet; provision of on-line forums; provision of
user access to global computer networks; provision
of access to databases; transmission of digital files;
streaming data transmission; transmission of videoon-demand footage; computer-aided transmission of
messages and images; television broadcasting; cable
television broadcasting; television broadcasting via
websites; simultaneous broadcasting on global communication networks, the Internet and wireless
networks; interactive television broadcasting services.
41 – Education; training; entertainment; radio or television entertainment; sporting and cultural activities; publishing of books, magazines; book lending;
production of shows, films, television films, televised broadcasts, reports, debates, video recordings
and sound recordings; presentation and rental of video recordings and audio recordings, films, phonographic recordings, sound recordings, video tapes,
cinema projection apparatus, decoders, encoders,
theater sets and accessories thereof; organization of

competitions, lotteries and games for educational or
entertainment purposes; editing of programs, broadcasts, debates, reports; organization of and conducting of colloquiums, conferences, congresses; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; organization of seminars, practical training
(demonstration); booking of seats for shows; rental
of devices (apparatus) for access to interactive audiovisual programs; news reporters services; videotaping; consultancy relating to the production of
audiovisual programs and broadcasting; television
and movie screenplay writing; editing and publication of texts, sound, visual or multimedia carriers;
editing services for multimedia programs (conversion into computerized formats of texts and/or
images, fixed or animated, and/or sounds (musical or
not)) for interactive use or not; editing or recording
of sounds and images; publishing and recording
services in the field of music; digital video, audio
and multimedia entertainment publishing services;
editing of electronic publications intended for customers online; entertainment information services; game services provided on-line from a computer network; gambling services; providing non-downloadable audio, video and multimedia content online;
provision of non-downloadable online electronic
publications.
42 – Hosting of multimedia and interactive applications; hosting of computer sites; creation, design,
hosting and maintenance of websites; designing,
updating, renting and maintaining of computer programs and software; design and development of computer software for the reading and transmission of
audio, video, and multimedia content; development,
maintenance and updating of search engine software
for telecommunication networks; non-downloadable
software rental; research and development of new
products for others; technical research; technical advice for developing remote payment, teleshopping;
surveying (engineering work); computer security
consultancy; rental of computer game programs;
design (development) of encryption, decryption and
access control systems for television and broadcast
programs, as well as all types of information transmission; design (development) of interactive programs and apparatus; electronic storage of data, documents, videograms, images, photographs; technical standards services (standardization); research and
development of electronic, computer and audiovisual, scrambling and access control systems in the field
of television, computing, telecommunications and
the audiovisual sector; authentication of electronic
messages (origin search); certification (quality and
origin control) services; evaluation, appraisal and
research in the field of computing; technical project
study; information technology consulting; information technology consultancy services; telecommunication technology consultancy services; IT consulting.
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45 – Legal administration of licenses; application of
intellectual property rights [legal services]; concession or granting of intellectual property licensing;
concession or granting of software licensing [legal
services]; advice relating to industrial property; negotiation and concession of licensing and other
forms of exploitation of ancillary rights for creating
audio and video (for others); online social networking services; monitoring of intellectual property
rights for legal advisory purposes; legal services relating to the exploitation of industrial property rights
and copyrights.
__________________________________________
(260) AM 2018 93887 A
(800) 1360521
(151) 2017 05 11
(891) 2017 05 11
(731) GEBERIT INTERNATIONAL AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona,
Switzerland
(540)

binets; frames for mirrors and picture frames; mirror
supports; liners, door handles, hooks, poles; legs for
furniture; sliding doors; parts and components of all
the aforesaid goods.
21 – Brushes and holders for toilet brushes; soap
dishes, baskets, bowls, soap dispensers; paper dispensers and holders, toilet roll holders, napkin holders, towel rails, towel rings; toothbrush holders,
toothbrush mug holders, glasses for toothbrushes;
parts and fittings for the aforementioned products.
__________________________________________
(260) AM 2018 93888 A
(800) 1360527
(151) 2016 12 09
(891) 2016 12 09
(731) PHILIPP PLEIN
Via Dufour 20,CH-6900 Lugano, Switzerland
(540)

ABALONA
(591) Black, white
(511)
11 – Apparatus for water distribution and sanitary
installations; sanitary fittings and installations; toilets, floor-mounted toilets, wall-mounted toilets,
shower toilets, toilet bowls, urinals, bidets; toilet
seats (WC), toilet covers; water flushing installations, flushing devices for toilets and urinals, water
flushing installations, fitted flushing apparatus; installations and component parts comprising coverings
and casings for parts of sanitary installations, sanitary ducts and/or heating ducts, water flushing installations and parts of sanitary installations; sanitary
modules, systems and installation casings for sanitary equipment, fittings and supports for systems and
installation casings; water flushing buttons and
plates; washbasins, double washbasins, sinks, holders and stands for washbasins; kitchen sinks and
utility sinks; baths, spa baths, bath installations and
fittings; showers, shower pans, shower cabinets,
shower cubicles, shower screens for bathtubs; water
distribution and ducts, installations, pipes, valves
and fittings for sanitary installations; taps and mixer
taps; mixer taps for washbasins, sinks, bath tubs and
showers; lamps for mirrors and furniture; electrically
heated towel rails and radiators; air dryers and air
filtering installations, apparatus for purifying and
deodorizing the air; distributors and dispensers for
cleaning and disinfectant substances for toilets and
flushing apparatus; parts and components of all the
aforesaid goods.
20 – Bathroom furniture; cabinets and shelving units
for bathrooms, wall cabinets, side cabinets, upper
cabinets, basic cabinets with drawers and connected
panels, cupboards, storage units; mirrors, mirror ca-
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(591) Black, white
(531) 03.01.04; 03.01.16; 03.01.21; 03.06.03;
26.11.09; 27.05.21
(511)
3 – Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
9 – Parts and accessories for portable and handheld
digital electronic apparatus, particularly pouches for
computers and tablet computers, sleeves for computers and tablet computers; parts and accessories for
mobile telephones, particularly pouches and sleeves
for mobile telephones; soft cases for cell phones; cases for mobile telephones; cases of leather or imitation leather for mobile telephones; bags of fabric
or textile for mobile telephones; smartphones; smartwatches; electronic tablets; spectacles [optics]; sunglasses; frames for spectacles and sunglasses; cases
for spectacles and sunglasses; small chains for spectacles and sunglasses; strings for spectacles and sunglasses.
14 – Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith not included in other classes; jewelry; precious stones; timepieces and chronometric instruments; clocks and
watches; key rings (jewelry and costume jewelry).
18 – Leather and imitations of leather not included
in other classes; animal skins; everyday bags; backpacks; travel bags and other luggage; handbags;
trunks and suitcases; attaché cases, briefcases and
pocket wallets; purses; leather cases; key cases; key
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cases; cases for business cards and credit cards;
sports bags; satchels; toiletry bags, empty; umbrellas; parasols; walking sticks; whips; saddlery.
25 – Clothing, footwear, headgear.
26 – Brooches [clothing accessories]; feathers [clothing accessories]; buckles [clothing accessories];
brassards; birds' feathers [clothing accessories]; ostrich feathers [clothing accessories]; belt buckles
[clothing accessories]; buckles of precious metal
[clothing accessories]; haberdashery and trimming
articles for garments; badges (for wear) not of precious metal; ornamental novelty badges; expanding
bands for holding sleeves; brassards; cords for clothing; hair bands; buttons for clothing; patches of fabric for clothing; zip fasteners; edgings for clothing;
clasps for clothing; sewing kits and decorative haberdashery textile articles.
28 – Appliances for gymnastics; gymnastic and
sporting articles; games, toys; accessories for dolls.
35 – Wholesale and retail sale services, also on the
Internet, namely for the sale of soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, parts
and accessories for portable and handheld digital
electronic apparatus, particularly pouches for computers and tablet computers, sleeves for computers
and tablet computers, parts and accessories for mobile telephones, particularly pouches and sleeves for
mobile telephones, soft cases for cellular telephones,
cases for mobile telephones, leather or imitation leather cases for portable telephones, fabric or textile
bags for mobile telephones, smartphones, smartwatches, electronic tablets, spectacles (optics), sunglasses, frames for spectacles and sunglasses, cases for
spectacles and sunglasses, chains for spectacles and
sunglasses, strings for spectacles and sunglasses,
precious metals and their alloys and products of these materials or those coated therewith and not included for other classes, fine jewelry, jewelry, precious stones, timepieces and chronometric instruments,
clocks and watches, key rings (jewelry and costume
jewelry), leather and imitations of leather not included in other classes, animal skins, everyday bags,
backpacks, travel bags and other luggage, handbags,
trunks and suitcases, attaché cases, briefcases and
pocket wallets, purses, leather cases, cases for keys,
key holder cases, business card and credit card cases,
sports bags, school bags, empty toiletry bags, umbrellas, parasols, walking sticks, whips, saddlery, furniture, particularly home furniture, kitchen furniture,
mirrors (silvered glass), frames, utensils and receptacles for household or kitchen use, combs and sponges, glassware, porcelain and earthenware not included in other classes, fabrics and textile products, not
included in other classes, bed and table covers, clothing, footwear, headgear, brooches (clothing accessories), articles for dolls, feathers (clothing accessories), buckles (clothing accessories), armbands,

birds' feathers (clothing accessories), ostrich feathers
(clothing accessories), belt buckles (clothing accessories), buckles made out of precious metals (clothing accessories), haberdashery and trimming articles for clothing, badges made out of non-precious
metals, ornamental badges, expanding bands for holding sleeves, armbands, cords for clothing, hair
bands, buttons for clothing, patches of fabric for
clothing, zip fasteners, edgings for clothing, clasps
for clothing, sewing kits and decorative haberdashery textile articles, gymnastics apparatus, gymnastic and sports articles, games, toys, clothing accessories, food supplements, mineral substances and
mineral solutions, bathroom towels, terry towels, fitness towels, bath towels, energy beverages, fitness
beverages, protein fitness beverages, beers, mineral
and aerated waters and other non-alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages; organization of
fashion shows for advertising purposes; organization
of fashion shows for commercial purposes.
__________________________________________
(260) AM 2018 93890 A
(800) 1360533
(151) 2017 05 18
(891) 2017 05 18
(731) ALBERT KOCH AG
Gschwendlistrasse 9, CH-9108 Jakobsbad,
Switzerland
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.10; 27.05.17
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; non-medicated soaps, perfumery
products, essential oils, non-medicated cosmetics,
non-medicated lotions for hair; non-medicated dentifrices; all the aforesaid goods are of Swiss origin.
__________________________________________
(260) AM 2018 93892 A
(800) 1360605
(151) 2017 12 09
(891) 2016 12 09
(731) PHILIPP PLEIN
Via Dufour 20, CH-6900 Lugano, Switzerland
(540)

Plein Sport
(591) Black, white
(511)
3 – Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

#14 2018 07 25

91

sasaqonlo niSnebi

9 – Parts and accessories for portable and handheld
digital electronic apparatus, particularly pouches for
computers and tablet computers, sleeves for computers and tablet computers; parts and accessories
for mobile telephones, particularly pouches and sleeves for mobile telephones; soft cases for cell phones;
cases for mobile telephones; cases of leather or imitation leather for mobile telephones; bags of fabric
or textile for mobile telephones; smartphones; smartwatches; electronic tablets; spectacles [optics]; sunglasses; frames for spectacles and sunglasses; cases
for spectacles and sunglasses; small chains for spectacles and sunglasses; strings for spectacles and
sunglasses.
14 – Precious metals and their alloys and goods
made of these materials or coated therewith not included in other classes; jewelry; precious stones; timepieces and chronometric instruments; clocks and
watches; key rings (jewelry and costume jewelry).
18 – Leather and imitations of leather not included
in other classes; animal skins; everyday bags; backpacks; travel bags and other luggage; handbags;
trunks and suitcases; attaché cases, briefcases and
pocket wallets; purses; leather cases; key cases; key
cases; cases for business cards and credit cards;
sports bags; satchels; toiletry bags, empty; umbrellas; parasols; walking sticks; whips; saddlery.
24 – Towels of textile; terry towels, fitness towels,
bath towels; bed and table covers; fabrics and textile
goods not included in other classes.
25 – Clothing, footwear, headgear.
26 – Brooches [clothing accessories]; feathers [clothing accessories]; buckles [clothing accessories];
brassards; birds' feathers [clothing accessories]; ostrich feathers [clothing accessories]; belt buckles
[clothing accessories]; buckles of precious metal
[clothing accessories]; haberdashery and trimming
articles for garments; badges (for wear) not of precious metal; ornamental novelty badges; expanding
bands for holding sleeves; brassards; cords for clothing; hair bands; buttons for clothing; patches of
fabric for clothing; zip fasteners; edgings for clothing; clasps for clothing; sewing kits and decorative
haberdashery textile articles.
28 – Appliances for gymnastics; gymnastic and
sporting articles; games, toys; accessories for dolls,
dolls' clothes.
32 – Energy drinks; isotonic beverages; protein-enriched sports beverages; protein fitness beverages;
beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
35 – Wholesale and retail sale services, also on the
Internet, namely for the sale of soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, parts
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and accessories for portable and handheld digital
electronic apparatus, particularly pouches for computers and tablet computers, sleeves for computers
and tablet computers, parts and accessories for mobile telephones, particularly pouches and sleeves for
mobile telephones, soft cases for cellular telephones,
cases for mobile telephones, leather or imitation leather cases for portable telephones, fabric or textile
bags for mobile telephones, smartphones, smartwatches, electronic tablets, spectacles (optics), sunglasses, frames for spectacles and sunglasses, cases
for spectacles and sunglasses, chains for spectacles
and sunglasses, strings for spectacles and sunglasses,
precious metals and their alloys and products of these materials or those coated therewith and not included for other classes, fine jewelry, jewelry, precious
stones, timepieces and chronometric instruments,
clocks and watches, key rings (jewelry and costume
jewelry), leather and imitations of leather not included in other classes, animal skins, everyday bags,
backpacks, travel bags and other luggage, handbags,
trunks and suitcases, attaché cases, briefcases and
pocket wallets, purses, leather cases, cases for keys,
key holder cases, business card and credit card cases,
sports bags, school bags, empty toiletry bags, umbrellas, parasols, walking sticks, whips, saddlery,
furniture, particularly home furniture, kitchen furniture, mirrors (silvered glass), frames, utensils and receptacles for household or kitchen use, combs and
sponges, glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes, fabrics and textile products, not included in other classes, bed and table
covers, clothing, footwear, headgear, brooches (clothing accessories), articles for dolls, feathers (clothing accessories), buckles (clothing accessories),
armbands, birds' feathers (clothing accessories), ostrich feathers (clothing accessories), belt buckles
(clothing accessories), buckles made out of precious
metals (clothing accessories), haberdashery and trimming articles for clothing, badges made out of
non-precious metals, ornamental badges, expanding
bands for holding sleeves, armbands, cords for clothing, hair bands, buttons for clothing, patches of fabric for clothing, zip fasteners, edgings for clothing,
clasps for clothing, sewing kits and decorative haberdashery textile articles, gymnastics apparatus,
gymnastic and sports articles, games, toys, clothing
accessories, food supplements, mineral substances
and mineral solutions, bathroom towels, terry towels, fitness towels, bath towels, energy beverages,
fitness beverages, protein fitness beverages, beers,
mineral and aerated waters and other non-alcoholic
beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages; organization of fashion shows for advertising purposes;
organization of fashion shows for commercial purposes
__________________________________________
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(260) AM 2018 93894 A
(800) 1360619
(151) 2017 06 07
(891) 2017 06 07
(731) MONTRES CHOURIET SA
Place de la Fusterie 7, CH-1204 Genève,
Switzerland
(540)

EMILE CHOURIET
(591) Black, white
(511)
14 – Precious metals and their alloys; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments; watches; watch parts; watch movements;
mechanical watches; small clocks; cases for watches; watch dials; watch straps; watch cases; watch
hands; chronographs (watches); watch clasps.
__________________________________________
(260) AM 2018 93896 A
(800) 1360679
(151) 2017 05 19
(891) 2017 05 19
(731) SHISEIDO AMERICAS CORPORATION
301 Route 17 North, 10th Floor, Rutherford
NJ 07070, USA
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.22
(511)
3 – Cosmetics, cosmetic preparations, non-medicated skin care preparations, sun block preparations,
sunscreen preparations, perfume.
21 – Cosmetic brushes.
__________________________________________
(260) AM 2018 93897 A
(800) 1360732
(151) 2017 06 26
(891) 2017 06 26
(731) AMERICAN AIR FILTER COMPANY, INC.
Suite 2200, 9920 Corporate Campus Drive,
Louisville KY 40223, USA
(540)

BRINGING CLEAN AIR
TO LIFE
(591) Black, white
(511)
7 – Dust separators; air pollution control equipment,
apparatus, and installations for commercial and in-

dustrial use in commercial and industrial installations, namely, dust collectors being parts of dust
collecting machines for air cleaning purposes, dust
collecting machines that remove particulate matter
from air by passing the air through a liquid medium,
centrifugal dust separators, centrifugal dust collecting machines, cyclone dust separators, cyclone dust
collecting machines; air filters for motors and engines; filters for cleaning cooling air, for engines; air
filters for agricultural, commercial, industrial, power
generation, and residential facilities and installations, namely, air filters for mechanical purposes; air
filters for residential and commercial uses, namely,
air filters for motors and engines.
11 – Air filters for agricultural facilities and installations; air filters for commercial facilities and installations; air filters for industrial facilities and installations; air filters for power generation facilities and
installations; air filters for residential facilities and
installations; air filtration machines for agricultural,
commercial, industrial, power generation, and residential facilities and installations; air pollution control equipment, apparatus, and installations for commercial and industrial use in commercial and industrial installations, namely, cartridge dust collectors in
the nature of filter cartridges for industrial dust collection systems for use in pulse-jet cleaning, cartridge air filters for industrial installations, air filters for
industrial installations that use fabric bags to collect
dust, baghouse air filters for industrial installations
that use fabric to filter air, mist collectors in the nature of air purifiers for the cleaning and purification
of air, mist collectors in the nature of gas purification machines for the cleaning and purification of
gases, collectors in the nature of air purifiers for capturing oil mist generated by industrial operations for
the cleaning and purification of air, collectors in the
nature of gas purification machines for capturing oil
mist generated by industrial operations for the cleaning and purification of gases, side access filter housings specially adapted for use with air purifiers and
gas purification machines, filter housings specially
adapted for use with air purifiers and gas purification
machines, replacement cartridge air filters for industrial installations, replacement air filter cartridges for
industrial installations, replacement air filter bags for
industrial installations, replacement fabric air filters
for industrial installations and replacement air filters
for industrial installations; filters and filtering media
for industrial and commercial use in the purification
of air and other industrial fluids, namely, air filters
and filtering media for industrial installations; air filters for residential and commercial uses, namely, air
filters for domestic use and industrial installations;
filters and filtering media for removal of contaminant gases and particulates for industrial, agricultural
and commercial purposes, namely, air filters and
filtering media for industrial, agricultural and commercial installations; air filtering installations; air
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filters for domestic use; industrial air filter machines; air filters for industrial and domestic installations; air cleaning housings, namely, housings containing air handling units, air filtration units, air
scrubber units and combinations thereof; environmental control systems, namely, air filtration systems comprising filters, filter housings, test housing,
housing transitions, isolation dampers, fans and parts
therefor.
37 – Servicing, namely maintenance and repair, of
environmental control systems, namely, air filtration
systems and installations and parts therefor; servicing, namely maintenance and repair, of environmental control systems, namely, dust collection and
control systems and installations and parts therefor.
__________________________________________
(260) AM 2018 93919 A
(800) 1132174
(151) 2012 04 30
(891) 2017 05 19
(731) "PETROCOLL ANONIMI
VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETERIA
PARAGOGIS & EMPORIAS CHIMIKON
PROIODON", TRADING AS "PETROCOLL
A.B.E.E."
77, Solomou Str., GR-121 33 Peristeri, Greece
(540)

Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199
TR-34394 Şişli İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black and white
(531) 05.03.04; 27.05.01; 27.05.10
(511)
8 – Forks, spoons, knives and non-electric cutters,
slicers, peelers for kitchen use.
20 – Pillows.
21 – Non-electric household or kitchen utensils, included in this class, clothes-pegs, pots and pans, including those made of precious metals, dinnerware
sets, bottle openers, hand-operated non-electric cooking utensils, ironing boards and shaped covers
therefor, drying racks for washing, clothes drying
hangers, indoor aquariums, terrariums and vivariums
for animal and plant cultivation, ornaments and decorative goods of glass, porcelain, earthenware or
clay, included in this class, namely statues, figurines
and vases, all made of glass, porcelain, earthenware
or clay, perfume burners, perfume sprayers, perfume
vaporizers, unworked or semi-worked glass, except
building glass, mosaics of glass and powdered glass
for decoration, except for building, glass wool other
than for insulation or textile use, coupes as rewards
for sports events.
27 – Rugs, mats.
__________________________________________

(591) Yellow, black and white. The word
"BAUER" is in white capital letters into a
black background; to the up and down side of
the frame there are two stripes in yellow color.
(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.13
(511)
1 – Chemicals for industrial and scientific purposes,
adhesives for industrial purposes.

(260) AM 2018 93999 A
(800) 1362273
(151) 2017 05 22
(891) 2017 05 22
(731) MAR-KO FLEISCHWAREN GMBH & Co. KG
Waldecker Straße 15 99444 Blankenhain,
Germany
(540)

2 – Paints, varnishes, lacquers, preservatives against
rust and against deterioration of wood, mordants,
resins.
17 – Plastics, packing, stopping and insulating
materials.
__________________________________________
(260) AM 2018 93997 A
(800) 1362202
(151) 2017 03 16
(891) 2017 03 16
(731) ZORLUTEKS TEKSTİL TİCARET VE
SANAYI ANONİM ŞIRKETİ
94

(591) Black, white and orange
(531) 27.05.02; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.14
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game, including ham;
all aforementioned goods also further processed into
charcuterie, also in preserved form; meat products,
meatballs, sausages, charcuterie, uncooked charcute-
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rie, also to be stored unrefrigerated; long-life charcuterie; salami in various forms, in particular mini
salami; snacks made from the aforementioned products; beef-based snack products; meat extracts.
30 – Ready-made pastry rolls and/or dumplings
and/or pita bread, filled and/or topped with meat
and/or charcuterie and/or ham and/or vegetables
and/or sauces; ready-baked pastry rolls made of
wheat flour dough filled with salami or salami-like
sausage; snacks based on pasta products.
__________________________________________
(260) AM 2018 94038 A
(800) 1324695
(151) 2016 09 01
(891) 2017 06 09
(731) AVON PRODUCTS, INC.
601 Midland Avenue, Rye NY 10580, USA
(540)

AVON BEAUTY FOR A
PURPOSE
(591) Black, white
(511)
41 – Entertainment and educational services, namely, providing entertainment and educational information and advice, blogs, and non-downloadable
publications in the nature of articles all in the field of
women's interest topics, namely, business training
and leadership development training, via a global
computer network and other global communications
networks, via a website.
42 – Hosting online web facilities for others for the
purposes of sharing information and content with
others regarding information in the field of women's
interest topics, health, lifestyle, beauty, celebrities,
business training, job training, marketing, leadership, women's empowerment and fashion.
__________________________________________
(260) AM 2018 94039 A
(800) 1347215
(151) 2017 01 19
(891) 2017 06 19
(731) ADP GAUSELMANN GMBH
Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,
Germany
(540)

mes, online prize games, online gambling games,
online games of skill and online casino games;
computer hardware and software for casino and
amusement arcade games, for gaming machines, slot
machines or video lottery gaming machines or games of chance via the Internet.
__________________________________________
(260) AM 2018 94096 A
(800) 1363623
(151) 2017 07 04
(891) 2017 07 04
(731) JOH. WILH. VON EICKEN GMBH
Drechslerstrasse 1-3, 23556 Lübeck, Germany
(540)

Chapman
(591) Black, white
(511)
34 – Tobacco; tobacco products, especially cigars,
cigarettes, cigarillos, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff; cigarette-paper, smoker's articles as far
as included in this class.
__________________________________________
(260) AM 2018 94097 A
(800) 426208
(151) 1976 11 12
(891) 2017 07 19
(731) FRESENIUS KABI AG
Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg,
Germany
(540)

Ketosteril
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical products as well as chemicals for
sanitary purposes; dietetic goods for children and the
sick, for medical purposes, disinfectants, the aforementioned goods except dermatological products.
__________________________________________
(260) AM 2018 94098 A
(800) 1363630
(151) 2017 07 03
(891) 2017 07 03
(731) MESSE MÜNCHEN GMBH
Am Messesee 2, 81829 München, Germany
(540)

Vampire

EM POWER

(591) Black, white
(511)
9 – Programs for commercial operating coin-operated electric and electronic apparatus for games, amusement and/or entertainment purposes; computer
software for automatic lottery machines; computer
software for computer games on the Internet; online
games (software), in particular for online betting ga-

(591) Black, white
(511)
35 – Organisation of exhibitions and trade fairs for
commercial and advertising purposes; publication
and issuance of advertising texts.
__________________________________________
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(260) AM 2018 94099 A
(800) 1363642
(151) 2017 05 18
(891) 2017 05 18
(731) BEATS ELECTRONICS, LLC
8600 Hayden Place, Culver City CA 90232,
United Kingdom
(540)

BEATS PRO
(591) Black, white
(511)
9 – Headphones; personal headphones for use with
sound transmitting systems.
__________________________________________
(260) AM 2018 94100 A
(800) 1363665
(151) 2017 05 18
(891) 2017 05 18
(731) ÏD GROUP
162 boulevard de Fourmies, F-59100
ROUBAIX, France
(540)

(591) Black, white
(531) 24.09.02; 24.09.09; 27.05.21
(511)
20 – Furniture, mirrors, picture frames; goods, not
included in other classes, of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics namely boxes, stoppers
not of metal, cases, coat hangers, baskets not of
metal, figurines [statuettes], playpens for babies,
walkers for children, hooks for clothing not of metal,
chests of drawers, drinking straws, ladders, table
tops, umbrella stands, magazine racks, shelves, packaging containers, slatted indoor blinds; interior
textile window blinds; cribs, cradles; playpens;
changing furniture and mattresses; coat racks; toilet
baskets; toy chests; easy chairs, high chairs for babies.
24 – Fabrics for textile use; household linen, diapered linen, table runners, coasters (table linen), table
linen of textile materials; table cloths, place mats,
table mats, napkins and table covers of textile materials; oilcloth for use as tablecloths; bed and table
covers; sheets; lingerie fabric; mattress covers; ticks
[mattress covers]; bed linen; bed clothes (linen); sle-

96

eping bags; bed covers (bedspreads), eiderdowns
(down coverlets); coverlets [bedspreads]; bedspreads; pillow cases and covers; covers for cushions;
hand towels of textile; bath linen (except clothing);
beach towels; handkerchiefs and make-up remover
pads of textile materials; face towels and washing
mitts of textile materials; glass cloths; upholstery
fabrics; curtain holders of textile material; fabrics
and cloths for furniture; loose covers for furniture;
upholstery for furniture of plastic or textiles; door
curtains; net curtains; curtains of plastic materials;
shower curtains of textile or plastic; wall hangings of
textile; banners; calicoes; flags and pennants (not of
paper); labels of cloth; hat linings; traveling rugs
[lap robes]; lap robes; canvas for tapestry or embroidery; traced cloths for embroidery; gummed cloth
(other than for stationery); non-woven textiles; knitted fabrics; fabrics of wool, linen and jute; cotton
fabrics; silk fabrics; crepe (fabric), crepon; woolen
cloths; linings (textile); moleskin (fabric), flannel
(fabric), jersey (fabric), taffeta (cloth); tulle; velvet;
damask (fabric); frieze (cloth); plastic materials
(fabric substitutes); elastic fabrics; fiberglass fabrics
for textile use; fabrics of imitation animal skins.
__________________________________________
(260) AM 2018 94101 A
(800) 1363704
(151) 2017 03 01
(891) 2017 03 01
(731) TCL CORPORATION
No.19 Zone, Zhongkai High Technology
Development Zone, Huizhou Guangdong
(CN), China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
7 – Machines for treatment of materials and for
manufacturing and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
food preparation machines, electromechanical; food
processors, electric; fruit presses, electric, for household purposes; ironing machines; dishwashers; kitchen machines, electric; kitchen grinders, electric;
crushers for kitchen use, electric; blenders, electric,
for household purposes; mills for household purposes, other than hand-operated; whisks, electric, for
household purposes; washing apparatus; washing
machines [laundry]; spin driers [not heated]; filters
for cleaning cooling air, for engines; compressors for
refrigerators or air conditioners; machines and apparatus for cleaning, electric; vacuum cleaners; 3D
printers; dry cleaning machines; electromechanical
beverage preparation machines; coffee grinders, ot-
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her than hand-operated; compressors (machines);
shoe polishers, electric; agricultural machines; elevating apparatus; apparatus for dressing; hand-held
tools, other than hand-operated; generators of electricity; control mechanisms for machines, engines or
motors; propulsion mechanisms other than for land
vehicles; waste disposers [machines]; parts and fittings for all above-mentioned goods.
9 – Scientific, photographic, cinematographic, signalling, and teaching apparatus and instruments; compact discs, DVDs and other digital recording media;
mechanisms for coin-operated apparatus; computers;
laptop computers; notebook computers; tablet computers; electronic book readers; computer memory
devices; computer peripheral devices; computer hardware; computer software; computer software, recorded; computer software applications, downloadable;
computer game software; computer programmes, recorded; computer operating programs, recorded;
computer programs [downloadable software]; navigational instruments; apparatus for receiving, recording, transmission or reproduction of sound or images; cameras [photography]; cases especially made
for photographic apparatus and instruments; digital
photo frames; photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; facsimile machines; television apparatus; video screens; video telephones; video baby
monitors; compact disc players; DVD players; portable media players; record players; cordless telephones; mobile telephones; radiotelephony sets; telephone apparatus; telephone wires; smartphones;
smartwatches; network communication apparatus;
headphones; audiovisual teaching apparatus; electronic notice boards; apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating,
distributing, regulating or controlling electricity; materials for electricity mains [wires, cables]; switches,
electric; sockets, plugs and other contacts [electric
connections]; circuit breakers; electric relays; electric converters; set of electric checking and testing
apparatus; light-emitting diodes [LED]; integrated
circuits; smart cards [integrated circuit cards]; remote control apparatus; alarms; anti-theft warning
apparatus; spectacles [optics], in particular 3D
spectacles; batteries, electric; galvanic batteries; solar batteries; battery chargers; LCD screen; LED
screen; amplifiers; speakers; personal stereos; DVD
recorders; MP3 players; set top boxes; camcorders;
scanners; walkie-talkies; program-controlled telephone exchange apparatus; switchboards; intercommunication apparatus; video door phone; monitors
[computer hardware]; modems; data processing apparatus; downloadable electronic publications; optical apparatus and instruments; oxygen transvasing
apparatus; electric locks; parts and fittings of the
above-mentioned goods.
11 – Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, wa-

ter supply and sanitary purposes; cooling installations and machines; air conditioning apparatus and
installations; air filtering installations; air purifying
apparatus and machines; air sterilisers; air deodorising apparatus; fans [air-conditioning]; ventilation
[air-conditioning] installations and apparatus; filters
for air conditioning; ionization apparatus for the treatment of air or water; coffee machines, electric; coffee percolators, electric; kettles, electric; lighting
apparatus and installations; lighting apparatus for
vehicles; light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; cooking utensils, electric; cooking apparatus
and installations; microwave ovens [cooking apparatus]; bread toasters; toasters; bread baking machines;
bread-making machines; gas burners; furnaces,
ovens, other than for laboratory use; induction cookers; pressure cooking saucepans, electric; roasting
apparatus; griddles [cooking appliances]; grills [cooking appliances]; autoclaves [electric pressure cookers]; pressure cookers [autoclaves], electric; automatic rice cooker; refrigerating apparatus and machines; refrigerating appliances and installations; refrigerators; freezers; ice machines and apparatus; hair
driers [dryers]; hair driers; hair dryers; extractor
hoods for kitchens; laundry dryers, electric; fabric
steamers; hand drying apparatus for washrooms;
heating apparatus and installations; heating boilers;
heating apparatus, electric; heaters for baths; showers; hot air apparatus; air dryers; drying apparatus
and installations; humidifiers; dehumidifier; sterilizers; water purification installations; water purifying
apparatus and machines; water filtering apparatus;
water sterilizers; water softening apparatus and
installations; filters for drinking water; toilet seats;
toilets [water-closets]; water closets; electric hot water bottles; kitchen ranges [ovens]; beverages cooling apparatus; ice cream making machines; electric
fans for personal use; electric laundry dryers; air
drying apparatus; water dispenser; disinfectant apparatus; pocket warmers; sanitary apparatus and installations; garment steamers; parts and fittings for
the above-mentioned goods.
35 – Advertising and publicity; telemarketing services; television advertising; sales promotion for others; on-line advertising on a computer network;
presentation of goods on communication media, for
retail purposes; advertising by mail order; production of advertising films; bill-posting; outdoor advertising; updating of advertising material; demonstration of goods; dissemination of advertising matter;
distribution of samples; public relations; provision
of an on-line marketplace for buyers and sellers of
goods and services; organization of exhibitions and
trade fairs for commercial or advertising purposes;
marketing research; cost price analysis; marketing;
commercial information and advice for consumers
[consumer advice shop]; compilation or systemization of information into computer databases; updating and maintenance of data in computer databases;
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business appraisals; business consultancy; business
management consultancy; business research; business information; personnel management consultancy; book-keeping; accounting; import-export agencies; procurement services for others [purchasing
goods and services for other business]; employment
agencies; relocation services for businesses; office
machines and equipment rental; rental of vending
machines.
__________________________________________
(260) AM 2018 94102 A
(800) 492773
(151) 1985 03 28
(891) 2017 08 04
(731) BONALDO S.P.A.
via Straelle 3, I-35010 VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO, Padova, Italy
(540)

BONALDO
(591) Black, white
(511)
20 – Furniture of all materials, including metal furniture; mattresses; spring mattresses; mirrors, frames,
picture frames, as well as rods, battens or mouldings
for picture frames, capsules, furniture and door fittings of cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, tortoiseshell, amber, mother of pearl,
meerschaum, celluloid and substitutes for all these
materials, or of plastics.
__________________________________________
(260) AM 2018 94104 A
(800) 1363714
(151) 2017 03 21
(891) 2017 03 21
(731) OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6, 80807 München,
Germany
(540)

(260) AM 2018 94105 A
(800) 1210697
(151) 2013 12 23
(891) 2017 07 24
(731) ROUSSEAU Eric Pierre Bernard
11/13, rue Louis Auréglia, MC-98000
Monaco, Monaco
(540)

ALEX SIMONE
(591) Black, white
(511)
3 – Toiletries; soaps; perfumery products; perfumes;
air fragrances; essential oils, cosmetics; scented wood; incense sticks; cosmetic pencils; cosmetic creams; deodorants [perfumery]; eau de Cologne; lavender water; scented water; toilet water; extracts of
flowers [perfumes]; almond oil; lavender oil; oils for
cosmetic use; oils for toilet use; oils for perfumes
and scents; cleansing milk for toilet purposes; sachets for perfuming linen; cosmetic kits; lotions for
cosmetic use; make-up products; beauty masks;
potpourris [fragrances].
4 – Perfumed candles; wicks for candles; candles
[lighting], tapers, church candles.
5 – Deodorants for clothing or textile materials; deodorants; air fresheners.
__________________________________________
(260) AM 2018 94106 A
(800) 1222539
(151) 2014 02 20
(891) 2017 07 12
(731) TREFL TOYS Sp. z o.o. SP.K.
Al. Niepodleglosci 809, A PL-81-810 Sopot,
Poland
(540)

LIGHT IS OSRAM
(591) Black, white
(511)
11 – Lighting apparatus, especially electric lamps
and luminaires; lighting apparatus and lighting
system consisting thereof, especially on the basis of
LEDs (also organic LEDs); LED lamps and LED
luminaires (included in this class) and their parts;
lighting lamps and apparatus and devices and
systems consisting thereof as well as their parts
(included in this class) on basis of LED; lighting
modules, namely based on LEDs (also based on organic LEDs) with light functions for lighting purposes.
__________________________________________
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(591) White, yellow and red
(531) 05.03.06; 05.03.13; 26.04.02; 26.04.15;
26.04.22; 27.05.03; 29.01.13
(511)
16 – Goods of paper and cardboard, not included in
other classes; printed publications, books, pamphlets, prospectuses, handbooks (manuals), other printed material and teaching aids, magazines, periodicals, almanacs, albums, handbooks (manuals), posters, leaflets, instruction manuals; folders, catalogues, reference manuals, note books, calendars, bookmarks; charts; forms with tokens, cards; packaging
paper and cardboard; stationery; writing or drawing
books, colouring books; stationery; information and
teaching materials on transparencies.
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28 – Toys; manual toys, mobile toys, electronic toys,
toys with sound and/or image playing, transmission
and reproduction apparatus, remote control toys,
educational toys; rattles; toy building bricks; manipulative puzzles; games; board games, electronic games, games, other than those adapted for use with a
television set, educational games, instructional games, parlour games, card games; jigsaw puzzles;
playing cards; boards, counters, figurines, cards and
other accessories for games and toys.
__________________________________________
(260) AM 2018 94107 A
(800) 1363733
(151) 2017 04 24
(891) 2017 04 24
(731) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTJU "MOLOCHNOE
DELO"
ul. Krasnosolnechnaya, dom 5A, RU-111622
Moscow, Russian Federation
(540)

(591) White, beige, yellow, hazel, brown, umber,
black
(531) 08.01.19; 08.01.21; 28.05; 29.01.12
(526) С Ванлъю
(511)
29 – Dairy products, namely, cottage cheese sticks,
covered with chocolate icing.
__________________________________________
(260) AM 2018 94108 A
(800) 1222540
(151) 2017 02 20
(891) 2017 07 12
(731) TREFL TOYS Sp. z o.o. SP.K.
Al. Niepodleglosci 809 A, PL-81-810 Sopot,
Poland
(540)

TREFL
(591) Black, white
(511)
16 – Goods of paper and cardboard, not included in
other classes; printed publications, books, pamphlets, prospectuses, handbooks (manuals), other
printed material and teaching aids, magazines, periodicals, almanacs, albums, handbooks (manuals), posters, leaflets, instruction manuals; folders, catalo-

gues, reference manuals, note books, calendars, bookmarks; charts; forms with tokens, cards; packaging
paper and cardboard; stationery; writing or drawing
books, colouring books; stationery; information and
teaching materials on transparencies.
28 – Toys; manual toys, mobile toys, electronic toys,
toys with sound and/or image playing, transmission
and reproduction apparatus, remote control toys,
educational toys; rattles; toy building bricks; manipulative puzzles; games; board games, electronic games, games, other than those adapted for use with a
television set, educational games, instructional games, parlour games, card games; jigsaw puzzles;
playing cards; boards, counters, figurines, cards and
other accessories for games and toys.
__________________________________________
(260) AM 2018 94110 A
(800) 1242844
(151) 2014 12 11
(891) 2017 03 21
(731) SERGII VOLOSHYN
vul. Akademika Tupoleva, 17, kv. 27 Kyiv
04128, Ukraine
(540)

(591) Black, white
(531) 01.15.15; 02.03.01; 02.03.02; 27.05.03;
27.05.08
(511)
3 – Balms other than for medical purposes; eyebrow
cosmetics; eyebrow pencils; cosmetic preparations
for eyelashes; hair colorants; hair lotions; waving
preparations for the hair; make-up preparations; disinfectant soap; deodorant soap; extracts of flowers
[perfumes]; cosmetics; make-up powder; beauty
masks; cosmetic kits; cosmetic creams; hair spray;
lotions for cosmetic purposes; neutralizers for permanent waving; cosmetic pencils; perfumery; aloe
vera preparations for cosmetic purposes; dry shampoos; cosmetic dyes; shampoos; cosmetic preparations for skin care.
5 – Balms for medical purposes; biological preparations for medical purposes; decoctions for pharmaceutical purposes; vitamin preparations; medicinal
hair growth preparations; dietetic foods adapted for
medical purposes; elixirs [pharmaceutical preparations]; drugs for medical purposes; medicinal infusions; lotions for pharmaceutical purposes; pharmceutical preparations for treating dandruff; ointments
for pharmaceutical purposes; pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for skin care.
__________________________________________
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(260) AM 2018 94111 A
(800) 1363755
(151) 2017 06 12
(891) 2017 06 12
(731) MARCUS SCHMIEKE
Darritzer Str. 6, 16818 Kränzlin, Germany
(540)

TIMEWAVER
(591) Black, white
(511)
9 – Instruments for scientific research; computer software; computer peripheral devices; computers;
testing apparatus not for medical purposes.
10 – Analysers for medical purposes; medical apparatus and instruments.
44 – Medical services, medical diagnosis and treatment; hygienic and beauty care.
__________________________________________
(260) AM 2018 94112 A
(800) 1363758
(151) 2017 06 09
(891) 2017 06 09
(731) WEIMA AGRICULTURAL MACHINERY
CO., LTD.
B Zone, Luohuang Industry, Jiangjin
District Chongqing, China
(540)

(591) Black, white
(531) 28.03
(511)
7 – Agricultural machines; mowing and reaping machines; crank shafts.
__________________________________________
(260) AM 2018 94116 A
(800) 1322356
(151) 2016 06 27
(891) 2017 07 31
(731) BLUFIN S.p.A.
Via Galileo Ferraris, 13/15, A I-41012
CARPI (Modena), Italy
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.10
(511)
3 – Soaps bar soap perfume air fragrancing preparations perfumery essential oils cosmetics hair care
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lotions cosmetic preparations for the hair and scalp
dentifrices.
__________________________________________
(260) AM 2018 94124 A
(800) 1363997
(151) 2017 03 13
(891) 2017 03 13
(731) ILCHENKO OLEKSANDR
prosp. Heroiv Stalinhrada, 42B, kv. 2, Kyiv
04210, Ukraine;
ANDRII ZBARANSKYI
urochyshche Bukaievytsia, 3, s. Stari Petrivtsi,
Vyshhorodskyi r-n Kyivska obl. 07353,
Ukraine
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
9 – 3D spectacles; abacuses; accelerometers; accumulators, electric; acid hydrometers; acidimeters for
batteries; acoustic alarms; acoustic conduits; acoustic couplers; actinometers; adding machines; aerials;
aerometers; air analysis apparatus; alarm bells, electric; alarms; alcoholmeters; alidades; altimeters;
ammeters; amplifiers; amplifying tubes; anemometers; animated cartoons; anode batteries; anodes;
answering machines; anticathodes; anti-dazzle shades; anti-glare glasses; anti-interference devices [electricity]; anti-theft warning apparatus; apertometers
[optics]; apparatus and installations for the production of X-rays, not for medical purposes; apparatus
and instruments for astronomy; apparatus and instruments for physics; apparatus for changing record
player needles; apparatus for fermentation [laboratory apparatus]; apparatus for measuring the thickness of skins; apparatus to check franking; appliances for measuring the thickness of leather; armatures
[electricity]; asbestos clothing for protection against
fire; asbestos gloves for protection against accidents;
asbestos screens for firemen; audio- and videoreceivers; audiovisual teaching apparatus; automated
teller machines [ATM]; automatic indicators of low
pressure in vehicle tires [tyres]; azimuth instruments;
baby monitors; baby scales; bags adapted for laptops; balances [steelyards]; balancing apparatus; bar
code readers; barometers; bathroom scales; batteries
for electronic cigarettes; batteries for lighting; batteries, electric; batteries, electric, for vehicles; battery
boxes; battery chargers; battery jars; beacons, luminous; bells [warning devices]; betatrons; binoculars;
blueprint apparatus; boiler control instruments;
branch boxes [electricity]; breathing apparatus for
underwater swimming; breathing apparatus, except
for artificial respiration; bullet-proof clothing; bullet-proof waistcoats [vests (Am.)]; buzzers; cabinets
for loudspeakers; cables, electric; calculating machi-
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nes; calibrating rings; calipers; calorimeters; camcorders; cameras [photography]; capillary tubes; carpenters' rules; carriers for dark plates [photography];
cases especially made for photographic apparatus
and instruments; cases for smartphones; cash registers; cassette players; cathodes; cathodic anti-corrosion apparatus; cell phone straps; cell switches
[electricity]; centering apparatus for photographic
transparencies; chargers for electric batteries; chargers for electronic cigarettes; chemistry apparatus
and instruments; chips [integrated circuits]; choking
coils [impedance]; chromatography apparatus for
laboratory use; chronographs [time recording apparatus]; cinematographic cameras; cinematographic
film, exposed; circuit breakers; circuit closers; circular slide rules; cleaning apparatus for phonograph
records; close-up lenses; clothing especially made
for laboratories; clothing for protection against
accidents, irradiation and fire; clothing for protection
against fire; coaxial cables; coils, electric; coinoperated mechanisms for television sets; collectors,
electric; commutators; compact disc players; compact discs [audio-video]; compact discs [read-only
memory]; comparators; compasses for measuring;
computer game software; computer hardware; computer keyboards; computer memory devices; computer operating programs, recorded; computer peripheral devices; computer programmes [programs], recorded; computer programs [downloadable software]; computer software applications, downloadable;
computer software, recorded; computers; condensers
[capacitors]; conductors, electric; connected bracelets [measuring instruments]; connections for electric lines; connectors [electricity]; contact lenses;
contacts, electric; containers for contact lenses; containers for microscope slides; control panels [electricity]; converters, electric; copper wire, insulated;
cordless telephones; correcting lenses [optics]; cosmographic instruments; counterfeit [false] coin detectors; counters; couplers [data processing equipment]; couplings, electric; covers for electric outlets;
covers for smartphones; crash test dummies; crucibles [laboratory]; current rectifiers; cyclotrons;
darkroom lamps [photography]; darkrooms [photography]; data processing apparatus; decompression
chambers; decorative magnets; demagnetizing apparatus for magnetic tapes; densimeters; densitometers;
detectors; diagnostic apparatus, not for medical purposes; diaphragms [acoustics]; diaphragms [photography]; diaphragms for scientific apparatus; dictating machines; diffraction apparatus [microscopy];
digital photo frames; digital signs; directional compasses; discharge tubes, electric, other than for lighting; disk drives for computers; disks, magnetic; distance measuring apparatus; distance recording apparatus; distillation apparatus for scientific purposes;
distribution boards [electricity]; distribution boxes
[electricity]; distribution consoles [electricity]; divers' masks; diving suits; DNA chips; dog whistles;

dosage dispensers; downloadable image files; downloadable music files; downloadable ring tones for
mobile phones; drainers for use in photography; dressmakers' measures; drying apparatus for photographic prints; drying racks [photography]; ducts [electricity]; DVD players; dynamometers; ear plugs for
divers; editing appliances for cinematographic films;
egg timers [sandglasses]; egg-candlers; electric apparatus for commutation; electric door bells; electric
installations for the remote control of industrial operations; electric loss indicators; electrical adapters;
electricity conduits; electrified fences; electrified rails for mounting spot lights; electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points; electrodynamic apparatus for the remote control of signals;
electrolysers; electromagnetic coils; electronic agendas; electronic book readers; electronic collars to
train animals; electronic interactive whiteboards; electronic key fobs being remote control apparatus;
electronic notice boards; electronic pens [visual display units]; electronic pocket translators; electronic
publications, downloadable; electronic sheet music,
downloadable; electronic tags for goods; encoded
identification bracelets, magnetic; encoded key
cards; encoded magnetic cards; enlarging apparatus
[photography]; epidiascopes; ergometers; exposure
meters [light meters]; eyepieces; facsimile machines;
fibre [fiber (Am.)] optic cables; film cutting apparatus; films, exposed; filters [photography]; filters for
respiratory masks; filters for ultraviolet rays, for
photography; fire alarms; fire beaters; fire blankets;
fire boats; fire engines; fire escapes; fire extinguishers; fire extinguishing apparatus; fire hose; fire hose nozzles; fire pumps; flash-bulbs [photography];
flashing lights [luminous signals]; flashlights [photography]; floppy disks; flowmeters; fluorescent screens; fog signals, non-explosive; food analysis apparatus; frames for photographic transparencies; frequency meters; furnaces for laboratory use; furniture
especially made for laboratories; fuse wire; fuses;
galena crystals [detectors]; galvanic batteries; galvanic cells; galvanometers; gas testing instruments;
gasoline gauges; gasometers [measuring instruments]; gauges; glazing apparatus for photographic
prints; global positioning system [GPS] apparatus;
gloves for divers; gloves for protection against accidents; gloves for protection against X-rays for industrial purposes; goggles for sports; grids for batteries;
hands-free kits for telephones; head cleaning tapes
[recording]; head guards for sports; headphones; heat regulating apparatus; heliographic apparatus;
hemline markers; high-frequency apparatus; holders
for electric coils; holograms; horns for loudspeakers;
hydrometers; hygrometers; identification sheaths for
electric wires; identification threads for electric
wires; identity cards, magnetic; igniting apparatus,
electric, for igniting at a distance; incubators for bacteria culture; inductors [electricity]; infrared detectors; instruments containing eyepieces; integrated
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circuit cards [smart cards]; integrated circuits; intercommunication apparatus; interfaces for computers;
inverters [electricity]; invoicing machines; ionization
apparatus not for the treatment of air or water; jigs
[measuring instruments]; joysticks for use with computers, other than for video games; juke boxes for
computers; juke boxes, musical; junction boxes [electricity]; junction sleeves for electric cables; kneepads for workers; laboratory centrifuges; laboratory
trays; lactodensimeters; lactometers; laptop computers; lasers, not for medical purposes; lens hoods;
lenses for astrophotography; letter scales; levelling
instruments; levelling staffs [surveying instruments];
levels [instruments for determining the horizontal];
life belts; life buoys; life jackets; life saving apparatus and equipment; life-saving capsules for natural
disasters; life-saving rafts; light dimmers [regulators], electric; light-emitting diodes [LED]; lightemitting electronic pointers; lighting ballasts; lightning conductors [rods]; limiters [electricity]; locks,
electric; logs [measuring instruments]; loudspeakers;
magic lanterns; magnetic data media; magnetic encoders; magnetic tape units for computers; magnetic
tapes; magnetic wires; magnets; magnifying glasses
[optics]; marine compasses; marine depth finders;
marking buoys; marking gauges [joinery]; masts for
wireless aerials; material testing instruments and machines; materials for electricity mains [wires, cables]; mathematical instruments; measures; measuring
apparatus; measuring devices, electric; measuring
glassware; measuring instruments; measuring spoons; mechanical signs; mechanisms for coin-operated apparatus; mechanisms for counter-operated apparatus; megaphones; memory cards for video game
machines; mercury levels; metal detectors for industrial or military purposes; meteorological balloons;
meteorological instruments; metronomes; micrometer screws for optical instruments; micrometers; microphones; microprocessors; microscopes; microtomes; milage recorders for vehicles; mirrors [optics];
mirrors for inspecting work; mobile telephones; modems; money- counting and sorting machines; monitoring apparatus, electric; monitors [computer
hardware]; monitors [computer programs]; mouse
[computer peripheral]; mouse pads; mouth guards
for sports; nautical apparatus and instruments; naval
signalling apparatus; navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; navigational instruments; needles for record players; neon signs; nets
for protection against accidents; nose clips for divers
and swimmers; notebook computers; objectives [lenses] [optics]; observation instruments; octants; ohmmeters; optical apparatus and instruments; optical
character readers; optical condensers; optical data
media; optical discs; optical fibers [fibres] [light
conducting filaments]; optical glass; optical goods;
optical lanterns; optical lenses; oscillographs; oxygen transvasing apparatus; ozonisers [ozonators];
parking meters; particle accelerators; pedometers;
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peepholes [magnifying lenses] for doors; periscopes;
personal stereos; petri dishes; phonograph records;
photocopiers [photographic, electrostatic, thermic];
photometers; phototelegraphy apparatus; photovoltaic cells; pince-nez; pipettes; pitot tubes; plane tables [surveying instruments]; planimeters; plates for
batteries; plotters; plumb bobs; plumb lines; pocket
calculators; polarimeters; portable media players;
precision balances; precision measuring apparatus;
pressure gauges; pressure indicator plugs for valves;
pressure indicators; pressure measuring apparatus;
printed circuit boards; printed circuits; printers for
use with computers; prisms [optics]; probes for
scientific purposes; processors [central processing
units]; projection apparatus; projection screens; protection devices against X-rays, not for medical purposes; protection devices for personal use against
accidents; protective films adapted for computer
screens; protective helmets; protective helmets for
sports; protective masks; protective suits for aviators; protractors [measuring instruments]; punched
card machines for offices; push buttons for bells;
pyrometers; quantity indicators; radar apparatus;
radio pagers; radiological apparatus for industrial
purposes; radiology screens for industrial purposes;
radios; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets;
railway traffic safety appliances; range finders; readers [data processing equipment]; record players;
reflecting discs for wear, for the prevention of traffic
accidents; reflective safety vests; refractometers; refractors; regulating apparatus, electric; relays, electric; remote control apparatus; resistances, electric;
respirators for filtering air; respiratory masks, other
than for artificial respiration; resuscitation mannequins [teaching apparatus]; retorts; retorts' stands;
revolution counters; rheostats; riding helmets; road
signs, luminous or mechanical; rods for water diviners; rulers [measuring instruments]; rules [measuring instruments]; saccharometers; safety nets; safety
restraints, other than for vehicle seats and sports
equipment; safety tarpaulins; salinometers; satellite
navigational apparatus; satellites for scientific purposes; scales; scales with body mass analysers; scanners [data processing equipment]; screens [photography]; screens for photoengraving; screw-tapping
gauges; selfie sticks [hand-held monopods]; semiconductors; sextants; sheaths for electric cables;
shoes for protection against accidents, irradiation
and fire; shutter releases [photography]; shutters
[photography]; sighting telescopes for firearms; signal bells; signal lanterns; signalling buoys; signalling panels, luminous or mechanical; signalling
whistles; signals, luminous or mechanical; signs, luminous; simulators for the steering and control of
vehicles; sirens; sleeves for laptops; slide calipers;
slide projectors; slide-rules; slope indicators; smartglasses; smartphones; smartwatches; smoke detectors; sockets, plugs and other contacts [electric connections]; solar batteries; solar panels for the pro-
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duction of electricity; solderers' helmets; solenoid
valves [electromagnetic switches]; sonars; sound locating instruments; sound recording apparatus; sound recording carriers; sound recording strips; sound
reproduction apparatus; sound transmitting apparatus; sounding apparatus and machines; sounding
leads; sounding lines; spark-guards; speaking tubes;
spectacle cases; spectacle chains; spectacle cords;
spectacle frames; spectacle lenses; spectacles; spectrograph apparatus; spectroscopes; speed checking
apparatus for vehicles; speed indicators; speed measuring apparatus [photography]; speed regulators for
record players; spherometers; spirit levels; spools
[photography]; sprinkler systems for fire protection;
square rulers for measuring; squares for measuring;
stage lighting regulators; stands for photographic
apparatus; starter cables for motors; steering apparatus, automatic, for vehicles; step-up transformers;
stereoscopes; stereoscopic apparatus; stills for laboratory experiments; stroboscopes; sulfitometers; sunglasses; surveying apparatus and instruments; surveying chains; surveying instruments; surveyors' levels; switchboards; switchboxes [electricity]; switches, electric; tablet computers; tachometers; tape
recorders; taximeters; teaching apparatus; teeth protectors; telegraph wires; telegraphs [apparatus]; telephone apparatus; telephone receivers; telephone
transmitters; telephone wires; teleprinters; teleprompters; telerupters; telescopes; telescopic sights for
artillery; television apparatus; temperature indicator
labels, not for medical purposes; temperature indicators; terminals [electricity]; test tubes; testing apparatus not for medical purposes; theft prevention installations, electric; theodolites; thermionic valves;
thermo-hygrometers; thermometers, not for medical
purposes; thermostats; thermostats for vehicles; thread counters; ticket dispensers; time clocks [time recording devices]; time recording apparatus; time
switches, automatic; tone arms for record players;
toner cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; totalizators; traffic cones; traffic-light apparatus [signalling devices]; transformers [electricity];
transistors [electronic]; transmitters [telecommunication]; transmitters of electronic signals; transmitting
sets [telecommunication]; transparencies [photography]; transponders; triodes; tripods for cameras; Tsquares for measuring; urinometers; USB flash drives; vacuum gauges; vacuum tubes [radio]; variometers; vehicle breakdown warning triangles; vehicle
radios; verniers; video baby monitors; video cassettes; video game cartridges; video recorders; video
screens; video telephones; videotapes; viewfinders,
photographic; viscosimeters; voltage regulators for
vehicles; voltage surge protectors; voltmeters; voting
machines; wafers for integrated circuits; walkie-talkies; washing trays [photography]; water level indicators; wavemeters; wearable activity trackers; weighbridges; weighing apparatus and instruments; weighing machines; weights; whistle alarms; wind

socks for indicating wind direction; wire connectors
[electricity]; wires, electric; workmen's protective
face-shields; wrist rests for use with computers; Xray apparatus not for medical purposes; X-ray films,
exposed; X-ray photographs, other than for medical
purposes; X-ray tubes not for medical purposes.
11 – Acetylene burners; acetylene flares; acetylene
generators; air conditioners for vehicles; air cooling
apparatus; air deodorising apparatus; air driers
[dryers]; air filtering installations; air purifying apparatus and machines; air reheaters; air sterilisers;
air valves for steam heating installations; air-conditioning apparatus; air-conditioning installations;
alcohol burners; anti-dazzle devices for automobiles
[lamp fittings]; anti-glare devices for vehicles [lamp
fittings]; anti-splash tap nozzles; apparatus for dehydrating food waste; aquarium filtration apparatus;
aquarium heaters; aquarium lights; arc lamps; ash
conveyor installations, automatic; autoclaves, electric, for cooking; bakers' ovens; barbecues; bath fittings; bath installations; bath tubs; bath tubs for sitz
baths; bed warmers; beverage cooling apparatus;
bicycle lights; bidets; blankets, electric, not for medical purposes; boiler pipes [tubes] for heating installations; boilers, other than parts of machines; book
sterilization apparatus; brackets for gas burners;
bread baking machines; bread toasters; bread-making machines; burners; burners for lamps; carbon
for arc lamps; ceiling lights; central heating radiators; chandeliers; chimney blowers; chimney flues;
Chinese lanterns; chromatography apparatus for industrial purposes; clean chambers [sanitary installations]; coffee machines, electric; coffee percolators,
electric; coffee roasters; coils [parts of distilling,
heating or cooling installations]; cooking apparatus
and installations; cooking rings; cooking stoves; cooking utensils, electric; cool boxes, electric; coolers
for furnaces; cooling appliances and installations;
cooling installations and machines; cooling installations for liquids; cooling installations for tobacco;
cooling installations for water; curling lamps; dampers [heating]; deep fryers, electric; defrosters for
vehicles; dental ovens; deodorising apparatus, not
for personal use; desalination plants; desiccating apparatus; discharge tubes, electric, for lighting; disinfectant apparatus; disinfectant apparatus for medical
purposes; disinfectant dispensers for toilets; distillation apparatus; distillation columns; diving lights;
drip irrigation emitters [irrigation fittings]; drying
apparatus; drying apparatus and installations; drying
apparatus for fodder and forage; electric appliances
for making yogurt; electric fans for personal use;
electric lamps; electric torches; electrically heated
carpets; evaporators; expansion tanks for central heating installations; extractor hoods for kitchens;
fabric steamers; fairy lights for festive decoration;
fans [air-conditioning]; fans [parts of air-conditioning installations]; feeding apparatus for heating boilers; filaments for electric lamps; filters for air con-
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ditioning; filters for drinking water; fireplaces, domestic; fittings, shaped, for furnaces; flaming torches; flare stacks for use in the oil industry; flues for
heating boilers; flushing tanks; food steamers, electric; footmuffs, electrically heated; footwarmers, electric or non-electric; forges, portable; fountains;
freezers; friction lighters for igniting gas; fruit roasters; fumigation apparatus, not for medical purposes;
furnace ash boxes; furnace grates; furnaces, other
than for laboratory use; gas boilers; gas burners; gas
condensers, other than parts of machines; gas lamps;
gas lighters; gas scrubbers [parts of gas installations]; gas scrubbing apparatus; germicidal burners;
germicidal lamps for purifying air; glue-heating appliances; hair driers [dryers]; hand drying apparatus
for washrooms; headlights for automobiles; hearths;
heat accumulators; heat exchangers, other than parts
of machines; heat pumps; heat regenerators; heated
display cabinets; heaters for baths; heaters for heating irons; heaters for vehicles; heaters, electric, for
feeding bottles; heating apparatus; heating apparatus
for defrosting vehicle windows; heating apparatus
for solid, liquid or gaseous fuels; heating apparatus,
electric; heating boilers; heating cushions [pads], electric, not for medical purposes; heating elements;
heating filaments, electric; heating installations; heating installations [water]; heating plates; hot air apparatus; hot air bath fittings; hot air ovens; hot plates; hot water bottles; humidifiers for central heating
radiators; hydrants; hydromassage bath apparatus;
ice machines and apparatus; immersion heaters; incandescent burners; incinerators; ionization apparatus for the treatment of air or water; kettles, electric;
kiln furniture [supports]; kilns; kitchen ranges
[ovens]; laboratory burners; laboratory lamps; lamp
chimneys; lamp glasses; lamp globes; lamp mantles;
lamp reflectors; lamp shades; lamps; lamps for directional signals of automobiles; lampshade holders;
lanterns for lighting; laundry dryers, electric; laundry room boilers; lava rocks for use in barbecue
grills; level controlling valves in tanks; light bulbs;
light bulbs for directional signals for vehicles; light
bulbs, electric; light diffusers; light-emitting diodes
[LED] lighting apparatus; lighters; lighting apparatus and installations; lighting apparatus for vehicles;
lighting installations for air vehicles; lights for automobiles; lights for vehicles; lights, electric, for
Christmas trees; loading apparatus for furnaces; luminous house numbers; luminous tubes for lighting;
magnesium filaments for lighting; malt roasters;
microwave ovens [cooking apparatus]; microwave
ovens for industrial purposes; milk cooling installations; miners' lamps; mixer taps for water pipes; motorcycle lights; multicookers; nuclear reactors; oil
burners; oil lamps; oil-scrubbing apparatus; ornamental fountains; oven fittings made of fireclay;
oxyhydrogen burners; pasteurisers; petrol burners;
pipes [parts of sanitary installations]; plate warmers;
pocket warmers; polymerisation installations; pres-
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sure cooking saucepans, electric; pressure water
tanks; processing installations for fuel and nuclear
moderating material; purification installations for
sewage; radiator caps; radiators [heating]; radiators,
electric; refining towers for distillation; refrigerating
apparatus and machines; refrigerating appliances and
installations; refrigerating cabinets; refrigerating
chambers; refrigerating containers; refrigerating display cabinets; refrigerators; regulating accessories
for water or gas apparatus and pipes; regulating and
safety accessories for gas apparatus; regulating and
safety accessories for gas pipes; regulating and safety accessories for water apparatus; roasters; roasting apparatus; roasting jacks; roasting spits; rotisseries; safety accessories for water or gas apparatus
and pipes; safety lamps; sanitary apparatus and installations; sauna bath installations; searchlights; shower cubicles [enclosures (Am.)]; showers; sinks;
sockets for electric lights; solar furnaces; solar thermal collectors [heating]; spa baths [vessels]; steam
accumulators; steam boilers, other than parts of machines; steam facial apparatus [saunas]; steam generating installations; sterilizers; stills; stoves [heating
apparatus]; street lamps; structural plates for ovens;
swimming pool chlorinating apparatus; tanning apparatus [sun beds]; taps [cocks, spigots] [faucets
(Am.)] for pipes; taps [faucets]; thermostatic valves
[parts of heating installations]; tobacco roasters;
toilet bowls; toilet seats; toilets [water-closets]; toilets, portable; tortilla presses, electric; Turkish bath
cabinets, portable; ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; urinals [sanitary fixtures]; vehicle
headlights; vehicle reflectors; ventilation [air-conditioning] installations and apparatus; ventilation [airconditioning] installations for vehicles; ventilation
hoods; ventilation hoods for laboratories; waffle
irons, electric; warming pans; washers for water
taps; wash-hand basins [parts of sanitary installations]; water conduits installations; water distribution installations; water filtering apparatus; water
flushing installations; water heaters; water heaters
[apparatus]; water intake apparatus; water purification installations; water purifying apparatus and machines; water softening apparatus and installations;
water sterilizers; water supply installations; watering
installations, automatic; watering machines for agricultural purposes; whirlpool-jet apparatus.
__________________________________________
(260) AM 2018 94130 A
(800) 1364082
(151) 2017 03 15
(891) 2017 03 15
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "GAMMA"
ul. Sr. Kalitnikovskaya, 28, str. 4 RU-109029
Moscow, Russian Federation
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(540)

(591) Black, white and orange.
(531) 26.04.04; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.10;
27.05.21; 27.05.24; 29.01.13
(526) TM
(511)
28 – Games, playthings; toy vehicles; swimming
pools [play articles]; trampolines; novelties for dances [party favors, favours]; spinning tops [toys];
hang gliders; dolls' houses; kites; puzzles; mobiles
[toys]; practical jokes [novelties]; board games; kaleidoscopes; playing cards; fairground ride apparatus; rocking horses; dolls' rooms; paintball guns
[sports apparatus]; dolls' beds; building blocks [toys]; dolls; marionettes; targets; scale model vehicles;
kite reels; ornaments for Christmas trees, except
illumination articles and confectionery; paper party
hats.
__________________________________________
(260) AM 2018 94131 A
(800) 1363149
(151) 2017 04 07
(891) 2017 04 07
(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf
of ITT FUND
Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San
Gwann, Malta
(540)

(591) Shades of red, light orange, dark orange,
shades of brown, black and white
(531) 27.05.04; 29.01.15
(511)
9 – Games software; software programs for video
games; interactive video game programs; cartridges
for computer games [software]; cartridges for video
games [software]; software; educational software;
application software; community software; computer
telephony software; interactive computer software;
communication software; programs for computers;
electronic components for gambling machines; games cartridges for use with electronic games apparatus; coin-operated musical automata [juke boxes];
automated teller machines [ATM].
28 – Games; sports games; manipulative games; mechanical games; musical games; electronic games;
parlor games; board games; quiz games; apparatus

for games; arcade games; skill and action games;
electronic hand-held game units; handheld computer
games; lottery wheels; lottery tickets; slot machines
[gaming machines]; automatic gaming machines;
coin-operated amusement machines; bill-operated
gaming equipment; LCD game machines; counters
for games; amusement apparatus for use in arcades;
arcade game machines.
41 – Gambling; operating lotteries; prize draws [lotteries]; organising and conducting lotteries; games
equipment rental; casino services; providing casino
facilities; leasing of casino games; providing casino
facilities [gambling]; providing of casino and gaming facilities; casino, gaming and gambling services; providing amusement arcade services; video
arcade services.
__________________________________________
(260) AM 2018 94132 A
(800) 1364183
(151) 2017 02 24
(891) 2017 02 24
(731) FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, A.C.
Av. Hidalgo 502,Oaxaca 68000 Mexico,
Mexico
(540)

FSC
(591) Black, white
(511)
8 – Hand tools, parts of hand tools or hand-operated
tools made of wood or containing wood, namely pliers, wrenches [hand tools], nail pullers [hand tools],
cutlery, weeding forks [gardening tools], adzes, cutting bars, hand drills, twist drills [hand tools]; hunting knives, casting ladles, planes, sharpening grindstones, slicers, pizza cutters (non-electric); spoons,
ladles [hand tools]; knives, axes, masonry trowels,
screwdrivers, thistle extractors [hand tools], cutting
bars, reamers, hammers, chisels, emery boards, milling cutters [hand tools], scythes, gouges [hand
tools], axes, vegetable cutting knives; blades for
blacksmith’s punches [hand tools], files [hand tools],
machetes, saw holders, hammers [hand tools], mallets [hand tools], mortars, penknives, crowbars, shovels, [hand tools], meat chopping knives, picks
[hand tools], pliers, drill chucks, bow saws, punches,
spatulas [hand tools]; rakes [hand tools], punch pliers, priming irons [hand tools], hand drills, twist
drills, pliers, table forks, scissors, weeding harrows
[hand tools], hoes [manually operated farming tools]; blades [hand tools], picks, hammers, chisels,
wooden kitchen utensils [cutlery items, forks and
spoons].
15 – Musical instruments made from or containing
wood, namely accordions, harmonicas, harps, squeeze boxes, conducting batons; music boxes, sitars,
bugles, clarinets, bamboo flutes, concertinas, double
basses and tuning forks, not made of metal; flutes,
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guitars, harps, mandolins, chin rests for violins; oboes, hurdies, organs, drums, pianos, saxophones,
drum kits, pianos, keyboards, kettledrums, trombones, trumpets, violas; violins, xylophones, albokas, fagots, bagpipes, didgeridoos, pipe organs, panpipes, charangos, jaranas, tone blocks, maracas and
shakers (musical instruments), drumsticks, noise generators (musical instruments), music stands; cases
for musical instruments (non-metal).
41 – Publication services for standards (texts not for
advertising purposes) relating to management of forests, forestry management, forestry, forestry products, environmental services and the wood processing industries; as well as publication services for
standards for companies producing goods using wood; education and training services, including organizing and conducting training workshops live and
on video.
__________________________________________
(260) AM 2018 94133 A
(800) 1363155
(151) 2017 02 02
(891) 2017 02 02
(731) WEIFANG HUADONG RUBBER CO., LTD.
TAITOU INDUSTRY ZONE, SHOUGUANG
SHANDONG, China
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.01
(511)
12 – Inner tubes for automobile; tires for vehicle;
treads for vehicles (tractor type); bicycles tires; casings for pneumatic tires [tyres]; pneumatic (tires);
solid tires for vehicles; automobile tires; inner tubes
for bicycles, cycles.
__________________________________________
(260) AM 2018 94134 A
(800) 1364240
(151) 2017 02 16
(891) 2017 02 16
(731) ASSAN GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Nispetiye Caddesi, Akmerkez Alişveriş
Merkezi, B Blok, Kat: 5 Etiler, Beşiktaş
TR-34337 İstanbul, Turkey
(540)

GUSTO VITA
(591) Black, white
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game; processed meat
products; dried pulses; soups, bouillon; processed
olives, olive paste; milk and milk products, butter;
edible oils; dried, preserved, frozen, cooked, smoked
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or salted fruits and vegetables; tomato paste; prepared nuts and dried fruits as snacks; hazelnut
spreads and peanut butter; tahini (sesame seed paste); eggs and powdered eggs; potato chips.
30 – Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages,
chocolate based beverages; pasta, stuffed dumplings,
noodles; bread, pastry and bakery products, namely,
pies, cakes, donuts, muffins, tarts, pizzas, sandwiches, puddings, ready cake mixes, desserts, namely,
bakery desserts, chocolate desserts, desserts [confectionery] and desserts made of flour; honey, bee glue
for human consumption, propolis for food purposes;
condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), spices,
sauces (condiments), tomato sauce; yeast, baking
powder; flour, semolina, starch for food; sugar, cube
sugar, powdered sugar; tea, iced tea; confectionery,
chocolate, biscuits, crackers, wafers; chewing gums;
ice-cream, edible ices; salt; cereal-based snack food,
popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast cereals,
processed wheat for human consumption, crushed
barley for human consumption, processed oats for
human consumption, processed rye for human consumption, rice; molasses for food.
__________________________________________
(260) AM 2018 94135 A
(800) 1363210
(151) 2017 06 06
(891) 2017 06 06
(731) BİLEŞİM KİMYA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Atatürk Mahallesi 2244.Sokak No.9 Esenyurt
İstanbul, Turkey
(540)

(591) Red, blue, dark blue, white
(531) 01.15.15; 01.15.21; 26.03.06; 26.03.18;
26.03.22; 27.05.02; 29.01.13
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; non-medicated soaps; perfumery,
essential oils, non-medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; non-medicated dentifrices.
__________________________________________
(260) AM 2018 94136 A
(800) 1363243
(151) 2017 06 12
(891) 2017 06 12
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(731) JAPAN TOBACCO INC.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku Tokyo, Japan
(540)

WINSTON
(591) Black and white
(511)
34 – Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco,
snus; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; smokers' articles included in this class;
cigarette paper, cigarette tubes and matches.
__________________________________________
(260) AM 2018 94137 A
(800) 1364247
(151) 2017 02 17
(891) 2017 02 17
(731) CARLETTO DEUTSCHLAND GMBH
Albert-Einstein-Straße 32, 63128 Dietzenbach,
Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 03.01.14; 26.01.15; 26.04.02; 26.04.04;
26.04.24; 27.05.24
(511)
15 – Musical instruments; musical accessories; parts,
fittings and accessories for all of the aforesaid
goods, included in this class.
20 – Furniture; mirrors [looking glasses]; bamboo;
picture frames; bamboo curtains; flower-stands
[furniture]; flower stands; letter boxes, not of metal
or masonry; library shelves; dinner wagons [furniture]; containers, not of metal [storage, transport];
decorations of plastic for foodstuffs; boxes of wood
or plastic; bottle racks; corks for bottles; bottle casings of wood; bottle closures, not of metal; hooks,
not of metal, for clothes rails; coatstands; curtain
hooks; curtain holders, not of textile material; curtain rings; curtain rollers; curtain rods; towel dispensers, fixed, not of metal; house numbers, not of
metal, non-luminous; stools; garment covers [storage]; dog kennels; kennels for household pets; nameplates, not of metal; window blinds [indoor]; slatted
indoor blinds; non-metal cable clamps; edgings of
plastic for furniture; index cabinets; chests, not of
metal; bolsters; high chairs for babies; infant walkers; cushions; cushions [furniture]; coat hangers;
clothes hooks, not of metal; tailors' dummies; chests
of drawers; pillows; coral; baskets, non-metallic;
wickerwork; corks; dressing table mirrors; scratching posts for cats; works of art of wood, wax,

plaster or plastic; plastic key cards, not encoded and
not magnetic; cabinet work; playpens for babies;
lecterns; beds for household pets; easy chairs; air
pillows, not for medical purposes; air cushions, not
for medical purposes; air mattresses, not for medical
purposes; mats for infant playpens; mattresses; meerschaum; furniture fittings, not of metal; furniture
partitions of wood; doors for furniture; mobiles [decoration]; shells; nesting boxes for household pets;
nesting boxes; fixed towel dispensers (non-metallic);
screens [furniture]; bead curtains for decoration;
mother-of-pearl, unworked or semi-worked; placards
of wood or plastics; armchairs; picture frame moldings; curtain tie-backs; picture rods; rattan; racks
[furniture]; hinges, not of metal; display racks; valves, not of metal, other than parts of machines; tortoiseshell; tortoiseshell imitation; umbrella stands;
reeds [plaiting materials]; sleeping bag mats; locks,
other than electric, not of metal; keyboards for hanging keys; costume stands; cupboards; screws, not of
metal; nuts, not of metal; desks; lockers; school
furniture; covers for clothing [wardrobe]; floating
containers, not of metal; seats of metal; sofas; nonmetal meat safes; mirror tiles; chests for toys; ladders of wood or plastics; removable mats for sinks;
flower-pot pedestals; statues and statuettes of wood,
wax, plaster or plastic; steps [ladders], not of metal;
embroidery frames; straw plaits; seats; tanks, not of
metal or masonry; containers, not of metal, for liquid
fuel; bakers' bread baskets; stair rods; animal horns;
animal hooves; animal claws; tables; table tops; dressing tables; door fittings, not of metal; door handles, not of metal; non-metal door bolts; packaging
containers of plastic; stoppers, not of metal; silvered
glass [mirrors]; showcases; pulleys of plastics for
blinds; curtain rails; wax figures; trolleys for computers [furniture]; washstands [furniture]; hydrostatic
[water] beds, not for medical purposes; inflatable
publicity objects; bassinets; wind chimes [decoration]; drafting tables; magazine racks; newspaper
display stands; tent pegs, not of metal; parts and accessories to all the aforementioned goods, included
in this class.
28 – Games; toys; games; gymnastic and sporting
articles (included in this class); decorations for christmas trees; sports equipment; christmas decorations
and artificial Christmas trees; fairground and playground apparatus; toys and games; novelties fishing
tackle; fish hooks; rods for fishing; reels for fishing;
lines for fishing; practical jokes [novelties]; rattles
[playthings]; baseball gloves; building games; building blocks [toys]; pool table cushions; skittles;
chalk for billiard cues; billiard balls; billiard cues;
billiard tables; coin-operated billiard tables; bingo
cards; bite sensors [fishing tackle]; bob-sleighs; bodyboards; body-building apparatus; bows for archery; archery implements; boxing gloves; board games; christmas trees of synthetic material; christmas
tree stands; checkers [games]; checkerboards; gut for
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rackets; discuses for sports; divot repair tools [golf
accessories]; dominoes; kites; scents (lures) for hunting and fishing; skating boots with skates attached;
electronic targets; elbow guards [sports articles];
chest expanders [exercisers]; stationary exercise bicycles; scale model vehicles; paintball guns [sports
apparatus]; costume masks; fencing gauntlets; fencing masks; fencing weapons; shuttlecocks; remotecontrolled toy vehicles; foils for fencing; amusement
machines, automatic and coin-operated; machines
for physical exercises; conjuring apparatus; parlour
games; weight lifting belts [sports articles]; paragliders; bells for christmas trees; golf gloves; golf
clubs; golf bags, with or without wheels; appliances
for gymnastics; gloves for games; hang gliders; barbells; harpoon guns [sports articles]; rosin used by
athletes; kite reels; hockey sticks; horseshoe games;
inline skates; fairground ride apparatus; counters
[discs] for games; kaleidoscopes; playing cards; skittles [games]; candle holders for christmas trees; landing nets for anglers; climbers' harness; cosaques
[toy fireworks]; knee guards [sports articles]; decoys
for hunting or fishing; confetti; spinning tops [toys];
cricket bags; bait [artificial]; billiard cue tips; hunting game calls; bladders of balls for games; toy air
pistols; mah-jong; puppets; bowling apparatus and
machinery; masts for sailboards; mobiles [toys]; paintballs [ammunition for paintball guns] [sports apparatus]; marbles for games; nets for sports; piñatas;
toy pistols; plush toys; quoits; punching bags; billiard markers; dolls; dolls' beds; dolls' feeding bottles; doll houses; dolls' clothes; doll rooms; jigsaw
puzzles; creels [fishing traps]; surfboard leashes;
ring games; slides [playthings]; rollers for stationary
exercise bicycles; scooters [toys]; roller skates;
roulette wheels; strings for rackets; chessboards;
chess games; swings; rocking horses; shin guards
[sports articles]; targets; batting gloves [accessories
for games]; sleds [sports articles]; ice skates; butterfly nets; artificial snow for christmas trees; snow
globes; snowshoes; snowboards; protective paddings
[parts of sports suits]; swimming pools [play articles]; bite indicators [fishing tackle]; flippers for swimming; water wings; swimming belts; seal skins
[coverings for skis]; sailboards, surfboards; soap bubbles [toys]; skateboards; snowboards; bags especially designed for skis; sole coverings for skis; ski bindings; skis; edges of skis; play balls and play balloons; apparatus for games; playing balls; indoor football tables; dice; toys for domestic pets; toy vehicles;
rackets; sling shots [sports articles]; starting blocks
for sports; twirling batons; camouflage screens
[sports articles]; teddy bears; tennis ball throwing
apparatus; tennis nets; theatrical masks; dart boxes
and jockstraps (sporting articles); tables for table
tennis; clay pigeons [targets]; clay pigeon traps;
spring boards [sports articles]; spring boards [sporting articles]; harness for sailboards; backgammon
games; hand held units for playing video games; vi-
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deo game apparatus; waterskis; divot repair tools
[golf accessories]; cups for dice; darts; flying discs
[toys]; percussion caps [toys]; caps for pistols [toys];
percussion caps (playthings); parts and accessories
for all the aforesaid goods, included in this class.
__________________________________________
(260) AM 2018 94139 A
(800) 1363313
(151) 2017 06 08
(891) 2017 06 08
(731) ADALI OTELCİLİK TURİZM TİCARET
A.Ş.
Güzeloba Mah. 2190 Sokak No.1-101
Muratpaşa/Antalya, Turkey
(540)

(591) Red, black
(531) 24.01.05; 24.01.15; 24.01.18; 24.01.25;
24.09.02; 24.09.09; 29.01.12
(511)
39 – Land, water and air transport services; rental of
land, water or air vehicles; arranging of tours; travel
reservation; issuing of tickets for travel; courier services (messages or merchandise); car parking; garage rental; boat storage; transport by pipeline; electricity distribution; water supplying; rescue operations for vehicles and goods; storage, wrapping and
packaging of goods transport and storage of trash;
transport and storage of waste.
41 – Education and training; arranging and conducting of conferences, congresses and seminars; sporting and cultural activities; entertainment; ticket reservation and booking services for entertainment,
sporting and cultural events, including ticket reservation and booking services for theatres, cinemas,
museums and concerts; publication and editing of
printed matter, including magazines, books, newspapers, other than publicity texts; electronic publication services; production of movie films, radio and
television programmes; news reporters services;
photographic reporting services; photography; translation.
43 – Services for providing food and drink; temporary accommodation; day-nurseries (crèches); boarding for animals.
__________________________________________
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(260) AM 2018 94140 A
(800) 1364249
(151) 2017 02 07
(891) 2017 02 07
(731) "AMALGAMA LUXE", Ltd.
Gromodyanska, 119, of. 109 Mykolayiv
54017, Ukraine
(540)

(591) White, black, gray and brown.
(531) 03.01.14
(511)
3 – Abrasive paper; abrasives; adhesives for affixing
false hair; adhesives for affixing false eyelashes; adhesives for cosmetic purposes; after-shave lotions;
air fragrancing preparations; almond soap; almond
milk for cosmetic purposes; almond oil; aloe vera
preparations for cosmetic purposes; alum stones [astringents]; amber [perfume]; ammonia [volatile alkali] [detergent]; antiperspirant soap; antiperspirants
[toiletries]; antistatic preparations for household purposes; aromatics [essential oils]; astringents for cosmetic purposes; badian essence; balms other than for
medical purposes; bases for flower perfumes; bath
salts, not for medical purposes; beard dyes; beauty
masks; bergamot oil; bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes; bleaching salts; bleaching soda; breath freshening sprays; breath freshening strips; cake flavourings [essential oils]; cakes
of toilet soap; canned pressurized air for cleaning
and dusting purposes; carbides of metal [abrasives];
preparations for cleaning dentures; cleaning preparations; cleaning chalk; cleansing milk for toilet purposes; cloths impregnated with a detergent for cleaning; cobblers' wax; color- [colour-] brightening
chemicals for household purposes [laundry]; colorants for toilet purposes; colour-removing preparations; corundum [abrasive]; cosmetic pencils; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic preparations for baths; cosmetic preparations for skin care;
cosmetic dyes; cosmetic creams; cosmetic kits; cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetics; cosmetics for animals; cotton swabs for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes;
creams for leather; decorative transfers for cosmetic
purposes; degreasers other than for use in manufacturing processes; dental bleaching gels; dentifrices;
denture polishes; deodorant soap; deodorants for human beings or for animals; deodorants for pets; depilatory preparations; depilatory wax; detergents
other than for use in manufacturing operations and

for medical purposes; diamantine [abrasive]; disinfectant soap; douching preparations for personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; dry shampoos; dry-cleaning preparations; drying agents for
dishwashing machines; eau de Cologne; emery paper; emery cloth; emery; essential oils of cedarwood;
essential oils of citron; essential oils of lemon; ethereal essences; ethereal oils; extracts of flowers [perfumes]; eyebrow pencils; eyebrow cosmetics; fabric
softeners for laundry use; false eyelashes; false nails;
flavorings for beverages; floor wax removers [scouring preparations]; fumigation preparations [perfumes]; furbishing preparations; gaultheria oil; geraniol; glass cloth; greases for cosmetic purposes;
grinding preparations; hair lotions; hair dyes; hair
waving preparations; hair spray; heliotropine; henna
[cosmetic dye]; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; incense; ionone [perfumery]; jasmine oil; Javelle water; joss sticks; lacquer-removing preparations; laundry bleach; laundry preparations; laundry
blueing; laundry glaze; laundry wax; laundry soaking preparations; lavender water; lavender oil; leather bleaching preparations; leather preservatives
[polishes]; lip glosses; lipsticks; lotions for cosmetic
purposes; make-up preparations; make-up; mascara;
massage gels other than for medical purposes; medicated soap; mint for perfumery; mint essence [essential oil]; moustache wax; mouth washes, not for
medical purposes; musk [perfumery]; nail varnish;
nail care preparations; nail art stickers; neutralizers
for permanent waving; non-slipping wax for floors;
non-slipping liquids for floors; oil of turpentine for
degreasing; oils for cosmetic purposes; oils for toilet
purposes; oils for perfumes and scents; oils for cleaning purposes; paint stripping preparations; parquet
floor wax; pastes for razor strops; perfumery; perfumes; petroleum jelly for cosmetic purposes; polish
for furniture and flooring; polishing preparations;
polishing wax; polishing creams; polishing rouge;
polishing stones; polishing paper; pomades for cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; make-up
powder; pumice stone; quillaia bark for washing;
make-up removing preparations; rose oil; rust removing preparations; sachets for perfuming linen; safrol; sandcloth; scale removing preparations for household purposes; scented water; scented wood; scouring solutions; shampoos; shampoos for pets; shaving soap; shaving preparations; shaving stones
[astringents]; shining preparations [polish]; preparations to make shiny the leaves of plants; shoe cream;
shoe polish; shoe wax; shoemakers' wax; silicon carbide [abrasive]; skin whitening creams; smoothing
preparations [starching]; smoothing stones; soap;
soap for foot perspiration; soap for brightening textile; soda lye; stain removers; starch glaze for laundry purposes; starch for laundry purposes; sun-tanning preparations [cosmetics]; sunscreen preparations; tailors' wax; talcum powder, for toilet use; terpenes [essential oils]; tissues impregnated with cos-
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metic lotions; toilet water; toiletries; Tripoli stone
for polishing; turpentine, for degreasing; preparations for unblocking drain pipes; varnish-removing
preparations; volcanic ash for cleaning; wallpaper
cleaning preparations; washing soda, for cleaning;
whiting; windscreen cleaning liquids.
5 – Acaricides; acetates for pharmaceutical purposes; acids for pharmaceutical purposes; acne treatment preparations; aconitine; adhesive plasters;
adhesives for dentures; adhesive tapes for medical
purposes; adjuvants for medical purposes; air deodorising preparations; air purifying preparations;
albuminous foodstuffs for medical purposes; albuminous preparations for medical purposes; alcohol for
pharmaceutical purposes; aldehydes for pharmaceutical purposes; algicides; alginate dietary supplements; alginates for pharmaceutical purposes; alkaline iodides for pharmaceutical purposes; alkaloids for
medical purposes; alloys of precious metals for dental purposes; aloe vera preparations for pharmaceutical purposes; aluminium acetate for pharmaceutical
purposes; amino acids for medical purposes; amino
acids for veterinary purposes; anaesthetics; analeptics; analgesics; angostura bark for medical purposes; anhidrotics; animal washes; antibiotics; anticavity mouth rinses for medical purposes; anticryptogamic preparations; antioxidant pills; antiparasitic
collars for animals; antiparasitic preparations; antirheumatism bracelets; anti-rheumatism rings; antiseptic cotton; antiseptic liquid bandages; antiseptic
preparations; anti-uric preparations; appetite suppressant pills; appetite suppressants for medical purposes; aseptic cotton; asthmatic tea; babies' diapers
[napkins]; babies' swim diapers; babies' napkin-pants
[diaper-pants]; bactericides; bacterial poisons; bacterial preparations for medical and veterinary use; bacteriological preparations for medical and veterinary
use; balms for medical purposes; balsamic preparations for medical purposes; bandages for dressings;
barks for pharmaceutical purposes; bath preparations, medicated; belts for sanitary napkins (towels);
bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes;
biocides; biological preparations for medical purposes; biological preparations for veterinary purposes;
biological tissue cultures for medical purposes; biological tissue cultures for veterinary purposes; bismuth preparations for pharmaceutical purposes; bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes; blood
for medical purposes; blood plasma; bone cement
for surgical and orthopaedic purposes; bowel evacuant preparations; bracelets for medical purposes;
breast-nursing pads; bromine for pharmaceutical
purposes; bronchodilating preparations; by-products
of the processing of cereals for dietetic or medical
purposes; cachets for pharmaceutical purposes; cachou for pharmaceutical purposes; calomel; camphor
for medical purposes; camphor oil for medical purposes; candy for medical purposes; candy, medicated; capsules for medicines; carbolineum [parasiti-
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cide]; casein dietary supplements; castor oil for medical purposes; cattle washes; caustic pencils; caustics for pharmaceutical purposes; cedar wood for use
as an insect repellent; cellulose esters for pharmaceutical purposes; cellulose ethers for pharmaceutical purposes; cement for animal hooves; charcoal
for pharmaceutical purposes; chemical conductors
for electrocardiograph electrodes; chemical contraceptives; chemical preparations for medicinal purposes; chemical preparations for pharmaceutical purposes; chemical preparations for the diagnosis of pregnancy; chemical preparations for treating phylloxera; chemical preparations for veterinary purposes;
chemical preparations to treat mildew; chemical preparations to treat wheat blight [smut]; chemical reagents for medical or veterinary purposes; chemicopharmaceutical preparations; chewing gum for medical purposes; chinoline for medical purposes; chloroform; cocaine; cod liver oil; collodion for pharmaceutical purposes; collyrium; compresses; condurango bark for medical purposes; contact lens cleaning preparations; contact lens cleaning solutions;
cooling sprays for medical purposes; corn pads; corn
remedies; corn rings for the feet; cotton for medical
purposes; cotton sticks for medical purposes; cotton
wool for medical purposes; cream of tartar for pharmaceutical purposes; creosote for pharmaceutical
purposes; croton bark; cultures of microorganisms
for medical or veterinary use; curare; decoctions for
pharmaceutical purposes; dental abrasives; dental
amalgams; dental amalgams of gold; dental cements;
dental lacquer; dental mastics; deodorants for clothing and textiles; deodorants, other than for human
beings or for animals; detergents for medical purposes; diabetic bread adapted for medical use; diagnostic agents for medical purposes; diagnostic agents
for veterinary purposes; diagnostic biomarker reagents for medical purposes; diapers for incontinents;
diapers for pets; diastase for medical purposes; dietary fiber; dietary supplements for animals; dietetic
beverages adapted for medical purposes; dietetic
foods adapted for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; digestives for pharmaceutical purposes; digitalin; dill oil for medical
purposes; disinfectants; disinfectants for chemical
toilets; disinfectants for hygiene purposes; dog lotions; dog washes; douching preparations for medical
purposes; dressings, medical; drugs for medical purposes; elixirs [pharmaceutical preparations]; enzyme
dietary supplements; enzyme preparations for medical purposes; enzyme preparations for veterinary
purposes; enzyme preparations for veterinary purposes; ergot for pharmaceutical purposes; esters for
pharmaceutical purposes; ethers for pharmaceutical
purposes; eucalyptol for pharmaceutical purposes;
eucalyptus for pharmaceutical purposes; extracts of
hops for pharmaceutical purposes; eye bandages for
medical purposes; eye drops; febrifuges; fennel for
medical purposes; ferments for pharmaceutical pur-
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poses; first-aid boxes, filled; flowers of sulfur for
pharmaceutical purposes; fish meal for pharmaceutical purposes; flour for pharmaceutical purposes; fly
catching paper; fly destroying preparations; fly glue;
food for babies; formic aldehyde for pharmaceutical
purposes; frostbite salve for pharmaceutical purposes; fumigants; fumigating sticks; fumigation preparations for medical purposes; fungicides; gallic acid
for pharmaceutical purposes; gamboge for medical
purposes; gases for medical purposes; gauze for dressings; gelatine for medical purposes; gentian for
pharmaceutical purposes; glucose dietary supplements; glucose for medical purposes; glycerine for
medical purposes; glycerophosphates; greases for
medical purposes; greases for veterinary purposes;
guaiacol for pharmaceutical purposes; gum for
medical purposes; gurjun [gurjon, gurjan] balsam for
medical purposes; headache pencils; hematogen; hemoglobin; hemostatic pencils; hemostatics for medical purposes; herbal teas for medicinal purposes;
herbicides; hormones for medical purposes; hydrastine; hydrastinine; hydrated chloral for pharmaceutical purposes; hydrogen peroxide for medical purposes; hypnotic sedatives; insecticides; insect repellents; insect repellent incense; iodides for pharmaceutical purposes; iodine for pharmaceutical purposes; iodoform; Irish moss for medical purposes; isotopes for medical purposes; jalap; jujube, medicated;
lactose for pharmaceutical purposes; larvae exterminating preparations; laxatives; lead water; lecithin
dietary supplements; lecithin for medical purposes;
leeches for medical purposes; linseed dietary supplements; linseed for pharmaceutical purposes; linseed
meal for pharmaceutical purposes; liniments; lining
materials for dental purposes; linseed oil dietary
supplements; lint for medical purposes; liquorice for
pharmaceutical purposes; lotions for pharmaceutical
purposes; lotions for veterinary purposes; lupulin for
pharmaceutical purposes; magnesia for pharmaceutical purposes; malted milk beverages for medical
purposes; malt for pharmaceutical purposes; mangrove bark for pharmaceutical purposes; materials for
dental fillings; materials for dental impressions; medical preparations for slimming purposes; medicated
animal feed; medicated bath salts; medicinal alcohol;
medicinal drinks; medicinal hair growth preparations; medicinal herbs; medicinal infusions; medicinal mud; medicinal oils; medicinal roots; medicinal
tea; medicine cases, portable, filled; medicines; medicines for alleviating constipation; medicines for
dental purposes; medicines for human purposes; medicines for veterinary purposes; melissa water for
pharmaceutical purposes; mercurial ointments; menthol; migraine treatment preparations; milk ferments
for pharmaceutical purposes; milking grease; milk of
almonds for pharmaceutical purposes; mineral food
supplements; mineral water salts; mineral waters for
medical purposes; mint for pharmaceutical purposes;
molding wax for dentists; moleskin for medical pur-

poses; mothproofing paper; mothproofing preparations; mud for baths; mustard for pharmaceutical
purposes; mustard plasters; myrobalan bark for pharmaceutical purposes; nervines; nutritional supplements; nutritive substances for microorganism cultures; nutritive substances for microorganisms; oil of
turpentine for pharmaceutical purposes; ointments
for pharmaceutical purposes; opiates; opium; opodeldoc; organotherapeutic preparations; oxygen
baths; oxygen for medical purposes; pants, absorbent, for incontinents; panty liners [sanitary]; paper
for mustard plasters; parasiticides; pastilles for pharmaceutical purposes; pearl powder for medical purposes; pectin for pharmaceutical purposes; pepsins
for pharmaceutical purposes; peptones for pharmaceutical purposes; personal sexual lubricants; pesticides; petroleum jelly for medical purposes; pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for skin care; pharmaceutical preparations for
treating dandruff; pharmaceutical preparations for
treating heatstroke; phenol for pharmaceutical purposes; phosphates for pharmaceutical purposes; pills
for pharmaceutical purposes; poisons; pollen dietary
supplements; pomades for medical purposes; porcelain for dental prostheses; potassium salts for medical purposes; poultices; powdered milk for babies;
powder of cantharides; preparations for callouses;
preparations for destroying dry rot fungus; preparations for destroying mice; preparations for destroying noxious animals; preparations for destroying
parasites; preparations for reducing sexual activity;
preparations for the treatment of burns; preparations
for treating colds; preparations for treating hemorrhoids; preparations of microorganisms for medical
or veterinary use; preparations of trace elements for
human and animal use; preparations to facilitate teething; propolis dietary supplements; propolis for
pharmaceutical purposes; protein dietary supplements; protein supplements for animals; pyrethrum
powder; quassia for medical purposes; quebracho for
medical purposes; quinine for medical purposes; quinquina for medical purposes; radioactive substances
for medical purposes; radium for medical purposes;
radiological contrast substances for medical purposes; rat poison; reagent paper for medical or veterinary purposes; remedies for foot perspiration; repellents for dogs; rhubarb roots for pharmaceutical purposes; royal jelly dietary supplements; royal jelly for
pharmaceutical purposes; rubber for dental purposes;
salts for medical purposes; salts for mineral water
baths; sanitary panties; sanitary pads; sanitary
towels; sanitary tampons; sanitizing wipes; scapulars
for surgical purposes; sarsaparilla for medical purposes; sea water for medicinal bathing; sedatives;
semen for artificial insemination; serums; serotherapeutic medicines; siccatives [drying agents] for medical purposes; slimming pills; slug exterminating
preparations; smelling salts; smoking herbs for medical purposes; sodium salts for medical purposes;
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soil-sterilising preparations; solvents for removing
adhesive plasters; starch for dietetic or pharmaceutical purposes; stick liquorice for pharmaceutical
purposes; stem cells for medical purposes; stem cells
for veterinary purposes; sterilising preparations;
steroids; strychnine; sugar for medical purposes;
sulfonamides [medicines]; sulfur sticks [disinfectants]; sunburn ointments; suppositories; surgical
dressings; surgical glues; surgical implants comprised of living tissues; syrups for pharmaceutical purposes; tampons for medical purposes; tanning pills;
tartar for pharmaceutical purposes; therapeutic preparations for the bath; thermal water, thymol for
pharmaceutical purposes; tincture of iodine; tinctures for medical purposes; tobacco extracts [insecticides]; tobacco-free cigarettes for medical purposes;
tonics for medical purposes; turpentine for pharmaceutical purposes; vaccines; vaginal washes; vermifuges; vesicants; veterinary preparations; vine disease treating chemicals; vitamin preparations; wadding
for medical purposes; wart pencils; wheat germ dietary supplements; yeast dietary supplements; yeast
for pharmaceutical purposes.
__________________________________________
(260) AM 2018 94141 A
(800) 1363323
(151) 2017 06 01
(891) 2017 06 01
(731) KERTEN UNLIMITED COMPANY
24/26 City Quay Dublin 2, Ireland
(540)

FRIKADELL
(591) Black and white
(511)
43 – Services for providing food and drink; temporary accommodation; restaurants, diners, cafes,
snack bars; kiosk and take away services; food and
drink preparation services; restaurant services; catering services for providing food and drink; fast-food
restaurant services; providing prepared meals; preparation of foodstuffs or meals for consumption on or
off the premises; making reservations and bookings
for restaurants; personal chef services; advisory services relating to all of the aforementioned services.
__________________________________________
(260) AM 2018 94142 A
(800) 1364267
(151) 2016 10 03
(891) 2016 10 03
(731) C.I.B. UNIGAS S.P.A.
Via Galvani, 9, I-35011 CAMPODARSEGO
(PD), Italy
(540)
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(591) Black, white
(531) 24.15.02; 24.15.13; 27.05.01; 27.05.08
(511)
9 – Boiler control instruments; control panels [electricity]; distribution boards [electricity]; distribution
boxes [electricity]; distribution consoles [electricity];
remote control apparatus; electric installations for
the remote control of industrial operations; electronic notice boards; heat regulating apparatus; water
level indicators; pressure indicators; pressure measuring apparatus; resistances, electric; smart cards
[integrated circuit cards]; smoke detectors; temperature indicators; thermostats; encoded magnetic
cards; meters; gas meters; water meters; heat detectors; electrical and electronic control apparatus for
use with apparatus or installations for heating; electric transformers; inverters [electricity]; galvanic
cells; fuel cells; residual gas analyzers; safety systems and components thereof for sensing the presence of a flame, controlling fan operation, and ignition
operation of burners; computers; collectors, electric;
pressure indicator plugs for valves; thermometers,
not for medical purposes; switches; alarms, alarms
for the detection of inflammable gases; control panels for security alarms; fire detectors; gas alarms;
gas leak alarm systems; keypads for security alarms;
smoke alarms; encoded key cards; blinkers [signalling lights]; buzzers; emergency warning lights;
whistle alarms; clothing for protection against accidents, irradiation and fire; eye protection; face-protection shields; apparatus for analysing gases; gas
flow monitors; gas testing instruments; gasometers
[measuring instruments]; controllers [regulators];
temperature gauges; sensors for determining temperature; thermocouples; electric control devices for
heating management; regulating apparatus, electric;
signs, luminous; gas sensors; fuel gauges; remote
controls; electric cables; electrolysers; fire alarms;
electronic agendas; clothing and footwear for protection against accidents, irradiation and fire; ear plugs
for divers; diving suits; nose clips for swimming;
protective helmets for sports; protective masks; musical juke boxes; headphones; magic lanterns; holograms; optical discs; egg timers [sandglasses]; letter
scales; wind socks for indicating wind direction;
magnifying glasses; fluorescent screens; optical
lamps; laboratory trays; printed circuits; plugs; radar
apparatus; slide-rules; dosage dispensers; optical
glass; electric locks; verniers; satellites for scientific
purposes; electrified fences; neon signs; metronomes; speed indicators; sockets, plugs and other
contacts [electric connections]; welding goggles; solar batteries; X-ray apparatus not for medical purposes; smoke alarm testers; prisms [optics]; graduated glassware; measuring spoons; time clocks [time
recording devices]; photocopiers [photographic,
electrostatic, thermic]; light conducting filaments
[optical fibers [fibres]]; magnetically encoded key
cards; digital organizers; protective eyewear; 3D
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spectacles; filters for optical devices; eyewear; optical lenses; earphones; safety goggles; gloves for protection against accidents; safety harnesses, other
than for vehicles or sports purposes; knee-pads for
workers; solderers' helmets; filters for respiratory
masks; goggles and masks for protection against
dust; headsets; fire escapes; workmen's protective
face-shields; anti-glare visors; socks, electrically heated; head guards for sports; mouth guards for sports
use; signalling whistles; lens hoods; night vision
goggles; safety tarpaulins; optical mirrors; optical
shutters; card readers for credit cards; flash cards;
graduated rulers; telescopes; view cameras; stereoscopes; protective films adapted for liquid crystal
display screens [shaped]; portable telephones; compact discs [audio-video]; holders and cases for compact discs and digital video discs; carrying cases
adapted for computers; protective covers for tablet
computers; computer software, recorded; computer
game software; electronic book readers; high-frequency apparatus; plotters; digital photo frames; in-ear
headphones; hands free kits for phones; telephone
wires; time switches, automatic; gauges; probes for
scientific purposes; surveying instruments; cinematographic cameras; weighing machines; transmitters
of electronic signals; speed checking apparatus for
vehicles; teaching apparatus; sound reproduction apparatus; sound transmitting apparatus; sound recording apparatus; magnetic data carriers; sound recording discs; pre-recorded DVDs; portable media players; cash registers; calculating machines; data processing apparatus; tablet computers; money counting
and sorting machines; apparatus to check stamping
mail; ticket dispensers; dictating machines; rulers
[measuring instruments]; traffic cones; monitoring
apparatus, electric; cameras [photography]; ohmmeters; taximeters; measuring instruments; binoculars;
lightning conductors [rods]; accumulator boxes;
films, exposed; computer software applications,
downloadable; smartphones; circular slide rules;
close-up lenses; memory cards for video game machines; sulfitometers; toner cartridges, unfilled, for
printers and photocopiers; baby monitors; mouse
[computer peripheral]; electronic tags for goods;
parking meters; blueprint apparatus; calipers; appliances for measuring the thickness of leather; measures; signals, luminous or mechanical; antennas;
limiters [electricity]; telephone apparatus; walkietalkies; magnetic tapes; videotapes; screens [photography]; air analysis apparatus; distance recording
apparatus; automatic indicators of low pressure in
vehicle tires; thermostats for vehicles; food analysis
apparatus; densitometers; lasers, not for medical
purposes; simulators for the steering and control of
vehicles; microscopes; voltage surge protectors; igniting apparatus, electric, for igniting at a distance;
radiological apparatus for industrial purposes; alarm
bells, electric; accumulators, electric, for vehicles;
abacuses; carpenters' rules; weighbridges; fire

pumps; satellites; ozonisers [ozonators]; photovoltaic cells; oscillators; electric door bells; CD players;
computer firmware; personal digital assistants
[PDAS]; dog whistles; pre-recorded music compact
discs; CDs; audiovisual teaching apparatus; railway
traffic safety appliances; mounting devices for cameras and monitors; theft prevention installations, electric; electronic keys; ovens for laboratory use;
transponders; semiconductor testing apparatus; triodes; video imaging systems; home theater systems;
emergency signal transmitters; ring buoys for use in
water rescue; satellite navigation devices; augmented reality software for creating maps; vehicle tracking devices; personal security alarms; laboratory
apparatus and instruments; batteries; battery chargers; couplings, electric; electrical power supplies;
electronic power controllers; electronic power converters; accumulators [batteries]; ignition batteries;
feeder cables; pressure gauges; amplifying tubes; vacuum tubes; switch boxes; wires, electric; wire connectors [electricity]; electric relays; detectors; flowmeters; pressure sensors; connections for electric
lines; junction sleeves for electric cables; junction
boxes [electricity]; printed circuit boards; cathodes;
accumulators, electric; semi-conductors; integrated
circuits; magnetic wires; amplifiers; demagnetizing
apparatus for magnetic tapes; loudspeakers; audio
recorders; sound mixers; paging equipment; navigation apparatus for vehicles [on-board computers];
video monitors; subwoofers; cases for portable media players; radio receivers; teleprinters; video telephones; televisions; projectors; video cameras; pocket
calculators; electronic pens [visual display units];
light-emitting electronic pointers; objectives [lenses]; slides [photography]; balances [steelyards]; anti-theft warning apparatus; vehicle breakdown warning triangles; road signs, luminous or mechanical;
altimeters; barometers; pipettes; DNA chips; sonars;
scientific apparatus and instruments; nautical apparatus and instruments; surveying apparatus and
instruments; photographic apparatus and instruments; cinematographic apparatus and instruments;
optical apparatus and instruments; weighing apparatus and instruments; measuring apparatus and instruments; signalling apparatus and instruments;
checking [supervision] apparatus and instruments;
life saving apparatus and equipment; 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.
11 – Burners; gas burners; Diesel oil burners; fuel
oil burners; gas and Diesel oil multi-fuel burners;
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gas and fuel oil multi-fuel burners; industrial burners; gas and oil burners for household and industrial
purposes; burners for heating for use in both gas and
oil; acetylene burners; alcohol burners; burners for
lamps; germicidal burners; incandescent burners;
laboratory burners; oil burners; oxyhydrogen burners; petrol burners; brackets for gas burners; gas
burners for industrial purposes; portable gas burners;
dampers [heating]; heating apparatus; heating elements; heating furnaces; heating installations; heat
regenerators; thermostatic valves [parts of heating
installations]; heating apparatus for solid, liquid or
gaseous fuels; heat exchangers, not parts of machines; electric space heating apparatus for household
purposes; dosing valves [parts of heating or gas installations]; space heating apparatus for industrial
use; boiler pipes [tubes] for heating installations;
solar thermal collectors [heating]; heating furnaces
for industrial use; heating filaments, electric; heating
apparatus, electric; heaters for heating irons; heated
display cabinets; flues for heating boilers; feeding
apparatus for heating boilers; central heating boilers;
gas boilers; heating boilers; industrial boilers; boilers, other than parts of machines; steam boilers, other than parts of machines; heat accumulators; solid
fuel burning stoves; gas injectors for feeding gas to
gas burners for domestic and industrial use and parts
thereof; boilers for hot water production for domestic and industrial use; heat pumps; hot water heating installations; air reheaters; pipe line cocks [spigots]; regulating and safety accessories for gas pipes; gas scrubbers [parts of gas installations]; steam
generating installations; expansion tanks for central
heating installations; radiators [heating]; central heating radiators; electric radiators; heaters for baths;
stoves; gas stoves for household purposes; stoves
[heating apparatus]; electric cooking stoves for household purposes; portable stoves; safety accessories
for water or gas apparatus and pipes; gas-fired water
heaters for household use; installations for the purification of gas; gas water heaters; gas igniters for
ovens; friction lighters for igniting gas; gas ovens;
Bunsen burners for laboratory use; stove burner
covers; friction lighters for igniting Bunsen burners;
fireplace inserts in the nature of solid fuel burners;
Bath boilers; electric boilers; boilers for heating installations; egg boilers, electric; laundry room boilers;
hot water boilers; pipes for heating boilers; cooking
installations; apparatus for lighting; ventilation installations; gas refrigerators; refrigerating apparatus;
water supply installations; drying installations; pipes
[parts of sanitary installations]; sanitary installations;
combustion control devices for burners.
__________________________________________
(260) AM 2018 94143 A
(800) 1363324
(151) 2017 06 08
(891) 2017 06 08
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(731) AIR BALTIC CORPORATION, AS
Tehnikas iela 3, Lidosta Rīga LV-1053
Mārupes novads, Latvia
(540)

AIR BALTIC
(591) Black and white
(511)
39 – Transport, air transport, air cargo transport, air
charter services, aircraft rental.
__________________________________________
(260) AM 2018 94144 A
(800) 1363341
(151) 2017 03 21
(891) 2017 03 21
(731) EREN CELIK AHSAP VE METAL MOBLE
SANAYI Ve TICARET LIMITED SIRKETI
Yenidogan Mah. Eyup Sultan Cad. No:28
Bayrampasa/Istanbul, Turkey
(540)

(591) Red, blue
(531) 26.05.02; 26.05.08; 26.05.22; 29.01.13
(511)
6 – Non-precious metal ores; common metals and
their alloys and semi-manufactured products of common metals and their alloys; metal building products
for sheltering, preserving, conserving, covering,
girdling, warehousing (including metal ladders), metal floors, metal staircases, metal gates and fences,
metal railings for fences, metal roofing, metal palings; goods and materials of common metal used for
storage, wrapping, packaging, sheltering and building purposes, namely, metal window screens, drain
traps (valves) of metal; metal doors and windows,
metal rolling shutters, metal jalousies, metallic door
handles, metallic window handles, metal panels of
doors and windows; metal cables and wires not for
electrical purposes; ironmongery (hardware) articles,
small items of metal hardware, namely, screws,
nails, bolts, nuts, metal chains, pulley; ducts of metal
for ventilating and air conditioning and heating installations, metal roof vents for residential and commercial buildings, metal vent covers for HVAC
ducts, drains and pitch pans, metal chimneys, chimney cowls of metal, metal manhole covers for drains,
poles of metal for electric power lines, metal gratings; signs, non-luminous and non-mechanical, of
metal; signaling panels, non-luminous and non-mechanical, of metal; identity plates of metal; metal
pipes for liquid or gas transfer and their connection
parts (including valves of metal, drilling pipes of
metal); metal cash boxes; materials of metal for railway construction; metal bollards, metal mooring
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buoys, anchors for sea vehicles; metallic moulds for
metal casting; works of art made of common metals
and their alloys; metal bottle caps; poles of metal;
metal pallets, metal ropes for lifting, loading and
transportation, metal wires, cords, columns, strips,
bands and tapes for use in lifting and carrying loads.
__________________________________________
(260) AM 2018 94145 A
(800) 1363363
(151) 2017 05 16
(891) 2017 05 16
(731) RAUCH Fruchtsäfte GmbH
Langgasse 1 A-6830 Rankweil,
Austria
(540)

(260) AM 2018 94146 A
(800) 1363382
(151) 2016 12 16
(891) 2016 12 16
(731) SELF-PORTRAIT
Suites 406-409, Fourth Floor, Three Pacific
Place, 1 Queen's Road East HONG KONG,
China
(540)

SELF-PORTRAIT

LIMESSA
(591) Black and white
(511)
30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; coffeebased beverages; tea drinks; drinking chocolate; cocoa-based beverages; coffee beverages with milk;
coffee-based beverages with milk; cappuccino; macchiato; latte-macchiato; iced coffee; rice; tapioca and
sago; flour and preparations made from cereals; farinaceous foods; bread, pastry and confectionery;
sweet-products [confectionery]; pralines and confectionery; chocolate and chocolate products; edible
ices; ice cream; sugar, honey, treacle; yeast, bakingpowder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments);
marinades; fruit sauces; tomato sauces; spices; ice;
sandwiches; sushi; maki; iced tea; beverages based
on tea, chocolate, cocoa or coffee; tea-based beverages with fruit flavoring or fruit flavourings; fruit
teas; tea-based beverages.
32 – Beers; mixed drinks containing beer; minerals
and aerated waters; non-alcoholic beverages; fruit
beverages and fruit juices; nectars; fruit nectars; fruit
nectar beverages; vegetable juice, vegetable beverages and vegetable juices [beverages]; syrups and
other preparations for making beverages; energy
drinks; lemonades; smoothies; water-based beverages; coconut juice; coconut water; tomato juice; fruit
juice concentrates; cocktails, non-alcoholic; isotonic
drinks; non-alcoholic beverages containing coffee or
flavoured with coffee; must; whey beverages; nonalcoholic beverages with fruit flavouring; syrups for
beverages; fruit syrups and other non-alcoholic fruit
preparations for making non-alcoholic beverages;
non-alcoholic sparkling wine; non-alcoholic beverages flavoured with tea; non-alcoholic beverages flavoured with coffee; non-alcoholic beverages containing tea or tea extracts.
__________________________________________

(591) Black and white
(511)
3 – Cosmetics; non-medicated toiletries; make-up;
foundation make-up; concealer make-up; make-up
powder; blush make-up; bronze make-up; eye shadow; eye pencils; eye liners; mascara; lipstick; lip
gloss; lip pencils; lip liner; lip balm; perfumes; fragrances; eau de parfum; eau de toilette; eau de cologne; aftershave; personal deodorants; body creams,
lotions and oils; body mist; skin care creams, lotions
and oils; soaps; hair shampoos, conditioners, sprays
and gels; nail polish; nail cream; artificial nails;
tanning, sun protection and after-sun creams, lotions
and oils; make-up remover; shaving preparations;
room fragrances; dentifrices; cosmetics for animals.
9 – Eyeglasses; sunglasses; sports goggles; cases for
eyeglasses, sunglasses and sports goggles; mobile
phones; smart phones; bags, cases, covers and holders for portable computers, MP3 players, mobile
phones, smart phones, tablets and other handheld
electronic devices; mouse mats, application software
for computers, mobile phones, smart phones, tablets
and other handheld electronic devices.
14 – Jewellery; costume jewellery; imitation jewellery; cufflinks; tie pins; watches; clocks; cases and
holders for jewellery, cufflinks and watches; key
rings [trinkets or fobs]; jewellery rolls.
18 – Leather; imitation leather; handbags; purses;
clutch bags; tote bags; suitcases; travel bags; trunks;
travel luggage; holdalls; luggage labels and tags;
wallets; business card cases and holders; credit card
cases and holders; key wallets; briefcases; attaché
cases; portfolio cases; sports bags; shoulder bags;
backpacks; rucksacks; satchels; messenger bags;
reusable shopping bags; bags and cases for cosmetics and toiletries; vanity cases; leather pouches;
pouches made of imitation leather; umbrellas; parasols; canes and walking sticks; clothing for pets and
animals; collars for pets and animals; leashes for
pets and animals; blankets for animals; riding whips,
harnesses for horses, and saddler; covering of skins
[furs]; leather trimmings for furniture; furniture coverings of leather; straps for skates; leather straps;
leather thread; valves of leather; leather shoulder
straps; leather, unworked or semi-worked; imitation
of leather; animal skins; moleskin (imitation of leat-
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her); fur; bands of leather; curried skins; gut for
making sausages.
35 – Retail services, retail store services, and online
retail store services connected with the sale of cosmetics, toiletries, make-up, perfumes, fragrances,
body care products, skin care products, eyeglasses,
sunglasses, jewellery, watches, handbags, purses,
travel luggage, wallets, clothing, footwear and headwear; advertising; business management assistance;
import-export agencies; sales promotion for others;
personnel management consultancy; relocation services for businesses; administrative processing of
purchase orders; book-keeping and accounting; rental of vending machines; sponsorship search; rental
of sales stands; retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and
medical supplies; organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes; organisation of
fashion shows for promotional purposes.
__________________________________________
(260) AM 2018 94147 A
(800) 1363448
(151) 2017 02 27
(891) 2017 02 27
(731) CHEN YONGREN
No.46, Qianlou Road, Xiahong Village,
Yantou Town, Yongjia County, Wenzhou
City Zhejiang, China
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511)
9 – Blinkers [signalling lights]; aerials; voltage stabilizing power supply; remote control apparatus;
accumulators, electric; solar batteries; wires, electric; electronic control systems for automatic controls of power plants; electric door bells; electric apparatus for commutation; electronic agendas; phototelegraphy apparatus; camcorders; projection apparatus; measuring apparatus; audiovisual teaching apparatus; crystalline silicon wafers; integrated circuits;
solar panels for electricity generation.
11 – Light-emitting diodes [LED] lighting apparatus;
cooking utensils, electric; refrigerating appliances
and installations; air conditioning apparatus; bath
fittings; heating apparatus; radiators, electric; water
purification installations; solar water heaters; watering installations, automatic.
__________________________________________

(731) MESSE MÜNCHEN GMBH
Am Messesee 2 81829 München, Germany
(540)

(591) Orange, red, pink, violet and black
(531) 26.11.03; 26.11.13; 26.11.25; 27.05.10;
29.01.13
(511)
35 – Organisation of exhibitions and trade fairs for
commercial and advertising purposes; publication
and issuance of advertising texts.
__________________________________________
(260) AM 2018 94149 A
(800) 1363479
(151) 2017 07 19
(891) 2017 07 19
(731) ELTA MD, INC.
2055 Luna Road, Suite 126 Carrollton TX
75006, USA
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.11; 27.05.17; 27.05.23
(511)
3 – Non-medicated skin care preparations.
5 – Medicated skin care preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 94151 A
(800) 1363504
(151) 2016 12 23
(891) 2016 12 23
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "WELLCORM"
ulitsa Centralnaya, dom 46, of. 205, pos.
Murino, Vsevolozhsky region RU-188661
Leningradskaya oblast, Russian Federation
(540)

(260) AM 2018 94148 A
(800) 1363470
(151) 2017 07 03
(891) 2017 07 03
(591) White, black, violet, green, yellow, red, blue
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(531) 18.04.01; 18.04.11; 27.01.06; 27.03.15;
29.01.15
(511)
5 – Dietetic pet foodstuffs for medical purposes; pet
food additives in the form of vitamins and minerals.
31 – Pet food; strengthening pet forage; pet fattening
preparations.
35 – Import-export agency services; marketing analysis; analysis of response to advertising; demonstration of goods for animals; demonstration of
goods for animals for advertising purposes; arranging of contracts, for others, for the buying and selling of goods for animals, namely animal foodstuffs; arranging of advertising and promotion contracts for third parties; commercial information and
advice for consumers [consumer advice shop]; marketing research; procurement of contracts for others
relating to the sale of goods for animals; marketing;
organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; arranging and conducting of promotional and marketing events; organization and
management of customer loyalty programs; organization of events, exhibitions, fairs and shows for
commercial, promotional and advertising purposes;
organization, operation and supervision of sales and
promotional incentive schemes; presentation of
goods for animals on communication media, for retail purposes; sales promotion for others; conducting
of marketing studies and market analysis; promoting
the goods and services of others; telemarketing services; retail or wholesale services for animal goods;
retail services provided by animal goods' stores; procurement services for others [purchasing goods and
services for other businesses]; retail or wholesale
services for animal foodstuffs.
__________________________________________
(260) AM 2018 94152 A
(800) 1363516
(151) 2017 05 30
(891) 2017 05 30
(731) GAGB LLC
3 Empire Blvd. South Hackensack NJ 07606,
USA
(540)

capelli SPORT
(591) Black and white
(526) SPORT
(511)
41 – Amateur youth sports services, namely, organizing and providing youth sports activities; soccer
camps; soccer instruction; sport camp services; arranging and conducting youth sports programs;
entertainment in the nature of soccer games; instituting, regulating and awarding amateur athletic championships; organization of soccer games; providing
via web site information on youth sports; providing
information relating to sports and sporting events;

providing various facilities for an array of sporting
events, sports and athletic competitions and awards
programmes; provision of facilities for winter sports;
rental of stadium facilities; rental of indoor recreational facilities for playing sports, sports training,
and group recreation events.
__________________________________________
(260) AM 2018 94153 A
(800) 1363524
(151) 2017 06 19
(891) 2017 06 19
(731) APPLE INC.
1 Infinite Loop Cupertino CA 95014, USA
(540)

(591) White, blue, purple, grey, pink and red
(531) 26.04.04; 26.15.01; 29.01.15
(511)
9 – Computer software used in developing other
software applications; application development software.
__________________________________________
(260) AM 2018 94154 A
(800) 1363551
(151) 2017 06 07
(891) 2017 06 07
(731) Joint-Stock Company "SYNERGY
CAPITAL"
26, str. Pobedy, Krasnoznamensk city
RU-143090 Moscow Region, Russian
Federation
(540)

(591) Black and white
(531) 28.05
(511)
33 – Vodka.
__________________________________________
(260) AM 2018 94155 A
(800) 1363552
(151) 2017 06 22
(891) 2017 06 22
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "PIK-FARMA"
Oruzheyniy pereulok, d. 25, str. 1,
RU-125047 Moscow, Russian Federation
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(540)

(540)

MILTON

(591) Dark aquamarine; aquamarine; pale
aquamarine; grey
(531) 26.13.25; 29.01.03
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; hygiene preparations for medical purposes;
vitamin preparations; dietetic substances adapted for
medical use; medicines for human purposes; food
for babies; dietetic foods adapted for medical purposes; dietary supplements.
32 – Non-alcoholic beverages; preparations for making non-alcoholic beverages.
35 – Production of advertising materials; rental of
advertising materials; publication of advertising
texts; direct mail advertising [prospectuses, brochures].
__________________________________________
(260) AM 2018 94156 A
(800) 1363564
(151) 2017 07 14
(891) 2017 07 14
(731) AMERICAN AIR FILTER COMPANY, INC.
Suite 2200, 9920 Corporate Campus Drive
Louisville KY 40223, USA
(540)

MAKING THE
INVISIBLE VISIBLE
(591) Black and white
(511)
9 – Air quality measurement apparatus, namely, particle counters; air quality analyzing and monitoring
apparatus and instruments, namely, electronic monitors and detectors for monitoring and detecting airborne particulates and for monitoring and measuring
air speed, pressure drop, and humidity; air quality
particulate measurement instruments, namely, particle counters.
__________________________________________
(260) AM 2018 94157 A
(800) 1363584
(151) 2017 03 29
(891) 2017 03 29
(731) OPENMARK LIMITED
19 Waterfront Drive, PO Box 3540 Road
Town, Tortola 1110, Virgin Islands (British)
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(591) Black and white
(511)
34 – Loose, rolling and pipe tobacco; raw tobacco;
tobacco; cigarette tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos and other ready-for-use smoking articles; filtertipped cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes; lighters for smokers; electronic cigarette boxes; cigarette tubes; tobacco pouches; tobacco containers and humidors; ashtrays; cigar cutters; pipe
knives; cigarette cutters; smokers' articles of precious metal; smokers' articles, not of precious metal;
cigarette filters; cigarette tips; tobacco filters; cigar
filters; cigarette paper.
__________________________________________
(260) AM 2018 94158 A
(800) 1363603
(151) 2017 06 23
(891) 2017 06 23
(731) DR. THEISS NATURWAREN GMBH
Michelinstr. 10 66424 Homburg, Germany
(540)

(591) Black and white
(531) 26.11.02; 26.11.13; 27.05.01
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, including non-medical skin cleaning and
care preparations, and hair care preparations; eyelashes (false -); hair lotions; dentifrices.
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; medicines for human or veterinary purposes; sanitary
preparations for medical purposes; dietetic foodstuffs and substances adapted for medical use; nutritional supplements; vitamin preparations, including
beauty capsules.
__________________________________________
(260) AM 2018 94159 A
(800) 1363618
(151) 2017 07 03
(891) 2017 07 03
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto
Šmarješka cesta 6 SI-8000 Novo mesto,
Slovenia
(540)

RAMLADIO
(591) Black and white
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(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 94160 A
(800) 1363619
(151) 2017 06 14
(891) 2017 06 14
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto
Šmarješka cesta 6 SI-8000 Novo mesto,
Slovenia
(540)

TADILECTO
(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 94161 A
(800) 1363622
(151) 2017 05 30
(891) 2017 05 30
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto
Šmarješka cesta 6 SI-8000 Novo mesto,
Slovenia
(540)

(591) Black and white
(531) 01.13.10; 01.13.15; 02.01.01; 02.03.01;
02.03.02; 24.13.01
(511)
5 – Pharmaceutical preparations and substances; medicated confectionery; medicated candy.
30 – Non-medicated confectionery.
__________________________________________
(260) AM 2018 94198 A
(800) 1365348
(151) 2017 07 25
(891) 2017 07 25
(731) APPLE INC.
1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014, USA
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.05
(511)
9 – Computers; computer hardware; computer peripheral devices; computer keyboards; computer
mice; sound recording and reproducing apparatus;
audio speakers sold as component features of com-

puters; cameras sold as component features of computers; microphones sold as component features of
computers; data storage apparatus; electrical and electronic connectors, wires, cables, chargers, and
adapters for use with computers.
__________________________________________
(260) AM 2018 94199 A
(800) 1365393
(151) 2017 06 15
(891) 2017 06 15
(731) Avinor Flysikring AS
Postboks 150, N-2061 GARDERMOEN,
Norway
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.10; 27.05.17
(511)
9 – Software and hardware for remotely operated air
navigation services and air traffic control services;
software and hardware for local flight information
and alarm services rendered at a non-controlled
landing ground and to aircrafts within the unit's area
of responsibility (AFIS).
39 – Air navigation services and air traffic control
services; remotely operated air navigation services
and air traffic control services (multi and single
operation towers); counselling services for remotely
operated air navigation services and air traffic control services; operation and infrastructure of remotely operated air navigation and air traffic control
services; air navigation services and air traffic control services using camera and sensor technology for
transport services; local flight information and alarm
services rendered at a non-controlled landing ground
and to aircrafts within the unit's area of responsibility (AFIS).
42 – Development and design of software and hardware for remotely operated air navigation services
and air traffic control services; development and
design of software and hardware for local flight information and alarm services rendered at a noncontrolled landing ground and to aircrafts within the
unit's area of responsibility (AFIS).
__________________________________________
(260) AM 2018 94200 A
(800) 1365410
(151) 2017 02 23
(891) 2017 02 23
(731) COMITATI OLIMPICI EUROPEI
Via della Pallacanestro, 19 Rome, Italy
(540)
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(591) Black, white
(511)
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; protective helmets for sports; spectacles, sports goggles,
sunglasses; computer software, including computer
software for video camera games; cameras; magnetic
data carries; data processing software and computer
hardware; power supplies, namely batteries, portable
digital electronic devices and software related thereto; portable electronic devices for wireless data reception and/or transmission, computer games software for mobile phone computers and smartphones;
acoustic machines and apparatus, radio equipment,
headset, headphones, microphones, laser disc players, video compact disc players, video CD software,
DVD video players/recorders, telephones, mobile
phones, smartphones, carrying cases for mobile phones, banking cards, debit cards; encoded magnetic
cards, flashlights, integrated circuit chip cards; banking card, credit cards, debit cards including such
cards having integrated circuits and microprocessors; memory boards.
25 – Clothing, footwear, headgear.
28 – Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; playing cards, electric floats for
fishing, apparatus for tying fishing lines to hooks,
electronic apparatus for practicing golf, stationary
exercise bicycles and rollers.
38 – Telecommunications; broadcasting of television
programmes, television broadcasting (live or recorded); cellular telephone communication; communications by electronic computer terminals, databases
and Internet related telecommunications networks;
telephone and mobile telephone services; facsimile
communication services; services of a press agency;
other message transmission services; broadcasting of
a commercial site on the Internet; radio and television broadcasting services provided via the Internet; electronic mail, provision of internet access services, electronic bulletin board services.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; organization of exhibitions for cultural and educational purposes; organisation of lotteries and competitions; entertainment services provided at or relating to sports
events; organisation of sporting and cultural events
and activities; arranging real or virtual sports competitions; exploitation of sports facilities; rental services for audio and video equipment; radio and television production and broadcasting of sports and
sporting events; production services for radio and
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television programs and videotapes; production of
animated movies; seat booking services for shows
and sporting events; timing of sports events, provision of games over the Internet, providing on-line
electronic publications, not downloadable; publication of books, journals, texts (except publicity texts)
and periodicals; online publication of electronic
books, journals, texts (except publicity texts) and
periodicals; providing digital music from the Internet; making sporting results available; information
services in relation to sport and sporting events; information relating to sporting events provided online from a computer database or the Internet.
__________________________________________
(260) AM 2018 94203 A
(800) 577361A
(151) 1991 11 11
(891) 2017 08 29
(731) ASAHI EUROPE LTD
One Forge End, Woking, Surrey GU21 6DB,
United Kingdom
(540)

PERONI
(591) Black, white
(511)
32 – Beer.
__________________________________________
(260) AM 2018 94206 A
(800) 675875
(151) 1997 05 15
(891) 2017 05 16
(731) TISSOT S.A.
Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle,
Switzerland
(540)

DIVERMATIC
(591) Black, white
(511)
14 – Watches, watch parts, clock and watchmaking;
chronometric instruments; jewelry.
__________________________________________
(260) AM 2018 94207 A
(800) 988542
(151) 2008 07 25
(891) 2017 04 11
(731) "AZIMUT Hotels Company" Limited Liability
Company
18/1, Olympiyskiy prospect Moscow
RU-129110, Russian Federation
(540)
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(591) Black, white
(531) 27.05.05; 28.05
(511)
21 – Household or kitchen utensils and containers
not of precious metal or coated therewith; 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; deep fryers,
non-electric; buckets; china ornaments; dishes, not
of precious metal; paper plates; saucers, not of precious metal; goblets, not of precious metal; boxes for
sweetmeats, not of precious metal; lunch boxes;
bottles; carboys; busts of china, terra-cotta or glass;
vases, not of precious metal; epergnes, not of precious metal; fruit cups; bird baths; baby baths (portable); plungers for clearing blocked drains; waffle
irons, non-electric; ice pails; coal scuttles; buckets
made of woven fabrics; cooking skewers, of metal;
napkin holders, not of precious metal; trouser stretchers; clothing stretchers; shirt stretchers; hair for
brushes; birdcages; funnels; carpet beaters (hand instruments); signboards of porcelain or glass; candle
extinguishers, not of precious metal; flower pots;
chamber pots; glue-pots; cruets, not of precious metal; decanters; combs for the hair; combs for animals; abrasive sponges for scrubbing the skin; sponges for household purposes; toilet sponges; deodorising apparatus for personal use; sponge holders;
toothpick holders, not of precious metal; dishes for
soap; holders for flowers and plants (flower arranging); shaving brush stands; ironing boards; cutting
boards for the kitchen; bread boards; washing boards; strainers, not of precious metal; smoke absorbers for household purposes; containers for household or kitchen use (except in precious metal); kitchen containers, not of precious metal; boxes of glass;
glass jars (carboys); heat-insulated containers; thermally insulated containers for food; glass flasks
(containers); frying pans; closures for pot lids; buckskin for cleaning; toothpicks; ceramics for household purposes; majolica; works of art, of porcelain, terra-cotta or glass; brush goods; cleaning instruments (hand-operated); stew-pans; flower-pot covers, not of paper; shaving brushes; cages for household pets; polishing leather; shoe trees (stretchers);
napkin rings, not of precious metal; rings for birds;
piggy banks, not of metal; bread baskets; baskets, for
domestic use, not of precious metal; feeding troughs
for animals; cookie jars; tea caddies, not of precious
metal; lye washtubs; earthenware saucepans; messtins; cauldrons; coffee percolators, non-electric; coffeepots, non-electric, not of precious metal; coffee
grinders, hand-operated; fused silica (semi-worked
goods) other than for building; beer mugs; tankards,
not of precious metal; rat traps; pot lids; butter-dish
covers; covers for dishes; cheese-dish covers; buttonhooks; jugs, not of precious metal; perfume bur-

ners; portable coldboxes, non-electric; watering
cans; insect traps; mixing spoons (kitchen utensils);
basting spoons, for kitchen use; scoops (tableware);
pie servers; spatulas (kitchen utensils); butter dishes;
material for brush-making; polishing materials (for
making shiny) (except preparations, paper and stone); noodle machines (hand-operated); polishing
apparatus and machines, for household purposes,
non-electric; pepper mills, hand-operated; featherdusters; brooms; isothermic bags; confectioners' decorating bags (pastry bags); basins (bowls); mosaics
of glass, not for building; saucepan scourers of
metal; soap boxes; mouse traps; cooking pot sets;
nozzles for watering cans; spouts; nozzles for sprinkler hose; fitted picnic baskets (including dishes);
toilet cases; floss for dental purposes; fiberglass
thread, not for textile use; cookie (biscuit) cutters;
pastry cutters; sprinklers; sprinklers for watering
flowers and plants; cotton waste for cleaning; wool
waste for cleaning; cleaning tow; chopsticks; cocktail stirrers; pepper pots, not of precious metal; gloves for household purposes; polishing gloves; gardening gloves; plates to prevent milk boiling over;
trays for domestic purposes, not of precious metal;
trays for domestic purposes, of paper; lazy susans;
vegetable dishes; cabarets (trays), not of precious
metal; heaters for feeding bottles, non-electric; candelabra (candlesticks), not of precious metal; trivets
(table utensils); coasters, not of paper and other than
table linen; menu card holders; knife rests for the
table; flat-iron stands; egg cups; gridiron supports;
abrasive pads for kitchen purposes; pads for cleaning; drinking troughs; powdered glass for decoration; pottery; cooking pots; pressure cookers (autoclaves), non-electric; painted glassware; tableware
(other than knives, forks and spoons) not of precious
metal; porcelain ware; earthenware; crystal (glassware); cosmetic utensils; toilet utensils; trouser presses; cruet stands for oil and vinegar, not of precious
metal; spice sets; appliances for removing make-up
(non-electric); food cooling devices, containing heat
exchange fluids, for household purposes; toilet paper
holders; apparatus for wax-polishing, non-electric;
bottle openers; glove stretchers; bootjacks; crumb
trays; tie presses; clothes-pegs; glass stoppers; powder compacts, not of precious metal; perfume sprayers; powder puffs; dusting apparatus, non-electric;
soap dispensers; electric combs; griddles (cooking
utensils); sifters (household utensils); drinking
horns; shoe horns; candle rings, not of precious
metal; door-handles of porcelain; knobs of porcelain;
salad bowls, not of precious metal; sugar bowls, not
of precious metal; beaters, non-electric; whisks, nonelectric, for household purposes; services (tableware), not of precious metal; coffee services, not of
precious metal; liqueur sets; tea services, not of precious metal; cinder sifters (household utensils); tea
strainers, not of precious metal; siphons for carbonated water; pipettes (wine-tasters); rolling pins
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(domestic); hot pots (not electrically heated); steel
wool for cleaning; currycombs; blenders, non-electric, for household purposes; fruit presses, non-electric, for household purposes; salt cellars, not of
precious metal; drinking vessels; vessels of metal for
making ices and iced drinks; refrigerating bottles;
sacred vessels, not of precious metal; cups of paper
or plastic; glass (receptacles); drinking glasses; statues of porcelain, terra-cotta or glass; figurines
(statuettes) of porcelain, terra-cotta or glass; glass
for vehicle windows (semi-finished product); plate
glass (raw material); opal glass; glass incorporating
fine electrical conductors; enamelled glass; glass
wool other than for insulation; fiberglass other than
for insulation or textile use; vitreous silica fibers
(fibres), not for textile use; soup bowls, not of precious metal; drying racks for washing; basins (receptacles); table plates, not of precious metal; graters
(household utensils); insulating flasks; indoor terrariums (plant cultivation); cloth for washing floors;
cloths for cleaning; dusting cloths (rags); furniture
dusters; litter boxes (trays) for pets; urns, not of
precious metal; aerosol dispensers, not for medical
purposes; water apparatus for cleaning teeth and
gums; domestic grinders, non-electric; wax-polishing appliances, non-electric, for shoes; sprinkling
devices; utensils for household purposes, not of precious metal; kitchen utensils, not of precious metal;
cooking utensils, non-electric; strainers for household purposes; flasks, not of precious metal; bottle
gourds; molds (kitchen utensils); ice cube molds
(moulds); cookery molds (moulds); comb cases; bread bins; fly catchers (traps or whisks); teapots, not of
precious metal; kettles, non-electric; cups, not of
precious metal; garlic presses (kitchen utensils);
ironing board covers (shaped); tea balls, not of precious metal; glass bowls; mops; mixers, manual
(cocktail shakers); corkscrews; pig bristles; dishwashing brushes; brushes for cleaning tanks and containers; lamp-glass brushes; horse brushes; scrubbing
brushes; toothbrushes; toothbrushes, electric; animal
bristles (brushware); carpet sweepers; brushes for
footwear; toilet brushes; brushes, electric (except
parts of machines); brushes; eyebrow brushes; nail
brushes; nest eggs (artificial); mangers for livestock;
boxes of metal, for dispensing paper towels; dustbins.
30 – Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces, condiments; spices; ice; aromatic preparations for food; flavorings, other than essential oils;
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); sea water (for cooking); weeds (condi-
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ment); cloves (spice); glucose for food; thickening
agents for cooking foodstuffs; confectionery for decorating christmas trees; cakes; pastries; peanut
confectionery; almond confectionery; pasta; macaroni; pasty; frozen yoghurt (confectionery ices); cocoa
products; capers; caramels (candy); gruel, with a
milk base, for food; quiches; gluten for food; sweetmeats (candy); liquorice (confectionery); stick liquorice (confectionery); peppermint sweets; unroasted
coffee; starch for food; crackers; groats for human
food; husked barley; corn (milled); corn (roasted);
corn flour; meat pies; turmeric for food; couscous
(semolina); farinaceous foods; ribbon vermicelli; ice
for refreshment; ice, natural or artificial; candy for
food; rice cakes; maltose; fruit jellies (confectionery); marzipan; custard; royal jelly for human consumption (not for medical purposes); sorbets (ices);
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; peppers (seasonings); petits
fours (cakes); biscuits; malt biscuits; macaroons
(pastry); petit-beurre biscuits; pies; pizzas; meat gravies; fondants (confectionery); popcorn; powders for
ice cream; pralines; meat tenderizers, for household
purposes; cereal preparations; flour-milling products; oat-based food; starch products for food; bee
glue (propolis) for human consumption; gingerbread; puddings; cake powder; ravioli; chewing gum,
not for medical purposes; spring rolls; aniseed; cake
paste; confectionery; malt for human consumption;
salt for preserving foodstuffs; cooking salt; celery
salt; spaghetti; seasonings; saffron (seasoning); preparations for stiffening whipped cream; rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches; yeast in pill form, not
for medical use; tabbouleh; tacos; almond paste;
tortillas; tarts; edible decorations for cakes; vinegar;
ferments for pastes; leaven; yeast; halvah; bread;
unleavened bread; corn flakes; oat flakes; chips
(cereal products); chicory (coffee substitute); iced
tea; chocolate; malt extract for food; essences for
foodstuffs (except etheric essences and essential
oils).
35 – Business management of hotels.
37 – Drilling of wells; disinfecting; rat exterminating; mining extraction; knife sharpening; upholstering; rental of road sweeping machines; quarrying
services; repair of security locks; umbrella repair;
parasol repair; burner maintenance and repair; film
projector repair and maintenance; airplane maintenance and repair; safe maintenance and repair; clock
and watch repair; upholstery repair; photographic
apparatus repair; furniture restoration; washing;
laundering; shipbuilding; cleaning of buildings (interior); street cleaning; installation, maintenance and
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repair of computer hardware; office machines and
equipment installation, maintenance and repair; furniture maintenance; chimney sweeping; boiler cleaning and repair.
38 – Telecommunications; news agencies; television
broadcasting; cable television broadcasting; electronic bulletin board services (telecommunications services); information about telecommunication; telecommunications routing and junction services;
providing user access to a global computer network
(service providers); providing telecommunications
connections to a global computer network; message
sending; computer aided transmission of messages
and images; sending of telegrams; transmission of
telegrams; electronic mail; rental of message sending
apparatus; rental of modems; rental of telecommunication equipment; rental of telephones; rental of
facsimile apparatus; radio broadcasting; communications by fiber (fibre) optic networks; cellular telephone communication; communications by computer
terminals; satellite transmission; communications by
telegrams; communications by telephone; facsimile
transmission; paging services (radio, telephone or
other means of electronic communication); teleconferencing services; telex services; telegraph services;
telephone services.
39 – Booking of seats for travel; travel reservation;
arranging of cruises; arranging of tours.
41 – Entertainment; sporting and cultural activities;
modelling for artists; rental of tennis courts; booking
of seats for shows; videotaping; discotheque services; dubbing; gaming; recreation information; entertainment information; movie studios; health club
services; club services (entertainment or education);
night clubs; microfilming; videotape editing; production of radio and television programmes; musichalls; game services provided on-line (from a computer network); organization of balls; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes;
providing recreation facilities; arranging of beauty
contests; organization of competitions (entertainment); operating lotteries; holiday camp services
(entertainment); organization of shows (impresario
services); organization of sports competitions; amusement parks; television entertainment; providing
karaoke services; providing golf facilities; providing
sports facilities; providing amusement arcade services; providing movie theatre facilities; presentation
of live performances; theatre productions; timing of
sports events; videotape film production; film production; rental of sound recordings; rental of audio
equipment; rental of video cameras; rental of video
cassette recorders; rental of videotapes; rental of
show scenery; rental of movie projectors and accessories; rental of motion pictures; 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; radio entertainment; entertainer services;
zoological gardens; news reporters services; party
planning (entertainment); music composition services; sport camp services; subtitling; providing casino
facilities (gambling); providing museum facilities
(presentation, exhibitions); orchestra services; translation; scriptwriting services; recording studio services; digital imaging services; photography; photographic reporting; circuses; production of shows.
43 – Services for providing food and drink; temporary accommodation; rental of temporary accommodation; rental of transportable buildings; rental of
meeting rooms; tourist homes; hotel reservations,
boarding house bookings, temporary accommodation reservations; hotels, snack-bars, cafes, cafeterias; motels; boarding houses; boarding for animals;
rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental
of tents; restaurants, self-service restaurants; canteens; holiday camp services (lodging); bar services;
providing campground facilities; food and drink
catering; day-nurseries (creches).
45 – Marriage agencies; detective agencies; adoption
agency services; undertaking; security consultancy;
crematorium services; organization of religious meetings; opening of security locks; missing person
investigations; fire-fighting; escorting in society
(chaperoning); horoscope casting; dating services;
funerals.
__________________________________________
(260) AM 2018 94208 A
(800) 1004532
(151) 2009 01 16
(891) 2017 04 11
(731) "AZIMUT Hotels Company "Limited Liability
Company
18/1, Olympiyskiy prospect, Moscow,
RU-129110, Russian Federation
(540)

(591) White, black, orange, terracotta, brown, dark
brown
(531) 01.05.01; 01.05.06; 01.05.23; 01.13.05;
27.05.10; 29.01.13
(511)
35 – Business management of hotels.
39 – Travel arrangement, including: booking of seats
for travel; travel reservation; arranging of cruises;
arranging of tours.
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41 – Providing of training, including: arranging and
conducting of workshops (training), arranging and
conducting of seminars; entertainment; sporting and
cultural activities, including: rental of tennis courts,
booking of seats for shows, discotheque services,
gaming, recreation information, entertainment information, health club services, club services (entertainment or education), night clubs, music-halls, organization of balls, organization of exhibitions for
cultural or educational purposes, providing recreation facilities, arranging and conducting of congresses, arranging and conducting of conferences, arranging and conducting of concerts, arranging and
conducting of symposiums, arranging of beauty contests, organization of competitions (education or entertainment), holiday camp services (entertainment),
organization of sports competitions, amusement
parks, providing golf facilities, providing sports facilities, providing amusement arcade services, cinema presentations, presentation of live performances,
timing of sports events, rental of skin diving equipment, rental of sports equipment, except vehicles,
entertainer services, amusements, party planning
(entertainment), providing casino facilities (gambling), translation, production of shows.
43 – Services for providing food and drink; temporary accommodation, including: accommodation bureaux (hotels, boarding houses), rental of temporary
accommodation, rental of meeting rooms, tourist
homes, hotel reservations, boarding house bookings,
temporary accommodation reservations, hotels,
snack-bars, cafes, cafeterias, motels, boarding houses, boarding for animals, rental of chairs, tables,
table linen, glassware, rental of tents, rental of
transportable buildings, restaurants, self-service restaurants, canteens, holiday camp services (lodging),
bar services, providing campground facilities, food
and drink catering.
__________________________________________
(260) AM 2018 94210 A
(800) 1224736
(151) 2014 07 23
(891) 2017 04 12
(731) CANTINE SGARZI LUIGI S.R.L.
Via Bernarda, 1650, CASTEL SAN PIETRO
TERME (BOLOGNA), Italy
(540)
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(591) Black, white
(531) 05.07.10
(511)
33 – Wines.
__________________________________________
(260) AM 2018 94212 A
(800) 1260509
(151) 2015 03 19
(891) 2017 07 28
(731) PİNKAR KİMYA SANAYI VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Savas Sokak, No:101, Kurtulus, Sisli-Istanbul,
Turkey
(540)

(591) Black and red
(531) 27.05.10; 29.01.12
(511)
3 – Bleaching and cleaning preparations; perfumery;
cosmetics; fragrances; deodorants for personal use
and animals; soaps; dental care preparations; abrasive preparations; emery cloth; sandpaper; pumice
stone; abrasive pastes; polishing preparations for
leather, vinyl, metal, wood.
__________________________________________
(260) AM 2018 94214 A
(800) 1323709
(151) 2015 12 03
(891) 2017 07 24
(731) CHEN JIEXIONG
No.206, Yongjin Road, Houqu Village,
Xiangzhu Town, Yongkang City, Zhejiang
Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
7 – Machine saws (terms considered too vague by
the International Bureau – rule 13(2)(b) of the Common Regulations); welding machines, electric; generators of electricity; electric hammers; cutting machines; angle burnishing machines (terms considered
too vague by the International Bureau – rule 13(2)(b)
of the Common Regulations); hand-held tools, other
than hand-operated; engraving machines; hand-held
electric drills; cutting tools (terms considered too
vague by the International Bureau – rule 13(2)(b) of
the Common Regulations).
__________________________________________
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(260) AM 2018 94228 A
(800) 1365207
(151) 2017 03 07
(891) 2017 03 07
(731) VOLOSHYN SERGII
IP Law Agency Synergy, Limited Liability
Company P.O. Box 261Kyiv 01030,
Ukraine
(540)

chemical substances for preserving foodstuffs; tanning materials; adhesives for use in industry.
5 – Veterinary products; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.
31 – Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live
animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural
plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.
44 – Medical, hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services.
__________________________________________

(591) Black, white
(531) 01.15.15; 02.09.12; 24.15.02
(511)
3 – Balms, other than for medical purposes; eyebrow
cosmetics; eyebrow pencils; cosmetic preparations
for eyelashes; hair lotions; make-up preparations;
extracts of flowers (perfumes); cosmetics; cosmetic
kits; cosmetic creams; hair spray; lotions for cosmetic purposes; dry shampoos; shampoos.
__________________________________________
(260) AM 2018 94233 A
(800) 1364754
(151) 2017 07 22
(891) 2017 07 22
(731) FOX LUGGAGE, INC.
5353 E. Slauson Avenue Commerce
CA 90040, USA
(540)

ROCKLAND
(591) Black and white
(511)
18 – Backpacks; fanny packs; garment bags for travel; handbags; luggage; tote bags; shoulder bags;
traveling bags.
__________________________________________
(260) AM 2018 94234 A
(800) 1364820
(151) 2017 06 08
(891) 2017 06 08
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel,
Switzerland
(540)

SYNGENTA
(591) Black and white
(511)
1 – Chemical products for use in industry, science,
photography, as well as in agriculture, horticulture
and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; tempering and soldering preparations;

(260) AM 2018 94236 A
(800) 1364887
(151) 2017 04 07
(891) 2017 04 07
(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf
of ITT FUND
Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San
Gwann, Malta
(540)

Gangster World
(591) Black and white
(511)
9 – Games software; software programs for video
games; interactive video game programs; cartridges
for computer games; software cartridges for video
games; software; educational software; application
software; groupware; computer telephony software;
interactive computer software; communication software; programs for computers; electronic components for gambling machines; games cartridges for
use with electronic games apparatus; coin-operated
musical automata; automated teller machines.
28 – Games; sports games; manipulative games; mechanical games; musical games; electronic games;
parlor games; board games; quiz games; apparatus
for games; arcade games; skill and action games; electronic hand-held game units; handheld computer
games; lottery wheels; lottery tickets; slot machines;
automatic gaming machines; coin-operated amusement machines; bill-operated gaming equipment;
LCD game machines; counters for games; amusement apparatus for use in arcades; arcade game machines.
41 – Gambling; operating lotteries; organising and
conducting lotteries; games equipment rental; casino
services; providing casino facilities; leasing of casino games; providing of casino and gaming facilities;
gaming services; providing amusement arcade services; video arcade services.
__________________________________________
(260) AM 2018 94237 A
(800) 1365267
(151) 2017 06 01
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(891) 2017 06 01
(731) ADP GAUSELMANN GMBH
Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,
Germany
(540)

including data processing apparatus and computers
being components for data networks and parts facilitating data network communications; electric
wiring harnesses; circuit boards, printed board assemblies (electronic components) and combinations
thereof being assemblies and equipment parts, included in this class.

Wild Supreme
(591) Black, white
(511)
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signlling, 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; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus; musical
jukeboxes and parts for the aforesaid automatic machines; automatic cash dispensers, automatic money
counting and money changing machines; coin-operated mechanisms; games software; games software
for use on any computer platform, including electronic entertainment and games consoles; games programs for computers; video games (software); computer games provided through a global computer
network or supplied by means of multimedia electronic broadcast or through telecommunications or
electronic transmission or via the internet; computer
games, leisure and recreational software, video
games and computer software, all being provided in
the form of storage media; programs for operating
electric and electronic apparatus for games, amusement and/or entertainment purposes; automatic lottery machines; computer software for computer games on the internet; online games (software), in particular for online betting games, online prize games,
online gambling games, online games of skill and
online casino games; computer software in the form
of an app for mobile devices and computers; calculating apparatus in coin-operated machines and parts
for the aforesaid goods; apparatus for recording,
transmission, processing or reproduction of data,
including sound or images, including parts for all the
aforesaid goods, except radio sets, television receivers, hi-fi systems, video recorders, telephone apparatus, fax machines and telephone answering machines; computer hardware and software for casino and
amusement arcade games, for gaming machines, slot
machines or video lottery gaming machines or games of chance via the internet; electric, electronic,
optical or automatic apparatus, for identifying data
carriers, identity cards and credit cards, bank notes
and coins; electric, electronic or optical alarm and
monitoring installations, including video cameras
and apparatus for image transmission and image processing; data processing apparatus and computers,
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28 – Games; toys; gymnastic and sporting articles
not included in other classes; decorations for Christmas trees; gaming apparatus (including coin-operated apparatus); coin-operated arcade games (machines); arcade games (included in this class); coinoperated arcade video game machines; video games
apparatus adapted for use with external screens or
monitors only; casino fittings, namely roulette tables, roulette wheels; coin-operated automatic gaming
machines and gaming machines, in particular for gaming arcades, with or without a prize payout; electronic or electrotechnical gaming apparatus, automatic gaming machines, gaming machines, slot machines operated by coins, tokens, banknotes, tickets
or by means of electronic, magnetic or biometric storage media, in particular for commercial use in casinos and amusement arcades, with or without a prize
payout; automatic gaming machines and gaming
machines, in particular for commercial use in casinos and gaming arcades, with or without a prize
payout; coin-operated gaming machines and/or electronic money-based gaming apparatus (machines),
with or without prizes; housings adapted for gaming
machines, gaming apparatus and automatic gaming
machines, operated by means of coins, tokens, tickets or by means of electronic, magnetic or biometric storage media, in particular for commercial use in
casinos and gaming arcades, with or without a prize
payout; electronic games; electronic game entertainment apparatus and parts thereof; arcade video games; drawing apparatus for prize games and lotteries, draws or raffles; housings of metal, plastic
and/or wood for coin-operated automatic machines;
apparatus for games (including video games), other
than adapted for use with external screens or monitors only; electropneumatic and electric slot machines with pulling handles (gaming machines); gaming tables, in particular for table football, billiards,
sliding games; flying discs (toys) and darts; gaming
machines, namely, electric, electronic or electromechanical apparatus for bingo games, lotteries or video
lottery games and for betting offices, connected or
unconnected to a computer network; LCD games
consoles; automatic gaming machines; apparatus and
devices for accepting and storing money, being fittings for the aforesaid automatic machines, included
in this class.
__________________________________________
(260) AM 2018 94238 A
(800) 1364888
(151) 2017 04 07
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(891) 2017 04 07
(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf
of ITT FUND
Alpine House, Naxxar Road SGN 9032
San Gwann, Malta
(540)

APOLLO GAMES
(591) Black and white
(511)
9 – Games software; software programs for video
games; interactive video game programs; cartridges
for computer games; cartridges for video games;
educational software; application software; community software; computer telephony software; interactive computer software; communication software;
programs for computers; software; electronic components for gambling machines; games cartridges for
use with electronic games apparatus; automated teller machines; computers and computer hardware;
communications servers [computer hardware]; virtual private network hardware; network access server
hardware; local operating network hardware; computer networking hardware; computer hardware for
use in computer-assisted software engineering; juke
boxes.
28 – Games; sports games; manipulative games;
mechanical games; musical games; electronic games; parlor games; board games; quiz games; apparatus for games; arcade games; skill and action games; electronic hand-held game units; handheld
computer games; lottery wheels; lottery tickets; slot
machines; automatic gaming machines; coin-operated amusement machines; bill-operated gaming equipment; LCD game machines; counters for games;
amusement apparatus for use in arcades; arcade
game machines.
35 – Retail services in relation to computer hardware; wholesale services in relation to computer hardware; wholesale services in relation to computer
software; retail services in relation to computer software.

hooting of computer hardware and software problems; configuring computer hardware using software; design and development of video game software; platform as a service [PaaS]; design of computer hardware; consultancy in the field of computers; rental of computer hardware; computer hardware development; diagnosing computer hardware
problems using software; software development,
programming and implementation; providing information, advice and consultancy services in the field
of computer software; research in the field of computer hardware; consultancy in the design and
development of computer hardware.
__________________________________________
(260) AM 2018 94239 A
(800) 1364993
(151) 2017 06 27
(891) 2017 06 27
(731) ANDRÉ GESKE
Mühlenkamp 11 32312 Lübbecke, Germany
(540)

Satisfyer
(591) Black and white
(511)
10 – Vibrators, being adult sexual aids; electronic
massaging apparatus; massaging apparatus for personal use.
__________________________________________
(260) AM 2018 94243 A
(800) 1364914
(151) 2017 04 07
(891) 2017 04 07
(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf
of ITT FUND
Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San
Gwann, Malta
(540)

37 – Computer hardware and telecommunication
apparatus installation, maintenance and repair; maintenance services relating to computer hardware.
41 – Gambling; operating lotteries; prize draws [lotteries]; organising and conducting lotteries; games
equipment rental; casino services; providing casino
facilities; leasing of casino games; providing casino
facilities [gambling]; providing amusement arcade
services; video arcade services; casino, gaming and
gambling services; provision of instruction relating
to computer programming.
42 – Software as a service [SaaS]; rental of software;
computer software design; installation and maintenance of computer programs; updating of computer
software; computer software research; troubles-

(591) Black, shades of grey, yellow, orange and
shades of orange
(531) 01.01.02; 01.01.12; 26.04.02; 26.04.05;
26.04.24; 27.05.24; 29.01.13
(511)
9 – Games software; software programs for video
games; interactive video game programs; cartridges
for computer games; cartridges for video games;
educational software; application software; community software; computer telephony software; interac-
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tive computer software; communication software;
programs for computers; software; electronic components for gambling machines; games cartridges for
use with electronic games apparatus; automated
teller machines; computers and computer hardware;
communications servers [computer hardware]; virtual private network hardware; network access server
hardware; local operating network hardware; computer networking hardware; computer hardware for
use in computer-assisted software engineering; juke
boxes.
28 – Games; sports games; manipulative games; mechanical games; musical games; electronic games;
parlor games; board games; quiz games; apparatus
for games; arcade games; skill and action games;
electronic hand-held game units; handheld computer
games; lottery wheels; lottery tickets; slot machines;
automatic gaming machines; coin-operated amusement machines; bill-operated gaming equipment;
LCD game machines; counters for games; amusement apparatus for use in arcades; arcade game machines.
35 – Retail services in relation to computer hardware; wholesale services in relation to computer
hardware; wholesale services in relation to computer
software; retail services in relation to computer software.
37 – Computer hardware and telecommunication
apparatus installation, maintenance and repair; maintenance services relating to computer hardware.
41 – Gambling; operating lotteries; prize draws
[lotteries]; organising and conducting lotteries; games equipment rental; casino services; providing
casino facilities; leasing of casino games; providing
casino facilities [gambling]; providing amusement
arcade services; video arcade services; casino, gaming and gambling services; provision of instruction
relating to computer programming.
42 – Software as a service [SaaS]; rental of software;
computer software design; installation and maintenance of computer programs; updating of computer
software; computer software research; troubleshooting of computer hardware and software problems;
configuring computer hardware using software; design and development of video game software;
platform as a service [PaaS]; design of computer
hardware; consultancy in the field of computers;
rental of computer hardware; computer hardware
development; diagnosing computer hardware problems using software; software development, programming and implementation; providing information,
advice and consultancy services in the field of computer software; research in the field of computer
hardware; consultancy in the design and development of computer hardware.
__________________________________________

128

(260) AM 2018 94244 A
(800) 1364926
(151) 2016 06 29
(891) 2016 06 29
(731) CONG TY CO PHAN TAP DOAN THUY
SAN MINH PHU (also trading as MINH PHU
SEAFOOD GROUP JOINT STOCK
COMPANY)
Khu cong nghiep Phuong 8, Thanh pho Ca
Mau Tinh Ca Mau, Viet Nam
(540)

(591) Yellow, red and dark blue
(531) 03.09.16; 03.09.24; 26.04.02; 26.04.22;
27.05.10; 29.01.13
(526) SHARING GOOD FOOD
(511)
29 – Frozen or dried shrimp; frozen or dried fish;
frozen or dried cuttlefish; meat; fish; poultry and game; meat extracts; preserved fruits; frozen fruits;
dried fruits; cooked fruits; preserved vegetables; frozen vegetables; dried vegetables; cooked vegetables;
jellies; jams; eggs; milk; edible oils and fats; soups;
soup stocks; soup stocks in liquid, powdered, granule and cube form; instant soup mixes; bouillon;
concentrated bouillon; broth; concentrated broth;
dried meat; frozen meat; cooked meat; dried fish;
frozen fish; cooked fish; dried shellfish; frozen shellfish; cooked shellfish; dried seafood; frozen seafood;
cooked seafood; dried poultry; frozen poultry; cooked poultry; canned meat; canned vegetables; canned fish; yoghurt; cheese; butter; margarine; vegetable salads; processed nuts; seasoned nuts; tofu.
__________________________________________
(260) AM 2018 94245 A
(800) 1364928
(151) 2017 01 25
(891) 2017 01 25
(731) AMARA DEVELOPMENT S.A.
142/144, rue Albert Unden L-2652
Luxembourg, Luxembourg
(540)
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(591) Blue and beige
(531) 19.03.24; 26.01.02; 26.01.20; 26.01.21;
26.01.22; 26.01.24; 26.04.10; 26.11.13;
27.05.24; 29.01.12
(526) конфеты кокос
(511)
30 – Candies.
__________________________________________
(260) AM 2018 94248 A
(800) 1364931
(151) 2017 04 07
(891) 2017 04 07
(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf
of ITT FUND
Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San
Gwann, Malta
(540)

(591) Shades of brown, shades of yellow and golden
(531) 15.07.01; 27.05.04; 29.01.12
(511)
9 – Games software; software programs for video
games; interactive video game programs; cartridges
for computer games; cartridges for video games;
software; educational software; application software;
community software; computer telephony software;
interactive computer software; communication software; programs for computers; electronic components for gambling machines; games cartridges for
use with electronic games apparatus; coin-operated
musical automata; automated teller machines.
28 – Games; sports games; manipulative games; mechanical games; musical games; electronic games;
parlor games; board games; quiz games; apparatus
for games; arcade games; skill and action games; electronic hand-held game units; handheld computer
games; lottery wheels; lottery tickets; slot machines;
automatic gaming machines; coin-operated amusement machines; bill-operated gaming equipment;
LCD game machines; counters for games; amusement apparatus for use in arcades; arcade game machines.
41 – Gambling; operating lotteries; prize draws; organizing and conducting lotteries; games equipment
rental; casino services; providing casino facilities;
leasing of casino games; providing of casino and
gaming facilities; casino, gaming and gambling services; providing amusement arcade services; video
arcade services.
__________________________________________

(260) AM 2018 94249 A
(800) 1365286
(151) 2017 05 12
(891) 2017 05 12
(731) JIANG TAI INSURANCE BROKERS CO.,
LTD.
Room A-0291, Building 3, No.20 Yong'an
Road, Shilong Economic Development Zone,
Mentougou District 102308 Beijing, China
(540)

(591) Black, white
(531) 26.03.04; 26.04.03; 26.07.15; 28.03
(511)
36 – Insurance brokerage; insurance underwriting;
insurance consultancy; insurance information; securities brokerage; fund investments; brokerage; fiduciary.
__________________________________________
(260) AM 2018 94250 A
(800) 1365046
(151) 2017 01 13
(891) 2017 01 13
(731) SUBWAY IP INC.
700 South Royal Poinciana Blvd. Ste 500
Miami Springs FL 33166, USA
(540)

(591) Yellow and green
(531) 24.15.02; 24.15.17; 27.05.08; 29.01.12
(511)
29 – Salads made with various ingredients, namely
fruit, garden and vegetable salads; milk; fruit; potato
chips; processed apples.
30 – Sandwiches and wraps for consumption on or
off the premises; baked goods for consumption on or
off the premises; snacks namely pretzels, corn chips,
tortilla chips, puffed corn curls, popped corn, cakes,
pastries, cookies; dressings for salads, salad dressings used on salads, combination meals consisting
primarily of a sandwich, a snack for consumption on
or off the premises, coffee, tea, iced tea.
32 – Beverages (term too vague in the opinion of the
International Bureau – Rule 13(2)(b) of the Common
Regulations), fruit juices, vegetable juices, soft
drinks, bottled drinking water, tea flavored beverages, coffee flavored beverages, for consumption on
or off the premises; soft drink.
35 – Consumer loyalty services for commercial, promotional and advertising purposes, namely providing an incentive rewards programs for customers
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through the issuance and processing of customer
loyalty points and credits, and loyalty cards for the
purchase of goods and services, and providing
contests, sweepstakes, games and prizes; administration of an incentive rewards program enabling
participants to obtain discounts and complimentary
goods and services through membership; online ordering services in the field of restaurant take-out and
delivery; retail services relating to food and drink.
43 – Restaurant services, namely providing of food
and beverages for consumption on and off the premises; restaurant services featuring sandwiches; catering services; eat-in and take-out food restaurant
services; restaurants featuring home delivery.
__________________________________________
(260) AM 2018 94251 A
(800) 1365052
(151) 2017 02 02
(891) 2017 02 02
(731) CHINA UNIONPAY CO., LTD.
No.498 Guoshoujing Road, Pudong 201203
Shanghai, China
(540)

ces; magnetic data media; microprocessors; monitors
(computer hardware); electronic publications, downloadable; printers for use with computers; scanners
(data processing equipment); pocket calculators;
automated teller machines (ATM); money counting
and sorting machines; cheque data storage devices.
36 – Electronic funds transfer; debit card services;
financing services; financial information; financial
consultancy; issuance of credit cards; credit card services; rent collection; banking; financial information
investigation concerning credit cards; financial evaluation (insurance, banking, real estate); exchanging
money; jewelry appraisal; brokerage; charitable fund
raising; pawnbrokerage; insurance underwriting;
providing financial information via a web site; insurance brokerage; issuing of travellers' cheques; cheque verification; online banking.
__________________________________________
(260) AM 2018 94252 A
(800) 1365294
(151) 2017 06 08
(891) 2017 06 08
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto,
Slovenia
(540)

LAMEGO
(591) Red, blue and green
(531) 26.04.04; 26.04.09; 26.04.24; 27.05.24;
29.01.14
(511)
9 – Counterfeit (false) coin detectors; facsimile machines; telephone apparatus; sound recording apparatus; measuring instruments; switches, electric;
theft prevention installations, electric; eyeglasses;
batteries, electric; electronic notice boards; mechanisms for coin-operated apparatus; electronic agendas; cash registers; optical discs (audio-video); cameras (photography); integrated circuits; animated
cartoons; encoded magnetic cards; data processing
apparatus; bar code readers; computer software (recorded); identity cards, magnetic; smart cards (integrated circuit cards); apparatus to check franking;
electronic tags for goods; hemline markers; dictating
machines; voting machines; electronic random number indicator equipment; weighing apparatus and
instruments; gauges; optical apparatus and instruments; wires, electric; electric resistances; remote
control apparatus; optical fibers (light conducting
filaments); fire extinguishers; radiological apparatus
for industrial purposes; protection devices for personal use against accidents; computer software applications, downloadable; encoded key cards; computer hardware; computers; computer peripheral devi-
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(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 94272 A
(800) 680389
(151) 1997 08 21
(891) 2017 08 22
(731) Joh. Winklhofer Beteiligungs GmbH & Co.
KG
Albert-Roßhaupter-Str. 53 81369 München,
Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.22
(511)
7 – Chains for use in industry, namely chains of all
kinds as well as conveyor chains; parts of the chains
mentioned above.
12 – Chains, particularly roller chains, bush chains
and toothed chains for motor vehicles and car engines, for motorcycles and their motors and for bicycles; parts of the chains mentioned above.
__________________________________________
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(260) AM 2018 94274 A
(800) 1365503
(151) 2017 04 07
(891) 2017 04 07
(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on
behalf of ITT FUND
Alpine House, Naxxar Road SGN 9032
San Gwann, Malta
(540)

(731) ÖMER TURHAN
Kranenbruch 4, 41366 Schwalmtal, Germany
(540)

(591) Shades of red, shades of yellow, shades of
blue, shades of grey, black and shades of
orange
(531) 13.01.25; 15.01.25; 27.05.03; 27.05.12;
29.01.15
(511)
9 – Games software; software programs for video
games; interactive video game programs; cartridges
for computer games; cartridges for video games;
software; educational software; application software;
community software; computer telephony software;
interactive computer software; communication software; programs for computers; electronic components for gambling machines; games cartridges for
use with electronic games apparatus; coin-operated
musical automata; automated teller machines.
28 – Games; sports games; manipulative games; mechanical games; musical games; electronic games;
parlor games; board games; quiz games; apparatus
for games; arcade games; skill and action games;
electronic hand-held game units; handheld computer
games; lottery wheels; lottery tickets; slot machines;
automatic gaming machines; coin-operated amusement machines; bill-operated gaming equipment;
LCD game machines; counters for games; amusement apparatus for use in arcades; arcade game machines.
41 – Gambling; operating lotteries; prize draws; organising and conducting lotteries; games equipment
rental; casino services; providing casino facilities;
leasing of casino games; providing of casino and
gaming facilities; casino, gaming and gambling services; providing amusement arcade services; video
arcade services.
__________________________________________
(260) AM 2018 94275 A
(800) 1365551
(151) 2017 02 21
(891) 2017 02 21

(591) Red
(531) 27.05.17; 27.05.22; 29.01.01
(511)
30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour, preparations made from cereals; bread, pastry and confectionery; ices; sugar,
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions.
43 – Services for providing food and drink; temporary accommodation.
__________________________________________
(260) AM 2018 94276 A
(800) 1365538
(151) 2017 02 23
(891) 2017 02 23
(731) ZHONGSHAN HONGXU DAILY
PRODUCTS CO., LTD.
NO.148-152, GUANGCHENG ROAD, JIXI,
XIAOLAN TOWN, ZHONGSHAN CITY
GUANGDONG PROVINCE, China
(540)

(591) Black, white
(531) 26.11.03; 26.11.13; 26.13.25; 27.05.01;
27.05.08
(511)
9 – Protection devices for personal use against accidents; protective helmets; gloves for protection against accidents; protective masks; protective helmets
for sports; shoes for protection against accidents, irradiation and fire; eyeglasses; children's helmets.
25 – Clothing; motorists' clothing; motorcyclists'
clothing; cyclists' clothing; shoes; boots; cyclists'
shoes; motorcyclists' shoes; ski boots; ski gloves;
gloves [clothing]; raincoat.
28 – Games; toys; golf bags, with or without wheels;
body-building apparatus; machines for physical
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exercises; gloves for games; protective paddings
[parts of sports suits]; knee guards [sports articles];
sport girdle; skating boots with skates attached.
__________________________________________
(260) AM 2018 94277 A
(800) 1051843
(151) 2010 08 02
(891) 2017 10 01
(731) SCHARPER S.P.A.
Via Manzoni, 45, I-20121 MILANO (MI),
Italy
(540)

SPASMOVAX
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.
__________________________________________
(260) AM 2018 94279 A
(800) 1365573
(151) 2016 12 30
(891) 2016 12 30
(731) PİM-MAK-SAN İŞ MAKİNELERİ
OTOMOTİV İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
1207.Sokak No:3 Ostim Yenimahalle,
TR-06374 Ankara, Turkey
(540)

(591) Yellow, black and white.
(531) 26.11.01; 26.11.12; 29.01.12
(526) ®
(511)
7 – Machines, machine tools and industrial robots
for processing and shaping wood, metals, glass, plastics and minerals, 3D printers; construction machines and robotic mechanisms (machines) for use in
construction, bulldozers, diggers (machines), excavators, road construction and road paving machines,
drilling machines, rock drilling machines, road sweeping machines; lifting, loading and transmission
machines and robotic mechanisms (machines) for
lifting, loading and transmission purposes: elevators,
escalators and cranes; machines and robotic mechanisms (machines) for use in agriculture and animal breeding, machines and robotic mechanisms
(machines) for processing cereals, fruits, vegetables
and food; engines and motors, other than for land
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vehicles, parts and fittings therefor, hydraulic and
pneumatic controls for engines and motors, brakes
other than for vehicles, brake linings for engines,
crankshafts, transmission gears for machines, cylinders for engines, pistons for engines, turbines, not
for land vehicles, filters for engines and motors, oil,
air and fuel filters for land vehicle engines, exhausts
for land vehicle engines, exhaust manifolds for land
vehicle engines, engine cylinders for land vehicles,
engine cylinder heads for land vehicles, pistons for
land vehicle engines, carburetors for land vehicles,
fuel conversion apparatus for land vehicle engines,
injectors for land vehicle engines, fuel economisers
for land vehicle engines, pumps for land vehicle engines, valves for land vehicle engines, starter motors
for land vehicles, dynamos for land vehicle engines,
sparking plugs for land vehicle engines; bearings
(parts of machines), roller or ball bearings; machines
for mounting and detaching tires; alternators, current
generators, electric generators, current generators
operated with solar energy; painting machines, automatic spray guns for paint, electric, hydraulic and
pneumatic punching machines and guns, electric adhesive tape dispensers (machines), electric guns for
compressed gas or liquid spraying machines, electric
hand drills, electric hand saws, electric jigsaw machines, spiral machines, compressed air machines,
compressors (machines), vehicle washing installations, robotic mechanisms (machines) with the abovementioned functions; electric and gas-operated
welding apparatus, electric arc welding apparatus,
electric soldering apparatus, electric arc cutting apparatus, electrodes for welding machines, Industrial
robots (machines) with the abovementioned functions; printing machines; packaging machines, filling,
plugging and sealing machines, labellers (machines),
sorting machines, industrial robots (machines) with
the abovementioned functions, electric packing machines for plugging and sealing of plastics; machines
for textile processing, sewing machines, industrial
robots (machines) with the abovementioned functions; pumps [machines], self-regulating fuel pumps;
electric kitchen machines for chopping, grinding,
crushing, mixing and mincing foodstuff, washing
machines, laundry washing machines, dishwashers,
spin driers (not heated), electric cleaning machines
for cleaning floors, carpets or floorings, vacuum
cleaners and parts thereof; automatic vending machines; galvanizing and electroplating machines; electric door openers and closers; joints (parts of engines); connecting rods for machines, motors and engines; brake segments other than for vehicles; piston
segments; bearings for transmission shafts, being
parts of machines; guides for machines; mechanical
seals [machine parts]; metal engine gaskets for vehicles; non-metal engine gasket for vehicles; bushings for use as parts of machines; machine parts,
namely, bearings and bushings; pumps as parts of
machines, motors and engines; gear motors not for
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land vehicles; air filters for gear drives; filters for
motors and engines; planetary gear motors; valves
being parts of machines; valves as machine components; brake linings for machines; brake pads other than for vehicles; brake segments other than for
vehicles; brakes for machines; disc brakes for machines; universal joints [Cardan joints].
12 – Automobiles, trucks, buses, tow trucks, tractors,
refrigerated vehicles, namely, trailers, trucks,
concrete mixing and transporting vehicles, military
vehicles for transport purposes, namely, boats,
automobiles; ambulances, watering trucks, hose
trucks, sports cars, motorized golf carts, garbage
trucks, mobile funeral service vehicles, namely,
hearses; trailers for transporting mobile kitchens,
forklifts, namely, fork lift trucks, sewage trucks, automobile engines, automobile chassis, axles for land
vehicles; automobile parts, namely, axletrees, connecting rods for land vehicles other than parts of
motors and engines; transmissions gearboxes, clutches for land vehicles; motors for land vehicles; jet
engines for use with land vehicles, transmission
chains for land vehicles, gears for vehicles, land vehicle tires, wheel rims for vehicles, connecting pushrods for land vehicles, not being engine parts; automobile bodies, automobile bumpers, land vehicle
doors, automobile hoods, automobile fenders, vehicle parts, namely shock absorbers; hydraulic, pneumatic, electric or mechanical suspension springs for
motorcars, vehicle parts, namely cylinders and parts,
namely, springs for shock absorbers for motor cars,
brake cylinders; brakes for land vehicles, brake linings and shoes for land vehicles, fuel tanks for vehicles, namely, land vehicles, automobiles; bicycles
and their bodies; handlebars and mudguards for
bicycles; vehicle bodies; tipping bodies for trucks;
trailers for tractors; frigorific bodies for land vehicles; trailer hitches for vehicles; vehicle seats; headrests for vehicle seats; safety seats for children, for
vehicles; seat covers for vehicles; vehicle covers
(shaped); sun-blinds adapted for vehicles; direction
signals and arms for direction signals for vehicles;
windscreen wipers and wiper arms for vehicles;
inner and outer tires for vehicle wheels; tubeless tires; tire-fixing sets comprised of tire patches and tire
valves for vehicles; windows for vehicles, safety
windows for vehicles, rearview mirrors and wing
mirrors for vehicles; anti-skid chains for vehicles;
luggage carriers for vehicles; bicycle and ski carriers
for cars; saddles for bicycles or motorcycles; air
pumps for vehicles, for inflating tires; anti-theft
alarms for vehicles, horns for vehicles; safety belts
for vehicle seats, air bags (safety devices for automobiles); baby carriages, wheelchairs, pushchairs;
wheelbarrows; shopping carts; single or multi-wheeled wheelbarrows; shopping trolleys; grocery carts;
handling carts; rail vehicles; locomotives; trains;
trams; waggons; cable cars; chairlifts; vehicles for
locomotion by water and their parts, other than their

motors and engines; vehicles for locomotion by air
and their parts, other than their motors and engines;
brake segments for vehicles; lug nuts for vehicle
wheels; automotive parts, namely, transmission
seals; parts of motorcycles, namely, fork seals; axle
bearings for land vehicles; land vehicle parts, namely, differentials; gear boxes for land vehicles; gear
shifts; gear wheels for land vehicles; vehicle wheel
hubs; cardan shaft for vehicles; shaft couplings for
land vehicles; transmission shafts for land vehicles;
brake discs; electric power steering system for land
vehicles operated with steering torque sensors.
__________________________________________
(260) AM 2018 94280 A
(800) 1070321
(151) 2011 02 09
(891) 2017 09 07
(731) Merck KGaA
Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt,
Germany
(540)

Acaroid
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use.
__________________________________________
(260) AM 2018 94281 A
(800) 1159316
(151) 2013 04 16
(891) 2017 07 12
(731) CONTINENTAL MATADOR RUBBER S.R.O.
Terézie Vansovej 1054, SK-020 01 Púchov,
Slovakia
(540)

NORDICCA
(591) Black, white
(511)
12 – Tires.
__________________________________________
(260) AM 2018 94282 A
(800) 1160473
(151) 2013 04 30
(891) 2017 07 12
(731) CONTINENTAL MATADOR RUBBER S.R.O.
Terézie Vansovej 1054, SK-020 01 Púchov,
Slovakia
(540)

SIBIR
(591) Black, white
(511)
12 – Tires.
__________________________________________
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(260) AM 2018 94285 A
(800) 1365624
(151) 2017 07 12
(891) 2017 07 12
(731) XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD.
Xishui Industrial Zone, Dongying Shandong,
China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
12 – Inner tubes for vehicles; vehicle tires; treads for
vehicles, namely, roller belts; casings for pneumatic
tires; treads for retreading tires; pneumatic tires; solid tires for vehicles; automobile tires; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; repair outfits
for inner tubes.
__________________________________________
(260) AM 2018 94286 A
(800) 1365625
(151) 2017 07 12
(891) 2017 07 12
(731) XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD.
Xishui Industrial Zone, Dongying Shandong,
China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
12 – Inner tubes for vehicles; vehicle tires; treads
for vehicles, namely, roller belts; casings for pneumatic tires; treads for retreading tires; pneumatic tires; solid tires for vehicles; automobile tires; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; repair
outfits for inner tubes.
__________________________________________
(260) AM 2018 94287 A
(800) 1365626
(151) 2017 07 12
(891) 2017 07 12
(731) XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD.
Xishui Industrial Zone, Dongying Shandong,
China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 28.03
(511)
12 – Tires for vehicles; vehicle tires; inner tubes for
vehicles; tires for bicycles; automobile tires; tires for
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steamboat; treads for vehicles, namely, roller belts;
casings for pneumatic tires; spikes for tires [tyres];
inner tubes for bicycles, tricycles.
__________________________________________
(260) AM 2018 94288 A
(800) 1365673
(151) 2017 07 25
(891) 2017 07 25
(731) APPLE INC.
1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014, USA
(540)
(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
9 – Computers; computer hardware; computer peripheral devices; computer keyboards; computer mice;
sound recording and reproducing apparatus; audio
speakers sold as component features of computers;
cameras sold as component features of computers;
microphones sold as component features of computers; data storage apparatus; electrical and electronic
connectors, wires, cables, chargers, and adapters for
use with computers.
__________________________________________
(260) AM 2018 94290 A
(800) 1365694
(151) 2017 07 12
(891) 2017 07 12
(731) XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD.
Xishui Industrial Zone, Dongying, Shandong,
China
(540)

(591) Black, white
(531) 26.01.02; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.02;
27.05.25; 28.03
(511)
12 – Vehicles tires; car tires; inner tubes for vehicles; tires for vehicles; pneumatic tires; automobile
tires; casings for pneumatic tires; treads for tractor
type vehicles; treads for retreading tires; solid tires
for vehicles.
__________________________________________
(260) AM 2018 94291 A
(800) 1365736
(151) 2017 02 21
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(891) 2017 02 21
(731) MASTER FOODEH FOOD INDUSTRIES
CO.
No.54, 29th Alley, Asad Abadi st., Yousef
Abad Tehran, Iran (Islamic Republic of)
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.01; 27.05.17; 28.01
(511)
5 – Chewing gum for medical purposes, chewing
gum containing medical substances to quit smoking.

accommodation and restaurant services; provision of
event facilities, temporary office and meeting facilities; reservation services for hotel accommodation
and other accommodation; provision of hospitality
services.
__________________________________________
(260) AM 2018 94295 A
(800) 1365751
(151) 2017 03 22
(891) 2017 03 22
(731) "KONTI-RUS" JOINT STOCK COMPANY
ul. Zolotaia, 13 RU-305000 Kursk, Russian
Federation
(540)

30 – Chewing gum.
__________________________________________
(260) AM 2018 94292 A
(800) 1365735
(151) 2017 02 01
(891) 2017 02 01
(731) QUANZHOU TIANQIN BAGS CO., LTD.
Xunmei Industrial area Chengdong Street,
Fengze District Quanzhou City 362000
Fujian Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511)
18 – Game bags (hunting tool) (terms considered too
vague by the International Bureau – rule 13(2)(b) of
the Common Regulations); school bags; back packs;
shopping bags; travelling bags; bags for sports; briefcases; imitation leather; umbrellas; horse feed bags
(bags of fodder).
__________________________________________

(591) Black and white
(531) 03.04.02; 03.04.24; 03.04.25; 19.01.04
(511)
30 – Waffles; fruit jellies [confectionery]; pastries;
peanut confectionery; caramels [candy]; confectionery; sweetmeats [candy]; candy; marzipan; dessert
mousses [confectionery]; chocolate mousses; chocolate-coated nuts; biscuits; petit-beurre biscuits; cakes; fondants [confectionery]; pralines; gingerbread;
halvah; chocolate.
__________________________________________
(260) AM 2018 94307 A
(800) 321778
(151) 1966 09 26
(891) 2017 07 18
(731) HEDOGA AG
Oberdorf 4 CH-9055 Bühler, Switzerland
(540)

OSANIT

(260) AM 2018 94293 A
(800) 1365744
(151) 2017 03 14
(891) 2017 03 14
(731) KEMPINSKI AG
Maximilianstrasse 17 80539 München,
Germany
(540)

(591) Black and white
(511)
3 – Perfumery, aromatic substances, essential oils,
soaps, cosmetic preparations.
5 – Pharmaceutical products of all types, pharmaceutical drugs, sanitary preparations, dietetic products.

Lady in Red
(591) Black and white
(511)
43 – Services for providing food and drink; temporary accommodation; provision of hotel, resort hotel

21 – Toilet utensils.
__________________________________________
(260) AM 2018 94308 A
(800) 506510
(151) 1986 10 09

#14 2018 07 25

135

sasaqonlo niSnebi

(891) 2017 09 07
(731) MERCK KGAA
Frankfurter Str. 250 64293 Darmstadt,
Germany
(540)

(731) "ANVILAB" Company Limited
Festivalnaya str. 10, Sergiev Posad, Urban
settlement Sergiev Posad, Sergiev-Posad
municipal district, RU-141302 Moscow
Region, Russian Federation
(540)

Allergovit
(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; plasters, materials for dressings.
__________________________________________
(260) AM 2018 94354 A
(800) 1367150
(151) 2017 07 12
(891) 2017 07 12
(731) E. REMY MARTIN & Co
20 rue de la Société Vinicole,
F-16100\Cognac, France
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
33 – Brandy.
__________________________________________
(260) AM 2018 94355 A
(800) 1367213
(151) 2017 05 04
(891) 2017 05 04
(731) ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA
Slomińskiego 15/509, PL-00-195 Warszawa,
Poland
(540)

(591) Grey (Pantone 423C), dark green (Pantone
377C) and light green (Pantone 375C).
(531) 01.15.23; 26.11.12; 29.01.13
(511)
5 – Nutraceuticals for use as a dietary supplement;
food supplements; dietetic foodstuffs adapted for
medical use; pharmaceutical sweets; pharmaceutical
preparations; medicinal drinks; dietetic beverages
adapted for medical purposes; beverages adapted for
medicinal purposes; food for diabetics.
__________________________________________
(260) AM 2018 94357 A
(800) 1367218
(151) 2017 06 28
(891) 2017 06 28
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(591) Black, white
(511)
5 – Amino acids for medical purposes; analgesics;
anaesthetics; antibiotics; antiseptics; medicine cases,
portable, filled; first-aid boxes, filled; germicides;
balms for medical purposes; biocides; bromine for
pharmaceutical purposes; vaccines; dietetic substances adapted for medical use; mineral food supplements; Nutritional supplements for medical purposes; capsules for medicines; cachets for pharmaceutical purposes; hemostatic pencils; acids for pharmaceutical purposes; candy, medicated; candy for medical purposes; adhesive plasters; lotions for pharmaceutical purposes; liniments; ointments for pharmaceutical purposes; medicinal oils; medicines for
human purposes; medicinal drinks; dietetic beverages adapted for medical purposes; medicinal infusions; tinctures for medical purposes; pastilles for
pharmaceutical purposes; compresses; pomades for
medical purposes; vitamin preparations; bath preparations for medical purposes; sterilising preparations; pharmaceutical preparations for skin care;
pharmaceutical preparations; chemico-pharmaceutical preparations; dietetic foods adapted for medical
purposes; chewing gum for medical purposes; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; suppositories; syrups for pharmaceutical purposes; greases for medical purposes; soporifics; salts for medical purposes; adjuvants for medical purposes; styptic preparations; febrifuges; sedatives; depurateves;
tonics [medicines]; nervines; serums.
__________________________________________
(260) AM 2018 94365 A
(800) 1367220
(151) 2017 07 04
(891) 2017 07 04
(731) Joint Stock Company "YASNAYA
POLYANA"
Odoyevskoye shosse, 83, RU-300036 g. Tula,
Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(511)
30 – Crackers; boiled sweets; sweetmeats [candy];
chocolate; pralines; gingerbread; cookies; bread
rolls; malt biscuits; waffles; confectionery.
__________________________________________
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(260) AM 2018 94368 A
(800) 1367251
(151) 2017 07 21
(891) 2017 07 21
(731) Open-Type Joint Stock Company
"CONFECTIONARY CONCERN
BABAYEVSKY"
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, RU-107140
Moscow, Russian Federation
(540)
(591) Black, white
(511)
30 – Confectionery.
__________________________________________
(260) AM 2018 94369 A
(800) 1367252
(151) 2017 07 21
(891) 2017 07 21
(731) Open-Type Joint Stock Company
"ROT FRONT"
2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15Б
RU-113184 Moscow, Russian Federation
(540)
(591) Black, white
(511)
30 – Coffee; tea; cocoa; rice; sugar; tapioca; artificial coffee; flour and preparations made from cereals; confectionery; ice cream; honey; sugar, honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar;
sauces [condiments]; spices; edible ices.
__________________________________________
(260) AM 2018 94370 A
(800) 1367253
(151) 2017 07 21
(891) 2017 07 21
(731) Open-Type Joint Stock Company
"ROT FRONT"
2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15,
RU-113184 Moscow, Russian Federation
(540)
(591) Black, white
(511)
30 – Coffee; tea; cocoa; rice; sugar; tapioca; artificial coffee; flour and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; ice cream;
honey; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt; mustard; vinegar; sauces [condiments]; spices;
edible ices.
__________________________________________
(260) AM 2018 94373 A
(800) 1366566
(151) 2017 07 28

(891) 2017 07 28
(731) AMERICAN AIR FILTER COMPANY, INC.
Suite 2200, 9920 Corporate Campus Drive,
Louisville KY 40223, USA
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.15
(511)
11 – Air filters for agricultural facilities and installations; air filters for commercial facilities and installations; air filters for industrial facilities and installations; air filters for power generation facilities and
installations; air filters for residential facilities and
installations; air filtration machines for agricultural,
commercial, industrial, power generation, and residential facilities and installations; air pollution control equipment, apparatus, and installations for commercial and industrial use in commercial and industrial installations, namely, cartridge dust collectors in the nature of filter cartridges for industrial
dust collection systems for use in pulse-jet cleaning,
cartridge air filters for industrial installations, air
filters for industrial installations that use fabric bags
to collect dust, baghouse air filters for industrial installations that use fabric to filter air, mist collectors
in the nature of air purifiers for the cleaning and purification of air, mist collectors in the nature of gas
purification machines for the cleaning and purification of gases, collectors in the nature of air purifiers
for capturing oil mist generated by industrial operations for the cleaning and purification of air, collectors in the nature of gas purification machines for
capturing oil mist generated by industrial operations
for the cleaning and purification of gases, side access filter housings specially adapted for use with air
purifiers and gas purification machines, filter housings specially adapted for use with air purifiers and
gas purification machines, replacement cartridge air
filters for industrial installations, replacement air filter cartridges for industrial installations, replacement
air filter bags for industrial installations, replacement
fabric air filters for industrial installations and replacement air filters for industrial installations; filters
and filtering media for industrial and commercial
use in the purification of air and other industrial
fluids, namely, air filters and filtering media for industrial installations; air filters for residential and
commercial uses, namely, air filters for domestic use
and industrial installations; filters and filtering media
for removal of contaminant gases and particulates
for industrial, agricultural and commercial purposes,
namely, air filters and filtering media for industrial,
agricultural and commercial installations; air filtering installations; air filters for domestic use; Industrial air filter machines; air filters for industrial and
domestic installations; air cleaning housings, name-
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ly, housings containing air handling units, air filtration units, air scrubber units and combinations
thereof; environmental control systems, namely, air
filtration systems comprising filters, filter housings,
test housing, housing transitions, isolation dampers,
fans and parts therefor.
__________________________________________
(260) AM 2018 94374 A
(800) 1366605
(151) 2017 05 23
(891) 2017 05 23
(731) Limited Liability Company "BUNGE CIS"
ul. Kozhevnicheskaya, 14, bld. 2 RU-115114
Moscow, Russian Federation
(540)
(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
29 – Peanut butter; coconut oil for food; coconut butter; corn oil for food; sesame oil for food; vegetable
oils for food; olive oil for food; palm oil for food;
palm kernel oil for food; sunflower oil for food; rape
oil for food; colza oil for food.
__________________________________________
(260) AM 2018 94375 A
(800) 1366615
(151) 2017 07 22
(891) 2017 07 22
(731) JÜRGEN HRUSCHKA
Kunigundenstrasse 49, 80805 München,
Germany
(540)

Necton
(591) Black, white
(511)
12 – Vehicles, in particular motor vehicles and electric vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water; engines for land vehicles; parts for motor
vehicles and electric vehicles, as far as included in
International Class 12.
__________________________________________
(260) AM 2018 94376 A
(800) 1366651
(151) 2017 08 04
(891) 2017 08 04
(731) DR. THEISS NATURWAREN GMBH
Michelinstr.10, 66424 Homburg, Germany
(540)

(591) Green and white
(531) 26.04.02; 26.04.05; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12
(511)
3 – Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions; dentifrices.
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use; plasters, materials for dressings.
__________________________________________
(260) AM 2018 94377 A
(800) 1366036
(151) 2017 01 25
(891) 2017 01 25
(731) EDISON S.p.A.
Foro Buonaparte, 31 I-20121 MILANO, Italy
(540)

EDISON
(591) Black and white
(511)
7 – Alternators; exhausters, belts for motors and engines, bicycle dynamos, mixing machines, air compressors, machines for the compression, exhaustion
and blowing of gas, centrifugal machines, power
operated saws, motorised excavators, cutters, punching machines, apparatus for welding; extractors
for mines, fuel pumps, fuel conversion pumps, fuel
savers, gasifiers, belts for machines, bulldozers; centrifuges (machines); coalcutting machines; concrete
mixers [machines]; condensing installations; control
cables for machines, engines or motors; materials
handling machines; crushing machines; notchers;
derricks; drainage machines; drilling machines; dynamos; earth moving machines; electric hammers;
elevator belts; elevators [lifts]; motors and engines
(except for land vehicles); excavators; extractors for
mines; filtering machines; foundry machines; fuel
conversion apparatus for internal combustion engines; compressors for the compression, exhaustion
and transport of gases; generators (current -); electrical generators; mincing machines; high pressure
washers; hydraulic engines and motors; hydraulic
turbines; ignition magnetos; machine tools; metalworking machines; milling machines; mine borders;
molding machines; oil refining machines; ore treating machines; pneumatic hammers; machine presses; propulsion mechanisms other than for land vehicles; pulleys (parts of machines); pumps; robots
(machines); roller bearings; separators; sewage pulverisers; steam/oil separators; stone working machines; transmission chains other than for land vehicles;
pneumatic tube conveyors; hydraulic turbines; turbocompressors; valves (parts of machines); compacting
machines for waste; waste shredders; electrical generators using solar cells.
9 – Solar panels.
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11 – Solar collectors for heating, heat accumulators,
steam accumulators, atomic piles, nuclear reactors,
autoclaves, electric pressure cooking saucepans, bath
installations, bread-making machines; burners, flues,
chromatography apparatus for industrial purposes,
electric coffee makers, coffee filters, gas condensers,
chilling apparatus and installations, apparatus for
dehydrating food waste, desalination installations,
extermination apparatus, distillation apparatus, drying devices, fuel economisers, heating apparatus and
installations, fans for air conditioning, bathroom accessories, domestic fireplaces, flues, freezers; furnaces, not for laboratory use; gas boilers, heat pumps,
humidifiers, hydrants, hydromassage apparatus, ice
boxes, incinerators, ionisation apparatus for the treatment of air, dryers, boilers; treatment installations
for fuel and nuclear material' installations for the
processing of nuclear fuel and nuclear material; installations for the purification of waste water; electric
radiators, refining towers for distillation, refrigerating apparatus and machines, refrigerators, heat regenerators, roasters, safety accessories' for water or
gas apparatus and tubes, showers, washbasins, solar
furnaces, solar thermal collectors for heating, steam
boilers, installations for steam generating, sterilisers,
stoves, installations for ventilating and air conditioning, taps (faucets), thermostat valves (parts of heating installations), toilets (water closets), projectors,
thermal solar panels for heating, water conduits and
installations, water distribution installations; water
filtration apparatus, apparatus for water suction,
regulating accessories for water or gas apparatus and
pipes, safety accessories for water or gas apparatus
and pipes, water purification installations, watering
machines and for agricultural purposes, pipes and
tubes for sanitary installations, thermal solar panels.

distribution of fuels; prospecting for hydrocarbons,
gas, petroleum and water.
__________________________________________
(260) AM 2018 94381 A
(800) 1366128
(151) 2016 11 08
(891) 2016 11 08
(731) ENGELHART CTP HOLDING (UK)
LIMITED
Berkeley Square House, 4-19 Berkeley
Square London W1J 6BR, United Kingdom
(540)

ECTP

41 – Education; organization of conferences as well
as of seminars, workshops; providing recreation services; sporting and cultural activities.

(591) Black and white
(511)
35 – Purchasing and marketing of all commodities
including chemicals, resins, plastics, adhesives, minerals, natural elements, oils, crude oil, fuels, coal,
coke, gases, metals, base metals, alloys, cables, ores,
fossilized carbon for others; business intermediary
services in the field of selling of chemicals, resins,
plastics, adhesives, minerals, natural elements, oils,
crude oil, fuels, coal, coke, gases, metals, base metals, alloys, cables, ores, fossilized carbon, all being
tradable commodities; purchasing and marketing of
all commodities including precious metals and their
alloys, precious stones, ropes, string, raw fibrous
textile materials, raw cotton, goods made of textiles
and fibres, raw textile fibres and substitutes, food,
drinks, flavourings, grains, agricultural, horticultural
and forestry products, fresh fruits and vegetables,
seeds, natural plants and flowers for others; business
intermediary services in the field of selling of precious metals and their alloys, precious stones, ropes,
string, raw fibrous textile materials, raw cotton,
goods made of textiles and fibres, raw textile fibres
and substitutes, food, drinks, flavourings, grains, agricultural, horticultural and forestry products, fresh
fruits and vegetables, seeds, natural plants and flowers, all being tradable commodities; business information, consultancy and advisory services relating to the aforesaid services; collecting and systematic ordering of information and data in computer
databases; maintenance of data in computer databases; arranging commercial transactions, for others;
arranging of contracts, for others, for the purchase
and sale of goods and energy; arranging of contracts,
for others, for the providing of services; business
consulting services in the commodities field; preparation of business reports; commercial trading and
consumer information services; business assistance,
analysis, management and administrative services;
business research services.

42 – Research in the field of construction, repair and
installation of industrial installations for the generation and distribution of electrical energy and of
industrial installations for extraction, refinement and

36 – Trading physical commodities; trading financial
commodities; financial services; equity and bond trading; futures and options trading; derivatives trading; financial risk management and hedging; finan-

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); printers' type;
printing blocks.
35 – Import-export agencies in the field of energy;
management support and consultancy in the energy
sector.
36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs in relation to industrial installations.
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cial asset management; securities trade execution
services; clearing services; asset management; providing financial information for prices, price ranges,
volume data, and other market data on commodity
contracts, equities, bonds and other assets; financial
information services; automated trading of commodities; financial information management and financial analysis services; exchange and/or clearing services; provision of pricing information relating to
commodities, futures and indices; trade matching
and clearing services; financial services to balance
demand and supply of electricity and gas to ensure
the security and quality of supply; guarantee services; insurance services; electronic trading of commodities; brokerage services; dealing services; financing services; banking services; advisory services relating to the above; financial reports; carbon
offset trading; environmental commodity trading;
information, consultancy and advisory services relating to the aforesaid services.
39 – Storage of goods; consultation services related
to distribution of commodities, namely electricity,
gas, LNG, crude oil, refined fuel and gas providing
fuel, energy, water and heat; commodity supply services for others in the nature of storage of commodities; transporting, storage and handling of goods;
distributing of commodities, namely electricity, gas,
LNG, crude oil, refined fuel and gas providing fuel,
energy, water and heat; consultation services related
to transport and storage of commodities; consultation services related to distribution of commodities,
namely electricity, gas, LNG, crude oil, refined fuel
and gas providing fuel, energy, water and heat; utility services in the nature of distribution of electricity, gas, LNG, crude oil, refined fuel and gas products and other energy related commodities; provision of warehousing services relating to physical
commodities; information, consultancy and advisory
services relating to the aforesaid services.
__________________________________________
(260) AM 2018 94382 A
(800) 1366140
(151) 2017 01 26
(891) 2017 01 26
(731) Essity Hygiene and Health Aktiebolag
SE-405 03 Göteborg, Sweden
(540)

5 – Disposable paper and cotton articles impregnated
with pharmaceutical lotions for cleaning and sanitary
purposes; breast nursing pads; disposable diapers;
diaper pants; disposable diapers, diaper pants and
other absorbent articles; nappy liners; sanitary panty
liners; tampons; sanitary napkins (towels) and other
absorbent articles for sanitary purposes; ointments;
diagnostic agents for pharmaceutical use; wound
cleansing set composed of medical cleansers for
wounds and wound dressings; plasters, dressings,
wound dressings, medical strips, bandages for sanitary purposes (and/or medical purposes).
9 – Computer software in all forms containing information relating to all aspects of health care,
personal care, incontinence care and geriatric care;
computer software related to the measurement of
patterns of urination; apparatus for the transmission
of data; data storage devices; data processing equipment and accessories, communication equipment;
sensors and detectors; software for analyzing business management and customer services for analyzing traffic and visitor data, consumption and stock
levels; software for steering and optimizing operations, software for improvement of quality; software
for providing information to customers and staff
relating to traffic and visitor data, consumption and
stock levels; software in form of apps; computer
systems for automatic control of ventilating, air-purifying and air-freshening apparatus and installations, sanitary apparatus and installations, in particular toilets, urinals (sanitary fixtures), wash bowls,
hand drying apparatus, towel dispensers, soap dispensers, toilet paper dispensers, aerosol containers;
all mentioned except for software for data protection
and software applications for data protection.
10 – Orthopedic support dressings and orthopedic
bandages and hosiery; medical compression stockings, tights and socks, medical support stockings;
casting tapes and bandages for orthopedic purposes;
splints for surgical purposes; orthopedic articles;
padding material for orthopedic purposes (included
in this class); draw-sheets for sick beds.

ESSITY
(591) Black and white
(511)
3 – Bleaching preparations; substances for laundry
use; detergents; cleaning polishing, scouring and abrasive preparations; skin care products, namely washing creams, cleansing creams, moisturizers, skin
lotions, barrier creams, zinc creams, hand-washing
substances, soaps, cakes of soap; perfumery, essential oils; bath oils; shampoos and conditioners; hair
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gels; after-shave lotions; toothpaste; deodorants; disposable impregnated paper and cotton articles (toiletries) for cleaning, personal sanitary and cosmetic
purposes; cotton wool; cotton sticks; cleaning and
polishing paper containing cellulose or not.

16 – Paper; paper wipes containing cellulose or not,
for wiping dry; paper products for household, hygienic, sanitary and cosmetic purposes, namely, tissue paper, kitchen rolls, toilet paper, paper handkerchiefs, cellulose wipes, paper hand towels, paper
napkins, paper serviettes, paper washcloths, paper
towels, paper tissues, babies bibs of paper, face towels of paper, facial tissues of paper; protective covers made of paper, namely bibs of paper, paper
pads for changing nappies, paper table cloths; colour
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prints, printed emblems, printed patterns, printed paper labels, graphic prints; printing paper, fine paper;
writing paper, newsprint, paper for books, newspapers, catalogues, magazines and other printed
matters; packagings made of paper or plastic; plastic
material for packaging of soaps, degreasing agents,
detergents; table linen of paper; absorbent paper.
20 – Non-metallic fixed stands (holders) and dispensers for products made of paper, namely towels, serviettes, kitchen rolls and toilet rolls; bins, bins for
disposal of sanitary products.
21 – Household stands (holders), holders, containers
and dispensers for paper, paper towels, liquid soap,
air fresheners and other household, kitchen and toilet
products; cleaning cloths; household and kitchen
utensils and containers (not of precious metal or
coated therewith).
24 – Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table linen, woven and nonwoven; bed and table covers, under sheets.
35 – Business information services provided on-line
from a computer database or the internet; distribution of samples; systematization of data in databases.
38 – Providing access to a compilation of information from computer databases matter in relation to
health care, hygienic care and geriatric care; providing access to a global computer network for the
transfer and dissemination of information.
41 – Education; education services relating to personal care, health care and geriatric care; arranging and
conducting of educational seminars in relation to
personal care, health care and geriatric care.
42 – Industrial analysis and research services in the
field of the paper industry including area of paper
and cotton products for household, hygienic, sanitary
and cosmetic purposes; quality assurance consultancy; advice and analysis relating to improvement
of quality in relation to analysis of traffic and visitor
data, product consumption and stock levels.
44 – Healthcare; consulting services relating to health; individualised and group healthcare services
provided through planning, organizing and monitoring, the aforementioned services also provided online or via the internet; hygienic and beauty care for
human beings.
__________________________________________
(260) AM 2018 94383 A
(800) 1366143
(151) 2017 01 04
(891) 2017 01 04
(731) WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA
Strandveien 20 N-1366 Lysaker, Norway
(540)

WILHELMSEN

(591) Black and white
(511)
36 – Prospecting and conclusion of vessel and
freight insurance for ship owners; dealing with monetary shipping formalities relating to customs, port,
passport and health services; insurance services; insurance brokerage; insurance agency services; underwriting services (guarantee and insurance services); re-insurance services; loss assessment services;
loss adjustment services; debt factoring; customs
brokerage, customs clearance of cargo; information
and consultancy related to all the aforementioned
services.
41 – Education; providing of training; arranging and
managing practical training; organizing and managing conferences, seminars, symposia and colloquiums; providing of training in the use and operation of safety equipment and installations; providing
of training in the use and operation of gas equipment
and installations; safety regulation training; information and consultancy related to all the aforementioned services.
42 – Scientific and technological services and research and development related thereto, including
design and analysis; services for water, liquid, gas,
chemical and oil analysis, on board ship and/or in
laboratory; industrial analysis and research services;
engineering services; design and development of
computer hardware and software; information and
consultancy related to all the aforementioned services.
__________________________________________
(260) AM 2018 94387 A
(800) 1366233
(151) 2017 04 13
(891) 2017 04 13
(731) YINGCHANG GROUP CO., LTD.
DUQIAO, LINHAI, TAIZHOU CITY
ZHEJIANG, China
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.01
(511)
9 – Spectacle frames; spectacle cases; spectacle lenses; eyeglass frames; contact lenses; sunglasses; eyeglasses; 3D spectacles; spectacles [optics].
__________________________________________
(260) AM 2018 94390 A
(800) 1366319
(151) 2017 04 28
(891) 2017 04 28
(731) XIAOMI INC.
Floor 13, Rainbow City Shopping Mall
II of China Resources, NO.68, Qinghe
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Middle Street, Haidian District Beijing,
China

and air traffic control services; development and
design of software and hardware for local flight information and alarm services rendered at a noncontrolled landing ground and to aircrafts within the
unit's area of responsibility (AFIS).
__________________________________________

(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.01; 27.05.17; 28.03
(511)
16 – Wood pulp paper; paper tapes and cards for the
recordal of computer programmes; towels of paper;
advertisement boards of paper or cardboard; pamphlets; figurines [statuettes] of papier mâché; books;
photograph stands; wrapping paper / packing paper;
bookbinding material; clips for offices / staples for
offices; ink; stamp pads; fountain pens; gummed tape [stationery]; drawing instruments; painters'
easels; teaching materials [except apparatus]; tailors'
chalk; modelling materials.
__________________________________________
(260) AM 2018 94391 A
(800) 1366338
(151) 2017 06 15
(891) 2017 06 15
(731) AVINOR FLYSIKRING AS
Postboks 150 N-2061 GARDERMOEN,
Norway
(540)

NINOX
(591) Black and white
(511)
9 – Software and hardware for remotely operated air
navigation services and air traffic control services;
software and hardware for local flight information
and alarm services rendered at a non-controlled
landing ground and to aircrafts within the unit's area
of responsibility (AFIS).
39 – Air navigation services and air traffic control
services; remotely operated air navigation services
and air traffic control services (multi and single
operation towers); counselling services for remotely
operated air navigation services and air traffic control services; operation and infrastructure of remotely operated air navigation and air traffic control
services; air navigation services and air traffic control services using camera and sensor technology for
transport services; local flight information and alarm
services rendered at a non-controlled landing ground
and to aircrafts within the unit's area of responsebility (AFIS).
42 – Development and design of software and hardware for remotely operated air navigation services
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(260) AM 2018 94392 A
(800) 1366341
(151) 2017 06 28
(891) 2017 06 28
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei Technologies
Co., Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen, China
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.05
(511)
9 – Smartglasses; smartwatches; protective films
adapted for computer screens; holograms; wearable
activity trackers; covers for smartphones; cases for
smartphones; protective films adapted for screens for
mobile phones; selfie sticks (hand-held monopods);
connected bracelets (measuring instruments); computer keyboards; magnetic encoded identification
bracelets; tablet computers; mouse (computer peripheral); protective covers adapted for tablet com-puters; protective cases adapted for tablet computers;
stands for tablet computers; pedometers; network
communication equipment; modems; smartphones;
routers; electric batteries for mobile phones; covers
for telephones; cell phone straps; portable cabinets
for loudspeakers; earphones; set-top boxes; digital
photo frames; camcorders; sound transmitting apparatus; television apparatus; headphones; portable
media players; electric monitoring apparatus; screens for mobile phones; wearable network communication equipment having the functions of answering
phone calls, monitoring sleeping quality, recording
and managing activities; wearable computers having
the functions of answering phone calls, monitoring
sleeping quality, recording and managing activities.
__________________________________________
(260) AM 2018 94393 A
(800) 1367265
(151) 2017 08 04
(891) 2017 08 04
(731) Joint Stock Company
"YUZHURALKONDITER"
ul. Darvina, d. 12, RU-454087 Chelyabinsk,
Russian Federation
(540)

Merendinka kid – biskwit
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(591) Black, white
(511)
30 – Sponge cakes; cakes; pastries; cake dough; crackers; marzipan; petits fours [cakes]; cookies.
__________________________________________
(260) AM 2018 94395 A
(800) 1366372
(151) 2017 06 30
(891) 2017 06 30
(731) LYKOS Pharma Ltd
7, Sir William Reid Street GZR 1039 GZR
1039 Gzira, Malta
(540)

ЭРМУЦИН

(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes;
dietetic substances adapted for medical use; food for
babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth; dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides;
anti-cough drops; anti-tussive expectorants; compounds for treating correlated pulmonary syndromes;
compounds for treating respiratory diseases; cough
mixtures; cough pastilles for medical use; cough syrups; decongestants; elixirs for relieving colds; expectorants; inhaled pharmaceutical preparations for
the treatment of respiratory diseases and disorders;
pharmaceutical cough preparations; pharmaceutical
preparations for the prevention of diseases of the
respiratory system; pharmaceutical preparations for
the prevention of disorders of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for treating allergic
rhinitis; pharmaceutical preparations for treating
respiratory diseases; pharmaceutical products for treating respiratory diseases; preparations for treating
colds.
__________________________________________
(260) AM 2018 94397 A
(800) 1366412
(151) 2017 02 15
(891) 2017 02 15
(731) SANLAS HOLDING GMBH
Parkstraße 11 A-8010 Graz, Austria
(540)

(591) Dark-green and blue
(531) 05.03.07; 29.01.12
(511)
43 – Retirement home services.

44 – Medical clinic services; convalescent home services; nursing home services; sanatorium services.
__________________________________________
(260) AM 2018 94404 A
(800) 1366424
(151) 2017 06 29
(891) 2017 06 29
(731) Otkrytoe aktsionernoe obshestvo
"OSTANKINSKIY MYASOPERERABATYVAYUSHIY KOMBINAT"
Ogorodniy proezd, 18 RU-127254 Moscow,
Russian Federation
(540)

(591) Dark red, yellow, dark yellow
(531) 25.05.25; 26.04.02; 26.04.03; 26.04.04;
26.04.08; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.21;
29.01.12
(511)
29 – Albumen for culinary purposes; albumin milk;
alginates for culinary purposes; almonds, ground;
animal marrow for food; apple puree; beans, preserved; black pudding; blood sausage; bone oil, edible; bouillon; bouillon concentrates; preparations for
making bouillon; broth; broth concentrates; butter;
cocoa butter; coconut butter; peanut butter; buttercream; caviar; charcuterie; cheese; fruit chips; potato
chips; clams, not live; coconut, desiccated; coconut
fat; coconut oil for food; colza oil for food; corn oil;
cranberry sauce [compote]; crayfish, not live; cream
[dairy products]; whipped cream; croquettes; crustaceans, not live; crystallized fruits; curd; dates; edible
birds' nests; non-alcoholic egg nog; eggs; powdered
eggs; snail eggs for consumption; fat-containing mixtures for bread slices; fatty substances for the manufacture of edible fats; kimchi [fermented vegetable
dish]; milk ferments for culinary purposes; fish fillets; food products made from fish; fish meal for
human consumption; fish, not live; fish, preserved;
salted fish; fish roe, processed; fish, tinned [canned
(am.)]; potato flakes; flaxseed oil for culinary purposes; frosted fruits; frozen fruits; fruit jellies; fruit
peel; fruit, preserved; fruit preserved in alcohol; fruit
pulp; fruit salads; fruit, stewed; fruit-based snack
food; fruits, tinned [canned (am.)]; game, not live;
preserved garlic; gherkins; ginger jam; ham; herrings, not live; hummus [chickpea paste]; isinglass
for food; jams; jellies for food; vegetable juices for
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cooking; kefir [milk beverage]; kephir [milk beverage]; koumiss [kumiss] [milk beverage]; kumys
[kumyss] [milk beverage]; lard for food; toasted laver; lecithin for culinary purposes; lentils, preserved;
linseed oil for culinary purposes; liver; liver pâté;
lobsters, not live; spiny lobsters, not live; low-fat potato chips; maize oil for food; margarine; marmalade; meat extracts; meat jellies; meat, preserved;
meat, tinned [canned (am.)]; salted meats; milk; milk
beverages, milk predominating; milk products; milk
shakes; fish mousses; vegetable mousses; mushrooms, preserved; mussels, not live; nuts, prepared;
olive oil for food; olives, preserved; onions, preserved; oysters, not live; palm kernel oil for food; palm
oil for food; liver pastes; peanuts, prepared; peas,
preserved; pectin for culinary purposes; pickles; pollen prepared as foodstuff; pork; potato crisps; potato
fritters; poultry, not live; prawns, not live; protein
milk; black pudding [blood sausage]; raisins; rape
oil for food; rennet; vegetable salads; sardines, not
live; sauerkraut; sausages; sausages in batter; seacucumbers, not live; seeds, prepared; sunflower seeds, prepared; sesame oil for food; shellfish, not live;
shrimps, not live; silkworm chrysalis, for human
consumption; preparations for making soup; vegetable soup preparations; soups; soya beans, preserved, for food; soya milk [milk substitute]; suet for
food; sunflower oil for food; tahini [sesame seed
paste]; tofu; tomato juice for cooking; tomato puree;
tripe; truffles, preserved; tuna, not live; vegetables,
cooked; vegetables, dried; vegetables, preserved; vegetables, tinned [canned (am.)]; seaweed extracts for
food; whey; white of eggs; yolk of eggs.
30 – Allspice; almond confectionery; almond paste;
aniseed; aromatic preparations for food; baking powder; baking soda [bicarbonate of soda for cooking
purposes]; crushed barley; husked barley; barley
meal; bean meal; bee glue; beer vinegar; chocolatebased beverages; cocoa-based beverages; coffee-based beverages; tea-based beverages; bicarbonate of
soda for cooking purposes [baking soda]; biscuits;
bread; bread rolls; breadcrumbs; cake dough; cake
powder; cakes; candy; caramels [candy]; celery salt;
cereal preparations; cereal-based snack food; cheeseburgers [sandwiches]; chewing gum; chicory [coffee substitute]; chips [cereal products]; chocolate;
chocolate beverages with milk; chow-chow [condiment]; confectionery for decorating Christmas trees;
chutneys [condiments]; cinnamon [spice]; cloves
[spice]; cocoa beverages with milk; coffee; coffee
beverages with milk; coffee flavorings [flavourings];
vegetal preparations for use as coffee substitutes;
unroasted coffee; condiments; confectionery; cookies; cooking salt; corn flakes; corn flour; corn meal;
corn, milled; corn, roasted; fruit coulis [sauces]; couscous [semolina]; crackers; ice cream; cream of tartar for culinary purposes; curry [spice]; custard;
edible ices; essences for foodstuffs, except etheric
essences and essential oils; ferments for pastes; mai-
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ze flakes; oat flakes; food flavorings, other than
essential oils; flavorings, other than essential oils,
for beverages; flavorings, other than essential oils,
for cakes; flaxseed for culinary purposes [seasoning]; flour; fondants [confectionery]; farinaceous
foods; cake frosting [icing]; frozen yoghurt [confectionery ices]; frozen yogurt [confectionery ices];
fruit jellies [confectionery]; garden herbs, preserved
[seasonings]; ginger [spice]; gingerbread; glucose
for culinary purposes; gluten additives for culinary
purposes; gluten prepared as foodstuff; golden syrup; meat gravies; groats for human food; halvah;
ham glaze; high-protein cereal bars; hominy; hominy
grits; honey; husked oats; binding agents for ice cream; ice for refreshment; ice, natural or artificial; iced
tea; infusions, not medicinal; leaven; linseed for culinary purposes [seasoning]; liquorice [confectionery]; lozenges [confectionery]; macaroni; macaroons
[pastry]; maize flour; maize meal; maize, milled;
maize, roasted; malt biscuits; malt extract for food;
malt for human consumption; maltose; marinades;
marzipan; mayonnaise; meal; meat pies; meat tenderizers, for household purposes; mint for confectionery; molasses for food; chocolate mousses; dessert mousses [confectionery]; muesli; mustard; mustard meal; noodle-based prepared meals; noodles;
nutmegs; oat-based food; oatmeal; crushed oats;
pancakes; pasta; soya bean paste [condiment]; pastilles [confectionery]; pastries; pâtés en croûte; peanut confectionery; pepper; peppermint sweets; peppers [seasonings]; pesto [sauce]; petit-beurre biscuits; petits fours [cakes]; piccalilli; pies; pizzas;
popcorn; potato flour for food; powders for making
ice cream; pralines; salt for preserving foodstuffs;
propolis; puddings; ravioli; relish [condiment]; ribbon vermicelli; rice; rice cakes; rice-based snack
food; royal jelly; saffron [seasoning]; sandwiches;
tomato sauce; sauces [condiments]; sausage binding
materials; sea water for cooking; seasonings; semolina; sherbets [ices]; sorbets [ices]; soya flour; soya
sauce; spaghetti; spices; spring rolls; star aniseed;
starch for food; stick liquorice [confectionery]; preparations for stiffening whipped cream; sugar; sugar
confectionery; sushi; natural sweeteners; sweetmeats
[candy]; tabbouleh; tacos; tapioca; tapioca flour for
food; tarts; tea; thickening agents for cooking foodstuffs; tortillas; turmeric for food; unleavened bread;
vanilla flavorings for culinary purposes; vanillin
[vanilla substitute]; vermicelli [noodles]; vinegar;
waffles; seaweed [condiment]; wheat flour; wheat
germ for human consumption; yeast.
__________________________________________
(260) AM 2018 94405 A
(800) 1366447
(151) 2017 03 07
(891) 2017 03 07
(731) TRADE CORPORATION
INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL
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Alcalá, 498, planta 2 E-28027 MADRID,
Spain
(540)

PH OPTI
(591) Black and white
(511)
1 – Fertilizers and manures for soils.
__________________________________________
(260) AM 2018 94406 A
(800) 1366662
(151) 2017 07 14
(891) 2017 07 14
(731) MARINA LUXURY S.r.l.
Via delle Mantellate, 8 I-50129 Firenze, Italy
(540)

(591) Black, white
(531) 07.11.01; 26.01.03; 26.01.18; 26.01.24;
26.11.12; 27.05.24
(511)
14 – Amulets [jewelry]; bracelets [jewelry]; brooches [jewelry]; chains [jewelry]; cuff links of precious metal; diamonds; earrings of precious metal;
gold thread [jewelry]; charms for jewelry; lockets
[jewelry]; necklaces [jewelry]; rings [jewelry]; tie
clips of precious metal; wristwatches.
__________________________________________
(260) AM 2018 94407 A
(800) 1366479
(151) 2017 03 20
(891) 2017 03 20
(731) LABORATOIRE INNOTECH
INTERNATIONAL
22 avenue Aristide Briand F-94110 Arcueil,
France
(540)

(891) 2017 03 20
(731) LABORATOIRE INNOTECH
INTERNATIONAL
22 avenue Aristide Briand F-94110 Arcueil,
France
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.05; 28.05
(511)
5 – Pharmaceutical products.
__________________________________________
(260) AM 2018 94409 A
(800) 1366685
(151) 2017 08 07
(891) 2017 08 07
(731) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S. A.
Route de l'Etraz, CH-1197 Prangins,
Switzerland
(540)

(591) Blue, yellow and white
(531) 26.11.12; 26.11.21; 28.05; 29.01.13
(511)
5 – Pharmaceutical products.
__________________________________________
(260) AM 2018 94410 A
(800) 1366521
(151) 2017 06 29
(891) 2017 06 29
(731) Otkrytoe aktsionernoe obshestvo
"OSTANKINSKIY MYASOPERERABATYVAYUSHIY KOMBINAT"
Ogorodniy proezd 18 RU-127254 Moscow,
Russian Federation
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.05; 28.05
(511)
10 – Condoms.
__________________________________________
(260) AM 2018 94408 A
(800) 1366480
(151) 2017 03 20

(591) Dark red, dark yellow, lilac
(531) 21.03.13; 29.01.13
(511)
29 – Albumen for culinary purposes; albumin milk;
alginates for culinary purposes; almonds, ground;
#14 2018 07 25
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anchovy, not live; animal marrow for food; apple
puree; bacon; beans, preserved; black pudding; black
pudding [blood sausage]; blood sausage; bone oil,
edible; bouillon; bouillon concentrates; broth; broth
concentrates; butter; buttercream; caviar; charcuterie; cheese; clams, not live; cocoa butter; coconut
butter; coconut fat; coconut oil for food; coconut,
desiccated; colza oil for food; corn oil; cranberry
sauce [compote]; crayfish, not live; cream [dairy
products]; croquettes; crustaceans, not live; crystallized fruits; curd; dates; edible birds' nests; edible
fats; eggs; fat-containing mixtures for bread slices;
fatty substances for the manufacture of edible fats;
fish fillets; fish meal for human consumption; fish
mousses; fish roe, processed; fish, not live; fish, preserved; fish, tinned [canned (am.)]; flaxseed oil for
culinary purposes; food products made from fish;
frosted fruits; frozen fruits; fruit chips; fruit jellies;
fruit peel; fruit preserved in alcohol; fruit pulp; fruit
salads; fruit, preserved; fruit, stewed; fruit-based
snack food; fruits, tinned [canned (am.)]; game, not
live; gelatine; gherkins; ginger jam; ham; herrings,
not live; hummus [chickpea paste]; isinglass for
food; jams; jellies for food; kefir [milk beverage];
kephir [milk beverage]; kimchi [fermented vegetable
dish]; koumiss [kumiss] [milk beverage]; kumys
[kumyss] [milk beverage]; lard for food; lecithin for
culinary purposes; lentils, preserved; linseed oil for
culinary purposes; liver; liver pastes; liver pate;
lobsters, not live; low-fat potato chips; maize oil for
food; margarine; marmalade; meat; meat extracts;
meat jellies; meat, preserved; meat, tinned [canned
(am.)]; milk; milk beverages, milk predominating;
milk ferments for culinary purposes; milk products;
milk shakes; mushrooms, preserved; mussels, not
live; non-alcoholic egg nog; nuts, prepared; olive oil
for food; olives, preserved; onions, preserved; oysters, not live; palm kernel oil for food; palm oil for
food; peanut butter; peanuts, prepared; peas, preserved; pectin for culinary purposes; pickles; pollen
prepared as foodstuff; pork; potato chips; potato
crisps; potato flakes; potato fritters; poultry, not live;
powdered eggs; prawns, not live; preparations for
making bouillon; preparations for making soup;
preserved garlic; processed sunflower seeds; protein
milk; raisins; rape oil for food; rennet; salmon, not
live; salted fish; salted meats; sardines, not live;
sauerkraut; sausages; sausages in batter; sea-cucumbers, not live; seaweed extracts for food; seeds, prepared; sesame oil for food; shellfish, not live;
shrimps, not live; silkworm chrysalis, for human
consumption; snail eggs for consumption; soups;
soya beans, preserved, for food; soya milk [milk
substitute]; spiny lobsters, not live; suet for food;
sunflower oil for food; tahini [sesame seed paste];
toasted laver; tuna, not live; tomato juice for cooking; tomato puree; tripe; truffles, preserved; vegetable juices for cooking; vegetable mousses; vegetable salads; vegetable soup preparations; vegetab-

146

les, cooked; vegetables, dried; vegetables, preserved;
vegetables, tinned [canned (am.)]; whey; whipped
cream; white of eggs; yoghurt; yogurt; yolk of eggs.
30 – Allspice; almond confectionery; almond paste;
aniseed; aromatic preparations for food; artificial
coffee; baking powder; baking soda [bicarbonate of
soda for cooking purposes]; crushed barley; husked
barley; barley meal; bean meal; bee glue; beer vinegar; chocolate-based beverages; cocoa-based beverages; coffee-based beverages; tea-based beverages;
bicarbonate of soda for cooking purposes [baking
soda]; biscuits; bread; ginger bread; bread rolls; bradcrumbs; buns; cake dough; cake powder; cakes;
candy; capers; caramels [candy]; celery salt; cereal
preparations; cereal-based snack food; cheeseburgers
[sandwiches]; chewing gum; chicory [coffee substitute]; chips [cereal products]; chocolate; chocolate
beverages with milk; chow-chow [condiment]; confectionery for decorating Christmas trees; chutneys
[condiments]; cinnamon [spice]; cloves [spice]; cocoa; cocoa beverages with milk; coffee; coffee beverages with milk; coffee flavorings [flavourings];
vegetal preparations for use as coffee substitutes; unroasted coffee; condiments; confectionery; cookies;
cooking salt; corn flakes; corn flour; corn meal;
corn, milled; corn, roasted; fruit coulis [sauces]; couscous [semolina]; crackers; ice cream; cream of tarar
for culinary purposes; curry [spice]; custard; dressings for salad; edible ices; essences for foodstuffs,
except etheric essences and essential oils; farinaceous foods; ferments for pastes; maize flakes; oat
flakes; food flavorings, other than essential oils;
flavorings, other than essential oils, for beverages;
flavorings, other than essential oils, for cakes; flaxseed for culinary purposes [seasoning]; flour; fondants [confectionery]; cake frosting [icing]; frozen
yoghurt [confectionery ices]; frozen yogurt [confectionery ices]; fruit jellies [confectionery]; garden
herbs, preserved [seasonings]; ginger [spice]; gingerbread; glucose for culinary purposes; gluten additives for culinary purposes; gluten prepared as foodstuff; golden syrup; meat gravies; groats for human
food; halvah; ham glaze; high-protein cereal bars;
hominy; hominy grits; honey; husked oats; binding
agents for ice cream; ice for refreshment; ice, natural
or artificial; iced tea; infusions, not medicinal; ketchup [sauce]; leaven; linseed for culinary purposes
[seasoning]; liquorice [confectionery]; lozenges [confectionery]; macaroni; macaroons [pastry]; maize
flour; maize meal; maize, milled; maize, roasted;
malt biscuits; malt extract for food; malt for human
consumption; maltose; marinades; marzipan; mayonnaise; meal; meat pies; meat tenderizers, for household purposes; mint for confectionery; molasses
for food; chocolate mousses; dessert mousses [confectionery]; muesli; mustard; mustard meal; noodlebased prepared meals; noodles; nutmegs; oat-based
food; oatmeal; crushed oats; pancakes; pasta; soya
bean paste [condiment]; pastilles [confectionery];
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pastries; pâtés en croûte; peanut confectionery; pepper; peppermint sweets; peppers [seasonings]; pesto
[sauce]; petit-beurre biscuits; petits fours [cakes];
piccalilli; pies; pizzas; popcorn; potato flour for
food; powders for making ice cream; pralines; salt
for preserving foodstuffs; propolis; puddings; quiches; ravioli; relish [condiment]; ribbon vermicelli;
rice; rice cakes; rice-based snack food; royal jelly;
rusks; saffron [seasoning]; sago; sandwiches; sauces
[condiments]; sausage binding materials; sea water
for cooking; seasonings; semolina; sherbets [ices];
sorbets [ices]; soya flour; soya sauce; spaghetti;
spices; spring rolls; star aniseed; starch for food;
stick liquorice [confectionery]; preparations for stiffening whipped cream; sugar; sugar confectionery;
sushi; natural sweeteners; sweetmeats [candy]; tabbouleh; tacos; tapioca; tapioca flour for food; tarts;
tea; thickening agents for cooking foodstuffs; tomato
sauce; tortillas; turmeric for food; unleavened bread;
vanilla flavorings for culinary purposes; vanillin [vanilla substitute]; vermicelli [noodles]; vinegar; waffles; seaweed [condiment]; wheat flour; wheat germ
for human consumption; yeast.
__________________________________________

art; agglutinants for paint; printing ink; protective
preparations for metals; siccatives [drying agents]
for paints; sumac for varnishes; paint thickeners; thinners for lacquers; thinners for colours; undercoating
for vehicle chassis.

(260) AM 2018 94411 A
(800) 1366556
(151) 2017 08 10
(891) 2017 08 10
(731) Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG
Schloßstr. 20 73054 Eislingen, Germany
(540)

(591) Black, white
(511)
3 – Cosmetics; cosmetic preparations; non-medicated skin care preparations; make-up kits; sun care
preparations.
__________________________________________

3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations.
4 – Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels
(including motor spirit) and illuminants; candles and
wicks for lighting; industrial wax.
__________________________________________
(260) AM 2018 94412 A
(800) 1367268
(151) 2017 08 29
(891) 2017 08 29
(731) BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.
71 Stevenson Street, 22nd Floor, San
Francisco CA 94105, USA
(540)

BUXOM

(260) AM 2018 94413 A
(800) 1367274
(151) 2017 07 17
(891) 2017 07 17
(731) MAXESPRESSO GOURMET COFFEE
601 Brickell Key Drive, Suite 700, MIAMI
FL 33131, USA
(540)
(591) White and red
(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.22; 27.05.24;
29.01.12
(511)
1 – Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; tempering and soldering preparations; tanning substances; adhesives used in Industry; bacteriological preparations for acetification;
bacteriological preparations, other than for medical
and veterinary use; fluids for hydraulic circuits;
moulding compounds (foundry -); mould-release
preparations.
2 – Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants;
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for use in painting, decorating, printing and

(591) Red, black, white
(531) 26.04.01; 26.04.04; 26.04.05; 26.04.18;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.21; 27.05.24;
29.01.12
(511)
30 – Ground coffee; coffee capsules; whole-grain
coffee; instant coffee; roasted coffee; unroasted coffee; decaffeinated coffee; coffee varieties; tea with
various flavors; tea capsules; sugar.
__________________________________________
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(260) AM 2018 94414 A
(800) 1366702
(151) 2017 04 28
(891) 2017 04 28
(731) Limited Liability Company Academy of
supreme vodka experts
Aviamotornaya, 50-2, RU-111024 Moscow,
Russian Federation
(540)

supplements; biological preparations for medical
use; chemical preparations for medical, pharmaceutical or veterinary purposes; depurative products; laxative products; adjuvants for medical use; foodstuffs for children; plasters; materials for dressings;
material for dental fillings and dental impressions;
disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides; herbicides.
__________________________________________
(260) AM 2018 94417 A
(800) 1367342
(151) 2017 04 04
(891) 2017 04 04
(731) A.B. FASTFOOD SYSTEMS LIMITED
Poseidonos 1, Ledra Business Centre,
EgkomiБ CY-2406 Nicosia, Cyprus
(540)

(591) Dark blue, light blue, red
(531) 03.07.01; 03.07.16; 03.07.24; 25.01.19;
26.04.01; 26.04.24; 27.05.24; 29.01.13
(511)
33 – Alcoholic beverages, except beer; vodka; spirits
[beverages].
__________________________________________
(260) AM 2018 94415 A
(800) 1366727
(151) 2017 05 19
(891) 2017 05 19
(731) XCELENS INTERNATIONAL SAGL
Via Soldini 22, CH-6830 Chiasso, Switzerland
(540)

XCELENS
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for cosmetic and
aesthetic purposes and for skin care; medical devices
in the form of medical injectable substances and gels
for cosmetic and aesthetic purposes and for skin care; pharmaceutical gels with hyaluronic acid; medical injectable gels for cosmetic or medical purposes;
medical devices in the form of filler gels based on
hyaluronic acid for intradermal and subcutaneous
injections, for purchase and use by doctors and professionals in the medical or cosmetic field; medical
devices in the form of gels containing hyaluronic
acid; gel with injectable hyaluronic acid for the filling of the skin and for aesthetic purposes; pharmaceutical gels for the filling of the skin and for skin
care; pharmaceutical preparations and medical devices containing hyaluronic acid for intravenous or
intra-articular injections; pharmaceutical creams;
pharmaceutical oils and lotions for skin care; pharmaceutical products for the treatment of cellulite;
pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medical use; dietetic foods for medical
use and dietetic substances for medical use; food
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(591) Black, white
(511)
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]; aloe vera prepared for human consumption;
alginates for culinary purposes; anchovy; peanuts,
processed; peanut butter; bacon; albumen for culinary purposes; albumin milk/protein milk; white of
eggs; beans, preserved; bouillon, broth; bouillon
concentrates; whipped cream; cream [dairy products]; nuts, prepared; peas, preserved; mushrooms,
preserved; hummus [chickpea paste]; potato fritters;
gelatine; meat jellies; bone oil, edible; coconut fat;
lard for food; suet for food; fatty substances for the
manufacture of edible fats; fat-containing mixtures
for bread slices; yolk of eggs; cranberry sauce [compote]; salted fish; raisins; caviar; ginger jam; seaweed extracts for food; yoghurt; cocoa butter for
food; sauerkraut; potato flakes; potato chips, potato
crisps; kimchi [fermented vegetable dish]; kefir,
kephir [milk beverage], curd; animal marrow for
food; isinglass for food; clams [not live]; charcuterie; coconut oil; coconut butter; coconut, desiccated; milk shakes; shrimps, not live; prawns, not
live; fruit chips; black pudding [blood sausage];
croquettes; corn oil, maize oil; koumiss [kumiss]
[milk beverage]; sesame oil; spiny lobsters, not live;
lecithin for culinary purposes; salmon; flaxseed
[linseed] oil for culinary purposes; margarine; marmalade; butter; buttercream; almonds, ground; mussels, not live; milk beverages, milk predominating;
shellfish, not live; sea-cucumbers, not live; vegetable
mousses; fish mousses; fruit pulp; meat, tinned
[canned (am.)]; meat, preserved; salted meats; processed seeds; processed sunflower seeds; vegetables,
tinned [canned (am.)]; vegetable salads; vegetable
juices for cooking; vegetable soup preparations; ve-
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getables, cooked; gherkins; olives, preserved; olive
oil for food; lobsters, not live; herrings; palm oil for
food; palm kernel oil for food; liver pastes; peanut
milk [non-alcoholic beverage]; pectin for culinary
purposes; liver; pollen prepared as foodstuff; powdered eggs; poultry, not live; crayfish, not live; crustaceans, not live; fish, preserved; fish meal for human consumption; fish fillets; fish, tinned [canned
(am.)]; foods prepared from fish; rape [colza] oil for
food; fruit salads; bacon; sardines; pork; cheese;
rennet; preparations for making bouillon; soya milk
[milk substitute]; tofu; soya beans, preserved, for
food; pickles; sunflower oil for food; sausages; sausages in batter; lentils, preserved; soups; preparations for making soup; salmon; tahini [sesame seed
paste]; tripe; tomato puree; tomato juice for cooking;
truffles, preserved; tuna fish; oysters, not live; milk
ferments for culinary purposes; dates; crystallized
[frosted] fruits; fruit preserved in alcohol; fruit peel;
fruit jellies; fruit-based snack food; fruit, stewed;
fruits, tinned [canned (am.)]; edible birds' nests; onions, preserved; preserved garlic; toasted laver; lowfat potato chips; ham; silkworm chrysalis, for human
consumption; apple puree; non-alcoholic egg nog;
snail eggs for consumption; linseed for human consumption; almond milk.
30 – 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]; aloe vera prepared for human consumption;
alginates for culinary purposes; anchovy; peanuts,
processed; peanut butter; bacon; albumen for culinary purposes; albumin milk/protein milk; white of
eggs; beans, preserved; bouillon, broth; bouillon
concentrates; whipped cream; cream [dairy products]; nuts, prepared; peas, preserved; mushrooms,
preserved; hummus [chickpea paste]; potato fritters;
gelatine; meat jellies; bone oil, edible; coconut fat;
lard for food; suet for food; fatty substances for the
manufacture of edible fats; fat-containing mixtures
for bread slices; yolk of eggs; cranberry sauce [compote]; salted fish; raisins; caviar; ginger jam; seaweed extracts for food; yoghurt; cocoa butter for
food; sauerkraut; potato flakes; potato chips, potato
crisps; kimchi [fermented vegetable dish]; kefir,
kephir [milk beverage], curd; animal marrow for
food; isinglass for food; clams [not live]; charcuterie; coconut oil; coconut butter; coconut, desiccated;
milk shakes; shrimps, not live; prawns, not live; fruit
chips; black pudding [blood sausage]; croquettes;
corn oil, maize oil; koumiss [kumiss] [milk beverage]; sesame oil; spiny lobsters, not live; lecithin for
culinary purposes; salmon; flaxseed [linseed] oil for
culinary purposes; margarine; marmalade; butter;
buttercream; almonds, ground; mussels, not live;
milk beverages, milk predominating; shellfish, not
live; sea-cucumbers, not live; vegetable mousses;
fish mousses; fruit pulp; meat, tinned [canned

(am.)]; meat, preserved; salted meats; processed
seeds; processed sunflower seeds; vegetables, tinned
[canned (am.)]; vegetable salads; vegetable juices
for cooking; vegetable soup preparations; vegetables, cooked; gherkins; olives, preserved; olive oil for
food; lobsters, not live; herrings; palm oil for food;
palm kernel oil for food; liver pastes; peanut milk
[non-alcoholic beverage]; pectin for culinary
purposes; liver; pollen prepared as foodstuff; powdered eggs; poultry, not live; crayfish, not live; crustaceans, not live; fish, preserved; fish meal for human consumption; fish fillets; fish, tinned [canned
(am.)]; foods prepared from fish; rape [colza] oil for
food; fruit salads; bacon; sardines; pork; cheese;
rennet; preparations for making bouillon; soya milk
[milk substitute]; tofu; soya beans, preserved, for
food; pickles; sunflower oil for food; sausages; sausages in batter; lentils, preserved; soups; preparations for making soup; salmon; tahini [sesame seed
paste]; tripe; tomato puree; tomato juice for cooking;
truffles, preserved; tuna fish; oysters, not live; milk
ferments for culinary purposes; dates; crystallized
[frosted] fruits; fruit preserved in alcohol; fruit peel;
fruit jellies; fruit-based snack food; fruit, stewed;
fruits, tinned [canned (am.)]; edible birds' nests; onions, preserved; preserved garlic; toasted laver; lowfat potato chips; ham; silkworm chrysalis, for human
consumption; apple puree; non-alcoholic egg nog;
snail eggs for consumption; linseed for human consumption; almond milk.
32 – Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages; aperitifs, non-alcoholic; non-alcoholic
honey-based beverages; non-alcoholic fruit extracts;
non-alcoholic fruit juice beverages; grape must, unfermented; seltzer water; lithia water; waters [beverages]; table waters; extracts of hops for making
beer; essences for making beverages; isotonic beverages; ginger beer; kvass [non-alcoholic beverage];
cocktails, non-alcoholic; lemonades; whey beverages; aloe vera drinks, non-alcoholic; fruit nectars,
non-alcoholic; vegetable juices [beverages]; orgeat;
beer wort; powders for effervescing beverages; preparations for making aerated water; preparations for
making liqueurs; preparations for making mineral
water, sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; syrups
for lemonade; smoothies; soda water; malt beer;
malt wort; must; pastilles for effervescing beverages;
tomato juice [beverage]; sherbets [beverages]; cider,
non-alcoholic; whey beverages.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; commercial information agencies; administrative processing of purchase orders; cost price analysis; auctioneering;
accounting; preparation of publicity material; payroll
preparation; marketing studies; opinion polling;
psychological testing for the selection of personnel;
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organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of fashion shows for
promotional purposes; organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes; demonstration
of goods; business research; business information;
business appraisals; business investigations; business inquiries; business management assistance; commercial or industrial management assistance; advisory services for business management; marketing
research; economic forecasting; business efficiency
expert services; transcription; compilation of information into computer databases; compilation of statistics; import-export agencies; invoicing; on-line
advertising on a computer network; computerized
file management; business management of performing artists; business management of hotels; business management of sports people; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; personnel
recruitment; business management consultancy; professional business consultancy; business organization consultancy; personnel management consultancy; layout services for advertising purposes; marketing; typing; document reproduction; writing of
publicity texts; rental of photocopying machines;
publicity material rental; rental of advertising time
on communication media; rental of advertising
space; office machines and equipment rental; rental
of vending machines; word processing; updating of
advertising material; shop window dressing; business auditing; arranging newspaper subscriptions for
others; arranging subscriptions to telecommunication
services for others; business management and organization consultancy; telephone answering for unavailable subscribers; modelling for advertising or
sales promotion; news clipping services; price comparison services; procurement services for others
[purchasing goods and services for other businesses]; outsourcing services [business assistance];
secretarial services; shorthand; public relations; relocation services for businesses; photocopying services; retail or wholesale services for pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations and medical
supplies; sponsorship search; presentation of goods
on communication media, for retail purposes;
publication of publicity texts; radio advertising; advertising by mail order; advertising agencies; billposting; distribution of samples; dissemination of
advertising matter; direct mail advertising; tax preparation; drawing up of statements of accounts;
employment agencies; sales promotion for others;
production of advertising films; television advertising; telemarketing services; systemization of information into computer databases; data search in
computer files for others; arrangement of one place
for the benefit of others, the range of products that
allows customers to conveniently view and purchase
those goods in supermarkets, hypermarkets, depart-
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ment stores, retail stores, shopping centers; arrangement of Internet web pages and websites range of
information about various products and list of services, allowing buyers to conveniently review, order,
buy these products and to order services from Web
pages and Web sites on the Internet, and get the
necessary information about the goods and services
provided.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; educational examination; publication of books; lending libraries; teaching; nursery schools; organization of balls; organization of shows [impresario services]; organization
of exhibitions for cultural or educational purposes;
organization of competitions [education or entertainment]; arranging and conducting of congresses; arranging and conducting of colloquiums; 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;
arranging of beauty contests; operating lotteries;
organization of fashion shows for entertainment purposes; organization of sports competitions; holiday
camp services [entertainment]; gymnastic instructtion; production of radio and television programmes;
electronic desktop publishing; club services [entertainment or education]; animal training; dubbing;
providing amusement arcade services; providing
golf facilities; providing sports facilities; correspondence courses; videotaping; game services provided
on-line from a computer network; education information; recreation information; entertainment information; calligraphy services; providing karaoke services; movie studios; layout services, other than for
advertising purposes; microfilming; videotape editing; providing museum facilities [presentation, exhibitions]; music-halls; academies [education]; practical training [demonstration]; religious education;
providing on-line electronic publications, not downloadable; modelling for artists; rental of audio equipment; rental of camcorders; rental of video cassette
recorders; rental of videotapes; rental of show scenery; rental of stage scenery; toy rental; games equipment rental; rental of sound recordings; rental of
cine-films; rental of movie projectors and accessories; rental of stadium facilities; rental of lighting
apparatus for theatrical sets or television studios;
rental of skin diving equipment; rental of radio and
television sets; rental of sports equipment, except
vehicles; rental of sports grounds; rental of tennis
courts; writing of texts, other than publicity texts;
night clubs; providing recreation facilities; vocationnal guidance [education or training advice]; boarding
schools; amusement parks; sign language interpretation; vocational retraining; party planning [entertainment]; booking of seats for shows; disc jockey services; discotheque services; zoological garden services; language interpreter services; coaching [trai-
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ning]; cinema presentations; providing casino facilities [gambling]; orchestra services; sport camp services; health club services [health and fitness training]; recording studio services; scriptwriting services; personal trainer services [fitness training]; bookmobile services; translation; ticket agency services
[entertainment]; gambling; music composition services; presentation of live performances; conducting
fitness classes; publication of electronic books and
journals on-line; publication of texts, other than
publicity texts; radio entertainment; entertainer services; news reporters services; production of shows;
videotape film production; production of music; film
production, other than advertising films; subtitling;
theatre productions; television entertainment; physical education; photography; photographic reporting;
timing of sports events; circuses.
43 – Services for providing food and drink; temporary accommodation; tourist homes; retirement homes;
hotels; accommodation bureaux [hotels, boarding
houses]; temporary accommodation reservations;
boarding house bookings; canteens; cafés; cafeterias;
motels; holiday camp services [lodging]; rental of
temporary accommodation; rental of drinking water
dispensers; rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental of transportable buildings; rental of
cooking apparatus; rental of meeting rooms; rental
of tents; boarding houses; boarding for animals; hotel reservations; providing campground facilities; bar
services; food and drink catering; restaurants; selfservice restaurants; snack-bars; day-nurseries [crèches].
__________________________________________
(260) AM 2018 94418 A
(800) 1366792
(151) 2017 05 24
(891) 2017 05 24
(731) ALMIRALL, S.A.
Ronda General Mitre,151, E-08022 Barcelona,
Spain
(540)

(591) Green (PANTONE 2239) and blue
(PANTONE 295).
(531) 26.13.25; 27.05.01; 29.01.12
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery products, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; shampoos; non-medicated skin care and cleansing preparations.
5 – Pharmaceutical products, preparations for medical and veterinary use; sanitary products for medical

use; dietetic food and substances for medical or veterinary use, food for babies; food supplements for
humans or animals; plasters, material for dressings;
teeth filling and dental impression materials; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides; pharmaceutical and sanitary products for
dermatological use for the prevention and treatment
of skin diseases and disorders; nutritional products
and supplements for medical use; nutritional dietary
supplements for medical use; vitamin supplements.
10 – Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
__________________________________________
(260) AM 2018 94420 A
(800) 1366798
(151) 2017 08 21
(891) 2017 08 21
(731) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
(540)

MEZOVITY
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer.
__________________________________________
(260) AM 2018 94421 A
(800) 1366801
(151) 2017 01 13
(891) 2017 01 13
(731) SUBWAY IP INC.
700 South Royal Poinciana Blvd. Ste 500
Miami Springs FL 33166, USA
(540)

(591) Black, white
(531) 24.15.02; 24.15.17
(511)
29 – Salads made with various ingredients, namely
fruit, garden and vegetable salads; milk; fruit; potato
chips; processed apples.
30 – Sandwiches and wraps for consumption on or
off the premises; baked goods for consumption on or
off the premises; snacks namely pretzels, corn chips,
tortilla chips, puffed corn curls, popped corn, cakes,
pastries, cookies; dressings for salads, salad dressings used on salads, combination meals consisting
primarily of a sandwich, a snack and for consumption on or off the premises, coffee, tea, iced tea (term
too vague in the opinion of the International Bureau
– Rule 13(2)(b) of the Common Regulations).
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32 – Beverages (term too vague in the opinion of the
International Bureau – Rule 13(2)(b) of the Common
Regulations), fruit juices, vegetable juices, soft
drinks, bottled drinking water, tea flavored beverages, coffee flavored beverages, for consumption on
or off the premises; soft drink.
35 – Consumer loyalty services for commercial, promotional and advertising purposes, namely providing an incentive rewards programs for customers
through the issuance and processing of customer
loyalty points and credits, and loyalty cards for the
purchase of goods and services, and providing contests, sweepstakes, games and prizes; administration
of an incentive rewards program enabling participants to obtain discounts and complimentary goods
and services through membership; online ordering
services in the field of restaurant take-out and delivery; retail services relating to food and drink.
43 – Restaurant services, namely providing of food
and beverages for consumption on and off the premises; restaurant services featuring sandwiches;
catering services; eat-in and take-out food restaurant
services; restaurant featuring home delivery.
__________________________________________
(260) AM 2018 94423 A
(800) 1367346
(151) 2017 04 25
(891) 2017 04 25
(731) HANS PRIES GMBH & CO. KG
Im Lekkerland 1, 27777 Ganderkesee,
Germany
(540)

tion of sound or images; magnetic data carriers;
compact discs, DVDs; digital recording media; data
processing equipment; computers; computer software.
11 – Apparatus for lighting, heating, steam generating, refrigerating, drying, ventilating and water supply.
12 – Vehicles; vehicle parts as far as included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water;
transmission chains for land vehicles; transmission
shafts for land vehicles; brake segments for vehicles;
brake linings for vehicles; brakes for vehicles; brake
shoes for vehicles; vehicle chassis; automobile chassis; chassis for vehicles; chassis for automobiles;
direction signals for vehicles; bodies for vehicles;
freewheels for land vehicles; crankcases for land
vehicle components, other than for engines; horns
for vehicles; hydraulic circuits for vehicles; automobile bodies; automobile chains; mudguards; couplings for land vehicles; hubs for vehicle wheels;
bands for wheel hubs; connecting rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; axles
for vehicles; reversing alarms for vehicles; rearview
mirrors; clutches for land vehicles; windshield wipers; suspension shock absorbers for vehicles; shock
absorbers for automobiles; shock absorbing springs
for vehicles; vehicle bumpers; bumpers for automobiles; caps for vehicle petrol [gas] tanks; torsion bars
for vehicles; vehicle suspension springs; driving
chains for land vehicles.
17 – Unprocessed and semi-processed rubber, guttapercha, gum, asbestos and substitutes for all these
materials; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes [not of metal].
__________________________________________

(591) Black, white
(531) 27.05.10
(511)
6 – Common metals and their alloys; non-electric
cables and wires of common metal; ironmongery,
small items of metal hardware; pipes and tubes of
metal; goods of common metal, not included in other
classes, namely doors of metal, metal handles for
doors, metal window pulleys.

(260) AM 2018 94424 A
(800) 1366815
(151) 2017 04 24
(891) 2017 04 24
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED
1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi
Osaka 530-8203, Japan
(540)

7 – Machines for the automobile industry and machine tools; motors and engines [except for land vehicles]; machine coupling and transmission components [except for land vehicles].
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 reproduc-

152

(591) Black, white, oringe
(531) 26.05.01; 26.11.03; 26.11.08; 29.01.12
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(511)
33 – Gin; awamori [distilled rice spirits]; sake substitute; Japanese white liquor (shochu); Japanese sweet rice-based mixed liquor (shiro-zake); sake; naoshi
[Japanese liquor]; Japanese shochu-based liquor (mirin); western liquors (in general); alcoholic fruit
beverages; Japanese shochu-based beverages (chuhai); beer-flavored alcoholic beverages containing
neither malt nor oats; beer-flavored alcoholic beverages containing malt or oats (except beers and low
malt beers); Chinese liquors (in general); flavored
liquors.
__________________________________________
(260) AM 2018 94426 A
(800) 1367436
(151) 2017 07 21
(891) 2017 07 21
(731) Joint Stock Company "KRASNYJ
OCTYABR"
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24,
RU-107140 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(511)
30 – Waffles; cakes; pastries; peanut confectionery;
almond confectionery; cocoa; caramels [candy]; peppermint sweets; sweetmeats [candy]; crackers; candy; marzipan; pastilles [confectionery]; cookies; pralines; fondants [confectionery]; gingerbread; confectionery; fruit cakes; rusks; halvah; chocolate, waffle
cake, marshmallow.
__________________________________________
(260) AM 2018 94427 A
(800) 1366832
(151) 2017 08 08
(891) 2017 08 08
(731) ANDRITZ HYDRO GMBH
Eibesbrunnergasse 20, A-1120 Wien, Austria
(540)

DiOMera
(591) Black, white
(511)
9 – Data processing equipment; software; data processing apparatus; diagnostic apparatus, not for
medical purposes; electric installations for the remote control of industrial operations; regulating apparatus, electric; measuring instruments; memories for
data processing equipment; cloud servers; predictive
maintenance software.

37 – Machinery maintenance services; maintenance
of industrial machinery; maintenance services for
industrial plants; providing information relating to
the repair or maintenance of power generators.
42 – Maintenance of software; maintenance and updating of computer software; computer software
consultancy; consultancy in the field of energy-saving; information technology [IT] consultancy; cloud computing; computer system analysis; engineering services; electronic data storage; installation of
software; outsource service providers in the field of
information technology; quality control; server hosting; software as a service [SaaS]; technical project
studies; technological consultancy.
__________________________________________
(260) AM 2018 94428 A
(800) 778012
(151) 2001 12 03
(891) 2017 09 11
(731) WINTERHALTER GASTRONOM GMBH
Winterhalterstraße 2-12, 88074
Meckenbeuren, Germany
(540)

WINTERHALTER
(591) Black, white
(511)
3 – Detergents; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; bleaching preparations
and other substances for laundry use.
7 – Rinsing machines, including dishwashers; lye
cleaner as a part of dishwashers.
9 – Dosing units, including liquid dosing units and
powder dosing units, measuring instruments for
temperature, humidity, contents of chalk, dirt and
detergent in the wash water.
11 – Water purifying equipment, namely water softeners; demineralization apparatus and instruments
as well as units composed thereof, reverse osmosis
apparatus and instruments as well as units composed
thereof.
__________________________________________
(260) AM 2018 94430 A
(800) 882808
(151) 2005 12 15
(891) 2017 09 11
(731) WINTERHALTER GASTRONOM GMBH
Winterhalterstrasse 2-12, 88074
Meckenbeuren, Germany
(540)

35 – Updating and maintenance of data in computer
databases; compilation of statistics; collection and
systematisation of information into computer databases.
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(591) RAL5015 (dark-blue), RAL5012 (light-blue),
black
(531) 26.11.06; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(511)
3 – Detergents; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; bleaching preparations
and other substances for laundry use.
7 – Rinsing machines, including dishwashers; lye
cleaners as a part of dishwashers.
9 – Dosing units, including liquid dosing units and
powder dosing units, measuring instruments for temperature, humidity, contents of chalk, dirt and detergent in the wash water.
11 – Water purifying equipment, namely water softeners; demineralization apparatus and instruments
as well as units composed thereof, reverse osmosis
apparatus and instruments as well as units composed
thereof.
__________________________________________
(260) AM 2018 94431 A
(800) 917907
(151) 2007 03 13
(891) 2017 03 14
(731) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu
"RYBNA KOMPANIIA "AKVAVIT"
vul. Centralna, 1-E, s. Burlacha Balka,
m. Illichivsk, Odeska obl. 68000, Ukraine
(540)

demonstration of goods; market research; dissemination (distribution) of samples; rental of advertising
material; updating of advertising material; dissemination of advertisements; advertising; sales promotion (for others); television advertising.
__________________________________________
(260) AM 2018 94434 A
(800) 925307
(151) 2007 04 04
(891) 2017 08 29
(731) Société des Produits Nestlé SA
CH-1800 Vevey, Switzerland
(540)

KIT KAT SENSES
(591) Black, white
(511)
30 – Chocolate, chocolate products, confectionery;
bakery articles, pastries; biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees.
__________________________________________
(260) AM 2018 94436 A
(800) 935152
(151) 2007 07 13
(891) 2017 09 13
(731) GETRIEBEBAU NORD GMBH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Strasse 1, 22941 Bargteheide,
Germany
(540)

NORD
(591) Black, white
(531) 03.09.01; 03.09.24; 28.05
(511)
29 – Albumen for food; protein for human consumption; seaweed extracts for food; oysters (not live);
salted fish; caviar; bouillon concentrates; shrimps
(not live); prawns (not live); spiny lobsters (not
live); salmon; edible mussels (not live); shellfish
(not live); sea-cucumbers (not live); lobsters (not
live); herrings; liver pâté; liver; crayfish (not live);
crustaceans (not live); fish; preserved fish; fish meal
for human consumption; fish fillets; canned fish;
foods prepared from fish; sardines; preparations for
making soup; salmon; tuna fish.

(591) Black, white
(511)
9 – Heavy current engineering apparatus for fields of
conduction, namely frequency converters for electronic speed control and brake choppers.
__________________________________________
(260) AM 2018 94444 A
(800) 1366876
(151) 2017 07 24
(891) 2017 07 24
(731) Shandong Chengwu Medical Products
Factory
South Section, Huxin Road, Chengwu County,
HeZe City ShanDong Province, China
(540)

31 – Protein for animal consumption; algae for human or animal consumption; fish spawn; spiny lobsters (live); mussels (live); sea cucumbers (live);
lobsters (live); crayfish (live); crustaceans (live); live
fish; fish meal for animal consumption; oysters (live).
35 – Market study; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; organization of
trade fairs for commercial or advertising purposes;
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(591) Black, white
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(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.10; 26.01.12;
26.01.24; 28.03
(511)
10 – Needles for medical purposes; nursing appliances; surgical apparatus and instruments; droppers for
medical purposes; fleams; syringes for injections;
urological apparatus and instruments; medical apparatus and instruments; vaginal syringes; catgut.
__________________________________________
(260) AM 2018 94445 A
(800) 1366916
(151) 2017 08 01
(891) 2017 08 01
(731) Kreditanstalt für Wiederaufbau Anstalt des
öffentlichen Rechts
Palmengartenstr. 5-9 60325 Frankfurt a. Main,
Germany
(540)

KFW
(591) Black, white
(511)
36 – Financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs; insurance.
__________________________________________
(260) AM 2018 94446 A
(800) 1366952
(151) 2017 08 09
(891) 2017 08 09
(731) WORLD TRIATHLON CORPORATION
3407 W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd,
Suite 100 Tampa FL 33607, USA
(540)

(591) Black, white
(531) 26.01.24; 27.05.07; 27.05.08; 27.05.17
(511)
41 – Entertainment services namely, presentation of
athletic contests featuring running, swimming and
biking.
__________________________________________
(260) AM 2018 94448 A
(800) 1366995
(151) 2017 02 09
(891) 2017 02 09
(731) BARRY CALLEBAUT AG
Westpark, Pfingstweidstrasse 60,CH-8005
Zürich, Switzerland
(540)

(591) Black, white
(531) 25.01.25; 26.01.12; 26.01.16; 27.05.01
(511)
9 – Software; software downloaded from the Internet; software provided via apps (electronic applications).
29 – Cocoa butter; milk and dairy products; mixed
milk drinks, in particular flavored and caffeinated
mixed milk drinks; fruit toppings and jellies; nutbased decorations for food; nut-based fillings.
30 – Cocoa, cocoa powder, cocoa-based products;
beverages based on cocoa or mainly consisting of
cocoa; chocolate; fondants; chocolate paste; chocolate coatings and toppings; dessert sauce; marzipan;
chocolate-based decorations for food; sugar-based
decorations for food; edible ices; chocolate-based fillings; sugar pastes.
41 – Training and further training services in the
field of agri-food and catering services; practical teaching by means of tutorials provided to professionals
in the field of restaurant and catering services; theoretical and practical training, namely basic and advanced training for human resources development;
organization of competitions; all the aforesaid services particularly in connection with agricultural methods, cocoa bean production methods as well as the
production and processing of chocolate and chocolate goods.
__________________________________________
(260) AM 2018 94449 A
(800) 1367059
(151) 2017 06 29
(891) 2017 06 29
(731) Otkrytoe aktsionernoe obshestvo
"Ostankinskiy myasopererabaryvayushiy
kombinat
Ogorodniy proezd,18 RU-127254 Moscow,
Russian Federation
(540)

(591) Dark red, yellow
(531) 26.04.03; 26.04.04; 26.04.18; 27.05.21;
29.01.12
(511)
29 – Albumen for culinary purposes; albumin milk;
alginates for culinary purposes; almonds, ground;
animal marrow for food; apple puree; beans, preserved; black pudding; blood sausage; bone oil, edible;
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bouillon; bouillon concentrates; preparations for making bouillon; broth; broth concentrates; butter; cocoa butter; coconut butter; peanut butter; buttercream; caviar; charcuterie; cheese; fruit chips; potato
chips; clams, not live; coconut, desiccated; coconut
fat; coconut oil for food; colza oil for food; corn oil;
cranberry sauce [compote]; croquettes; crustaceans,
not live; crystallized fruits; dates; edible birds' nests;
eggs; powdered eggs; snail eggs for consumption;
fat-containing mixtures for bread slices; fatty substances for the manufacture of edible fats; fish fillets;
food products made from fish; fish meal for human
consumption; fish, not live; fish, preserved; fish,
tinned [canned (am.)]; potato flakes; frosted fruits;
frozen fruits; fruit jellies; fruit peel; fruit, preserved;
fruit preserved in alcohol; fruit pulp; fruit salads;
fruit, stewed; fruit-based snack food; fruits, tinned
[canned (am.)]; game, not live; gherkins; ginger jam;
ham; herrings, not live; hummus [chickpea paste];
isinglass for food; jams; jellies for food; vegetable
juices for cooking; lard for food; lentils, preserved;
liver; liver pâté; lobsters, not live; spiny lobsters, not
live; maize oil for food; margarine; marmalade; meat
extracts; meat jellies; meat, preserved; meat, tinned
[canned (am.)]; salted meats; milk; milk products;
mushrooms, preserved; mussels, not live; nuts,
prepared; olive oil for food; olives, preserved; onions, preserved; oysters, not live; palm kernel oil for
food; palm oil for food; liver pastes; peanuts, prepared; peas, preserved; pectin for culinary purposes;
pickles; pollen prepared as foodstuff; pork; potato
crisps; potato fritters; poultry, not live; protein milk;
black pudding [blood sausage]; raisins; rape oil for
food; rennet; vegetable salads; sardines, not live; sauerkraut; sausages in batter; sea-cucumbers, not live;
sesame oil for food; shellfish, not live; shrimps, not
live; silkworm chrysalis, for human consumption;
preparations for making soup; vegetable soup preparations; soups; soya beans, preserved, for food; suet
for food; sunflower oil for food; tahini [sesame seed
paste]; tofu; tomato juice for cooking; tomato puree;
tripe; truffles, preserved; tuna, not live; vegetables,
cooked; vegetables, dried; vegetables, preserved; vegetables, tinned [canned (am.)]; seaweed extracts for
food; whipped cream; white of eggs; yolk of eggs.
30 – Almond confectionery; almond paste; aniseed;
bee glue; beer vinegar; chocolate-based beverages;
cocoa-based beverages; coffee-based beverages; teabased beverages; biscuits; bread; bread rolls; breadcrumbs; cake dough; cake powder; cakes; candy; caramels [candy]; celery salt; cereal preparations; chewing gum; chicory [coffee substitute]; chips [cereal
products]; chocolate; chocolate beverages with milk;
confectionery for decorating Christmas trees; cocoa
beverages with milk; coffee; artificial coffee; coffee
beverages with milk; coffee flavorings [flavourings];
vegetal preparations for use as coffee substitutes;
unroasted coffee; condiments; confectionery; cookies; cooking salt; corn, milled; pop corn; corn, roas-
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ted; couscous [semolina]; crackers; ice cream; custard; edible ices; essences for foodstuffs, except etheric essences and essential oils; ferments for pastes;
flour; fondants [confectionery]; farinaceous foods;
frozen yoghurt [confectionery ices]; frozen yogurt
[confectionery ices]; fruit jellies [confectionery]; garden herbs, preserved [seasonings]; gingerbread; glucose for culinary purposes; gluten prepared as foodstuff; golden syrup; groats for human food; halvah;
honey; husked oats; binding agents for ice cream; ice
for refreshment; ice, natural or artificial; iced tea; infusions, not medicinal; liquorice [confectionery]; lozenges [confectionery]; maize, milled; maize, roasted; malt extract for food; malt for human consumption; maltose; marzipan; meal; meat pies; meat tenderizers, for household purposes; mint for confectionery; molasses for food; muesli; mustard; noodles;
nutmegs; oat-based food; crushed oats; pancakes;
pasta; pastilles [confectionery]; pastries; pâtés en
croûte; peanut confectionery; pepper; peppermint
sweets; petits fours [cakes]; piccalilli; pies; pizzas;
popcorn; powders for making ice cream; pralines;
salt for preserving foodstuffs; propolis; puddings;
quiches; ravioli; ribbon vermicelli; rice; rice cakes;
royal jelly; rusks; sandwiches; sausage binding materials; sea water for cooking; seasonings; sherbets
[ices]; sorbets [ices]; spaghetti; spices; spring rolls;
star aniseed; starch for food; preparations for stiffening whipped cream; sugar; sugar confectionery;
sushi; natural sweeteners; sweetmeats [candy]; tabbouleh; tacos; tapioca; tarts; tea; thickening agents
for cooking foodstuffs; tortillas; turmeric for food;
unleavened bread; vanilla flavorings for culinary
purposes; vanillin [vanilla substitute]; vermicelli
[noodles]; vinegar; waffles.
35 – Account auditing; 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 agency services; advertising by mail order;
updating of advertising material; dissemination of
advertising matter; rental of advertising space; cost
price analysis; telephone answering for unavailable
subscribers; business appraisals; arranging newspaper subscriptions for others; arranging subscriptions
to telecommunication services for others; business
management of performing artists; business management assistance; auctioneering; business auditing;
bill-posting; book-keeping; professional business
consultancy; business information; business inquiries; business investigations; business management
and organization consultancy; business management
consultancy; business management of hotels; business organization consultancy; commercial or Industrial management assistance; presentation of goods
on communication media, for retail purposes; price
comparison services; compilation of statistics; compilation of information into computer databases;
systemization of information into computer databa-
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ses; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; data search in computer files for others; demonstration of goods; distribution of samples; document reproduction; economic forecasting; business efficiency expert services;
employment agency services; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; computerized file management; import-export agency
services; commercial information agency services;
invoicing; personnel management consultancy; marketing research; market studies; modelling for advertising or sales promotion; news clipping services;
office machines and equipment rental; on-line advertising on a computer network; opinion polling;
organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; outdoor advertising; outsourcing
services [business assistance]; payroll preparation;
personnel recruitment; photocopying services; word
processing; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; psychological testing for the selection of personnel; public relations; publication of publicity texts; publicity;
publicity agency services; publicity material rental;
writing of publicity texts; radio advertising; relocation services for businesses; rental of advertising time on communication media; rental of photocopying
machines; rental of vending machines; sales promotion for others; secretarial services; shop window
dressing; shorthand; sponsorship search; tax preparation; television advertising; transcription of communications [office functions]; typing.
__________________________________________
(260) AM 2018 94450 A
(800) 1367135
(151) 2017 06 30
(891) 2017 06 30
(731) Public Joint Stock Company "RESEARCH
AND PRODUCTION CORPORATION
"UNITED WAGON COMPANY"
Novokuznetskaya ul., 7/11, str. 1RU-115184
Moscow, Russian Federation
(540)

handling loads; slings of metal for handling loads;
loading pallets of metal; partitions of metal.
12 – Rolling stock for railways; locomotives; tramcars; electric vehicles; refrigerated wagons [railroad
vehicles]; sleeping cars; carriages [railways]; dining
cars; tilt trucks; railway couplings; couplings for
land vehicles; trailer hitches for vehicles; clutches
for land vehicles; undercarriages for vehicles; tipping apparatus, parts of trucks and wagons; brake
linings for vehicles; brake shoes for vehicles; funnels for locomotives; brake segments for vehicles;
tailboard lifts [parts of land vehicles]; bogies for
railway cars; waggons; buffers for railway rolling
stock.
35 – Commercial intermediation services; sales promotion for others; procurement services for others
[purchasing goods and services for other businesses]; administrative processing of purchase orders;
negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties.
37 – Repair; installation services; rustproofing; boiler cleaning and repair; vehicle lubrication [greasing]; vehicle washing; electric appliance installation
and repair; heating equipment installation and repair;
air conditioning apparatus installation and repair;
furnace installation and repair; freezing equipment
installation and repair; installation, maintenance and
repair of computer hardware; machinery installation,
maintenance and repair; vehicle polishing; re-tinning; riveting; anti-rust treatment for vehicles; vehicle service stations [refuelling and maintenance]; vehicle maintenance; vehicle cleaning; vehicle breakdown repair services; repair information; interference suppression in electrical apparatus; rebuilding
engines that have been worn or partially destroyed;
rebuilding machines that have been worn or partially
destroyed; vehicle battery charging.
39 – Transport; car transport; hauling; railway transport.
__________________________________________
(260) AM 2018 94501 A
(800) 1367604
(151) 2017 07 26
(891) 2017 07 26
(731) Avon Products Inc.
601 Midland Avenue Rye NY 10580, USA
(540)

(591) Black, white
(531) 26.05.04; 28.05
(511)
6 – Goods of common metal not included in other
classes; materials of metal for railway tracks; cast
steel; foundry molds [moulds] of metal; girders of
metal; stops of metal; wheel clamps [boots]; braces
of metal for handling loads; shims; joists of metal;
platforms, prefabricated, of metal; packaging containers of metal; tanks of metal; straps of metal for

ANEW INFINITE EFFECTS
(591) Black and white
(511)
3 − Non-medicated toilet preparations; toiletries;
skin care preparations; skin moisturizers; body and
beauty care preparations; powders, cleansers, creams
and lotions, all for the face, hands and body;
cosmetic suntan preparations; soaps; shower and
bath preparations; beauty masks; talcum powder;
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nail polish; nail polish remover; false nails;
adhesives for cosmetic purposes; cosmetics; eye
cream; eye gels; eye lotions; eye make-up remover;
eye shadow; eye liner; mascara; lipstick; lip liner;
lip-gloss; make-up foundation; blusher; tissues
impregnated with cosmetic lotions; cotton sticks for
cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic
purposes; preparations for cleaning, moisturising,
colouring and styling the hair; preparations for
cleaning the teeth; shaving and aftershave
preparations; perfumes; fragrances; toilet waters;
cologne; deodorants for human beings; antiperspirants for personal use (toiletries); essential oils
(cosmetic).
__________________________________________
(260) AM 2018 94502 A
(800) 1367650
(151) 2017 06 19
(891) 2017 06 19
(731) De Grisogono SA
Chemin du Champ-des-Filles 39 CH-1228 Plan-lesOuates, Switzerland
(540) ECCENTRICA
(591) Black and white
(526)
(511) 14 - Jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric
instruments.
__________________________________________
(260) AM 2018 94507 A
(800) 1367743
(151) 2017 06 27
(891) 2017 06 27
(731) Open-Type Joint Stock Company
"ROT FRONT"
2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15
RU-115184 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Red, dark red, brown, dark brown, yellow,
light yellow, white, pink and black
(531) 03.01.06; 19.03.01; 26.01.15; 28.05; 29.01.15
(511)
30 – High-protein cereal bars; sponge cakes; pancakes; bread rolls; waffles; malt biscuits; cake frosting
[icing]; fruit jellies [confectionery]; confectionery
for decorating Christmas trees; cakes; pastries;
peanut confectionery; almond confectionery; liquorrice [confectionery]; dessert mousses [confectione-
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ry]; mint for confectionery; stick liquorice [confectionery]; pastilles [confectionery]; fondants [confectionery]; cake powder; pastry dough; frozen yogurt
[confectionery ices]; cocoa; caramels [candy]; boiled
sweets; sweetmeats [candy]; peppermint sweets;
coffee; crackers; custard; ice, natural or artificial;
edible ices; rice cakes; macaroons [pastry]; marzipan; honey; ice cream; chocolate mousses; muesli;
cocoa beverages with milk; coffee beverages with
milk; cookies; petit-beurre biscuits; pies; pralines;
gingerbread; petits fours [cakes]; confectionery;
rusks; almond paste; halvah; bread; tea; iced tea;
chocolate.
__________________________________________
(260) AM 2018 94508 A
(800) 1367794
(151) 2017 03 23
(891) 2017 03 23
(731) Union des Associations Européennes de
Football (UEFA)
Route de Genève 46 CH-1260 Nyon,
Switzerland
(540)

(591) Black and white
(531) 21.03.01; 27.07.01
(511)
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;
napkins of paper; bags of paper; 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); hand 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 notetaking; 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; ballpoint 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,
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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;
stands and containers for office articles; paper clips;
thumbtacks; drawing 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; all the aforesaid
goods are from Europe.
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; gymnastic and sporting articles; 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; video game apparatus; game consoles;
video game accessories; 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; skateboards;
coin-operated video games for game halls (arcade
games); electronic games with liquid crystal display;
joysticks for video games, manually or voice-activated joysticks for video games; lottery tickets;
scratch cards; all the aforesaid goods are from Europe; computer game joysticks; voice-activated or manually operated computer game joysticks.
__________________________________________
(260) AM 2018 94509 A
(800) 1367843
(151) 2017 07 18
(891) 2017 07 18
(731) DOMAINE CLARENCE DILLON
31 avenue Franklin D. Roosevelt F-75008
PARIS, France
(540)

BIG FRENCH BOTTLE
(591) Black and white

(511)
35 – Retail sale services for wines and alcoholic beverages; sales promotion for others; the bringing together, for the benefit of others, of wines and alcoholic beverages enabling customers to conveniently
view and purchase those goods (excluding transport).
43 – Services for providing food and drink; bar services; catering services; hotel services; tasting of
wines and alcoholic beverages (provision of beverages).
__________________________________________
(260) AM 2018 94510 A
(800) 1368058
(151) 2017 07 28
(891) 2017 07 28
(731) MERCK KGAA
Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt,
Germany
(540)

MC MEDIA PAD
(591) Black, white
(511)
1 – Culture media for microorganisms, other than for
medical and veterinary purposes.
9 – Scientific apparatus for counting colonies of
microorganisms; scanners, cameras and software for
use in microbiological laboratories.
__________________________________________
(260) AM 2018 94516 A
(800) 1367900
(151) 2017 08 01
(891) 2017 08 01
(731) Kreditanstalt für Wiederaufbau Anstalt des
öffentlichen Rechts
Palmengartenstr. 5-9 60325 Frankfurt
a. Main, Germany
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.17; 27.05.23
(511)
36 – Financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs; insurance.
__________________________________________
(260) AM 2018 94517 A
(800) 1367904
(151) 2017 08 03
(891) 2017 08 03
(731) AVON PRODUCTS, INC.
601 Midland Avenue Rye, NY 10580, USA
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(540)

(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.19
(511)
3 – Non-medicated toilet preparations; toiletries;
skin care preparations; skin moisturizers; body and
beauty care preparations; powders, cleansers, creams
and lotions, all for the face, hands and body; cosmetic suntan preparations; soaps; shower and bath
preparations; beauty masks; talcum powder; nail polish; nail polish remover; false nails; adhesives for
cosmetic purposes; cosmetics; eye cream; eye gels;
eye lotions; eye make-up remover; eye shadow; eye
liner; mascara; lipstick; lip liner; lip-gloss; make-up
foundation; blusher; tissues impregnated with cosmetic lotions; cotton sticks for cosmetic purposes;
cotton wool for cosmetic purposes; preparations for
cleaning, moisturising, colouring and styling the
hair; preparations for cleaning the teeth; shaving and
aftershave preparations; perfumes; fragrances; toilet
waters; cologne; deodorants for human beings; antiperspirants for personal use (toiletries); essential oils
(cosmetic).
__________________________________________
(260) AM 2018 94518 A
(800) 1367906
(151) 2017 08 21
(891) 2017 08 21
(731) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen,
Germany
(540)

MEZATARGA

(591) Black and white
(531) 15.07.07; 15.07.09; 18.01.21; 26.01.04;
26.01.21
(511)
3 – Soaps; perfumery; essential oils; aromatics [essential oils]; ionone [perfumery]; extracts of flowers
[perfumes]; potpourris [fragrances]; air fragrancing
preparations; fragrances for household purposes;
fragrances for automobiles; sachets for perfuming linen; scented wood; scented water; joss sticks; tissues
impregnated with cosmetic lotions; cloths impregnated with a detergent for cleaning; cloths impregnated
with polishing preparations for cleaning; vehicle
cleaning preparations; bath salts, not for medical
purposes.
5 – Salts for mineral water baths; air purifying preparations; air deodorizers; deodorants for clothing
and textiles; air deodorising preparations; automobile deodorizers; deodorants, other than for human
beings or for animals; moist wipes impregnated with
apharmaceutical lotion; disposable sanitizing wipes;
sanitary napkins for household use.
__________________________________________
(260) AM 2018 94522 A
(800) 1368175
(151) 2017 04 11
(891) 2017 04 11
(731) FERRERO S.P.A.
Piazzale Pietro Ferrero, 1,I-12051 ALBA,
CUNEO, Italy
(540)

(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer.
__________________________________________
(260) AM 2018 94520 A
(800) 1367930
(151) 2017 05 23
(891) 2017 05 23
(731) DIMITAR HRISTOV BALEV
Blvd. Vitosha No.137, apt.17 BG-1408
SOFIA, Bulgaria
(591) Black, white
(531) 19.03.03; 19.03.25; 19.13.21
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(511)
30 – Confectionery, candies and chewing gums,
candies and chewing gums without sugar.
__________________________________________

Mysteries of Karnak

electronic transmission or via the internet; computer
games, leisure and recreational software, video games and computer software, all being provided in
the form of storage media; programs for operating
electric and electronic apparatus for games, amusement and/or entertainment purposes; computer software for computer games on the internet; online games (software), in particular for online betting games, online prize games, online gambling games,
online games of skill and online casino games; computer software in the form of an app for mobile devices and computers; calculating apparatus in coinoperated machines and parts for the aforesaid goods;
apparatus for recording, transmission, processing or
reproduction of data, including sound or images,
including parts for all the aforesaid goods, except
radio sets, television receivers, hi-fi systems, video
recorders, telephone apparatus, fax machines and
telephone answering machines; computer hardware
and software for casino and amusement arcade
games, for gaming machines, slot machines or video
lottery gaming machines or games of chance via the
internet; electric, electronic, optical or automatic apparatus, for identifying data carriers, identity cards
and credit cards, bank notes and coins; electric, electronic or optical alarm and monitoring installations,
including video cameras and apparatus for image
transmission and image processing; data processing
apparatus and computers, including data processing
apparatus and computers being components for data
networks and parts facilitating data network communications; electric wiring harnesses; circuit boards,
printed circuit boards (electronic components) and
combinations thereof being assemblies and parts for
apparatus, included in class 9.

(591) Black, white
(511)
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; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus; musical
jukeboxes and parts for the aforesaid automatic machines; automatic cash dispensers, automatic money
counting and money changing machines; coin-operated mechanisms; computer and video games; games software for use on any computer platform, including electronic entertainment and games consoles;
computers game programs; video games (software);
computer games provided through a global computer
network or supplied by means of multi-media electronic broadcast or through telecommunications or

28 – Games; toys; gymnastic and sporting articles
not included in other classes; decorations for christmas trees; gaming apparatus (including coin-operated apparatus); coin-operated arcade games (machines); games for amusement arcades (included in this
class); coin-operated video gaming apparatus; video
games apparatus adapted for use with external screens or monitors only; casino fittings, namely roulette
tables, roulette wheels; coin-operated automatic gaming machines and gaming machines, in particular
for gaming arcades, with or without a prize payout;
electronic or electrotechnical gaming apparatus, automatic gaming machines, gaming machines, slot
machines operated by coins, tokens, banknotes, tickets or by means of electronic, magnetic or biometric storage media, in particular for commercial
use in casinos and amusement arcades, with or
without a prize payout; automatic gaming machines
and gaming machines, in particular for commercial
use in casinos and gaming arcades, with or without a
prize payout; coin-operated gaming machines and/or
electronic money-based gaming apparatus (machines), with or without prizes; housings adapted for
gaming machines, gaming apparatus and automatic

(260) AM 2018 94668 A
(800) 1368734
(151) 2017 07 06
(891) 2017 07 06
(731) LU SHENG ZHONG
102# No.7, 1st Alley Wujiao Gate Western
Dist., Gurao Town, Chaoyang Dist.,
Shantou Guangdong, China
(540)
(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511)
9 – Computer memories; data processing apparatus;
portable telephones; telephone set sheath; headphones; cabinets for loudspeakers; cameras [photography]; theft prevention installations, electric; batteries, electric; chargers for electric batteries.
__________________________________________
(260) AM 2018 94669 A
(800) 1368833
(151) 2017 06 07
(891) 2017 06 07
(731) ADP GAUSELMANN GMBH
Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,
Germany
(540)
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gaming machines, operated by means of coins, tokens, tickets or by means of electronic, magnetic or
biometric storage media, in particular for commercial use in casinos and gaming arcades, with or
without a prize payout; electronic games; electronic
game entertainment apparatus and parts thereof; video output game machines; drawing apparatus for
prize games and lotteries, draws or raffles; housings
of metal, plastic and/or wood for coin-operated automatic machines; apparatus for games (including video games), other than adapted for use with external
screens or monitors only; electropneumatic and electric slot machines with pulling handles (gaming machines); gaming tables, in particular for table football, billiards, sliding games; flying discs (toys) and
darts; gaming machines, namely, electric, electronic
or electromechanical apparatus for bingo games, lotteries or video lottery games and for betting offices,
connected or unconnected to a computer network;
LCD games consoles; automatic gaming machines;
automatic lottery machines; all the aforesaid automatic gaming machines operating in networks; apparatus and devices for accepting and storing money,
being fittings for the aforesaid automatic machines,
included in this class.
__________________________________________
(260) AM 2018 94670 A
(800) 1368845
(151) 2017 06 14
(891) 2017 06 14
(731) BSH HAUSGERÄTE GMBH
Carl-Wery-Str. 34 81739 München, Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 26.01.06; 27.05.10
(511)
7 – Electric household and kitchen machines and
apparatus, included in this class, in particular electric
kitchen machines and apparatus, including grinders,
beaters and kneading apparatus, fruit presses, juice
extractors, juice centrifuges, mincing machines, cutting apparatus, electrically powered tools, tin openers, knife sharpening apparatus, and machines and
apparatus for making beverages and/or preparing
food, beverage pumps for dispensing chilled beverages; electric vending machines for beverages or
foods, automatic vending machines; electrical apparatus for sealing plastics (packaging); electric waste
disposal devices, including waste disposers and waste presses; dishwashers; electric machines and apparatus for treating laundry and clothing (included in
this class), including washing machines, spin dryers;
ironing presses, ironing machines, included in this
class; electric household cleaning equipment, including electric window cleaning equipment, electric
shoe polishers and vacuum cleaners, wet and dry va-
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cuuming apparatus; robotic vacuum cleaners, robots
for household chores; parts for all the aforesaid
goods, included in this class; hoses, tubes, dust filters and dust filter bags, all for vacuum cleaners.
11 – Apparatus for heating, steam generating and
cooking, in particular ovens, baking, roasting, grilling, toasting, defrosting and heating devices, water
heaters, immersion heaters, slow-cookers, microwave ovens, waffle irons (electric), egg cookers, deepfat fryers (electric); electric tea and coffee machines,
espresso coffee machines, automatic coffee machines (included in this class); refrigerating apparatus,
in particular refrigerators, chest freezers, refrigerated
cabinets, beverage cooling apparatus, fridge-freezers, freezers, ice machines and apparatus; drying
apparatus, in particular including tumble dryers, laundry drying machines, hand dryers, hair dryers;
infrared lamps (other than for medical use); heated
cushions, not for medical purposes; apparatus for ventilating, in particular fans; blankets, electric, not for
medical purposes; extractor hood filters, extractor
hood equipment and extractor hoods, air conditioning apparatus and devices for improving air quality,
air humidifiers, air deodorising apparatus, fragrance
dispensing apparatus (not for personal use); air purifying apparatus, apparatus for water supply and sanitary purposes, in particular including fittings for
steam generating, ventilating and water supply installations; water heaters, storage water heaters and
instantaneous water heaters; kitchen sinks; heat
pumps; parts for all the aforesaid goods, included in
this class; mechanical taps (dispensers) for dispensing chilled beverages for use in combination with
apparatus for chilling beverages (other than vending
machines).
__________________________________________
(260) AM 2018 94672 A
(800) 1368846
(151) 2017 06 14
(891) 2017 06 14
(731) BSH HAUSGERÄTE GMBH
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 01.15.15; 27.05.17
(511)
7 – Electric household and kitchen machines and
apparatus, included in this class in particular electric
kitchen machines and apparatus, including grinders,
beaters and kneading apparatus, fruit presses, juice
extractors, juice centrifuges, mincing machines, cutting apparatus, electrically powered tools, tin openers, knife sharpening apparatus, and machines and
apparatus for making beverages and/or preparing
food, beverage pumps for dispensing chilled bevera-
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ges; electric vending machines for beverages or
foods, automatic vending machines; electrical apparatus for sealing plastics (packaging); electric waste
disposal devices, including waste disposers and waste presses; dishwashers; electric machines and apparatus for treating laundry and clothing (included in
this class), including washing machines, spin dryers;
ironing presses, ironing machines, included in this
class; electric household cleaning equipment, including electric window cleaning equipment, electric
shoe polishers and vacuum cleaners, wet and dry vacuuming apparatus; robotic vacuum cleaners, robots
for household chores; parts for all the aforesaid
goods, included in this class; hoses, tubes, dust filters and dust filter bags, all for vacuum cleaners.
11 – Apparatus for heating, steam generating and
cooking, in particular ovens, baking, roasting, grilling, toasting, defrosting and heating devices, water
heaters, immersion heaters, slow-cookers, microwave ovens, waffle irons (electric), egg cookers, deepfat fryers (electric); electric tea and coffee machines,
espresso coffee machines, automatic coffee machines (included in this class); refrigerating apparatus,
in particular refrigerators, chest freezers, refrigerated
cabinets, beverage cooling apparatus, fridge-freezers, freezers, ice machines and apparatus; drying
apparatus, in particular including tumble dryers, laundry drying machines, hand dryers, hair dryers; infrared lamps (other than for medical use); heated
cushions, not for medical purposes; blankets, electric, not for medical purposes; apparatus for ventilating, in particular fans; extractor hood filters, extractor hood equipment and extractor hoods, air conditioning apparatus and devices for improving air
quality, air humidifiers, air deodorising apparatus,
fragrance dispensing apparatus (not for personal
use); air purifying apparatus, apparatus for water
supply and sanitary purposes, in particular including
fittings for steam generating, ventilating and water
supply installations; water heaters, storage water heaters and instantaneous water heaters; kitchen sinks;
heat pumps; parts for all the aforesaid goods, included in this class; mechanical taps (dispensers) for
dispensing chilled beverages for use in combination
with apparatus for chilling beverages (other than
vending machines).
__________________________________________
(260) AM 2018 94673 A
(800) 1368848
(151) 2017 06 14
(891) 2017 06 14
(731) BSH HAUSGERÄTE GMBH
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany
(540)

(591) Black, white

(531) 15.01.13; 26.03.23; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17
(511)
7 – Electric household and kitchen machines and apparatus, included in this class, in particular electric
kitchen machines and apparatus, including grinders,
beaters and kneading apparatus, fruit presses, juice
extractors, juice centrifuges, mincing machines, cutting apparatus, electrically powered tools, tin
openers, knife sharpening apparatus, and machines
and apparatus for making beverages and/or preparing food, beverage pumps for dispensing chilled
beverages; electric vending machines for beverages
or foods, automatic vending machines; electrical apparatus for sealing plastics (packaging); electric waste disposal devices, including waste disposers and
waste presses; dishwashers; electric machines and
apparatus for treating laundry and clothing (included
in this class), including washing machines, spin dryers; ironing presses, ironing machines, included in
this class; electric household cleaning equipment,
including electric window cleaning equipment, electric shoe polishers and vacuum cleaners, wet and dry
vacuuming apparatus; robotic vacuum cleaners,
robots for household chores; parts for all the aforesaid goods, included in this class; hoses, tubes, dust
filters and dust filter bags, all for vacuum cleaners.
11 – Apparatus for heating, steam generating and
cooking, in particular ovens, baking, roasting, grilling, toasting, defrosting and heating devices, water
heaters, immersion heaters, slow-cookers, microwave ovens, waffle irons (electric), egg cookers, deepfat fryers (electric); electric tea and coffee machines,
espresso coffee machines, automatic coffee machines (included in this class); refrigerating apparatus,
in particular refrigerators, chest freezers, refrigerated
cabinets, beverage-cooling apparatus, fridge-freezers, freezers, ice machines and apparatus; drying
apparatus, in particular including tumble dryers, laundry drying machines, hand dryers, hair dryers;
infrared lamps (other than for medical use); heated
cushions, not for medical purposes; blankets, electric, not for medical purposes; apparatus for ventilating, in particular fans; extractor hood filters, extractor hood equipment and extractor hoods, air conditioning apparatus and devices for improving air quality, air humidifiers, air deodorising apparatus, fragrance dispensing apparatus (not for personal use); air
purifying apparatus, apparatus for water supply and
sanitary purposes, in particular including fittings for
steam generating, ventilating and water supply installations; water heaters, storage water heaters and instantaneous water heaters; kitchen sinks; heat pumps;
parts for all the aforesaid goods, included in this
class; mechanical taps (dispensers) for dispensing
chilled beverages for use in combination with apparatus for chilling beverages (other than vending machines).
__________________________________________
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(260) AM 2018 94675 A
(800) 1368849
(151) 2017 06 14
(891) 2017 06 14
(731) BSH HAUSGERÄTE GMBH
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 11.03.18; 26.03.23; 27.05.01; 27.05.10
(511)
11 – Apparatus for heating, steam generating and
cooking, in particular ovens, baking, roasting, grilling, toasting, defrosting and heating devices, water
heaters, immersion heaters, slow-cookers, microwave ovens, waffle irons (electric), egg cookers, deepfat fryers (electric); electric tea and coffee machines,
espresso coffee machines, automatic coffee machines (included in class 11); refrigerating apparatus, in
particular refrigerators, chest freezers, refrigerated
cabinets, beverage-cooling apparatus, fridge-freezers, freezers, ice machines and apparatus; drying
apparatus, in particular including tumble dryers,
laundry drying machines, hand dryers, hair dryers;
infrared lamps (other than for medical use); heated
cushions, not for medical purposes; blankets, electric, not for medical purposes; apparatus for ventilating, in particular fans; extractor hood filters, extractor hood equipment and extractor hoods, air conditioning apparatus and devices for improving air quality, air humidifiers, air deodorising apparatus, fragrance dispensing apparatus (not for personal use); air
purifying apparatus, apparatus for water supply and
sanitary purposes, in particular including fittings for
steam generating, ventilating and water supply installations; water heaters, storage water heaters and
instantaneous water heaters; kitchen sinks; heat
pumps; parts for all the aforesaid goods, included in
this class; mechanical taps (dispensers) for dispensing chilled beverages for use in combination with
apparatus for chilling beverages (other than vending
machines).
__________________________________________
(260) AM 2018 94676 A
(800) 1368850
(151) 2017 06 14
(891) 2017 06 14
(731) BSH HAUSGERÄTE GMBH
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München,
Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 11.03.18; 26.03.23; 27.05.01; 27.05.10
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(511)
11 – Apparatus for heating, steam generating and
cooking, in particular ovens, baking, roasting, grilling, toasting, defrosting and heating devices, water
heaters, immersion heaters, slow-cookers, microwave ovens, waffle irons (electric), egg cookers, deepfat fryers (electric); electric tea and coffee machines,
espresso coffee machines, automatic coffee machines (included in class 11); refrigerating apparatus, in
particular refrigerators, chest freezers, refrigerated
cabinets, beverage-cooling apparatus, fridge-freezers, freezers, ice machines and apparatus; drying
apparatus, in particular including tumble dryers,
laundry drying machines, hand dryers, hair dryers;
infrared lamps (other than for medical use); heated
cushions, not for medical purposes; blankets, electric, not for medical purposes; apparatus for ventilating, in particular fans; extractor hood filters, extractor hood equipment and extractor hoods, air
conditioning apparatus and devices for improving air
quality, air humidifiers, air deodorising apparatus,
fragrance dispensing apparatus (not for personal
use); air purifying apparatus, apparatus for water
supply and sanitary purposes, in particular including
fittings for steam generating, ventilating and water
supply installations; water heaters, storage water heaters and instantaneous water heaters; kitchen sinks;
heat pumps; parts for all the aforesaid goods, included in this class; mechanical taps (dispensers) for
dispensing chilled beverages for use in combination
with apparatus for chilling beverages (other than
vending machines).
__________________________________________
(260) AM 2018 94678 A
(800) 1368909
(151) 2017 07 28
(891) 2017 07 28
(731) APPLE INC.
1 INFINITE LOOP, CUPERTINO CA 95014,
USA
(540)

IPOD NANO
(591) Black, white
(511)
9 – 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.
__________________________________________
(260) AM 2018 94683 A
(800) 1369000
(151) 2017 07 27
(891) 2017 07 27
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(731) Public Joint Stock Company
"INTER RAO UES"
ul. Bol'shaja Pirogovskaja, dom 27, str.2
RU-119435 Moskva, Russian Federation
(540)

ENERGY WITHOUT
BORDERS
(591) Black, white
(511)
4 – Industrial oil; lubricants; dust laying compositions; fuel; lighting fuel; candles; wicks for candles.
6 – Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electric cables and
wires of common metal; ironmongery, small items
of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes;
goods of common metal not included in other classes. ores.
7 – Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and
transmission components, except for land vehicles;
agricultural implements other than hand-operated;
incubators for eggs.
9 – Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity.
35 – Cost price analysis; employment agencies; computerized file management; accounting; efficiency
experts; opinion polling; marketing studies; business
information; business investigations; marketing research; personnel recruitment; business management
and organization consultancy; personnel recruitment;
professional business consultancy; news clipping
services; arranging newspaper subscriptions for others; payroll preparation; business management assistance; commercial or industrial management assistance; office machines and equipment rental; systemization of information into computer databases;
business inquiries; tax preparation.
36 – Credit bureaux; debt collection agencies; real
estate agencies; brokerage; financial analysis; hirepurchase financing; issue of tokens of value; capital
investment; insurance information; financial information; clearing, financial; insurance consultancy;
financial consultancy; stock exchange quotations; financial management; factoring; financial evaluation
[insurance, banking, real estate]; loans [financing];
pawnbrokerage; charitable fund raising; financial
sponsorship; mortgage banking; actuarial services.
37 – Maintenance and repair of motors and engines,
including turbine engines.
39 – Distribution of energy; electricity distribution.
42 – Engineering; quality control; styling [industrial
design]; surveying.
__________________________________________

(260) AM 2018 94685 A
(800) 1369001
(151) 2017 07 27
(891) 2017 07 27
(731) Public Joint Stock Company
"INTER RAO UES"
ul. Bol'shaja Pirogovskaja, dom 27, str. 2
RU-119435 Moskva, Russian Federation
(540)

energy beyond borders
(591) Black, white
(511)
6 – Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electric cables and
wires of common metal; ironmongery, small items
of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes.
7 – Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements other than hand-operated;
incubators for eggs.
9 – Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity.
35 – Import-export agency services; commercial information agency services; cost price analysis; account auditing; employment agency services; computerized file management; book-keeping; business efficiency expert services; demonstration of goods;
transcription of communications [office functions];
opinion polling; market studies; on-line advertising
on a computer network; business information; compilation of statistics; business investigations; marketing research; personnel recruitment; business management and organization consultancy; personnel management consultancy; professional business consultancy; business management of performing artists;
news clipping services; advertising; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; business appraisals; payroll preparation; data search in computer files for others; business management assistance; commercial or Industrial management assistance; economic forecasting;
auctioneering; sales promotion for others; office machines and equipment rental; rental of advertising time on communication media; business inquiries;
procurement services for others [purchasing goods
and services for other businesses]; tax preparation;
drawing up of statements of accounts; public relations.
36 – Credit bureaux; real estate agencies; financial
analysis; hire-purchase financing; issuance of tokens
of value; investment of funds; insurance information; financial information; clearing, financial; insurance consultancy; financial consultancy; stock ex-

#14 2018 07 25

165

sasaqonlo niSnebi

change quotations; financial evaluation [insurance,
banking, real estate]; loans [financing]; charitable
fund raising; financial sponsorship; mortgage banking; real estate management.
37 – Maintenance and repair of motors and engines,
including turbine engines.
39 – Distribution of energy; electricity distribution;
transport services; arranging of travel tours.
40 – Energy production.
42 – Technical research; quality control; styling [industrial design]; conducting technical project studies; surveying; engineering.
45 – Legal services.
__________________________________________
(260) AM 2018 94747 A
(800) 1371375
(151) 2017 07 10
(891) 2017 07 10
(731) LIMITED LIABILITY COMPANY
"PREMIORI"
vul. Levanevskogo, 91, m. Bila Tserkva,
Kyivska oblast 09100, Ukraine
(540)

(591) Black, white
(531) 26.11.03; 26.11.06; 26.11.09; 27.05.01;
27.05.15; 27.05.17
(511)
12 – Automobile tires; casings for pneumatic tires;
inner tubes for pneumatic tires; vehicle wheels; pneumatic tires; tires for vehicle wheels.
__________________________________________
(260) AM 2018 94762 A
(800) 1370730
(151) 2017 01 24
(891) 2017 01 24
(731) FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS,
Association constituée selon la loi du 1er
juillet 1901, reconnue d'utilité publique par
décret du 13 juillet 1923 Stade Roland Garros,
2, avenue Gordon Bennett, F-75016 PARIS,
France
(540)

(591) Black and white
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(531) 26.01.04; 26.01.18; 26.01.21; 27.05.22
(511)
3 – Perfumery products; Cologne and perfume, cosmetic products; cosmetic skin-tanning preparations;
cosmetic preparations for protecting the skin from
the sun; cosmetic preparations for application after
exposure to the sun; cosmetic preparations for skintanning without exposure to the sun; toilet soaps; lotions for bath and grooming; lotions for beard and
skin; after-shave lotions; salts, oils and gels for bath
and grooming; essential oils; beauty products, powders, blush, nail polish, lipstick, talcum powders;
shampoos; hair lotions; sanitary preparations for personal use, deodorants for personal use; dentifrices.
18 – Leather goods; handbags, traveling bags, in general, luggage trunks and suitcases, traveling sets,
extra-flat carrying cases, briefcases, purses, wallets,
money belts and card cases; umbrellas, parasols and
walking sticks.
28 – Games including video game machines; video
games, electronic games; toys, plush toys, playing
cards, gymnastic and sporting articles including articles for practicing tennis, beach tennis, mini-tennis,
paddle tennis and court tennis, rackets for tennis,
beach tennis, mini- tennis, paddle tennis and court
tennis, nets for tennis, mini-tennis, beach tennis, paddle tennis and court tennis, gut and strings for rackets, including balls for tennis, beach tennis, minitennis, paddle tennis and court tennis, knee guards
[sports articles], elbow guards [sports articles], shin
guards [sporting goods], protective paddings [parts
of sports suits]; wristbands for sports (sporting
items); men's athletic supporters; scooters, skateboards, roller skates, electric or non-electric.
35 – Organization of tennis promotional events, beach tennis, mini-tennis, court tennis or paddle tennis;
advertising; advertising, including promoting the goods and services of others by means business partnership (sponsoring) and licenses; rental of advertising space; Production of films and of promotional
films, dissemination of advertising matter; advertising mailing services; dissemination of advertising
material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); publication of promotional and advertising
texts; advertising and promotion on radio, television
and the Internet; interactive advertising; advice and
assistance in business management and organization
in particular for sports clubs, professional business
consultancy, efficiency experts, business information, business investigations, business research, business information, market studies, statistical information, organization of exhibitions for advertising promotion (sponsoring), organization of events for promotional purposes, administrative management of
exhibition sites for advertising purposes; collection
and compilation of press clippings and information
relating to news, cultural and/or sports organization
and management of incentive promotional activities
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for tennis, beach tennis, mini-tennis, court tennis or
paddle tennis including via the means of loyalty
cards (financial sponsorship, advertising) team and
player clubs, television advertising in connection
with sports events; advertising sponsorship; radio,
television and on the Internet, also in the form of
sponsorship; advertising marketing or sponsorship of
sports events; professional consultancy in the field
of administrative management of advertising and
sponsorship of sports events; rental of sales stands;
reception services and host and hostess reception.
38 – Communication services especially via cable,
satellite, radio relay, sound program channels, television, telephone, telegraph, data communication, by
videophone, visiophone, video conference, telex,
telegram and by all remote data processing means
(including the Internet) by videotex, (in particular on
terminals, computer peripheral devices or electronic
and/or digital equipment) in particular, in the audiovisual and/or multimedia sectors; transmission and
broadcasting of radio and television programs and
more generally of multimedia programs for interactive or other use; interactive communication services, electronic transmission of digital data (images,
sound, files); transmission of messages, images, sounds assisted by computer; communications by computer terminals; communications (transmission) on
an open or closed global computer network; telecommunication services, namely, services for the
transmission of interactive television program selection via televisions; rental of access time to a database; provision of access to a global computer network
(such as the Internet) exhibitions and exhibition services; transmission of video-on-demand footage;
news agency services; provision of chat rooms on
the Internet; provision of on-line forums.
41 – Education services and training in tennis, beach
tennis, mini-tennis, court tennis, paddle tennis and
trades linked to the world of tennis, beach tennis,
mini-tennis, paddle tennis and court tennis; organization of sports competitions, in particular, events
between clubs or graduates; organization of contests;
arranging of award ceremonies, rewards; entertainment services including television and radio entertainment; sporting and cultural activities; Sports leadership in clubs, information on education, entertainment, sports, sporting and cultural events, including
online events; information and advisory services in
the field of sports media and on all media including
via a computer database or the Internet; publication
of books, reviews, magazines, teaching manuals,
educational cards in all media; book lending; Production of non-promotional films or telefilms, production of shows, television programs, reports, debates, video recordings, sound recordings; rental of video recordings, phonograph recordings, sound recordings, films and video tapes, audio tapes, cinematographic projection apparatus; electronic game servi-

ces provided from a computer database or over the
Internet; audio and video equipment rental services;
online publication of electronic books and magazines; publication of texts other than advertising texts,
especially electronically; editing of programs, broadcasts, debates, reports; organization and conducting
of colloquiums, conferences, congresses; organization of exhibitions for cultural, sporting or educational purposes; organization of seminars and practical training courses (demonstrations); booking of
seats for shows; news reporters services; videotaping; photographic services, namely taking of photographs; photographic reporting; gambling services;
club services, namely,entertainment; ticket-booking
services for entertainment, sporting and cultural
events; electronic library services for providing
electronic information (including archive information) in the form of electronic texts, information and
audio and/or video data, games and entertainment;
electronic game services provided by means of the
Internet; information and advisory services in the
field of sports from a computer database or the Internet; arranging and conducting of seminars and
workshops for tennis, mini-tennis, beach tennis,
paddle tennis and court tennis; tennis courts, beach
tennis, mini-tennis, paddle tennis and court tennis
and certification courses provided by a tennis
professor, beach tennis, mini-tennis, paddle tennis
and court tennis; Athletic enhancement camps (training), holiday camps (entertainment), health clubs
(physical training), physical education, corresponddence courses, educational examination, practical
training (demonstration), rental of tennis or court
tennis courts, rental of stadium facilities, rental of
sports equipment except vehicles; timing of sports
events, providing sports facilities.
__________________________________________
(260) AM 2018 94768 A
(800) 1370864
(151) 2017 09 13
(891) 2017 09 13
(731) IQ NUTRITION, LLC
400 Garden City Plaza, c/o Moritt Hock &
Hamroff LLP Garden City NY 11530, USA
(540)

IQ NUTRITION
(591) Black and white
(511)
5 – Food supplements; dietetic foods and beverages
adapted for medical purposes; dietetic foods and
beverages adapted for medical use; dietary and nutritional supplements; vitamin preparations; infant
formula; food for babies.
29 – Dried fruits and vegetables; milk and milk products, excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt.
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30 – Processed cereal; cereal based snack food; breakfast cereals; ready-to-eat cereals.
__________________________________________
(260) AM 2018 94837 A
(800) 476538
(151) 1983 03 25
(891) 2017 09 01
(731) VEKA AKTIENGESELLSCHAFT
Dieselstrasse 8, 48324 SENDENHORST,
Germany
(540)

(531) 26.04.03; 26.04.09; 26.04.22; 27.05.05
(511)
19 – Building materials; windows and roller shutters
of plastic materials.
__________________________________________
(260) AM 2018 94851 A
(800) 1342027
(151) 2016 12 15
(891) 2017 04 24
(731) Eagle Investment SICAV plc,
acting on behalf of ITT FUND
Alpine House, Naxxar Road, SGN 9032
San Gwann, Malta
(540)

CRYSTAL MINERS
(591) Black, white
(511)
9 – Games software; software programs for video
games; interactive video game programs; games
(cartridges for computer -) [software]; games (cartridges for video -) [software]; software; educational
software; application software; community software;
interactive computer software; programs for
computers; electronic components for gambling
machines; games cartridges for use with electronic
games apparatus; coin-operated musical automata
[juke boxes]; automated teller machines [ATM]; all
of the aforementioned goods not in the field of
computer software and/or computer hardware for
analyzing and/or evaluating communication services.
28 – Games; sports games; manipulative games;
mechanical games; musical games; electronic
games; parlor games; board games; quiz games;
apparatus for games; arcade games; skill and action
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games; electronic hand-held game units; handheld
computer games; lottery wheels; lottery tickets; slot
machines [gaming machines]; automatic gaming
machines; coin-operated amusement machines; billoperated gaming equipment; LCD game machines;
counters for games; amusement apparatus for use in
arcades; arcade game machines.
41 – Gambling; operating lotteries; prize draws
[lotteries]; organising and conducting lotteries;
games equipment rental; casino services; providing
casino facilities; leasing of casino games; providing
casino facilities [gambling]; providing of casino and
gaming facilities; casino, gaming and gambling
services; providing amusement arcade services;
video arcade services.
__________________________________________
(260) AM 2018 94853 A
(800) 1347222
(151) 2017 01 30
(891) 2017 08 25
(731) adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,
Germany
(540)

Hexenkessel
(591) Black, white
(526)
(511)
9 – Computer software; computer and video games
software; games software for use on any computer
platform, including electronic entertainment and
games consoles; computer game programs;
computer games; video games (software); computer
games provided through a global computer network
or supplied by means of multi-media electronic
broadcast or through telecommunications or
electronic transmission or via the internet; computer
games, leisure and recreational software, video
games software and computer software, all being
provided in the form of storage media; programs for
operating electric and electronic apparatus for
games, amusement and/or entertainment purposes;
computer software for automatic lottery machines;
computer software for computer games on the
internet; online games (software), in particular for
online betting games, online prize games, online
gambling games, online games of skill and online
casino games; computer software in the form of an
app for mobile devices and computers; computer
software for casino and amusement arcade games,
for gaming machines, slot machines or video lottery
gaming machines or games of chance via the
internet.
__________________________________________
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(260) AM 2018 94854 A
(800) 1371897
(151) 2017 09 20
(891) 2017 10 12
(731) NOVARTIS AG
CH-4002 Basel, Switzerland
(540)

ZIEXTENZO
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
__________________________________________
(260) AM 2018 94859 A
(800) 1371460
(151) 2017 05 20
(891) 2017 05 20
(731) BEIERSDORF AG
Unnastrasse 48 20253 Hamburg, Germany
(540)

URBAN SKIN
(591) Black and white
(511)
3 – Body and beauty care preparations for cosmetic
purposes.
__________________________________________
(260) AM 2018 94860 A
(800) 1371465
(151) 2017 08 04
(891) 2017 08 04
(731) Joint Stock Company
"YUZHURALKONDITER"
ul. Darvina, d. 12 RU-454087 Chelyabinsk,
Russian Federation
(540)

ice for refreshment; ice, natural or artificial; edible
ices; candy; rice cakes; maltose; marzipan; custard;
honey; royal jelly for human consumption, not for
medical purposes; ice cream; flour; 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]; cookies; pies; pizzas; fondants [confectionery]; popcorn; powders for
making ice cream; pralines; condiments; meat tenderizers for household purposes; cereal preparations;
oat-based food; propolis; gingerbread; spices; puddings; cake powder; ravioli; chewing gum, not for
medical purposes; rice; spring rolls; sugar; aniseed;
pastry dough; confectionery; malt for human consumption; salt for preserving foodstuffs; cooking
salt; celery salt; spaghetti; seasonings; preparations
for stiffening whipped cream; rusks; breadcrumbs;
sushi; sandwiches; tabbouleh; tacos; tapioca; almond
paste; tortillas; fruit cakes; 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; vinegar.
__________________________________________
(260) AM 2018 94861 A
(800) 1371481
(151) 2017 02 24
(891) 2017 02 24
(731) MANIFATTURA RIESE S.P.A.
Via S. Lodovico, 6 I-42010 RIO SALICETO
(Reggio Emilia), Italy
(540)

Merendinka hit – biskwit
(591) Black and white
(511)
30 – Aromatic preparations for food; flavorings, other than essential oils, for cakes; star aniseed;
sponge cakes; pancakes; buns; bread rolls; vanillin
[vanilla substitute]; waffles; vermicelli [noodles];
coffee flavorings; natural sweeteners; sausage binding materials; sea water for cooking; glucose for
culinary purposes; mustard; thickening agents for
cooking foodstuffs; artificial coffee; vegetal preparations for use as coffee substitutes; confectionery
for decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut confectionery; almond confectionery; pasta; 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;
groats for human food; corn, milled; corn, roasted;
meat pies; turmeric; couscous [semolina]; noodles;

(591) Black and white
(531) 07.11.10; 18.03.21
(511)
25 – Ready-made clothing; blouses; waterproof clothing; clothing for sports; dresses; suits; pinafore dresses; chemises; bandanas [neckerchiefs]; underwear;
boas [necklets]; teddies [undergarments]; corsets
[underclothing]; boots for sports; stockings; socks;
shirts; shirt yokes; shirt fronts; bodices [lingerie];
short-sleeve shirts; hats; coats; hoods [clothing];
tunics; blousons; belts [clothing]; tights; collars [clothing]; neck bands [parts of clothing]; bathing suits;
panties; neckties; detachable collars; ready-made li-
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nings [parts of clothing]; scarfs; gabardines [clothing]; sweatshirts; jackets [clothing]; skirts; gloves
[clothing]; jerseys [clothing]; leggings [trousers];
knitwear [clothing]; maillots [jerseys]; sports jerseys; hosiery; sweaters; jumpers; muffs [clothing];
cloaks; sports skirts; skorts; trousers; short trousers;
parkas; furs [clothing]; pyjamas; bath robes; cuffs;
ponchos, sandals; saris; sarongs; neck warmers; arm
warmers [clothing]; leggings [leg warmers]; shrugs
[clothing]; shoes; shawls; sashes for wear; overcoats;
outerclothing; petticoats; boots; fur stoles; T-shirts;
polo shirts; bermuda shorts; combinations [clothing];
veils [clothing]; berets; caps with visors; bonnets;
dressing gowns; slippers; clogs; clothing, footwear,
headgear.
__________________________________________
(260) AM 2018 94862 A
(800) 1371527
(151) 2017 04 07
(891) 2017 04 07
(731) SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT
Dröschistrasse 15 FL-9495 Triesen,
Liechtenstein
(540)

СВАРОВСКИ

(591) Black and white
(511)
9 – Spectacles and spectacle frames, optical glasses,
lenses of all kinds, sun glasses; earphones, headphones, audio speakers; handheld computers, tablet
computers, laptop computers, personal digital assistants, electronic organizers, electronic note pads,
mobile telephones, cameras, video cameras, USB
flash drives, stylus pens for use with touch screens;
optical measuring instruments, opto-electrical apparatus, fine mechanical parts for optical apparatus;
binoculars; opera-glasses, telescopic sights, magnifying glasses, lensometers, optical apparatus of all
kinds, collimators, rifle scopes, oculars; multifunctional electronic devices that enable the user to
measure, track, analyze, display, upload and transmit
data related to physical activity, fitness, general
health, exercise and wellness; electronic clothing accessories that enable the user to measure, track,
analyze, display, upload and transmit data related to
physical activity, fitness, general health, exercise
and wellness; wearable electronic accessories that
enable the user to measure, track, analyze, display,
upload and transmit data related to physical activity,
fitness, general health, exercise and wellness; multifunctional electronic devices for receiving, storing
and/or transmitting of data and messages; multifunctional electronic devices that enable the user to keep
track of or manage personal information; wearable
devices; global positioning system (GPS) devices;
wearable activity trackers; smart watches; watchbands that communicate data to other electronic devices; smart glasses; smartbands; smart bracelets;
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connected bracelets (measuring instruments); calorie
meters; electronic heart rate recorders [other than for
medical use]; pedometers; altimeters; USB-compatible data storage devices; battery chargers; solar
battery chargers; accessories, parts, components, and
bags, cases and covers for all of the foregoing goods;
cases especially made for photographic apparatus
and instruments; protective helmets for sports; warning triangles fox vehicles, reflectors for road safety,
in particular reflecting signalling boards and road
signs, reflective bands and reflective clothing for pedestrian safety.
11 – Chandeliers and pendant chandelier, lighting
units and apparatus, chandelier parts of glass or crystal, light panels, flat panel lighting apparatus; reflectors and lights for vehicles; bathroom and kitchen
plumbing fittings.
14 – Goods in precious metals or coated therewith,
namely, tiaras of precious metal, jewelry of precious
metals, jewelry coated with precious metals; jewelry
and imitation jewelry; horological and chronometric
instruments; genuine and costume jewelry; jewelry
ornaments; necklaces; earrings; bracelets; bangles;
rings being jewelry; jewelry brooches; charms being
jewelry; pendants; jewelry chains of precious metals;
trinkets being jewelry; lockets; pins being jewelry;
tie pins; cuff links and tie clips; medallions; key holders included in this class; key and bag rings
[trinkets or fobs] of precious metal; key and bag tags
[trinkets or fobs] of precious metal; key and bag
chains of precious metal; jewelry cases; small items
of jewelry of glass, natural or artificial precious stones, plastic, common or precious metal for personal
use; watches and clocks; watches with wireless communication function; watches incorporating a memory function; watch bands; watch glasses; watch
parts; cases adapted for holding watches and clocks;
key chains; jewelry travel rolls.
16 – Paper, cardboard; 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; packing paper; paper ribbons; bags, envelopes and pouches of paper for packaging; boxes
of cardboard or paper; brochures, catalogues, manuals, books, prospectuses and greeting cards; packaging pouches, packaging wrappers and packaging
bags of plastic; labels (not of textile); notebooks;
scrapbooks; calendars; writing instruments, pens,
pencils; pen cases; penholders; pencil holders; school supplies [stationery]; paperweights; passport holders.
20 – Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane,
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wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics; chests, showcases,
beds, sofas, armchairs, chairs, coat stands, shelves,
serving trolleys; curtain rods, mirrors, room dividers
and wind chimes, bead curtains for decoration; hand
mirrors (cosmetic mirrors, dressing table mirrors);
kennels for household pets; cushions; mobiles (decoration); bins, not of metal; book rests [furniture];
bottle caps, not of metal; bottle casings of wood;
bottle closures, not of metal; bottle racks; boxes of
wood or plastic; chests, not of metal; chests of drawers; clothes hooks, not of metal; coat hangers; coat
hooks, not of metal; curtain holders, not of textile
material; curtain hooks; curtain rails; curtain rings;
door fittings, not of metal; door handles, not of metal; flower pot pedestals; flower-stands [furniture];
keyboards for hanging keys; knobs, not of metal;
letter boxes, not of metal or masonry; magazine
racks; nameplates, not of metal; number plates, not
of metal.
25 – Clothing; footwear; headgear; braces for clothing [suspenders].
35 – Retail services and retail store services, wholesale services, online retail and wholesale services,
retail store services provided via a global computer
network, advertising; electronic advertising and promotional services including emails, on-line advertising on a computer network, opinion polling services, services related to business promotion activities of all kinds, including distribution of samples,
advertising, telemarketing, promotional information
campaigns, organization of exhibitions, fair trade organization, all connected with the sale of a variety of
goods, including cosmetics, perfumes, wearable
computer products, activity and fitness trackers,
headphones and earphones, USB sticks, USB flash
drives, USB compatible data storage devices, stylus
pens for use with touch-screens, speakers and speaker systems, in particular portable loudspeakers,
bags, cases and covers specifically designed for headphones, computers, digital assistants and mobile
telephones, sunglasses, spectacles (optics), spectacle
cases, field glasses, binoculars, telescopes, lamps,
chandeliers, chandelier parts, lighting apparatus, gemstones, glass gemstones, cut glass stones, jewelry
stones of faceted glass, genuine and costume jewelry, clocks and watches, stationery, writing instruments, bags, wallets, key chains, card holders, clothing, shoes, textile goods, furniture, mirrors, picture
frames, decorative articles primarily made of glass,
figurines, vases, glass bowls, glass candle holders
and votives, drinking glasses, hair ornaments, decorations for Christmas trees, smokers' articles, business management and organisation consultancy;
shop window dressing; organisation of fairs and
exhibitions for commercial or advertising purposes;
publicity, sales promotion for others; business con-

sultancy and assistance in relation to establishment,
management and operation of retail stores and/or
franchises; marketing research; marketing studies;
production of advertising films; bringing together,
for the benefit of others, a variety of goods/ including cosmetics, perfumes, wearable computer products, activity and fitness trackers, headphones and
earphones, USB sticks, USB flash drives, USB compatible data storage devices, stylus pens for use with
touch-screens, speakers arid speaker systems, in
particular portable loudspeakers, bags, cases and covers specifically designed for headphones, computers, digital assistants and mobile telephones, sunglasses, spectacles (optics), spectacle cases, field glasses, binoculars, telescopes, lamps, chandeliers,
chandelier parts, lighting apparatus, gemstones, glass
gemstones, cut glass stones, jewelry stones of faceted glass, genuine and costume jewelry, clocks and
watches, stationery, writing instruments, bags, wallets, key chains, card holders, clothing, shoes, textile goods, furniture, mirrors, picture frames, decorative articles primarily made of glass, figurines, vases, glass bowls, glass candle holders and votives,
drinking glasses, hair ornaments, decorations for
Christmas trees, smokers' articles (excluding the
transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods; bringing together, for the benefit of others, a variety of goods, including cosmetics, perfumes, wearable computer
products, activity and fitness trackers, headphones
and earphones, USB sticks, USB flash drives, USB
compatible data storage devices, stylus pens for use
with touch- screens, speakers and speaker systems,
in particular portable loudspeakers, bags, cases and
covers specifically designed for headphones, computers, digital assistants and mobile telephones, sunglasses, spectacles (optics), spectacle cases, field glasses, binoculars, telescopes, lamps, chandeliers, chandelier parts, lighting apparatus, gemstones, glass
gemstones, cut glass stones, jewelry stones of faceted glass, genuine and costume jewelry, clocks and
watches, stationery, writing instruments, bags, wallets, key chains, card holders, clothing, shoes, textile goods, furniture, mirrors, picture frames, decorative articles primarily made of glass, figurines,
vases, glass bowls, glass candle holders and votives,
drinking glasses, hair ornaments, decorations for
Christmas trees, smokers' articles (excluding the
transport thereof), enabling customers to examine
such products on a web site and purchase those
goods conveniently.
37 – Installation, maintenance and repair services in
this class; clock, watch and jewelry maintenance and
repair; interior design (upholstery); upholstery repair; furniture maintenance; construction information, construction; mining extraction; property and
real estate development (building and construction
of); property development services, namely construction, maintenance and renovation of property;
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maintenance of property, land, residential and commercial premises and other real estate for residential,
commercial, industrial, recreational, resort and tourism purposes; construction, building, development,
repair, renovation, maintenance and installation of
commercial, industrial and residential properties,
offices, houses, apartments, shopping centres, entertainment centres, leisure, resorts, sanitary installations and other facilities; consultancy, advice and
information in relation to aforesaid services.
40 – Treatment of materials; processing of glass gemstones; custom manufacture of jewelry (for others).
__________________________________________
(260) AM 2018 94863 A
(800) 1371528
(151) 2017 04 07
(891) 2017 04 07
(731) SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT
Dröschistrasse 15 FL-9495 Triesen,
Liechtenstein
(540)

SWAROVSKI
(591) Black and white
(511)
9 – Spectacles and spectacle frames, optical glasses,
lenses of all kinds, sun glasses; earphones, headphones, audio speakers; handheld computers, tablet
computers, laptop computers, personal digital assistants, electronic organizers, electronic note pads,
mobile telephones, cameras, video cameras, USB
flash drives, stylus pens for use with touch screens;
optical measuring instruments, opto-electrical apparatus, fine mechanical parts for optical apparatus;
binoculars; opera-glasses, telescopic sights, magnifying glasses, lensometers, optical apparatus of all
kinds, collimators, rifle scopes, oculars; multifunctional electronic devices that enable the user to
measure, track, analyze, display, upload and transmit
data related to physical activity, fitness, general
health, exercise and wellness; electronic clothing
accessories that enable the user to measure, track,
analyze, display, upload and transmit data related to
physical activity, fitness, general health, exercise
and wellness; wearable electronic accessories that
enable the user to measure, track, analyze, display,
upload and transmit data related to physical activity,
fitness, general health, exercise and wellness; multifunctional electronic devices for receiving, storing
and/or transmitting of data and messages; multifunctional electronic devices that enable the user to
keep track of or manage personal information; wearable devices; global positioning system (GPS)
devices; wearable activity trackers; smartwatches;
watchbands that communicate data to other electronic devices; smart glasses; smartbands; smart bracelets; connected bracelets (measuring instruments);
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calorie meters; electronic heart rate recorders [other
than for medical use]; pedometers; altimeters; USBcompatible data storage devices; battery chargers;
solar battery chargers; accessories, parts, components, and bags, cases and covers for all of the foregoing goods; cases especially made for photographic
apparatus and instruments; protective helmets for
sports; warning triangles for vehicles, reflectors for
road safety, in particular reflecting signalling boards
and road signs, reflective bands and reflective clothing for pedestrian safety.
__________________________________________
(260) AM 2018 94864 A
(800) 1371533
(151) 2017 03 14
(891) 2017 03 14
(731) LTD "VALENTA-INTELLEKT"
ul. Generala Dorokhova, d. 18, str.
2 RU-119530 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black and white
(511)
3 – Breath freshening sprays; balms other than for
medical purposes; gum balms, not for medical purposes; gelling agents for oral care, not for medical
purposes; creams for leather; cosmetic creams; lotions for cosmetic purposes; after-shave lotions;
toothpastes; dentifrices; prophylactic toothpastes,
not for medical purposes; preparations for cleaning
teeth; mouth washes, not for medical purposes; dental rinses for gums; mouth rinses, not for medical
purposes; preparations for the care of mouth, not for
medical purposes; preparations for the care of teeth,
not for medical purposes; preparations for the care of
gums, not for medical purposes; elixir for gums, not
for medical purposes; elixir for oral care, not for
medical purposes; cosmetic preparations for skin
care; cosmetics.
5 – Pharmaceuticals and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes, including
balms for medical purposes; lotions for veterinary
purposes; dog lotions; lotions for pharmaceutical
purposes; liniments; ointments for pharmaceutical
purposes; pharmaceutical preparations for skin care;
adjuvants for medical purposes; oral care preparations for medical purposes, including dentifrices,
mouthwashes; medicated dentifrices; treatment and
prophylactic toothpastes (medicated); elixirs [pharmaceutical preparations] including elixir for gums;
elixir for oral care.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; demonstration of
goods including the goods in classes 03, 05; market
studies; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes; organization of trade fairs
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for commercial or advertising purposes; presentation
of goods on communication media, for retail purposes; sales promotion for others, including relating
to the goods in class 03, 05; distribution of samples;
dissemination of advertising matter; procurement
services for others [purchasing goods and services
for other businesses], including relating to goods in
class 03, 05.
__________________________________________
(260) AM 2018 94866 A
(800) 1371542
(151) 2017 05 10
(891) 2017 05 10
(731) PROCREDIT HOLDING AG & CO. KGAA
Rohmerplatz 33-37 60486 Frankfurt am
Main, Germany
(540)

(591) Black and white
(531) 01.05.02; 27.05.01
(511)
9 – Information technology and audio-visual, multimedia and photographic devices, data storage
devices, credit cards, encoded credit cards, magnetic
credit cards, banking cards [encoded or magnetic],
cash cards [encoded], cash cards [magnetic], software for facilitating secure credit card transactions;
payment terminals, money dispensing and sorting
devices, terminals for electronically processing credit card payments, automated teller machines [atm].
35 – Advertising; business management; business
assistance, management and administrative services,
business inquiries; administrative data processing,
administrative services relating to credit card registration, business management consultancy, personnel
management consultancy, business organization
consultancy; business analysis, research and information services, business information, business data
analysis services, analysis of business information,
cost price analysis, economic information services
for business purposes, economic forecasting, commercial information agencies, economic forecasting
and analysis; business administration; clerical services.
36 – Financial and monetary services, and banking,
currency trading and exchange services, currency
trading and exchange services, financial transfers
and transactions, and payment services, financial
customs brokerage services, cash, check (cheque)
and money order services, card services, cheque
guarantee card services, bank cheque card services,
processing of debit card payments, processing of
credit card payments, financial information, data,
advice and consultancy services, consultations relating to banking, online banking, securities and com-

modities trading services, clearing, financial, financial evaluation [insurance, banking, real estate], financing and fund management services, loan and
credit, and lease-finance services, loans [financing],
financial investment, fund investment services, provident fund services; insurance services; real estate
affairs.
38 – Telecommunication services, telecommunications in financial affairs, electronic communication
services for preparing financial information, electronic communications services relating to credit card
authorization, electronic communication services for
banks; computer communication and internet access,
providing user access to global computer networks,
providing telecommunications connections to a
global computer network.
42 – IT programming services, it consultancy, advisory and information services, advisory services
relating to computer programming, providing information on computer technology and programming
via a web site; consultancy and research services in
the fields of science, engineering and information
technology, provision of scientific information, advice and consultancy in relation to carbon offsetting;
hosting services and software as a service and rental
of software, cloud computing; software development, programming and implementation, design of
information systems relating to finance, software
design for other; computer system analysis; computer system design; data duplication and conversion
services, data coding services; data encryption services; creating programmes for data processing; server hosting; electronic monitoring of credit card
activity to detect fraud via the internet.
__________________________________________
(260) AM 2018 94867 A
(800) 1371543
(151) 2017 05 10
(891) 2017 12 10
(731) PROCREDIT HOLDING AG & CO. KGAA
Rohmerplatz 33-37 60486 Frankfurt am
Main, Germany
(540)

(591) Red, blue, yellow, green, orange, violet
(531) 01.05.02; 27.05.01; 29.01.15
(511)
9 – Information technology and audio- visual, multimedia and photographic devices, data storage devices, credit cards, encoded credit cards, magnetic
credit cards, banking cards [encoded or magnetic],
cash cards [encoded], cash cards [magnetic], software for facilitating secure credit card transactions;
payment terminals, money dispensing and sorting
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devices, terminals for electronically processing credit card payments, automated teller machines [atm].
35 – Advertising; business management; business
assistance, management and administrative services,
business inquiries; administrative data processing,
administrative services relating to credit card registration, business management consultancy, personnel
management consultancy, business organization consultancy; business analysis, re-search and information services, business information, business data
analysis services, analysis of business information,
cost price analysis, economic information services
for business purposes, economic forecasting, commercial information agencies, economic forecasting
and analysis; business administration; clerical services.
36 – Financial and monetary services, and banking,
currency trading and exchange services, currency
trading and exchange services, financial transfers
and transactions, and payment services, financial
customs brokerage services, cash, check (cheque)
and money order services, card services, cheque
guarantee card services, bank cheque card services,
processing of debit card payments, processing of
credit card payments, financial information, data,
advice and consultancy services, consultations relating to banking, online banking, securities and commodities trading services, clearing, financial, financial evaluation [insurance, banking, real estate], financing and fund management services, loan and
credit, and lease-finance services, loans [financing],
financial investment, fund investment services, provident fund services; insurance services; real estate
affairs.
38 – Telecommunication services, telecommunications in financial affairs, electronic communication
services for preparing financial information, electronic communications services relating to credit card
authorization, electronic communication services for
banks; computer communication and internet access,
providing user access to global computer networks,
providing telecommunications connections to a global computer network.
42 – IT programming services, it consultancy, advisory and information services, advisory services
relating to computer programming, providing information on computer technology and programming
via a web site; consultancy and research services in
the fields of science, engineering and information technology, provision of scientific information, advice
and consultancy in relation to carbon off-setting;
hosting services and software as a service and rental
of software, cloud computing; software development, programming and implementation, design of
information systems relating to finance, software
design for other; computer system analysis; computer system design; data duplication and conversion
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services, data coding services; data encryption services; creating programmes for data processing; server
hosting; electronic monitoring of credit card activity
to detect fraud via the internet.
__________________________________________
(260) AM 2018 94868 A
(800) 1371545
(151) 2017 06 01
(891) 2017 06 01
(731) APPLE INC.
1 Infinite Loop Cupertino CA 95014, USA
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.17
(511)
42 – Providing information in the fields of computer
hardware and software development; application
service provider (ASP) services featuring computer
software and providing online non-downloadable
software, namely, computer software for creating,
authoring, distributing, downloading, transmitting,
receiving, playing, editing, extracting, encoding, decoding, displaying, storing and organizing text,
graphics, images, audio, video, and multimedia content, computer software for personal information
management, database management software, database synchronization software, voice recognition
software, speech to text conversion software, voiceenabled software applications, computer software for
accessing, browsing and searching online databases,
computer software for the redirection of messages,
Internet e-mail, and/or other data to one or more electronic handheld devices from a data store on or
associated with a personal computer or a server,
computer software used to process voice commands
and create audio responses to voice commands,
computer software for dictation, computer software
for scheduling appointments, reminders, and events
on an electronic calendar, computer software for
organizing and accessing phone numbers, addresses,
and other personal contact information, computer
software for providing travel directions, computer
software for enabling hands-free use of a mobile
phone through voice recognition, and computer software for making reservations at hotels and
restaurants; providing search engines for obtaining
data via the internet and other electronic communications networks; creating indexes of online information, sites and other resources available on global
computer networks for others; providing information, news and commentary in the field of computer
and information technology; computerized analysis
of data, namely, searching and retrieving customized
information at the user's specific request via the
Internet.
__________________________________________
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(260) AM 2018 94870 A
(800) 1371554
(151) 2017 06 14
(891) 2017 06 14
(731) BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 81739 München,
Germany
(540)

use); air purifying apparatus, apparatus for water
supply and sanitary purposes, in particular including
fittings for steam generating, ventilating and water
supply installations; water heaters, storage water
heaters and instantaneous water heaters; kitchen
sinks; heat pumps; parts for all the aforesaid goods,
included in this class; mechanical taps (dispensers)
for dispensing chilled beverages for use in combination with apparatus for chilling beverages (other
than vending machines).
__________________________________________

(591) Black and white
(531) 05.03.13; 05.03.15; 17.01.01; 27.05.10
(511)
7 – Electric household and kitchen machines and
apparatus, included in this class, in particular electric
kitchen machines and apparatus, including grinders,
beaters and kneading apparatus, fruit presses, juice
extractors, juice centrifuges, mincing machines, cutting apparatus, electrically powered tools, tin openers, knife sharpening apparatus, and machines and
apparatus for making beverages and/or preparing
food, beverage pumps for dispensing chilled beverages; electric vending machines for beverages or
foods, automatic vending machines; electrical apparatus for sealing plastics (packaging); electric waste
disposal devices, including waste disposers and waste presses; dishwashers; electric machines and apparatus for treating laundry and clothing (included in
this class), including washing machines, spin dryers;
ironing presses, ironing machines, included in this
class; electric household cleaning equipment, including electric window cleaning equipment, electric
shoe polishers and vacuum cleaners, wet and dry
vacuuming apparatus; robotic vacuum cleaners, robots for household chores; parts for all the aforesaid
goods, included in this class; hoses, tubes, dust filters and dust filter bags, all for vacuum cleaners.
11 – Apparatus for heating, steam generating and
cooking, in particular ovens, baking, roasting, grilling, toasting, defrosting and heating devices, water
heaters, immersion heaters, slow cookers, microwave ovens, waffle irons (electric), egg cookers, deep
fat fryers (electric); electric tea and coffee machines,
espresso coffee machines, automatic coffee machines (included in this class); refrigerating apparatus,
in particular refrigerators, chest freezers, refrigerated
cabinets, beverage-cooling apparatus, fridge-freezers, freezers, ice machines and apparatus; drying
apparatus, in particular including tumble dryers,
laundry drying machines, hand dryers, hair dryers;
infrared lamps (other than for medical use); heated
cushions, not for medical purposes; blankets, electric, not for medical purposes; apparatus for ventilating, in particular fans; extractor hood filters, extractor hood equipment and extractor hoods, air
conditioning apparatus and devices for improving air
quality, air humidifiers, air deodorising apparatus,
fragrance dispensing apparatus (not for personal

(260) AM 2018 94903 A
(800) 1371978
(151) 2017 07 13
(891) 2017 07 13
(731) "KONTI-RUS" JOINT STOCK COMPANY
ul. Zolotaia, 13, RU-305000 Kursk, Russian
Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 05.03.14; 05.05.20; 10.03.07; 26.04.04;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.19
(511)
30 – Buns; bread rolls; waffles; malt biscuits; fruit
jellies [confectionery]; candy decorations for cakes;
confectionery; confectionery for decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut confectionery;
almond confectionery; caramels [candy]; sweetmeats
[candy]; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; crackers; candy; macaroons [pastry]; marzipan;
dessert mousses [confectionery]; chocolate-coated
nuts; stick liquorice [confectionery]; pastilles [confectionery]; cookies; biscuits; petit-beurre biscuits;
pies; fondants [confectionery]; pralines; gingerbread;
petits fours [cakes]; spring rolls; sugar confectionery; chocolate-based spreads; chocolate spreads containing nuts; rusks; tarts; pastry dough; almond
paste; cake dough; chocolate decorations for cakes;
halvah; chocolate.
__________________________________________
(260) AM 2018 94907 A
(800) 1372043
(151) 2017 07 13
(891) 2017 07 13
(731) "KONTI-RUS" JOINT STOCK COMPANY
ul. Zolotaia, 13, RU-305000 Kursk, Russian
Federation

#14 2018 07 25

175

sasaqonlo niSnebi

(540)

(591) Black and white
(511)
10 – Reusable glass dropper bottles for administerring medication sold empty; reusable plastic dropper
bottles for administering medication sold empty.

(591) Blue, violet, purple, white
(531) 05.03.14; 05.05.20; 10.03.07; 26.04.04;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.19; 27.05.24;
29.01.13
(511)
30 – Buns; bread rolls; waffles; malt biscuits; fruit
jellies [confectionery]; candy decorations for cakes;
confectionery; confectionery for decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut confectionery;
almond confectionery; caramels [candy]; sweetmeats
[candy]; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; crackers; candy; macaroons [pastry]; marzipan;
dessert mousses [confectionery]; chocolate-coated
nuts; stick liquorice [confectionery]; pastilles [confectionery]; cookies; biscuits; petit-beurre biscuits;
pies; fondants [confectionery]; pralines; gingerbread;
petits fours [cakes]; spring rolls; sugar confectionery; chocolate-based spreads; chocolate spreads containing nuts; rusks; tarts; pastry dough; almond paste; cake dough; chocolate decorations for cakes;
halvah; chocolate.
__________________________________________
(260) AM 2018 94934 A
(800) 1373365
(151) 2017 11 07
(891) 2017 11 07
(731) APPLE INC.
1 Infinite Loop Cupertino CA 95014, USA
(540)

(591) Black and white
(531) 05.07.13; 27.05.05
(526) Pay Cash
(511)
36 – Electronic payment and funds transfer services.
__________________________________________

34 – Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised
of flavorings in liquid form, other than essential oils,
used to refill electronic cigarette cartridges; electronic cigarettes; electronic cigarettes for use as an alternative to traditional cigarettes; electronic hookahs; smokeless cigar vaporizer pipes; smokeless
cigarette vaporizer pipe.
__________________________________________
(260) AM 2018 94936 A
(800) 1373380
(151) 2017 09 11
(891) 2017 09 11
(731) APPLE INC.
1 Infinite Loop Cupertino CA 95014, USA
(540)
(591) Black and white
(511)
9 – Computer software for use in creating, editing,
and adding animation, graphics, and special effects
to video and multimedia content.
__________________________________________
(260) AM 2018 94938 A
(800) 1373387
(151) 2017 09 12
(891) 2017 09 12
(731) MYOSA PTY LTD
44 Siganto Drive Helensvale QLD 4212,
Australia
(540)

(591) Black and blue
(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04
(511)
10 – Intra-oral appliances and devices, including
mandibular advancement splints (a medical device)
and other intra-oral appliances and devices used to
treat sleep disorders.

(260) AM 2018 94935 A
(800) 1373372
(151) 2017 09 08
(891) 2017 09 08
(731) CHUBBY GORILLA, INC.
1407 N. Batavia St, Ste 111 Orange CA
92867, USA
(540)

CHUBBY GORILLA
176

21 – Reusable glass containers and vials for medication sold empty for personal use; reusable plastic
containers and vials for medication sold empty for
personal use; reusable glass bottles, sold empty, not
for medical use, not for drinking purposes; reusable
plastic bottles, sold empty, not for medical use, not
for drinking purposes.

41 – Education and training services relating to snoring and sleep disorders including such services
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associated with the use of medical devices for snoring and sleep disorders.
44 – Medical and medical assistance services including such services for the treatment of snoring and
sleep disorders and use of medical devices for snoring and sleep disorders.
__________________________________________
(260) AM 2018 94939 A
(800) 1373388
(151) 2017 09 12
(891) 2017 09 12
(731) MYOSA PTY LTD
44 Siganto Drive Helensvale QLD 4212,
Australia
(540)

(591) Black and dark blue
(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.04
(511)
10 – Intra-oral appliances and devices, including
mandibular advancement splints (a medical device)
and other intra-oral appliances and devices used to
treat sleep disorders.
41 – Education and training services relating to snoring and sleep disorders including such services
associated with the use of medical devices for
snoring and sleep disorders.
44 – Medical and medical assistance services including such services for the treatment of snoring and
sleep disorders and use of medical devices for snoring and sleep disorders.
__________________________________________

preparations for medical purposes; blood solvent;
chemical preparations for medicinal purposes; chemical preparations for medical or veterinary purposes; chemical preparations for sanitary use; pharmaceutical preparations for immunity adjustment;
vitamin preparations; vaccines; dietary supplements;
therapeutic drugs and agents; chemico-pharmaceutical preparations; bacteriological preparations for
medical and veterinary use.
__________________________________________
(260) AM 2018 95015 A
(800) 1374284
(151) 2017 04 27
(891) 2017 04 27
(731) MARKEN LIMITED
Ground Floor, 107 Power Road Chiswick
London W4 5PY, United Kingdom
(540)

(591) Black and white
(531) 26.05.04; 27.05.05; 27.05.21
(511)
35 – Mail sorting services.
39 – Transport; packaging and storage of goods;
transportation logistics; distribution services; logistics and supply chain management services relating
to storage, transportation and delivery of goods for
others; packaging articles for transportation and delivery; delivery services; transportation routing;
computerized tracking and tracing of packages in
transit; warehousing and storage services; mail distribution services; courier services.
__________________________________________

(260) AM 2018 94941 A
(800) 1372453
(151) 2017 08 17
(891) 2017 08 17
(731) SK BIOPHARMACEUTICALS CO., LTD.
221, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si
Gyeonggi-do, Republic of Korea
(540)

(260) AM 2018 95022 A
(800) 1374478
(151) 2017 08 12
(891) 2017 08 12
(731) CABANİ AYAKKABI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Küçük Organize Sanayi Bölgesi Atatürk
Bulvarı No:82 Cabani İş Merkezi K:1
Başakşehir İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; dietetic food and substances for medical or veterinary
purposes; sanitary preparations for medical use; biological preparations for medical purposes; biochemical preparations for medical purposes; chemical
preparations for pharmaceutical purposes; preparations of trace elements for human and animal use; ferments for pharmaceutical purposes; biotechnological

(591) White and navy blue
(531) 26.04.22; 26.04.24; 26.13.25; 27.05.24;
29.01.12
(511)
18 – Unworked or semi-worked leather and animal
skins, imitations of leather, stout leather, leather
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used for linings; goods made of leather, imitations of
leather or other materials, designed for carrying
items, included in this class; bags, wallets, boxes and
trunks made of leather or stout leather; keycases,
trunks [luggage], suitcases, umbrellas; parasols; sun
umbrellas; walking sticks; whips; harness; saddlery;
stirrups; straps of leather (saddlery).
25 – Clothing, including underwear and outerclothing, other than special purpose protective clothing;
socks, mufflers [clothing]; shawls, bandanas, scarves, belts [clothing], footwear, shoes, slippers, sandals; headgear, hats, caps with visors, berets, caps
[headwear], skull caps.
__________________________________________
(260) AM 2018 95044 A
(800) 1374627
(151) 2017 09 15
(891) 2017 09 15
(731) APPLE INC.
1 Infinite Loop Cupertino CA 95014, USA
(540)

(591) white, blue and purple
(531) 16.03.01; 26.01.01; 26.01.16; 26.04.01;
26.04.04; 26.04.10; 29.01.13
(511)
9 – Computer software for use in creating, editing,
importing, exporting, and sharing video and multimedia content, adding animation, graphics, music,
sound effects, and special effects to video and multimedia content, and posting video and multimedia
content to websites and social media platforms.
__________________________________________
(260) AM 2018 95046 A
(800) 1374694
(151) 2017 09 21
(891) 2017 09 21
(731) TART OPTICAL ENTERPRISES LLC
23679 Calabasas Road #753 Calabasas
CA 91302, USA
(540)

(511)
9 – Eyeglass frames; frames for spectacles and sunglasses.
__________________________________________
(260) AM 2018 95062 A
(800) 1344642
(151) 2016 09 28
(891) 2017 06 01
(731) Limited Liability Company "TATNAIL"
Orenburgsky Trakt ul., d. 128, Kazan
RU-420048 Republic of Tatarstan,
Russian Federation
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.10
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soap; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; adhesives for
cosmetic purposes; depilatory wax; mustache wax;
creams for leather; adhesives for affixing false
eyelashes; adhesives for affixing false hair; nail polish; beauty masks; oils for cleaning purposes; oils
for cosmetic purposes; nail art stickers; false nails;
grinding preparations; lacquer-removing preparations; make-up removing preparations; nail care
preparations; false eyelashes; tissues impregnated
with cosmetic lotions; tissues impregnated with
make-up removing preparations; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetics; mascara; degreasers
other than for use in manufacturing processes.
8 – Hand tools and implements, hand-operated; depilation appliances, electric and non-electric; sharpening instruments; nail clippers, electric or nonelectric; nail nippers; blades [hand tools]; manicure
sets; manicure sets, electric; pedicure sets; nail files;
nail files, electric; tweezers; hair-removing tweezers;
fingernail polishers, electric or non-electric; cuticle
tweezers; eyelash curlers.
11 – Apparatus for heating, drying; drying apparatus
and installations; drying apparatus; ultraviolet ray
lamps, not for medical purposes; disposable sterilization pouches; sterilizers.
14 – Precious metals and their alloys; jewelry, precious stones; horological and chronometric instruments; paste jewellery.

(591) Black and white
(531) 24.01.15
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16 – Paper and cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs [printed]; stationery;
adhesives [glues] for stationery or household pur-
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poses; artists' materials; typewriters and office requisites [except furniture]; instructional and teaching
material [except apparatus]; plastic materials for
packaging; printing type; printing blocks; paintbrushes; tissues of paper for removing make-up; face
towels of paper; stencil plates.
21 – Household or kitchen utensils and containers;
combs and sponges; brushes, except paintbrushes;
articles for cleaning purposes; steel wool; glass, unworked or semi-worked, except building glass; glassware, porcelain and earthenware; abrasive sponges
for scrubbing the skin; make-up sponges; sponges
for household purposes; toilet sponges; containers
for household or kitchen use; material for brushmaking; toilet cases; gloves for household purposes;
cosmetic utensils; toilet utensils; make-up removing
appliances; dusting apparatus, non-electric; cosmetic
spatulas; brushes; eyebrow brushes; nail brushes.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; import-export agency services; demonstration of goods; commercial
information and advice for consumers [consumer
advice shop]; provision of an on-line marketplace
for buyers and sellers of goods and services; presentation of goods on communication media, for
retail purposes; auctioneering; sales promotion for
others; procurement services for others [purchasing
goods and services for other businesses].
44 – Medical services; hygienic and beauty care for
human beings; depilatory waxing; manicuring; massage; hairdressing; beauty salon services; health counselling; tattooing; visagists' services; solarium services.
__________________________________________
(260) AM 2018 95243 A
(800) 1374983
(151) 2017 04 14
(891) 2017 04 14
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
"PharmFirma "SOTEX"
d.11, pos. Belikovo, selskoe poselenie,
Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky,
municipalny rayon RU-141345 Moscowskaya
obl., Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17; 28.05
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.
__________________________________________

(260) AM 2018 95244 A
(800) 1374993
(151) 2017 06 19
(891) 2017 06 19
(731) Joint-Stock Company
"OBNINSKORGSINTEZ"
57 Kievskoye Shosse, RU-249032 Obninsk,
Kaluga region, Russian Federation
(540)

TURTLE RACE
(591) Black, white
(511)
1 – Acetate of cellulose, unprocessed; acetates [chemicals]; acetic anhydride; acetone; acetylene; acids;
acidulated water for recharging accumulators; acrylic resins, unprocessed; actinium; additives, chemical, to drilling muds; additives, chemical, to fungicides; additives, chemical, to insecticides; additives,
chemical, to motor fuel; adhesives for billposting;
adhesives for industrial purposes; adhesives for wall
tiles; adhesives for wallpaper; agar-agar; agglutinants for concrete; agricultural chemicals, except
fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides;
albumin [animal or vegetable, raw material]; albuminized paper; alcohol; aldehydes; alginates for industrial purposes; alginates for the food industry;
alkalies; alkaline iodides for industrial purposes;
alkaline metals; alkaline-earth metals; alkaloids;
alum; alumina; aluminium acetate; aluminium alum;
aluminium hydrate; aluminium iodide; aluminium
silicate; americium; ammonia [volatile alkali] for industrial purposes; ammonia alum; ammonia; ammonium aldehyde; amyl acetate; anhydrides; anhydrous ammonia; animal albumen [raw material];
animal carbon preparations; anthranilic acid; antiboil preparations for engine coolants; anti-frothing
solutions for accumulators; anti-knock substances
for internal combustion engines; anti-tarnishing chemicals for windows; antifreeze; antimony oxide;
antistatic preparations, other than for household purposes; argon; arsenic; arsenious acid; artificial resins, unprocessed; artificial sweeteners [chemical
preparations]; astatine; auxiliary fluids for use with
abrasives; bacterial preparations other than for
medical and veterinary use; bacteriological preparations for acetification; bacteriological preparations
other than for medical and veterinary use; balm of
gurjun [gurjon, gurjan] for making varnish; barium;
baryta paper; baryta; barytes; bases [chemical preparations]; basic gallate of bismuth; bate for dressing
skins; baths for galvanizing; bauxite; beer preserving
agents; beer-clarifying and preserving agents; bentonite; benzene derivatives; benzene-based acids;
benzoic acid; berkelium; bicarbonate of soda for
chemical purposes; bichloride of tin; bichromate of
potassium; bichromate of soda; biochemical catalysts; biological preparations, other than for medical
or veterinary purposes; birdlime; bismuth subnitrate
for chemical purposes; bismuth; blue vitriol; blue-
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print paper; borax; boric acid for industrial purposes;
brake fluid; brazing preparations; brickwork preservatives, except paints and oils; bromine for chemical
purposes; calcined soda; calcium carbide; californium; camphor, for industrial purposes; carbide;
carbolineum for the protection of plants; carbon disulfide; carbon for filters; carbonates; carbonic acid;
casein for industrial purposes; casein for the food
industry; catalysts; catechu; caustic soda for Industrial purposes; caustics for industrial purposes; cement [metallurgy]; cement for mending broken articles; cement preservatives, except paints and oils; cement-waterproofing chemicals, except paints; ceramic compositions for sintering [granules and powders]; ceramic glazings; ceramic materials in particulate form, for use as filtering media; chemical additives for oils; chemical condensation preparations;
chemical preparations for decarbonising engines;
chemical preparations for facilitating the alloying of
metals; chemical preparations for protection against
wheat blight [smut]; chemical preparations for scientific purposes, other than for medical or veterinary
use; chemical preparations for smoking meat; chemical preparations to prevent mildew; chemical preparations, except pigments, for the manufacture of enamel; chemical substances for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes;
chemical substances for preserving foodstuffs; chemicals for the manufacture of paints; cholic acid;
chrome alum; chromic acid; chromium oxide; cinematographic film, sensitized but not exposed; citric
acid for industrial purposes; clarification preparations; coal saving preparations; cobalt oxide for industrial purposes; collodion; color- [colour-] brightening chemicals for industrial purposes; combusting
preparations [chemical additives to motor fuel];
compositions for repairing inner tubes of tires [tyres]; compositions for repairing tires [tyres]; compost; concrete-aeration chemicals; condensation-preventing chemicals; corrosive preparations; creosote
for chemical purposes; crotonic aldehyde; cryogenic
preparations; curium; currying preparations for
leather; currying preparations for skins; damp-proofing chemicals, except paints, for masonry; decolorants for industrial purposes; defoliants; degreesing preparations for use in manufacturing processes; degumming preparations; detergent additives
to gasoline [petrol]; detergents for use in manufacturing processes; diagnostic preparations, other than
for medical or veterinary purposes; diastase for industrial purposes; diatomaceous earth; diazo paper;
dioxide of hydrogen; disincrustants; dispersions of
plastics; distilled water; dolomite for industrial purposes; dry ice [carbon dioxide]; dysprosium; earth
for growing; earth metals; electrophoresis gels, other
than for medical or veterinary purposes; emulsifiers;
enamel-staining chemicals; enzyme preparations for
industrial purposes; epoxy resins, unprocessed; ethyl
alcohol; europium; expanded-clay for hydroponic
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plant growing [substrate]; fat-bleaching chemicals;
fatty acids; ferrotype plates [photography]; fertilezers; fertilizing preparations; fillers for automobile
bodies; filtering materials [chemical preparations];
filtering materials [mineral substances]; filtering
materials [unprocessed plastics]; filtering materials
[vegetable substances]; filtering preparations for the
beverages industry; finishing preparations for use in
the manufacture of steel; fire extinguishing compositions; fissionable material for nuclear energy; fixing baths [photography]; flashlight preparations;
flocculants; flour for industrial purposes; flower
preservatives; fluids for hydraulic circuits; formic
acid; foundry binding substances; foundry moulding
preparations; foundry sand; fuel-saving preparations;
fuller's earth for use in the textile industry; fulling
preparations for use in the textile industry; gadolinium; gallic acid for the manufacture of ink; gallium; gallnuts; gallotannic acid; galvanizing preparations; gambier; gas purifying preparations; gelatine
for industrial purposes; gelatine for photographic
purposes; genes of seeds for agricultural production;
getters [chemically active substances]; glass-frosting
chemicals; glass-staining chemicals; glaziers' putty;
glucose for industrial purposes; glucose for the food
industry; glucosides; gluten [glue], other than for
stationery or household purposes; gluten for Industrial purposes; glycerides; glycerine for industrial
purposes; glycol; grafting mastic for trees; grafting
wax for trees; graphite for industrial purposes; guano; gum arabic for industrial purposes; gums [adhesives], other than for stationery or household purposes; heavy water; helium; holmium; hormones for
hastening the ripening of fruit; horticultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and
parasiticides; humus top dressing; humus; hydrates;
hydrazine; hydrofluoric acid; hydrogen; hypochlorite
of soda; hyposulfites; iodic acid; iodine for chemical
purposes; iodine for industrial purposes; iodised albumen; ion exchangers [chemicals]; isinglass other
than for stationery, household or alimentary purposes; isotopes for industrial purposes; kainite; kaolin;
ketones; kieselgur; krypton; lactic acid; lactose [raw
material]; lactose for industrial purposes; lactose for
the food industry; lanthanum; lead arsenate; lead
oxide; leather glues; leather-dressing chemicals; leather-impregnating chemicals; lecithin [raw material]; lecithin for industrial purposes; lecithin for the
food industry; lime acetate; lime carbonate; lime
chloride; limestone hardening substances; liquids for
removing sulfates from accumulators; lithia [lithium
oxide]; lithium; litmus paper; lutetium [cassiopium];
magnesite; magnesium carbonate; magnetic fluid for
industrial purposes; malt albumen; manganate; manganese dioxide; mangrove bark for industrial purposes; masonry preservatives, except paints and oils;
mastic for leather; mastic for tyres; meat tenderizers
for industrial purposes; mercuric oxide; metal annealing preparations; metal hardening preparations;
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metal tempering preparations; metalloids; methane;
methyl benzol; mineral acids; moderating materials
for nuclear reactors; moistening [wetting] preparations for use in bleaching; moistening [wetting] preparations for use in dyeing; moistening [wetting]
preparations for use in the textile industry; mold-release preparations; mordants for metals; must-fining
preparations; naphthalene; neodymium; neon; neptunium; nitrate of uranium; nitrate paper; nitrates;
nitric acid; nitrogen; nitrogenous fertilisers; nitrous
oxide; oenological bactericides [chemical preparations for use in wine making]; oil cement [putty]; oil
dispersants; oil-bleaching chemicals; oil-purifying
chemicals; oil-separating chemicals; oils for currying leather; oils for preparing leather in the course
of manufacture; oils for tanning leather; oils for the
preservation of food; oleic acid; olivine [silicate
mineral]; opacifiers for enamel or glass; opacifiers
for enamel; opacifiers for glass; oxalates; oxalic
acid; oxygen; paper pulp; peat pots for horticulture;
pectin [photography]; pectin for industrial purposes;
pectin for the food industry; perborate of soda;
percarbonates; perchlorates; persulfates; persulfuric
acid; petroleum dispersants; phenol for industrial
purposes; phosphoric acid; photometric paper; picric
acid; plant growth regulating preparations; plasticizers; plastics, unprocessed; plastisols; plutonium;
polish removing substances; polonium; potash water; potash; potassium dioxalate; potassium; potato
flour for industrial purposes; power steering fluid;
praseodymium; preparations for preventing the tarnishing of glass; preparations for preventing the tarnishing of lenses; preparations for stimulating cooking for industrial purposes; preparations for the
separation of greases; preparations of microorganisms, other than for medical and veterinary use;
preparations of the distillation of wood alcohol; preparations of trace elements for plants; preservatives
for pharmaceutical preparations; preservatives for
tiles, except paints and oils; propellant gases for
aerosols; protective gases for welding; pyrogallic
acid; quebracho for industrial purposes; radiator
flushing chemicals; rare earths; reagent paper, other
than for medical or veterinary purposes; reducing
agents for use in photography; refrigerants; renovating preparations for phonograph records; rubber
preservatives; sal ammoniac; salicylic acid; saltpeter; salts for galvanic cells; salts for industrial purposes; salts of precious metals for industrial purposes; scale removing preparations, other than for household purposes; seawater for industrial purposes;
seaweeds [fertilizers]; sebacic acid; seed preserving
substances; self-toning paper [photography]; sensitized paper; sensitized plates for offset printing;
separating and unsticking [ungluing] preparations;
silicates; silicon; silicones; silver nitrate; sizing
preparations; soap [metallic] for industrial purposes;
sodium; soldering chemicals; solidified gases for
industrial purposes; solutions for cyanotyping; sol-

vents for varnishes; sorrel salt; spirits of salt; spirits
of vinegar [dilute acetic acid]; stain-preventing chemicals for use on fabrics; starch for industrial purposes; starch paste [adhesive], other than for stationery
or household purposes; starch size [chemical preparations]; starch-liquifying chemicals [ungluing
agents]; stearic acid; stem cells other than for medical or veterinary purposes; substances for preventing
runs in stockings; sulfuric acid; sulfurous acid; surface-active chemical agents; synthetic materials for
absorbing oil; synthetic resins, unprocessed; tanwood; tan; tannic acid; tanning substances; tapioca
flour for industrial purposes; tartar other than for
pharmaceutical purposes; tartaric acid; test paper,
chemical; textile-brightening chemicals; textile-impregnating chemicals; textile-waterproofing chemicals; titanium dioxide for industrial purposes; toxic
gas neutralizers; transmission fluid; tree cavity fillers
[forestry]; tungstic acid; uranium oxide; vine disease
preventing chemicals; viscose; vulcanisation accelerators; vulcanising preparations; wallpaper removing
preparations; water glass [soluble glass]; water-purifying chemicals; water-softening preparations;
wax-bleaching chemicals; welding chemicals; wine
finings; witherite; wood pulp; X-ray films, sensitized
but not exposed; xenon; ytterbium; yttrium; zirconia.
3 – Abrasive cloth; abrasive paper; abrasives; adhesives for affixing false eyelashes; adhesives for
affixing false hair; adhesives for cosmetic purposes;
after-shave lotions; air fragrancing preparations; almond milk for cosmetic purposes; almond oil; almond soap; aloe vera preparations for cosmetic purposes; alum stones [astringents]; amber [perfume];
ammonia [volatile alkali] [detergent]; antiperspirant
soap; antiperspirants [toiletries]; antistatic preparations for household purposes; aromatics [essential
oils]; astringents for cosmetic purposes; badian essence; balms other than for medical purposes; bases
for flower perfumes; bath salts, not for medical
purposes; beard dyes; beauty masks; bergamot oil;
bleaching preparations [decolorants] for cosmetic
purposes; bleaching salts; bleaching soda; breath
freshening sprays; breath freshening strips; cake
flavourings [essential oils]; cakes of toilet soap; canned pressurized air for cleaning and dusting purposes; carbides of metal [abrasives]; cleaning chalk;
cleaning preparations; cleansing milk for toilet purposes; cloths impregnated with a detergent for cleaning; cobblers' wax; color- [colour-] brightening
chemicals for household purposes [laundry]; colorremoving preparations; colorants for toilet purposes;
corundum [abrasive]; cosmetic creams; cosmetic
dyes; cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic preparations for skin care; cosmetic
preparations for slimming purposes; cosmetics for
animals; cosmetics; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; creams
for leather; decorative transfers for cosmetic pur-
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poses; degreasers other than for use in manufacturing processes; dental bleaching gels; dentifrices;
denture polishes; deodorant soap; deodorants for
pets; depilatories; depilatory wax; detergents other
than for use in manufacturing operations and for
medical purposes; diamantine [abrasive]; douching
preparations for personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; dry shampoos; dry-cleaning preparations; drying agents for dishwashing machines; eau
de Cologne; emery cloth; emery paper; emery; essential oils of cedarwood; essential oils of citron;
essential oils of lemon; essential oils; ethereal essences; extracts of flowers [perfumes]; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; fabric softeners for laundry
use; false eyelashes; false nails; flavorings [flavourings] for beverages [essential oils]; floor wax removers [scouring preparations]; floor wax; fumigation
preparations [perfumes]; furbishing preparations;
gaultheria oil; geraniol; glass cloth; glass paper;
greases for cosmetic purposes; hair colorants; hair
lotions; hair spray; hair waving preparations; heliotropine; henna [cosmetic dye]; hydrogen peroxide
for cosmetic purposes; incense; ionone [perfumery];
jasmine oil; Javelle water; joss sticks; lacquer-removing preparations; laundry bleaching preparations;
laundry blueing; laundry glaze; laundry preparations; laundry soaking preparations; laundry starch;
laundry wax; lavender oil; lavender water; leather
bleaching preparations; lip glosses; lipsticks; lotions
for cosmetic purposes; make-up powder; make-up
preparations; make-up removing preparations; makeup; mascara; massage gels, other than for medical
purposes; mint essence [essential oil]; mint for perfumery; mouth washes, not for medical purposes;
musk [perfumery]; mustache wax; nail art stickers;
nail care preparations; nail polish; neutralizers for
permanent waving; non-slipping liquids for floors;
non-slipping wax for floors; oil of turpentine for
degreasing; oils for cleaning purposes; oils for cosmetic purposes; oils for perfumes and scents; oils for
toilet purposes; paint stripping preparations; pastes
for razor strops; perfumery; perfumes; petroleum
jelly for cosmetic purposes; polish for furniture and
flooring; polishing creams; polishing paper; polishing preparations; polishing rouge; polishing stones;
polishing wax; pomades for cosmetic purposes;
potpourris [fragrances]; preparations for cleaning
dentures; preparations for unblocking drain pipes;
preparations to make the leaves of plants shiny; preservatives for leather [polishes]; pumice stone; quillaia bark for washing; rose oil; sachets for perfuming linen; safrol; scale removing preparations for
household purposes; scented water; scented wood;
scouring solutions; shampoos for pets; shampoos;
sharpening preparations; shaving preparations; shaving soap; shaving stones [astringents]; shining preparations [polish]; shoe cream; shoe polish; shoe
wax; shoemakers' wax; silicon carbide [abrasive];
skin whitening creams; smoothing preparations
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[starching]; smoothing stones; soap for brightening
textile; soap for foot perspiration; soap; soda lye;
stain removers; starch glaze for laundry purposes;
sun-tanning preparations [cosmetics]; sunscreen
preparations; tailors' wax; talcum powder, for toilet
use; terpenes [essential oils]; tissues impregnated
with cosmetic lotions; toilet water; toiletry preparations; tripoli stone for polishing; turpentine, for
degreasing; varnish-removing preparations; volcanic
ash for cleaning; wallpaper cleaning preparations;
washing soda, for cleaning; waxes for leather; whiting; windscreen cleaning liquids.
__________________________________________
(260) AM 2018 95246 A
(800) 1375038
(151) 2017 09 01
(891) 2017 09 01
(731) QUANZHOU JIYOU SHOES CO., LTD.
Huinan Industrial Zone (Zhangban), Huian
County, Quanzhou 362000 Fujian, China
(540)

(591) Black, white
(531) 03.09.24
(511)
25 – Clothing; ready-made clothing; layettes (clothing); bathing suits; shoes; headgear for wear; hosiery; gloves (clothing); neckties; leather belts (clothing).
__________________________________________
(260) AM 2018 95247 A
(800) 1375075
(151) 2017 07 12
(891) 2017 07 12
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Switzerland
(540)

IQOS ORIGINAL
(591) Black, white
(511)
9 – Batteries for electronic cigarettes; batteries for
electronic devices that are used for heating tobacco,
chargers for electronic devices that are used for heating tobacco; USB chargers for electronic devices
that are used for heating tobacco; car chargers for
electronic cigarettes; car chargers for devices that
are used for heating tobacco; battery chargers for
electronic cigarettes; boxes for the aforementioned
goods.
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14 – Precious metals and their alloys and goods
made of precious metals or coated therewith, not
included in other classes; jewelry, precious stones;
timepieces and chronometric instruments.
16 – Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter, including magazines, books, brochures, calendars, catalogues; photographs; stationery; instructional and teaching material (except apparatus); paper,
cardboard and plastic materials for wrapping and
packaging, not included in other classes.
18 – Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials not included in other classes; skins and hides; multipurpose bags, briefcases,
carrying cases, pocket wallets, purses, key cases,
card cases, luggage tags, handbags; trunks, suitcases,
traveling bags, garment bags for travel, rucksacks,
backpacks, makeup bags; umbrellas, parasols and
walking sticks.
25 – Clothing, footwear and headgear.
34 – Wired vaporizers for electronic cigarettes and
electronic smoking devices; 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; tobacco sticks, tobacco
products for the purpose of being heated, electronic
devices and their parts for the purpose of heating
cigarettes or tobacco in order to release nicotinecontaining aerosol for inhalation; liquid nicotine
solutions for use in electronic cigarettes; electronic
smoking devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine-containing aerosol; oral vaporizing devices for use by smokers, tobacco products and tobacco substitutes;
smokers' articles for electronic cigarettes; parts and
fittings for the aforesaid products included in class
34; devices for extinguishing heated cigarettes and
cigars as well as heated tobacco sticks; electronic
rechargeable cigarette cases; boxes for the aforementioned goods.
__________________________________________
(260) AM 2018 95248 A
(800) 1375109
(151) 2017 01 19
(891) 2017 01 19
(731) BIOTA
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT
MBH
Königsalle 86, 40212 Düsseldorf,
Germany

(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceuticals, medical 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 2018 95250 A
(800) 1375151
(151) 2016 10 20
(891) 2016 10 20
(731) Tovarichtchestvo s ogranitchennoy
otvetstvennostyu "ASIA SU
KOMPANIYASY"
ul. Kunaeva, 1301, 050010 Almaty,
Kazakhstan
(540)

(591) Blue
(531) 06.01.01; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.04
(526) PURE NATURAL; ULTRA PREMIUM
(511)
32 – Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages,
aperitifs, non-alcoholic; lithia water; seltzer water;
soda water; waters [beverages]; aerated water; mineral water [beverages]; table waters; kvass [nonalcoholic beverage]; cocktails, non-alcoholic; lemonades; peanut milk [non-alcoholic beverage]; milk of
almonds [beverage]; non-alcoholic beverages; isotonic beverages; non-alcoholic honey-based beverages; aloe vera drinks, non-alcoholic; whey beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; beer; ginger beer; malt
beer; powders for effervescing beverages; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; syrups for lemonade;
syrups for beverages; smoothies; tomato juice [beverage]; cider, non-alcoholic; vegetable juices [beverages]; fruit juices; preparations for making aerated
water; preparations for making liqueurs; preparations for making mineral water; preparations for
making beverages; must; grape must, unfermented;
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beer wort; malt wort; pastilles for effervescing beverages; sherbets [beverages]; non-alcoholic fruit
extracts; extracts of hops for making beer; essences
for making beverages.
__________________________________________
(260) AM 2018 95266 A
(800) 1375838
(151) 2016 08 10
(891) 2016 08 10
(731) RAINBOW S.R.L.
Via Brecce snc I-60025 LORETO (AN), Italy
(540)

(591) Black and white
(531) 09.03.13; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10
(511)
3 – Children's play cosmetics, usable; cosmetics.
9 – Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; audio- and video-receivers; headphones; MP3 players; computer mouses;
mouse pads; computer hardware; notebook computers; electronic agendas; portable computers; tablet
computers; keyboards for tablets; stands adapted for
tablet computers; hand-held computers; software for
tablet computers; DVDs; CD-ROMs; blank discs;
pre-recorded audio and video DVDs and CD-ROMs;
audio-video compact discs featuring music, entertainment, films, animation and computer games; recorded DVD-ROMs featuring musical entertainment
films, animation and computer games; magnetic data
carriers, recording discs; digital recording media; recorded tapes; prerecorded videotapes; recorded video discs and tapes featuring musical entertainment
films, animation and computer games; computer games; video game discs; video game cartridges; computer games programs; downloadable video game
programs; computer software; computer game software; electronic game software; computer video game software; joysticks; computer joysticks; decorative magnets; data storage devices; USB flash
drives; audiovisual teaching apparatus; audio books;
digital books downloadable from the Internet; electronic publications, downloadable; electronic publications; electronic publications recorded on computer media; electronic book readers; eyeglasses; sunglasses; eyeglass cases; eyeglass cords; eyeglass frames; spectacle lenses; binoculars; telescopes; optical
apparatus and instruments; cellular phones; smartphones; telecommunication devices; portable telecommunications apparatus; broadcasting equipment;
telephone earpieces; batteries for cellular phones;
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battery chargers for cellular phones; mobile telephone covers made of cloth or textile materials; display
screen protectors in the nature of films for mobile
phones; software for mobile telephones; downloadable ring tones for mobile phones; cases adapted
for cellular phones; cases for smartphones; cell phone straps; flip covers for tablet computers; computer
carrying cases; fitted covers for computers; cases
adapted for computers; cases for electronic diaries;
compact disc cases; DVD cases; cases for compact
discs; bags for cameras; cases adapted for photographic equipment; eyewear cases; mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines; photographic instruments and apparatus;
cameras for photography; camcorders; television cameras; helmet cameras; helmet camera mounts; protective helmets for sports; data gloves; cinematographic machines and apparatus; cine projectors;
cinematographic cameras; cinematographic films;
animated cartoons in the form of cinematographic
films; cinematographic films; prerecorded motion
picture videos; measuring apparatus; measuring rulers; instructional and teaching apparatus and instruments; karaoke equipment; electrical weighing
apparatus; letter scales; baby scales; electronic scales; signalling whistles; vehicle breakdown warning
lamps; inflatable life vests.
16 – Printed matter; stationery; stationery cases; diaries and agendas; pocket diaries; note pads; drawing
pads; writing tablets; albums; writing or drawing
books; printed tickets; gift cards; envelopes [stationery]; wrapping paper; folders for papers; folders of
paper; ring binders; calendars; drawing paper; writing paper; adhesives [glues] for stationery or household purposes; transfers [decalcomanias]; collector
trading cards; artists' materials; paintbrushes; drawing instruments; pens [office requisites]; pencils;
pencil ornaments; bookmarkers; paperweights; photographs [printed]; photograph stands; printed publications; educational publications; newspapers; periodicals; strategy guide magazines for card games;
computer game instruction manuals; pamphlets;
cookery books; books; children's books; sticker activity books; children's books incorporating an audio
component; printed publications; typewriters, electric or non-electric; office requisites, except furniture; instructional and teaching material [except apparatus]; plastic materials for packaging; printing
fonts; bookbinding material; printing blocks; towels
of paper; handkerchiefs of paper.
25 – Clothing; hosiery; sweaters; cardigans; waistcoats; dresses; trousers; shorts; jerseys; leather clothing; waterproof clothing; stockings; stocking suspenders; sock suspenders; wind resistant jackets;
raincoats; ski pants; fur coats; evening coats; overcoats; skirts; suits; jackets; undershirts; T-shirts;
clothing for gymnastics; collars; shirts; head scarves;
neckerchiefs; swimming costumes; bikinis; sundres-
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ses; tracksuits; sweat suits; wedding dresses; bath
robes; beach robes; underwear; brassieres; corsets;
slips; underpants; briefs; nightshirts; housecoats;
pyjamas; gloves (clothing); mittens; shawls; scarves;
ties; bow ties; cassocks; layettes [clothing]; cloth
bibs; babies' bibs of plastic; baby bunting [clothing];
aprons [clothing]; masquerade costumes; belts [clothing]; belts made from imitation leather; textile belts
[clothing]; belts made from leather or skin; braces;
headgear for wear; caps; ear muffs [clothing]; wrist
warmers; headbands; shoes; boots; ankle boots; leather shoes; galoshes; rain boots; sports footwear; sandals; slippers; soles for footwear; heels; footwear
uppers.
28 – Games and playthings; dolls; dolls' clothing;
dolls' clothing accessories; dolls' houses; furniture
for dolls' houses; bean bag dolls; carnival masks; toy
figures; playsets for action figures; plush toys; marionettes; parlour games; toys adapted for educational purposes; electronic educational teaching games;
toy clocks and watches; electronic toys; hand-held
electronic video games; free-standing video games
apparatus; electronic amusement apparatus incorporating a liquid crystal display; free-standing video
games machines; protective carrying cases specially
adapted for handheld video games; mechanical toys;
building games; toy building blocks; jigsaw puzzles;
action skill games; chess games; board games; clockwork toys; magic tricks; playing cards; toy figures;
musical toys; toy musical boxes; toy record cassette
players; children's play cosmetics of plastic, not
usable; bathtub toys; infants' swings; multiple activity toys for babies; snow globes; marbles; spinning
tops [toys]; toy money boxes; inflatable toys; bouncy castles; inflatable bath toys; stuffed toys; bubble making wand and solution sets; kites; toy buckets and spades; swimming rings; toy furniture; play
tents; play mats incorporating infant toys [playthings]; toy bicycles; ride-on toy vehicles; scale model vehicles; toy scooters; toy cars; toy trucks; toy
model hobby craft kits; water squirting toys; gymnastic and sporting articles; rubber balls; balloons;
soccer balls; basketballs; baseballs; beach balls;
bowling balls; tennis balls; tables for table tennis;
golf balls; golf gloves; gloves for games; gloves made specifically for use in playing sports; baseball
bats; hockey pucks; roller skates; scooters [toys];
skateboards; snowboards; wakeboards; bags especially designed for skis and surfboards; protectors for
elbows for use when riding bicycles [sports articles];
skipping rope; targets; punching bags; shuttlecocks;
flying discs [toys]; paper party favours; paper party
hats; streamers [party novelties]; decorations for
Christmas trees, except illumination articles and
confectionery; Christmas stockings, accessories for
games; fishing tackle; trivia cards; inflatable air
mattresses for recreational use.

35 – The bringing together, for the benefit of others,
of a variety of goods, excluding the transport thereof, namely, soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, bleaching preparations
and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound
or images, headphones, computer mice, mouse pads,
USB flash drives, computer hardware, tablet computers, stands adapted for tablet computers, hand-held
computers, software for tablet computers, DVDs,
CD-ROMs, blank discs, digital recording media, cinematographic film exposed, computer games,
downloadable video game programs, helmet cameras, software, joysticks, decorative magnets, audiovisual teaching apparatus, downloadable electronic
publications, eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass
cords, eyeglass frames, spectacle lenses, binoculars,
telescopes, optical apparatus and instruments, cellular phones, smartphones, portable telecommunications apparatus, telephone earpieces, battery chargers for cellular phones, downloadable ring tones for
mobile phones, cases adapted for cellular phones,
cell phone straps, bags adapted for laptops, DVD cases, cases adapted for cameras, cases adapted for optical articles, mechanisms for coin-operated apparatus, protective helmets for sports, photographic apparatus and instruments, helmet camera mounts, data
gloves, cinematographic machines and apparatus,
measuring apparatus, instructional and teaching apparatus and instruments, electrical weighing apparatus enabling customers to conveniently view and
purchase those goods; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods, excluding the
transport thereof, namely, vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water, bicycles, precious
metals and their alloys, goldware, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments,
musical instruments, paper, cardboard, printed matter, bookbinding material, printed photographs, stationery, stationery cases, diaries, agendas, adhesives
namely glues for stationery or household purposes,
artists' materials, paintbrushes, typewriters and office requisites other than furniture, instructional and
teaching material other than apparatus, plastic materials for packaging, printing fonts, printing blocks,
trading cards, printed publications, towels of paper,
handkerchiefs of paper enabling customers to conveniently view and purchase those goods; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods, excluding the transport thereof, namely, leather
and imitations of leather, bags, coin purses, wallets,
credit card holders made of leather, keycases, keycases of leather and skins, rucksacks, haversacks,
carrying cases for documents, business card cases,
school satchels, suitcases, bum-bags, empty cosmetic bags, trunks and travelling bags, luggage tags of
leather, clothing for pets, animal skins, umbrellas,
parasols, walking sticks, whips, harness and saddlery
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enabling customers to conveniently view and purchase those goods; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods, excluding the
transport thereof, namely, furniture, mirrors, picture
frames, photograph frames, storage boxes, magazine
racks, bathroom fittings in the nature of furniture,
baskets, trays not of metal, sculptures of bone, clothes racks, umbrella stands, screens in the nature of
furniture, trolleys in the nature of furniture, chairs,
divans, book rests in the nature of furniture, beds,
bed frames, bed bases, cradles, crib bumpers, babies'
bouncing chairs, highchairs for babies, baby walkers, changing mats, mats for infant playpens, chests
for toys, baby changing platforms, mattresses, cushions, playpens for babies, party ornaments of plastic,
decorative action figures of plastic, household or
kitchen utensils and containers, combs, sponges,
brushes, articles for cleaning purposes, glassware for
household purposes, porcelain ware, toilet utensils,
towel rings and holders, household or kitchen utensils or containers, thermal insulated containers for
food or beverage, napkin holders, baskets for domestic use, vases, scent sprays, room perfume diffusers,
candelabra in the nature of candlesticks, drinking
straws, figurines namely statuettes of porcelain, ceramic, earthenware or glass, decorative articles made
of porcelain, porcelain flower pots enabling customers to conveniently view and purchase those goods; the bringing together, for the benefit of others,
of a variety of goods, excluding the transport thereof, namely, textile goods and substitutes for textile
goods, bed linen, bed warmer covers, bed covers,
bath linen except clothing, towels of textile, table
linen not of paper, table covers, furniture coverings
of textile, curtains of textile or plastic, individual
place mats made of textile, doilies of textile enabling
customers to conveniently view and purchase those
goods; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, excluding the transport
thereof, namely, clothing items, shoes, headgear for
wear, belts for clothing, lace and embroidery, ribbons and braids, buttons, hooks and eyes, brooches
in the nature of clothing accessories, needles, artificial flowers, hair ornaments not of precious metal,
pins, buckles in the nature of clothing accessories,
games, toys, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees enabling customers to conveniently view and purchase those goods; the bringing together, for the benefit of others, of a variety
of goods, excluding the transport thereof, namely,
meat, fish, poultry, game, meat extracts, preserved,
frozen, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products,
edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, artificial coffee, rice, tapioca, sago, flour, cereal preparations,
bread, pastries, confectionery, ice cream, sugar, honey, golden syrup, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces in the nature of condiments,
spices, ice, beer, mineral and aerated waters and ot-
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her non-alcoholic beverages, fruit beverages and
fruit juices, syrups and other preparations for making
beverages enabling customers to conveniently view
and purchase those goods; on-line retail and wholesale store services featuring soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, bleaching preparations and other substances for laundry
use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, headphones, computer mice, mouse pads, USB flash drives, computer
hardware, tablet computers, stands adapted for tablet
computers, hand-held computers, software for tablet
computers, DVDs, CD-ROMs, blank discs, digital
recording media, cinematographic film exposed, computer games, downloadable video game programs,
helmet cameras, software, joysticks, decorative magnets, audiovisual teaching apparatus, downloadable
electronic publications, eyeglasses, eyeglass cases,
eyeglass cords, eyeglass frames, spectacle lenses, binoculars, telescopes, optical apparatus and instruments, cellular phones, smartphones, portable telecommunications apparatus, telephone earpieces, battery chargers for cellular phones, downloadable ring
tones for mobile phones, cases adapted for cellular
phones, cell phone straps, bags adapted for laptops,
DVD cases, cases adapted for cameras, cases adapted for optical articles, mechanisms for coin-operated apparatus, protective helmets for sports, photographic apparatus and instruments, helmet camera
mounts, data gloves, cinematographic machines and
apparatus, measuring apparatus, instructional and
teaching apparatus and instruments, electrical weighing apparatus; on-line retail and wholesale store
services featuring vehicles, apparatus for locomotion
by land, air or water, bicycles, precious metals and
their alloys, goldware, jewellery, precious stones,
horological and chronometric instruments, musical
instruments, paper, cardboard, printed matter, bookbinding material, printed photographs, stationery,
stationery cases, diaries, agendas, adhesives namely
glues for stationery or household purposes, artists'
materials, paintbrushes, typewriters and office requisites other than furniture, instructional and teaching
material other than apparatus, plastic materials for
packaging, printing fonts, printing blocks, trading
cards, printed publications, towels of paper, handkerchiefs of paper; on-line retail and wholesale store
services featuring leather and imitations of leather,
bags, coin purses, wallets, credit card holders made
of leather, keycases, key-cases of leather and skins,
rucksacks, haversacks, carrying cases for documents,
business card cases, school satchels, suitcases, bumbags, empty cosmetic bags, trunks and travelling
bags, luggage tags of leather, clothing for pets, animal skins, umbrellas, parasols, walking sticks,
whips, harness and saddlery; on-line retail and wholesale store services featuring furniture, mirrors, picture frames, photograph frames, storage boxes, ma-

#14 2018 07 25

sasaqonlo niSnebi

gazine racks, bathroom fittings in the nature of
furniture, baskets, trays not of metal, sculptures of
bone, clothes racks, umbrella stands, screens in the
nature of furniture, trolleys in the nature of furniture,
chairs, divans, book rests in the nature of furniture,
beds, bed frames, bed bases, cradles, crib bumpers,
babies' bouncing chairs, highchairs for babies, baby
walkers, changing mats, mats for infant playpens,
chests for toys, baby changing platforms, mattresses,
cushions, playpens for babies, party ornaments of
plastic, decorative action figures of plastic, household or kitchen utensils and containers, combs, sponges, brushes, articles for cleaning purposes, glassware for household purposes, porcelain ware, toilet
utensils, towel rings and holders, household or kitchen utensils or containers, thermal insulated containers for food or beverage, napkin holders, baskets
for domestic use, vases, scent sprays, room perfume
diffusers, candelabra in the nature of candlesticks,
drinking straws, figurines namely statuettes of porcelain, ceramic, earthenware or glass, decorative articles made of porcelain, porcelain flower pots; online retail and wholesale store services featuring textile goods and substitutes for textile goods, bed linen, bed warmer covers, bed covers, bath linen except clothing, towels of textile, table linen not of paper, table covers, furniture coverings of textile,
curtains of textile or plastic, individual place mats
made of textile, doilies of textile; on-line retail and
wholesale store services featuring clothing items,
shoes, headgear for wear, belts for clothing, lace and
embroidery, ribbons and braids, buttons, hooks and
eyes, brooches in the nature of clothing accessories,
needles, artificial flowers, hair ornaments not of precious metal, pins, buckles in the nature of clothing
accessories, games, toys, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees; on-line retail
and wholesale store services featuring meat, fish,
poultry, game, meat extracts, preserved, frozen,
dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams,
compotes, eggs, milk and milk products, edible oils
and fats, coffee, tea, cocoa, artificial coffee, rice, tapioca, sago, flour, cereal preparations, bread, pastries, confectionery, ice cream, sugar, honey, golden
syrup, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar,
sauces in the nature of condiments, spices, ice, beer,
mineral and aerated waters and other non¬alcoholic
beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages; presentation of goods on communication media, for
retail purposes; business merchandising display services; sales promotion for others; organization of
events, exhibitions, fairs and shows for commercial,
promotional and advertising purposes; advertising,
including on-line advertising on a computer network; business administration; office functions; business management assistance; import-export agency
services; personnel management consultancy; relocation services for businesses; secretarial services;

book-keeping; rental of vending machines; retail or
wholesale services for pharmaceutical, veterinary
and sanitary preparations and medical supplies.
41 – Entertainment services; entertainment in the
form of films; producing, distribution and rental of
motion pictures, television and radio programmes,
sound recordings and videos; production of entertainment live performances; showing of cinematographic films; presentation of recital; television entertainment in the nature of live-action, comedy,
drama, and/or animated television programmes; rental of videotapes; providing temporary use of nondownloadable game software, for multimedia entertainment; providing on-line electronic publications,
not downloadable; television entertainment; education and entertainment services provided via a global
computer network; providing non-downloadable
films via the internet; provision of games on the internet, non-downloadable; publication of books,
magazines and electronic publications on cinema,
music and video games; information on services
related to games, music and cinema services available on-line, not downloadable; booking of rooms for
entertainment; provision of entertainment facilities;
entertainment services for holiday camp; amusement
parks; amusement parks and arcades; theme park
services; zoological garden services; amusement
park services; providing waterpark services; entertainment services in the nature of an amusement
park show; organisation of entertainment, sporting,
recreational, cultural and artistic events; organisation
of group recreational activities; ticket agency services; ticket reservation and booking services for entertainment, sporting and cultural events; booking of
seats for shows and booking of theatre tickets; ticket
reservation and booking services for cinema presentations; entertainment information; providing information on entertainment through computer networks; providing entertainment events in the form of
live music shows; rental of amusement machines
and apparatus; conferences, exhibitions and seminars; arranging of contests; organization of competitions; theater productions; sporting and cultural
activities; providing recreation facilities; teaching;
providing of training; organization of training courses; workshops for training purposes; production of
training videos; conducting of instructional seminars; provision of information relating to training;
recreation and training services; provision of training
facilities; instruction in group exercise; provision of
instruction relating to nutrition; publishing printed
matter and publications; publication of books, magazines, almanacs and journals; providing on-line publications; sporting and cultural activities.
__________________________________________
(260) AM 2018 95267 A
(800) 1375841
(151) 2016 10 20
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(891) 2016 10 20
(731) EGIDIO GALBANI S.r.l.
Via Flavio Gioia, 8 I-20149 MILANO, Italy
(540)

(591) Blue, light blue and white
(531) 01.15.09; 03.07.16; 03.07.24; 05.01.01;
06.19.16; 25.01.01; 25.01.15; 25.05.01;
29.01.12
(511)
29 – Anchovy; ajvar [preserved, peppers]; while of
eggs; albumen for culinary purposes; alginates for
culinary purposes; salted meats; aloe vera prepared
for human consumption; peanuts, prepared; spiny
lobsters, not live; herrings, not live; bacon; milk beverages, milk predominating; bouillon; soups; fruit
peel; bulgogi [Korean beef dish]; butler; peanut butter; cocoa butter for food; coconut butter; game, not
live; artichokes, preserved; meat; meat, preserved;
pork; caviar; gherkins; fish-based foodstuffs; onions,
preserved; arrangements of processed fruit; cranberry sauce [compote]; compotes; bouillon concentrates; tomato paste; shellfish, not live; jams; preserved
garlic; meat, tinned [canned (Am.)]; fruits, tinned
[canned (Am.)]; vegetables, tinned [canned (Am.)];
fish, tinned [canned (Am.)]; mussels, not live; sauerkraut; buttercream; eggplant paste; vegetable marrow paste; silkworm chrysalis, for human consumption; croquettes; crustaceans, not live; dates; nonalcoholic eggnog; seaweed extracts for food; meat
extracts; soya beans, preserved, for food; fish meal
for human consumption; beans, preserved; liver;
milk ferments for culinary purposes; fish fillets; potato flakes; cheese; potato fritters; milk shakes; fruit
chips; frozen fruits; fruit, preserved; fruit preserved
in alcohol; fruit, stewed; crystallized fruits; berries,
preserved; mushrooms, preserved; shrimps, not live;
prawns, not live; lobsters, not live; crayfish, not live;
meat jellies; gelatine; jellies for food; fruit jellies;
edible fats; coconut fat; hummus [chickpea paste];
isinglass for food; vegetable soup preparations; kephir [milk beverage]; kimchi [fermented vegetable
dish]; kumys [kumyss] [milk beverage]; lard; milk;
albumin milk; curd; condensed milk; peanut milk for
culinary purposes; milk of almonds for culinary purposes; rice milk [milk substitute]; soya milk [milk
substitute]; powdered milk; lecithin for culinary purposes; vegetables, preserved; vegetables, cooked;
vegetables, dried; lentils, preserved; fruit salads; vegetable salads; almonds, ground; margarine; marmalade; fatty substances for the manufacture of edible
fats; animal marrow for food; fat-containing mixtu-
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res for bread slices; vegetable mousses; fish mousses; edible birds' nests; hazelnuts, prepared; flavored
nuts; candied nuts; coconut, desiccated; nuts, prepared; edible oils; coconut oil; colza oil for food; sunflower oil for food; corn oil; palm kernel oil for food;
bone oil, edible; palm oil for food; linseed oil for
culinary purposes; sesame oil; olive oil for food; olives, preserved; sea-cucumbers, not live; oysters, not
live; whipped cream; cream [dairy products]; tomato
purée; liver pâté; potato chips; low-fat potato chips;
pectin for culinary purposes; fish, not live; fish, preserved; salted fish; peas, preserved; poultry, not live;
pollen prepared as foodstuff; fruit pulp; preparations
for making bouillon; preparations for making soup;
rennet; charcuterie; milk products; ham; prostokvasha [soured milk]; apple puree; ryazhenka [fermented baked milk]; salmon, not live; sausages; sausages in batter; black pudding [blood sausage]; sardines, not live; sunflower seeds, prepared; suet for
food; seeds, prepared; whey; smetana [sour cream];
fruit-based snack food; pickles; piccalilli; vegetable
juices for cooking; tomato juice for cooking; tahini
[sesame seed paste]; truffles, preserved; tofu; tuna,
not live; tripe; yolk of eggs; eggs; snail eggs for consumption; fish roe, prepared; powdered eggs; raisins;
toasted laver; clams, not live; yakitori; yogurt; ginger jam.
30 – Vinegar; beer vinegar; sea water for cooking;
gluten additives for culinary purposes; minced garlic
[condiment]; seaweed [condiment]; oat-based food;
starch for food; aniseed; star aniseed; seasonings;
coffee flavorings; food flavorings, other than essential oils; vanilla flavorings for culinary purposes;
flavorings, other than essential oils, for beverages;
flavorings, other than essential oils, for cakes; crushed oats; husked oats; baozi [stuffed buns]; highprotein cereal bars; cereal bars; stick liquorice
[confectionery]; cocoa- based beverages; coffee-based beverages; chocolate-based beverages; tea-based
beverages; cocoa beverages with milk; chocolate
beverages with milk; baking soda [bicarbonate of
soda for cooking purposes]; cookies; malt biscuits;
petit-beurre biscuits; sweetmeats [candy]; buns; puddings; rice pudding; burritos; cocoa; coffee; coffee
beverages with milk; unroasted coffee; cinnamon
[spice]; capers; caramels [candy]; peppermint sweets; edible paper; edible rice paper; cheeseburgers
[sandwiches]; cloves [spice]; chow-chow [condiment]; chutneys [condiments]; waffles; chicory [coffee substitute]; chocolate; aromatic preparations for
food; condiments; confectionery; peanut confectionery; almond confectionery; pralines; fruit coulis
[sauces]; crackers; cream of tartar for culinary purposes; custard; pancakes; macaroons [pastry]; turmeric; curry [spice]; couscous [semolina); chocolate
decorations for cakes; cakes; natural sweeteners;
confectionery for decorating Christmas trees; garden
herbs, preserved [seasonings]; essences for foodstuffs, except etheric essences and essential oils; malt
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extract for food; bean meal; wheat flour; corn flour;
nut flours; barley meal; mustard meal; soya flour;
tapioca flour; hominy; flour; potato flour; ferments
for pastes; oat flakes; chips [cereal products]; corn
flakes; groats for human food; flowers or leaves for
use as tea substitutes; pies; fondants [confectionery];
ice cream; edible ices; fruit jellies [confectionery];
ham glaze; wheat germ for human consumption; ice,
natural or artificial; ice for refreshment; gimbap
[Korean rice dish]; cake frosting [icing]; glucose for
culinary purposes; gluten prepared as foodstuff; chewing gum; corn, milled; corn, roasted; popcorn;
halvah; dough; infusions, not medicinal; spring rolls;
thickening agents for cooking foodstuffs; jiaozi [stuffed dumplings]; ketchup [sauce]; binding agents for
ice cream [edible ices]; sausage binding materials;
yeast; baking powder; leaven; liquorice [confectionery]; macaroni; mayonnaise; malt for human consumption; maltose; marinades; marzipan; molasses
for food; mint for confectionery; honey; batter mixes
for okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; chocolate mousses; dessert mousses [confectionery]; muesli; allspice; chocolate-coated nuts; nutmegs; okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; crushed barley; husked barley; bread; rusks; unleavened bread;
breadcrumbs; bread rolls; gingerbread; royal jelly;
almond paste; rice pulp for culinary purposes; soya
bean paste [condiment]; pastry dough; cake dough;
pasta; pastries; pastilles [confectionery]; petits fours
[cakes]; meat pies; noodle-based prepared meals;
pâtés en croûte; pelmeni [dumplings stuffed with
meat]; pepper; pesto [sauce]; pizzas; cake powder;
powders for making ice cream; cereal preparations;
vegetal preparations for use as coffee substitutes;
meat tenderizers, for household purposes; preparations for stiffening whipped cream; propolis; quiches; relish [condiment]; ramen [Japanese noodlebased dish]; ravioli; rice; sago; cooking salt; celery
salt; salt for preserving foodstuffs; tomato sauce;
soya sauce; sauces [condiments]; dressings for salad;
pasta sauce; sandwiches; peppers [seasonings]; golden syrup; linseed for human consumption; oatmeal;
semolina; hominy grits; mustard; cereal-based snack
food; rice-based snack food; sherbets [ices]; spaghetti; spices; artificial coffee; meat gravies; sushi; tabbouleh; tacos; noodles; tapioca; tea; iced tea; tarts;
rice cakes; tortillas; vanillin [vanilla substitute]; vareniki [stuffed dumplings]; vermicelli [noodles];
frozen yogurt [confectionery ices]; saffron [seasoning]; ginger [spice]; candy decorations for cakes;
sugar; candy; palm sugar.
__________________________________________
(260) AM 2018 95269 A
(800) 1375864
(151) 2017 01 13
(891) 2017 01 13
(731) PUTZMEISTER ENGINEERING GMBH
Max-Eyth-Strasse 10 72631 Aichtal, Germany

(540)

(591) Yellow and black
(531) 03.02.01; 03.02.24; 29.01.12
(511)
6 – Containers, and transportation and packaging
articles, made of metal; building and construction
materials and elements of metal; structures and
transportable buildings of metal; storage containers,
tanks and silos of metal; storage tanks of metal for
thick matter and concrete; pipes, tubes and hoses,
and fittings therefor, including valves, of metal; materials of metal for railway tracks; metal framing;
metal stairs and ladders; pillars of metal; injection
lances of metal; spare parts and accessories for all
the aforesaid goods as far as included in class 6;
injection lances for organic and inorganic substances
for thermal use.
7 – Agricultural, earthmoving, construction, oil and
gas extraction and mining equipment; pumps [machines]; compressors; robots; transporting machines;
lifting and hoisting equipment; machines and mechanical apparatus and installations consisting thereof as
well as their parts for the manufacture, processing,
transport and application of raw materials, building
materials, in particular roughcasting machines, continuous mixer, mortar pumps, pumps for concrete,
mineworking machines, tunnel construction machines, transport facilities and transporters; mixers and
mixing plants, in particular for the construction industry and construction materials industry; handling
machines, automatic (manipulators); construction
machines; hydraulic transmissions, other than for
land vehicles; mechanical, hydraulic and pneumatic
system control instruments; mechanical, pneumatic,
hydraulic and electric construction equipment (other
than hand-operated); stationary and mobile pumps
for concrete, mortar and sludge; concrete spraying
machines; concrete paving machines; concrete mixers (machines); concrete compressors; concrete
spreader appliances; pumps for concrete; fuel dispensing pumps for service stations; transporters;
staged and segmented conveyors; belt conveyors;
belts for conveyors; archimedean screws; rotating
screw conveyors; pneumatic transporters; continuous
mixer; machines for backfilling, in particular of
shuttering, earth drilling services, piled foundations;
cavities in masonries; machines for grouting, in particular of frames and brickwork; injection pumps for
cement-bound material; spray paint machines; machine tool holders for spray guns for paint; silo mixing machines; silo mixing pumps; silo conveyor
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systems; feeders (machines); feeding machines; tubes being fitted parts of machines; feeders [parts of
machines]; thick matter pumps; pressure pipes of
metal (parts of machines); shredders (machines);
processing machines; machines and apparatus for the
damping of flow pulsation and/or pressure pulsation
in pipelines (machines); mixing plant; mixing machines; mechanic mixing machines; automatic dispensing machines; filtering machines; combined
skips and mixers for producing concrete; dedusting
systems for mixing plants; sifters as parts for engines
for material sorting; sieves [machines or parts of machines]; screening machines; earth moving machines; mineworking machines; mining machines; pipejacking machines; scalers (machines); truck mills
(for mining purposes); mine borers [machines]; drills
for the mining industry; extractors for mines; rockdrilling machines; lifting platforms; mobile platforms [lifting]; tunnelling machines; tunnel boring
machines; machines and apparatus for the manufacture of formwork systems, in particular for the moulding and manufacturing of tunnel formwork elements; machines and mechanical apparatus and
installations consisting thereof as well as their parts
for parting, sorting, conveying, pressing and comminuting of fuel and raw material as well as of waste
and garbage; electricity generators, emergency power generators; emergency power generators; electrical generators using solar cells; spare and make-up
pieces for all aforementioned goods as far as included in this class; mobile mixing plants and pumping
equipment for liquid and semi-solid materials, in
particular screed, mortar, coating as well as undercarriages therefor; automatic distribution machines
for liquid, concrete or loose building materials.
9 – Scientific, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; electronic control apparatus, units and systems; apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; apparatus and
instruments for acquiring, recording, transmission,
receiving and reproduction of sound, images or data;
communications equipment, data processing equipment, computers; computer software; scales; information technology and audiovisual equipment; recorded content; security, safety, protective and signalling apparatus and equipment; navigation, guidance, positioning, tracking, targeting and mapping
equipment; measuring, signaling and checking
(supervision) instruments, equipment and devices,
electric regulating apparatus; electric and electronic
equipment, apparatus and installations composed
thereof for telematics, telecommunications and data
processing purposes; apparatus, instruments, software and hardware for tracking, monitoring, controlling, remotely controlling and carrying out technical
inspections in respect of mechanical engineering and
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electrical engineering products, structural engineering, civil engineering and mining products, Industrial installations, vehicles, equipment and machines;
computer programs for the construction industry, for
the construction machinery industry, for the mining
industry; for the tunnel construction machinery industry; machine-readable data carriers prerecorded
with computer programs for the construction industry, construction machinery industry, mining Industry and tunnel construction machinery industry; interface equipment; remote control devices for data
processing equipment; apparatus for the transmitssion of data; electronic data storage devices; electronic devices for malfunction diagnostics as well as
electronic data processing apparatus for construction
machines, for mineworking machines and for tunnelling machines; testing and quality control devices;
calibration testers; inspection machines and testing
apparatus for building materials, in particular concrete, mortar, screed and coating; accumulators; chargers for electric batteries; electric apparatus for commutation and regulation apparatus; electric current
meters; voltmeters; software for controlling and checking (supervision).
12 – Vehicles; land vehicles and conveyances; concrete mixing vehicles; concrete transport vehicle; automatic concrete pumps; vehicles and multipurpose
vehicles for construction, mining and tunnelling; vehicles for the transport of apparatus, persons and materials; tankers (automotive vehicles); vehicles for
lifting, loading and robbing; vehicles for spraying on
materials; vehicles with lifting platforms; driverless
cars [autonomous cars]; parts and additional parts
for all aforementioned goods as far as included in
this class.
17 – Flexible tubes (not of metal); goods made of latex (rubber), namely flexible ducting, tubes, pipes
and connections; seals, sealants and fillers, insulation and barrier articles and materials and goods
made of plastic substances (semi-processed).
19 – Building materials (non-metallic); rigid pipes,
not of metal (building); shuttering (non-metallic).
37 – Construction; repair, namely repair of vehicles
of machines and apparatus, in particular pumps,
compressors, ventilating fans, robots, transportation
devices, roughcasting machines, construction machines, mixers, mixing plants, spray paint machines,
mineworking machines, tunnel construction machines, installations relating to the construction industry
and construction materials industry, installations
relating to mining, installations relating to tunnel
construction, construction equipment, current generators, electrical power units, power generators, lighting apparatus; installation services, namely installation of vehicles, machines and apparatus, in particular pumps, compressors, ventilating fans, robots,
transportation devices, roughcasting machines, cons-
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truction machines, mixers, mixing plants, spray paint
machines, mineworkirig machines, tunnel construction machines, installations relating to the construction industry and construction materials industry,
installations relating to mining, installations relating
to tunnel construction, construction equipment, electrical and generating machinery, power assemblies,
electric generators, lighting apparatus; services for
the hire of tools, construction machines, apparatus
for building construction and demolition services,
construction equipment, construction vehicles and
construction site vehicles, machines and apparatus,
in particular pumps, compressors, ventilating fans,
robots, transportation devices, roughcasting machines, construction machines, mixers, mixing plants,
spray paint machines, mineworking machines, tunnel construction machines, installations relating to
the construction industry and construction materials
industry, installations relating to mining, installations relating to tunnel construction, electricity generators, lighting apparatus for construction sites, mining and tunnel construction.
41 – Education, training, organizing, arranging and
conducting of seminars, congresses, conferences,
workshops and electronic desktop publishing (training); publication of texts, as far as included in this
class; publication of printed matter, each time as far
as included in this class, also in electronic form;
providing of training and further training in the form
of seminars, conferences and congresses, including
via the Internet (e-learning).
__________________________________________
(260) AM 2018 95273 A
(800) 1376060
(151) 2017 09 13
(891) 2017 09 13
(731) FOSHAN CITY FAENZA SANITARY
WARE CO., LTD
Sanzhou Park, East Zone, Cangjiang Ind.
Zone, Gaoming District, Foshan City
528511 Guangdong province, China
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.01; 28.03
(511)
9 – Brick; non-metal tiles; terrazzo; non-metal wall
tiles for buildings; ceramic tiles; glass mosaics.
__________________________________________
(260) AM 2018 95274 A
(800) 1376827
(151) 2017 09 18
(891) 2017 09 18
(731) GRINDEKS, AS
Krustpils iela 53, LV-1057 Rīga, Latvia

(540)

DIMESTIL
ДИМЕСТИЛ
(591) Black, white
(511)
3 – Perfumery; body care and beauty care preparations; essential oils; non-medicated cosmetics and
non-medicated hair care preparations; cosmetic creams and gels.
__________________________________________
(260) AM 2018 95275 A
(800) 1376114
(151) 2017 05 03
(891) 2017 05 03
(731) ZHU SHUPING
No.18, Building 31, Xingzhong residential
quarters, Choucheng Street, Yiwu City
Zhejiang, China
(540)

(591) Black and white
(531) 05.03.14; 27.03.11
(511)
3 – Washing preparations; shampoos; wash hands
paste; cleaning preparations; stain removers; toilet
detergent; shoe cream; grinding preparations; perfumery; make-up; perfumes; toilet water; dentifrices;
potpourris [fragrances]; cosmetics for animals; air
fragrancing preparations.
5 – Sticking stuff (terms too vague in the opinion of
the International Bureau (Rule 13 (2) (b) of the Common Regulations); sterilising preparations; medicines for human purposes; alcohol for pharmaceutical purposes; Chinese refreshing ointment; slimming tea for medical purposes; lotions for pharmaceutical purposes; dietetic substances adapted for
medical use; powdered milk for babies; depuratives;
toilet deodorizer; animal washes; preparations for
destroying mice; pesticides; fly catching adhesives;
mosquito-repellent incense; mothball; sanitary towels; antisepsis paper; dental lacquer.
__________________________________________
(260) AM 2018 95398 A
(800) 1297823
(151) 2016 02 08
(891) 2017 09 08
(731) ROYCE' CONFECT CO., LTD.
1-1, Ainosato 4-jo 9-chome, Kita-ku, Sapporo-shi
Hokkaido 002-8074, Japan
(540)
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(591) Black and white
(531) 24.17.01; 27.05.17
(511)
43 – Services for providing foods and drink; temporary accommodation.
__________________________________________
(260) AM 2018 95416 A
(800) 1377190
(151) 2017 09 18
(891) 2017 09 18
(731) FUJIAN JINJIANG SHENHU DALI
CLOTHING AND KNITTING CO., LTD.
Dong'an Shenhu, Jinjiang, Quanzhou 362200
Fujian, China
(540)

(591) Black, white
(531) 26.11.09; 26.13.25
(511)
25 – Clothing; underpants; underwear; vests; shirts;
hats; hosiery; neckties; clothing for children; trousers for infants.
__________________________________________
(260) AM 2018 95441 A
(800) 1377547
(151) 2017 06 02
(891) 2017 06 02
(731) MICROSOFT CORPORATION
One Microsoft Way, Redmond WA 98052,
USA
(540)

WINDOWS
(591) Black, white
(511)
9 – Computers, tablets, laptops; computer software;
software developer kits; portable electronic devices
for receiving and reading text, images and sound
through wireless internet access; computer software
for use in connection with the transmission of voice
and data; computer software used for controlling
stand-alone voice controlled information devices,
namely, cloud-connected and voice-controlled smart
devices to monitor and control the functioning of
household and electronic devices; voice and data
transmitters and receivers; voice processing software, namely, software for the control of voice controlled information and communication devices; voiceactivated software, namely, software for stand-alone
voice controlled information devices comprised of
cloud-connected and voice-controlled information
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devices; voice-activated software, namely, software
for stand-alone voice controlled information devices
comprised of cloud-connected and voice controlled
smart devices with virtual personal assistant capabilities; mixed-reality computing platforms; computer software for creating, uploading, and sharing
3D images and models; malware protection software; software for securing access to laptops, phones,
and computers; facial recognition software; fingerprint recognition software; iris recognition software;
software that enables a user to hand-write notes and
text with a digital pen onto touch-enabled devices;
software that interprets hand-written content on
touch-enabled devices; digital drawing applications;
software that allows for annotations to image via
digital ink; software that allows a smartphone or
tablet to attach to a monitor, mouse, and keyboard
and project the desktop to the monitor.
38 – Broadcasting and transmission of voice, data,
images, music, audio, video, multimedia, television,
and radio; broadcast and transmission of streamed
music, audio, video, and multimedia content; subscription and pay-per-view broadcasting and transmitssion services; telephone, electronic mail, electronic
messaging, electronic data transmission, audioconferencing, and videoconferencing services; providing
access to telecommunications networks, computer
networks, the Internet, satellite communications, wireless communications networks, and cable; providing access to websites, databases, electronic bulletin boards, on-line forums, directories, music, and
video and audio programs; communication by computer; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid.
41 – Educational services; arranging, organizing,
conducting, and presenting seminars, workshops,
classes, webinars, conferences, online instruction,
and distance learning programs; production, distribution, and presentation of radio programs, television programs, motion pictures, sound recordings;
providing ongoing television, radio, audio, video,
podcast, and webcast programs; providing entertainment, sports, music, informational, news, and current events programming by means of telecommunications networks, computer networks, the Internet,
satellite, radio, wireless communications networks,
television, and cable television; providing nondownloadable entertainment, sports, music, informational, news, and current events programming;
providing educational, entertainment, sports, music,
informational, news, current events, and arts and
culture programming via websites and computer
applications; providing information in the field of
education, entertainment, music, sports, news, and
arts and culture via websites and computer applications; providing non-downloadable computer games,
electronic games, interactive games, and video games; providing books, periodicals, newspapers,
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newsletters, manuals, blogs, journals, and other
publications via websites and computer applications.
42 – Providing non-downloadable computer game
programs; providing non-downloadable computer
programs for monitoring automobile performance,
for mapping and navigation, for electronic mail and
wireless communications, for maintaining personal
directories, contact lists, address and telephone number lists; providing non-downloadable computer programs for accessing global communication networks; providing non-downloadable computer programs for accessing global communication networks
and displaying content therefrom; and providing a
full line of non-downloadable business application
programs; design and development of computer
hardware and software; computer services, namely
remote hosting of operating systems and computer
applications; providing hosted operating systems and
computer applications through the internet; rental of
computing and data storage facilities of variable
capacity; providing, developing and designing nondownloadable software accessible over a global
computer network for managing computer applications; constructing an internet platform for electronic
commerce; designing, managing and monitoring online forums for discussion; creating electronically
stored web pages for online services and the internet;
data warehousing; design, creation and maintenance
of web sites for others; managing web sites for others; rental of web servers; web site maintenance,
creation and hosting services; application service
provider, namely, providing, hosting, managing, developing and maintaining applications, software,
websites and databases in the fields of ecommerce,
online payments, order queuing, website design, data
storage, shared computing capacity scaling, messaging services and calculation of website ranking
based on user traffic.
__________________________________________
(260) AM 2018 95459 A
(800) 1377603
(151) 2017 07 14
(891) 2017 07 14
(731) COMITATI OLIMPICI EUROPEI
Via della Pallacanestro, 19, Rome, Italy
(540)

(591) Blue, yellow, black, green and red

(531) 05.13.25; 25.01.25; 26.13.25; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.15
(511)
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; protective helmets for sports; spectacles, sports goggles,
sunglasses; computer software, including computer
software for video camera games; cameras; magnetic
data carriers; data processing software and computer
hardware; power supplies, namely batteries, rectifiers/voltage/current regulators and transformers;
portable digital electronic devices and software related thereto; portable electronic devices for wireless
data reception and/or transmission; computer software for resending of messages, email and/or other
data from a personal computer or a server to one or
more handheld electronic devices; computer game
software for mobile phone computers; acoustic machines and apparatus, radio equipment; cassette tape
recorders/players, cassette recorders incorporating
radios, headset, headphones, microphones, car audio
systems; laser disc players, video compact disc players, video CD software, DVD video players/recorders; telephones, mobile phones, carrying cases for
mobile phones, answering machines, modem; encoded bank cards and debit cards; encoded magnetic
cards, flashlights, integrated circuit chip cards; banking card, credit cards, debit cards including such
cards having integrated circuits and microprocessors; memory boards.
25 – Clothing, footwear, headgear.
28 – Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; playing cards, electric floats for
fishing, stationary exercise bicycles and rollers.
38 – Telecommunications; broadcasting of television
programmes, television broadcasting (live or recorded); cellular telephone communication; communications by electronic computer terminals, by databases and by telecommunication networks connected
to the Internet; telephone and mobile telephone services; facsimile communication services; services of
a press agency; other message transmission services;
broadcasting of a commercial site on the Internet; radio and television broadcasting services provided via
the Internet; electronic mail; provision of Internet
access services; electronic bulletin board services.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; organization of exhibitions for cultural and educational purposes; organization of lotteries and competitions; betting and
gaming services relating to or in conjunction with
sports; entertainment services provided at or relating
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to sports events; organization of sporting and cultural events and activities; arranging real or virtual
sports competitions; providing sports facilities; rental services for audio and video equipment; production and distribution of radio and television programmes relating to sports and sporting events; production services for radio and television programs
and videotapes; production of animated movies;
booking of seats for shows and sporting events; timing of sports events, provision of games over the
Internet, providing on-line electronic publications,
not downloadable; publication of books, journals,
texts (except publicity texts) and periodicals; online
publication of electronic books, journals, texts (except publicity texts) and periodicals; providing digital music from the Internet; providing digital music from MP3 Internet web sites; provision of sporting results; information services in relation to sport
and sporting events; information relating to sporting
events provided on-line from a computer database or
the Internet.
__________________________________________
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,
romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi
(260) AM 2018 90622 A
(800) 1329085
(151) 2016 04 14
(181) 2026 04 14
(891) 2016 04 14
(511) 03, 05, 10
__________________________________________

(260) AM 2018 91999 A
(800) 1341179
(151) 2016 11 04
(181) 2026 11 04
(891) 2016 11 04
(511) 09
__________________________________________

(260) AM 2018 90835 A
(800) 1330287
(151) 2016 10 07
(181) 2026 10 07
(891) 2016 10 07
(511) 30
__________________________________________

(260) AM 2018 92129 A
(800) 1342555
(151) 2016 12 06
(181) 2026 12 06
(891) 2016 12 06
(511) 30
__________________________________________

(260) AM 2018 91299 A
(800) 1334530
(151) 2016 08 24
(181) 2026 08 24
(891) 2016 08 24
(511) 01, 17, 19, 22, 29, 30, 31, 36, 39, 40, 44
__________________________________________

(260) AM 2018 92149 A
(800) 1342320
(151) 2016 07 04
(181) 2026 07 04
(891) 2016 07 04
(511) 29, 30
__________________________________________

(260) AM 2018 91656 A
(800) 1337511
(151) 2017 01 19
(181) 2027 01 19
(891) 2017 01 19
(511) 30
__________________________________________

(260) AM 2018 92209 A
(800) 1343212
(151) 2016 08 29
(181) 2026 08 29
(891) 2016 08 29
(511) 03, 05
__________________________________________

(260) AM 2018 91665 A
(800) 1337525
(151) 2017 01 27
(181) 2027 01 27
(891) 2017 01 27
(511) 30
__________________________________________

(260) AM 2018 92221 A
(800) 1344417
(151) 2017 02 02
(181) 2027 02 02
(891) 2017 02 02
(511) 35
__________________________________________

(260) AM 2018 91670 A
(800) 1337612
(151) 2017 02 13
(181) 2027 02 13
(891) 2017 02 13
(511) 30
__________________________________________

(260) AM 2018 92229 A
(800) 1343340
(151) 2016 09 06
(181) 2026 09 06
(891) 2016 09 06
(511) 24
__________________________________________

(260) AM 2018 91915 A
(800) 1340038
(151) 2016 09 27
(181) 2026 09 27
(891) 2016 09 27
(511) 03, 05, 30, 32, 35, 39
__________________________________________

(260) AM 2018 92234 A
(800) 1343436
(151) 2016 11 12
(181) 2026 11 12
(891) 2016 11 12
(511) 05, 10
__________________________________________
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(260) AM 2018 92239 A
(800) 1344541
(151) 2016 12 29
(181) 2026 12 29
(891) 2016 12 29
(511) 11, 35, 37
__________________________________________
(260) AM 2018 92304 A
(800) 1344127
(151) 2016 09 29
(181) 2026 09 29
(891) 2016 09 29
(511) 29, 30, 32
__________________________________________
(260) AM 2018 92317 A
(800) 1344166
(151) 2016 12 29
(181) 2026 12 29
(891) 2016 12 29
(511) 11, 35, 37
__________________________________________
(260) AM 2018 92322 A
(800) 1344255
(151) 2017 01 31
(181) 2027 01 31
(891) 2017 01 31
(511) 43
__________________________________________
(260) AM 2018 92326 A
(800) 1344415
(151) 2017 01 26
(181) 2027 01 26
(891) 2017 01 26
(511) 05, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 92392 A
(800) 1344656
(151) 2017 01 12
(181) 2027 01 12
(891) 2017 01 12
(511) 07
__________________________________________
(260) AM 2018 92408 A
(800) 1344997
(151) 2016 10 27
(181) 2026 10 27
(891) 2016 10 27
(511) 02, 09, 11, 16, 20
__________________________________________
(260) AM 2018 92413 A
(800) 1344783
(151) 2016 08 25
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(181) 2026 08 25
(891) 2016 08 25
(511) 31
__________________________________________
(260) AM 2018 92418 A
(800) 1345030
(151) 2017 03 03
(181) 2027 03 03
(891) 2017 03 03
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2018 92422 A
(800) 1345108
(151) 2017 03 21
(181) 2027 03 21
(891) 2017 03 21
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2018 92424 A
(800) 1345150
(151) 2017 01 23
(181) 2027 01 23
(891) 2017 01 23
(511) 35, 36
__________________________________________
(260) AM 2018 92425 A
(800) 1345409
(151) 2017 01 25
(181) 2027 01 25
(891) 2017 01 25
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 92446 A
(800) 1161719
(151) 2012 12 07
(181) 2022 12 07
(891) 2017 03 31
(511) 09, 14, 18, 25, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 92572 A
(800) 1346185
(151) 2017 03 02
(181) 2027 03 02
(891) 2017 03 02
(511) 16
__________________________________________
(260) AM 2018 92679 A
(800) 937745
(151) 2006 08 20
(181) 2026 08 20
(891) 2017 02 27
(511) 07, 12
__________________________________________
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(260) AM 2018 92692 A
(800) 1333453
(151) 2016 09 21
(181) 2026 09 21
(891) 2017 04 14
(511) 03, 28
__________________________________________
(260) AM 2018 92695 A
(800) 1347165
(151) 2017 03 07
(181) 2027 03 07
(891) 2017 03 07
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 92696 A
(800) 1347168
(151) 2016 04 18
(181) 2026 04 18
(891) 2016 04 18
(511) 12, 37
__________________________________________
(260) AM 2018 92728 A
(800) 1347347
(151) 2017 03 02
(181) 2027 03 02
(891) 2017 03 02
(511) 20, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 92734 A
(800) 1347372
(151) 2017 03 10
(181) 2027 03 10
(891) 2017 03 10
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2018 92735 A
(800) 1347373
(151) 2017 02 24
(181) 2027 02 24
(891) 2017 02 24
(511) 11
__________________________________________
(260) AM 2018 92740 A
(800) 1347374
(151) 2017 02 24
(181) 2027 02 24
(891) 2017 02 24
(511) 11
__________________________________________
(260) AM 2018 92741 A
(800) 1347375
(151) 2017 02 24
(181) 2027 02 24

(891) 2017 02 24
(511) 11
__________________________________________
(260) AM 2018 92742 A
(800) 1347376
(151) 2017 02 24
(181) 2027 02 24
(891) 2017 02 24
(511) 11
__________________________________________
(260) AM 2018 92743 A
(800) 1347377
(151) 2017 02 24
(181) 2027 02 24
(891) 2017 02 24
(511) 11
__________________________________________
(260) AM 2018 92744 A
(800) 1347378
(151) 2017 02 24
(181) 2027 02 24
(891) 2017 02 24
(511) 11
__________________________________________
(260) AM 2018 92746 A
(800) 1347390
(151) 2016 04 29
(181) 2026 04 29
(891) 2016 04 29
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 92747 A
(800) 1347416
(151) 2016 11 23
(181) 2026 11 23
(891) 2016 11 23
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 92812 A
(800) 1349108
(151) 2017 04 03
(181) 2027 04 03
(891) 2017 04 03
(511) 36
__________________________________________
(260) AM 2018 92813 A
(800) 1348424
(151) 2017 03 08
(181) 2027 03 08
(891) 2018 03 08
(511) 34
__________________________________________
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(260) AM 2018 92815 A
(800) 1348503
(151) 2017 02 28
(181) 2027 02 28
(891) 2017 02 28
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 92816 A
(800) 1348505
(151) 2017 03 02
(181) 2027 03 02
(891) 2017 03 02
(511) 21
__________________________________________
(260) AM 2018 92817 A
(800) 1349113
(151) 2016 11 02
(181) 2026 11 02
(891) 2016 11 02
(511) 04, 09, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35,
36, 38, 39, 41, 43
__________________________________________
(260) AM 2018 92819 A
(800) 1349120
(151) 2017 02 06
(181) 2027 02 06
(891) 2017 02 06
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 92845 A
(800) 1349236
(151) 2016 10 07
(181) 2026 10 07
(891) 2016 10 07
(511) 09, 35, 38, 41, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 92857 A
(800) 1349344
(151) 2017 03 14
(181) 2027 03 14
(891) 2017 03 14
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 92860 A
(800) 387945
(151) 1972 04 08
(181) 2022 04 08
(891) 2017 01 30
(511) 10
__________________________________________
(260) AM 2018 92863 A
(800) 1342509
(151) 2016 12 24
(181) 2026 12 24
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(891) 2017 05 24
(511) 16, 38, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 92889 A
(800) 1348961
(151) 2017 01 31
(181) 2027 01 31
(891) 2017 01 31
(511) 25, 36, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 92956 A
(800) 1345782
(151) 2017 03 02
(181) 2027 03 02
(891) 2017 05 26
(511) 17, 19
__________________________________________
(260) AM 2018 92960 A
(800) 1349459
(151) 2016 11 02
(181) 2026 11 02
(891) 2016 11 02
(511) 01, 02, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 16, 17, 29, 30,
32, 35, 40, 41, 42, 44
__________________________________________
(260) AM 2018 92962 A
(800) 1349531
(151) 2017 02 23
(181) 2027 02 23
(891) 2017 02 23
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 92965 A
(800) 1349533
(151) 2017 03 08
(181) 2027 03 08
(891) 2017 03 08
(511) 09, 11, 34
__________________________________________
(260) AM 2018 92972 A
(800) 1349642
(151) 2016 12 29
(181) 2026 12 29
(891) 2016 12 29
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 92973 A
(800) 1349690
(151) 2017 03 22
(181) 2027 03 22
(891) 2017 03 22
(511) 32
__________________________________________
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sasaqonlo niSnebi

(260) AM 2018 92974 A
(800) 1349712
(151) 2017 04 10
(181) 2027 04 10
(891) 2017 04 10
(511) 12, 37
__________________________________________
(260) AM 2018 92975 A
(800) 1349735
(151) 2017 01 09
(181) 2027 01 09
(891) 2017 01 09
(511) 05, 29, 30, 32
__________________________________________
(260) AM 2018 92978 A
(800) 1349833
(151) 2017 02 16
(181) 2027 02 16
(891) 2017 02 16
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 92980 A
(800) 1349878
(151) 2016 11 29
(181) 2026 11 29
(891) 2016 11 29
(511) 09, 10, 41, 42, 44, 45
__________________________________________
(260) AM 2018 92981 A
(800) 1349899
(151) 2017 01 27
(181) 2027 01 27
(891) 2017 01 27
(511) 01, 03, 05, 09, 10, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 44
__________________________________________
(260) AM 2018 92998 A
(800) 1351349
(151) 2016 12 14
(181) 2026 12 14
(891) 2016 12 14
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 93000 A
(800) 1351350
(151) 2016 12 14
(181) 2026 12 14
(891) 2016 12 14
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 93002 A
(800) 1350438
(151) 2017 03 03
(181) 2027 03 03

(891) 2017 03 03
(511) 09, 38, 39, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 93003 A
(800) 1350440
(151) 2016 08 19
(181) 2027 08 19
(891) 2016 08 19
(511) 07, 21, 35, 37, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 93005 A
(800) 1350444
(151) 2016 11 13
(181) 2026 11 13
(891) 2016 11 13
(511) 07, 08, 11, 21, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 93006 A
(800) 1350504
(151) 2017 04 25
(181) 2027 04 25
(891) 2017 04 25
(511) 06, 07, 12
__________________________________________
(260) AM 2018 93007 A
(800) 1350518
(151) 2016 11 27
(181) 2029 11 27
(891) 2016 11 27
(511) 02
__________________________________________
(260) AM 2018 93009 A
(800) 1351414
(151) 2017 04 03
(181) 2027 04 03
(891) 2017 04 03
(511) 36
__________________________________________
(260) AM 2018 93032 A
(800) 1351563
(151) 2016 12 06
(181) 2026 12 06
(891) 2016 12 06
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 93076 A
(800) 1350968
(151) 2016 09 19
(181) 2026 09 19
(891) 2016 09 19
(511) 11, 35
__________________________________________
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sasaqonlo niSnebi

(260) AM 2018 93079 A
(800) 1351024
(151) 2016 12 23
(181) 2026 12 23
(891) 2016 12 23
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 93080 A
(800) 1351039
(151) 2017 03 02
(181) 2027 03 02
(891) 2017 03 02
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2018 93086 A
(800) 1351085
(151) 2017 03 23
(181) 2027 03 23
(891) 2017 03 23
(511) 43
__________________________________________
(260) AM 2018 93093 A
(800) 1351104
(151) 2017 04 13
(181) 2027 04 13
(891) 2017 04 13
(511) 32
__________________________________________
(260) AM 2018 93094 A
(800) 1351108
(151) 2017 04 10
(181) 2027 04 10
(891) 2017 04 10
(511) 36
__________________________________________
(260) AM 2018 93095 A
(800) 1351165
(151) 2016 11 15
(181) 2026 11 15
(891) 2016 11 15
(511) 36
__________________________________________
(260) AM 2018 93097 A
(800) 1351242
(151) 2017 01 17
(181) 2027 01 17
(891) 2017 01 17
(511) 09, 14
__________________________________________
(260) AM 2018 93098 A
(800) 1351263
(151) 2016 10 24
(181) 2026 10 24
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(891) 2016 10 24
(511) 05, 31, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 93099 A
(800) 1351279
(151) 2016 08 25
(181) 2026 08 25
(891) 2016 08 25
(511) 09, 28, 41
__________________________________________
(260) AM 2018 93102 A
(800) 1351299
(151) 2016 11 18
(181) 2026 11 18
(891) 2016 11 18
(511) 09, 41
__________________________________________
(260) AM 2018 93103 A
(800) 1351334
(151) 2016 11 16
(181) 2026 11 18
(891) 2016 11 16
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 93104 A
(800) 1351338
(151) 2016 12 02
(181) 2026 12 02
(891) 2016 12 02
(511) 17, 19
__________________________________________
(260) AM 2018 93108 A
(800) 1352855
(151) 2017 04 12
(181) 2027 04 12
(891) 2017 04 12
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 93109 A
(800) 1352856
(151) 2017 04 12
(181) 2027 04 12
(891) 2017 04 12
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 93111 A
(800) 1352857
(151) 2017 04 12
(181) 2027 04 12
(891) 2017 04 12
(511) 05
__________________________________________
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sasaqonlo niSnebi

(260) AM 2018 93112 A
(800) 1352858
(151) 2017 04 12
(181) 2027 04 12
(891) 2017 04 12
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 93135 A
(800) 1351706
(151) 2017 04 21
(181) 2027 04 21
(891) 2017 04 21
(511) 10
__________________________________________
(260) AM 2018 93136 A
(800) 1351737
(151) 2017 04 03
(181) 2027 04 03
(891) 2017 04 03
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 93137 A
(800) 1351746
(151) 2016 12 28
(181) 2026 12 28
(891) 2016 12 28
(511) 09, 28
__________________________________________
(260) AM 2018 93138 A
(800) 1351770
(151) 2017 03 31
(181) 2027 03 31
(891) 2017 03 31
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 93140 A
(800) 1351787
(151) 2017 04 04
(181) 2027 04 04
(891) 2017 04 04
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 93142 A
(800) 1351876
(151) 2016 09 09
(181) 2026 09 09
(891) 2016 09 09
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2018 93144 A
(800) 1351932
(151) 2017 04 19
(181) 2027 04 19

(891) 2017 04 19
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 93145 A
(800) 1351993
(151) 2017 02 21
(181) 2027 02 21
(891) 2017 02 21
(511) 41
__________________________________________
(260) AM 2018 93147 A
(800) 1352594
(151) 2017 03 04
(181) 2027 03 04
(891) 2017 03 04
(511) 10
__________________________________________
(260) AM 2018 93148 A
(800) 1351994
(151) 2017 02 21
(181) 2027 02 21
(891) 2017 02 21
(511) 41
__________________________________________
(260) AM 2018 93150 A
(800) 1352003
(151) 2016 12 29
(181) 2026 12 29
(891) 2016 12 29
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 93152 A
(800) 1352615
(151) 2017 03 03
(181) 2027 03 03
(891) 2017 03 03
(511) 01, 03
__________________________________________
(260) AM 2018 93153 A
(800) 1352087
(151) 2017 03 23
(181) 2027 03 23
(891) 2017 03 23
(511) 09, 11, 34
__________________________________________
(260) AM 2018 93154 A
(800) 1352138
(151) 2017 04 27
(181) 2027 04 27
(891) 2017 04 27
(511) 12
__________________________________________
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sasaqonlo niSnebi

(260) AM 2018 93155 A
(800) 1352140
(151) 2017 04 27
(181) 2027 04 27
(891) 2017 04 27
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2018 93185 A
(800) 1352646
(151) 2017 04 20
(181) 2027 04 20
(891) 2017 04 20
(511) 37, 41, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 93214 A
(800) 1241901
(151) 2015 02 05
(181) 2025 02 05
(891) 2017 03 20
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2018 93216 A
(800) 1276929
(151) 2015 08 19
(181) 2025 08 19
(891) 2017 04 12
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2018 93229 A
(800) 1354291
(151) 2017 02 24
(181) 2027 02 24
(891) 2017 02 24
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 93231 A
(800) 1354313
(151) 2017 03 10
(181) 2027 03 10
(891) 2017 03 10
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 93232 A
(800) 1354341
(151) 2017 04 05
(181) 2027 04 05
(891) 2017 04 05
(511) 09, 24, 25
__________________________________________
(260) AM 2018 93235 A
(800) 1353583
(151) 2017 05 15
(181) 2027 05 15
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(891) 2017 05 15
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 93236 A
(800) 1353616
(151) 2017 05 16
(181) 2027 05 16
(891) 2017 05 16
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2018 93241 A
(800) 1353654
(151) 2017 03 02
(181) 2027 03 02
(891) 2017 03 02
(511) 05, 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2018 93243 A
(800) 1353730
(151) 2017 03 24
(181) 2027 03 24
(891) 2017 03 24
(511) 29, 31, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 93277 A
(800) 1353928
(151) 2017 02 09
(181) 2027 02 09
(891) 2017 02 09
(511) 09, 28
__________________________________________
(260) AM 2018 93411 A
(800) 1355623
(151) 2016 12 12
(181) 2026 12 12
(891) 2016 12 12
(511) 09, 14, 16, 18, 21, 25
__________________________________________
(260) AM 2018 93412 A
(800) 1355624
(151) 2016 10 19
(181) 2026 10 19
(891) 2016 10 19
(511) 25, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 93413 A
(800) 1355641
(151) 2016 11 15
(181) 2026 11 15
(891) 2016 11 15
(511) 18, 25, 35
__________________________________________
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sasaqonlo niSnebi

(260) AM 2018 93414 A
(800) 1355667
(151) 2017 02 01
(181) 2027 02 01
(891) 2017 02 01
(511) 37, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 93415 A
(800) 1355670
(151) 2016 12 28
(181) 2026 12 18
(891) 2016 12 28
(511) 09, 28
__________________________________________

(891) 2017 04 25
(511) 06, 17
__________________________________________
(260) AM 2018 93616 A
(800) 1357869
(151) 2027 05 19
(181) 2027 05 19
(891) 2017 05 19
(511) 18
__________________________________________

(260) AM 2018 93417 A
(800) 1355722
(151) 2017 01 17
(181) 2027 01 17
(891) 2017 01 17
(511) 06, 07, 08, 09, 11, 21, 35, 37, 40, 41, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 93450 A
(800) 1356742
(151) 2017 04 21
(181) 2027 04 21
(891) 2017 04 21
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 93599 A
(800) 1357714
(151) 2017 03 23
(181) 2027 03 23
(891) 2017 03 23
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 93610 A
(800) 1357750
(151) 2017 02 20
(181) 2027 02 20
(891) 2017 02 20
(511) 18, 25, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 93613 A
(800) 1357771
(151) 2017 03 22
(181) 2027 03 22
(891) 2017 03 22
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 93615 A
(800) 1357816
(151) 2017 04 25
(181) 2027 04 25
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oficialuri Setyobinebebi
gamogonebebi
patentebis moqmedebis aRdgena
(21) AP 2012 12766
(11) P 2013 5987 B
(73) სარქის მარქარიანი
(54) წყლის კომპლექსური გაუსნებოვნების ხერხი და მოდული მის განსახორციელებლად
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 06 27
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2018 07 25
___________________________________
(21) AP 2011 12850
(11) P 2017 6635 B
(73) ჯეოქს ს.პ.ა.
(54) ფეხსაცმელი წყალგაუმტარი და ორთქლგამტარი ზედითა და ლანჩით
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 01 24
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2018 07 25
___________________________________
(21) AP 2014 13487
(11) P 2016 6427 B
(73) დალი ძანაშვილი;
ნათელა პაპუნაშვილი;
გიორგი მუმლაძე;
რევაზ კოხრეიძე;
ზურაბ ადამია;
ნიკოლოზ მარგიანი
(54) მაღალტემპერატურული ზეგამტარი კერამიკა
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 06 05
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2018 07 25
___________________________________
(21) AP 2014 13488
(11) P 2016 6428 B
(73) დალი ძანაშვილი;
ნათელა პაპუნაშვილი;
გიორგი მუმლაძე;
რევაზ კოხრეიძე;
ზურაბ ადამია;
ნიკოლოზ მარგიანი
(54) მაღალტემპერატურული ზეგამტარი კერამიკა
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 06 05
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2018 07 25
___________________________________
(21) AP 2002 6302
(11) P 2004 3314 B
(73) ორიონ კორპორეიშნ
(54) ლევოდოპას, კარბიდოპას და ენტაკაპონის შემცველი ფარმაცევტული კომპოზიცია
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 06 29
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2018 07 25
___________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

patentebis gauqmeba
(21) AP 2007 10965
(11) P 2010 5103 B
(73) ნოვარტის აგ
(54) ნაერთები და კომპოზიციები, როგორც HEDGEHOG გზის მოდულატორები
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 05 04
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 05 04-მდე
___________________________________
(21) AP 2014 14005
(11) P 2017 6792 B
(73) კადილა ჰელსქეა ლიმიტედ
(54) სინერგიული კომპოზიციები
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 07 04
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 07 04-მდე
___________________________________
(21) AP 2014 14032
(11) P 2018 6853 B
(73) ჩიესი ფარმასეუტიჩი ს.პ.ა.
(54) ანტიქოლინერგული აგენტის, კორტიკოსტეროიდის და ბეტა ადრენერგული აგენტის
შემცველი მშრალი ფხვნილის შემადგენლობები ინჰალაციით შეყვანისათვის
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 07 10
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 07 10-მდე
___________________________________
(21) AP 2003 6795
(11) P 2004 3362 B
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიერ
(54) პერინდოპრილ ტერტ ბუტილამინის მარილის ახალი Y კრისტალური ფორმა,
მისი მიღების ხერხი და მისი შემცველი ფარმაცევტული კომპოზიციები
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 07 06
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 07 06-მდე
___________________________________
(21) AP 2003 6797
(11) P 2004 3360 B
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიერ
(54) პერინდოპრილ ტერტ ბუტილამინის მარილის ახალი კრისტალური ფორმა,
მისი მიღების ხერხი და მისი შემცველი ფარმაცევტული კომპოზიციები
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 07 06
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 07 06-მდე
___________________________________
(21) AP 2003 8594
(11) P 2007 4212 B
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიერ
(54) მიკროკაფსულები პერინდოპრილის დაყოვნებული და რეგულირებადი
გამოთავისუფლებისათვის
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 06 24
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 06 24-მდე
___________________________________
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oficialuri Setyobinebebi
(21) AP 2004 9234
(11) P 2008 4343 B
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ.ს.პ.ა.
(54) ინდაზოლის წარმოებულების გამოყენება ნევროპათიული ტკივილის სამკურნალოდ
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 07 08
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 07 08-მდე
___________________________________

sasargeblo modelebi
patentis moqmedebis aRdgena
(21) AU 2015 13763
(11) U 2016 1889 Y
(73) სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ვერა მაისურაძე;
მარინე ნადირაშვილი;
მურად ტყემალაძე;
იოსებ გეჯაძე;
გურამ ნადარეიშვილი;
ელენა შაფაქიძე
(54) პუცოლანური პორტლანდცემენტის შემადგენლობა
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 03 13
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2018 07 25
___________________________________

patentebis gauqmeba
(21) AU 2013 13155
(11) U 2014 1819 Y
(73) გიორგი ბიკოვი
(54) პოკერის ტიპის კარტის სათამაშო სისტემა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 07 08
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 07 08-მდე
___________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

dizainebi
dizainis registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba
(11) D 1999 81 S
(73) ფაიზერ აილენდ ფარმასეუტიკალზ ამხანაგობა შემდე გ კომპანიებს შორის:
(ა) სი, ფი. ფარმასეუტიკალზ ინტერნეშნელ სი. ვი., კომანდიტური ამხანაგობა (შეზღუდული პასუხისმგებლობით), რომელიც დაარსდა და შეიქმნა ნიდერლანდების კანონმდებლობით და რომელიც
მოქმედებდა მისი გენერალური პარტნიორის ფაიზერ მენიუფაქტორინგ ლლს-ს მეშვეობით,
რომელიც არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია, ორგანიზებული დელავერის შტატის
კანონმდებლობით და რომლის ოფისიც მდებარეობს მისამართზე: 235 ისტ 42 ესტრიტ, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკის შტატი 10017, აშშ და ფაიზერ პროდაქშენ ლლს, შეზღუდული პასუხისმგებლობის
კომპანია, რომელიც ორგანიზებულია დელავერის შტატის კანონმდებლობით და რომლის ოფისი
მდებარეობს მისამართზე: 235 ისტ 42 ე სტრიტ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკის შტატი 10017, აშშ;
(ბ) ფაიზერ ოუვასიზ ფარმასეუტიკალზ, პრივატული შეუზღუდავი პასუხისმგებლობის კომპანია, დარეგისტრირებულია ირლანდიაში (რეგისტრაციის ნომრით 79355) და მისი რეგისტრირებული ოფისი მდებარეობს შემდეგ მისამართზე: პოტერი როუდ, დან ლაოგეა, დუბლინის ოლქი, ირლანდიის
რესპუბლიკა (IE)
(54) ფარმაცევტული აბი
(28) 1
(24) 1998 09 25
(18) 2023 09 25
(58) 2018 07 18
___________________________________

uflebebis gadacema
(11) D 2018 747 S
ახალი მფლობელი:

,,გრანდ კენდი“ ლლკ (AM)
31 მასის სტრ., ერევანი, 0061, სომხეთი (AM)
ყოფილი მფლობელი: კარენ ვარდანიანი (AM)
ბაირონის ქ. 3, ბ. 36, ერევანი, სომხეთი (AM)
(58) 2018 07 17
___________________________________
(11) D 2018 748 S
ახალი მფლობელი:

,,გრანდ კენდი“ ლლკ (AM)
31 მასის სტრ., ერევანი, 0061, სომხეთი (AM)
ყოფილი მფლობელი: კარენ ვარდანიანი (AM)
ბაირონის ქ. 3, ბ. 36, ერევანი, სომხეთი (AM)
(58) 2018 07 17
___________________________________
(11) D 2017 739 S
ახალი მფლობელი:

,,გრანდ კენდი“ ლლკ (AM)
31 მასის სტრ., ერევანი, 0061, სომხეთი (AM)
ყოფილი მფლობელი: კარენ ვარდანიანი (AM)
ბაირონის ქ. 3, ბ. 36, ერევანი, სომხეთი (AM)
(58) 2018 07 17
___________________________________
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sistemuri saZieblebi
gamogonebebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 31/444; A 61 K 9/08; A 61 K 47/04; A 61 K 47/12;
A 61 K 47/18; A 61 K 47/34; A 61 P 27/02; A 61 P 27/06
A 61 K 31/444; A 61 P 27/02; A 61 P 27/06
C 07 D 409/14; C 07 D 453/02; A 61 K 31/439; A 61 P 11/00
C 07 D 417/12; A 61 K 31/506; A 61 P 35/00
C 07 D 471/04; C 07 D 487/04; A 61 K 31/4162; A 61 P 35/00
G 09 B 5/00; B 42 D 3/12

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2018 14216 A
AP 2018 14239 A
AP 2018 14338 A
AP 2018 14361 A
AP 2018 14322 A
AP 2018 14344 A

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2018 14216 A
AP 2018 14239 A
AP 2018 14322 A
AP 2018 14338 A
AP 2018 14344 A
AP 2018 14361 A

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 31/444; A 61 K 9/08; A 61 K 47/04; A 61 K 47/12;
A 61 K 47/18; A 61 K 47/34; A 61 P 27/02; A 61 P 27/06
A 61 K 31/444; A 61 P 27/02; A 61 P 27/06
C 07 D 471/04; C 07 D 487/04; A 61 K 31/4162; A 61 P 35/00
C 07 D 409/14; C 07 D 453/02; A 61 K 31/439; A 61 P 11/00
G 09 B 5/00; B 42 D 3/12
C 07 D 417/12; A 61 K 31/506; A 61 P 35/00

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 47/30; A 61 K 9/20; C 07 C 231/00
A 61 K 9/28; A 61 K 31/7076
B 23 P 17/04; A 61 M 5/31
C 07 D 401/14; C 07 D 401/12; A 61 K 31/497;
A 61 P 11/00
F 26 B 3/00
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P 2018 6881 B
P 2018 6884 B
P 2018 6882 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AP 2018 13784 A
AP 2018 14177 A
AP 2018 14039 A

P 2018 6880 B

AP 2018 13485 A

P 2018 6883 B

AP 2017 14211 A

patentis nomeri
(11)

#14 2018 07 25

sistemuri saZieblebi

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

P 2018 6880 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AP 2018 13485 A

P 2018 6881 B
P 2018 6883 B
P 2018 6882 B
P 2018 6884 B

AP 2018 13784 A
AP 2017 14211 A
AP 2018 14039 A
AP 2018 14177 A

patentis nomeri
(11)

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
C 07 D 401/14; C 07 D 401/12; A 61 K 31/497;
A 61 P 11/00;
A 61 K 47/30; A 61 K 9/20; C 07 C 231/00
F 26 B 3/00
B 23 P 17/04; A 61 M 5/31
A 61 K 9/28; A 61 K 31/7076

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2018 13485 A
AP 2018 13784 A
AP 2018 14039 A
AP 2018 14177 A
AP 2017 14211 A

ganacxadis nomeri
(21)
AP 2012 013485
AP 2013 013784
AP 2014 014039
AP 2014 014177
AP 2016 014211

patentis nomeri
(11)
P 2018 6880 B
P 2018 6881 B
P 2018 6882 B
P 2018 6884 B
P 2018 6883 B

sasargeblo modelebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 47 K 10/40
A 47 K 10/38
B 23 K 9/18
E 05 F 13/04
H 02 J 13/00

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2018 14168 U
AU 2018 14170 U
AU 2018 14550 U
AU 2018 14614 U
AU 2018 14590 U

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2018 14168 U
AU 2018 14170 U
AU 2018 14550 U
AU 2018 14590 U
AU 2018 14614 U

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 47 K 10/40
A 47 K 10/38
B 23 K 9/18
H 02 J 13/00
E 05 F 13/04
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sistemuri saZieblebi

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)

patentis nomeri
(11)

A 61 K 35/76
A 61 K 35/76
A 61 K 35/76
A 61 K 35/76
G 06 Q 50/34

U 2018 1972 Y
U 2018 1973 Y
U 2018 1974 Y
U 2018 1975 Y
U 2018 1976 Y

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AU 2018 14533 U
AU 2018 14531 U
AU 2018 14534 U
AU 2018 14535 U
AU 2018 14505 U

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
U 2018 1972 Y
U 2018 1973 Y
U 2018 1974 Y
U 2018 1975 Y
U 2018 1976 Y

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AU 2018 14533 U
AU 2018 14531 U
AU 2018 14534 U
AU 2018 14535 U
AU 2018 14505 U

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 35/76
A 61 K 35/76
A 61 K 35/76
A 61 K 35/76
G 06 Q 50/34

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AU 2017 14505 U
AU 2017 14531 U
AU 2017 14533 U
AU 2017 14534 U
AU 2017 14535 U

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2018 14505 U
AU 2018 14531 U
AU 2018 14533 U
AU 2018 14534 U
AU 2018 14535 U

patentis nomeri
(11)
U 2018 1976 Y
U 2018 1973 Y
U 2018 1972 Y
U 2018 1974 Y
U 2018 1975 Y

dizainebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
02-03
09-02
11-01
13-03
21-01
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ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2018 1019 S
AD 2018 1002 S
AD 2018 1018 S
AD 2018 1014 S
AD 2018 1030 S

sistemuri saZieblebi

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
09-02
13-03
11-01
02-03
21-01

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2018 1002 S
AD 2018 1014 S
AD 2018 1018 S
AD 2018 1019 S
AD 2018 1030 S

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
02-04
07-01
11-04

patentis nomeri
(11)
D 2018 769 S
D 2018 767 S
D 2018 768 S

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2018 1012 S
AD 2018 990 S
AD 2018 997 S

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
D 2018 767 S
D 2018 768 S
D 2018 769 S

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2018 990 S
AD 2018 997 S
AD 2018 1012 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
07-01
11-04
02-04

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AD 2017 990
AD 2017 997
AD 2017 1012

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2018 990 S
AD 2018 997 S
AD 2018 1012 S
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patentis nomeri
(11)
D 2018 767 S
D 2018 768 S
D 2018 769 S
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sistemuri saZieblebi

sasaqonlo niSnebi
registraciis nomris, ganacxadis nomris,
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris
Sesabamisobis cxrili
registraciis
nomeri
(111)

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
M 2018 29898 R
M 2018 29899 R
M 2018 29900 R
M 2018 29901 R
M 2018 29902 R
M 2018 29903 R
M 2018 29904 R
M 2018 29905 R
M 2018 29906 R
M 2018 29918 R
M 2018 29919 R

2
AM 97902
AM 98183
AM 98167
AM 98016
AM 98200
AM 97775
AM 97774
AM 98231
AM 98230
AM 97465
AM 98389

ganacxadis
gamoqveynebis
Nnomeri
(260)
3
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

biuletenis Nnomeri
4
14(498)2018
14(498)2018
14(498)2018
14(498)2018
14(498)2018
14(498)2018
14(498)2018
14(498)2018
14(498)2018
14(498)2018
14(498)2018

ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris
Sesabamisobis cxrili
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ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
AM 2018 91638 A
AM 2018 91867 A
AM 2018 91996 A
AM 2018 93588 A
AM 2018 93680 A
AM 2018 93681 A
AM 2018 94080 A
AM 2018 94165 A
AM 2018 94270 A
AM 2018 94323 A
AM 2018 94360 A
AM 2018 94361 A
AM 2018 94399 A
AM 2018 94400 A
AM 2018 94456 A
AM 2018 94466 A
AM 2018 94467 A
AM 2018 94472 A
AM 2018 94536 A
AM 2018 94549 A
AM 2018 94559 A
AM 2018 94602 A
AM 2018 94603 A
AM 2018 94664 A
AM 2018 94717 A

2
AM 91638 A
AM 91867 A
AM 91996 A
AM 93588 A
AM 93680 A
AM 93681 A
AM 94080 A
AM 94165 A
AM 94270 A
AM 94323 A
AM 94360 A
AM 94361 A
AM 94399 A
AM 94400 A
AM 94456 A
AM 94466 A
AM 94467 A
AM 94472 A
AM 94536 A
AM 94549 A
AM 94559 A
AM 94602 A
AM 94603 A
AM 94664 A
AM 94717 A

1
AM 2018 94743 A
AM 2018 94744 A
AM 2018 94794 A
AM 2018 94832 A
AM 2018 94891 A
AM 2018 94927 A
AM 2018 95007 A
AM 2018 95008 A
AM 2018 95010 A
AM 2018 95032 A
AM 2018 95037 A
AM 2018 95101 A
AM 2018 95107 A
AM 2018 95108 A
AM 2018 95137 A
AM 2018 95138 A
AM 2018 95216 A
AM 2018 95217 A
AM 2018 95218 A
AM 2018 95219 A
AM 2018 95220 A
AM 2018 95221 A
AM 2018 95235 A
AM 2018 95318 A
AM 2018 95319 A
AM 2018 95332 A
AM 2018 95333 A
AM 2018 95334 A
AM 2018 95335 A
AM 2018 95338 A

#14 2018 07 25

2
AM 94743 A
AM 94744 A
AM 94794 A
AM 94832 A
AM 94891 A
AM 94927 A
AM 95007 A
AM 95008 A
AM 95010 A
AM 95032 A
AM 95037 A
AM 95101 A
AM 95107 A
AM 95108 A
AM 95137 A
AM 95138 A
AM 95216 A
AM 95217 A
AM 95218 A
AM 95219 A
AM 95220 A
AM 95221 A
AM 95235 A
AM 95318 A
AM 95319 A
AM 95332 A
AM 95333 A
AM 95334 A
AM 95335 A
AM 95338 A

sistemuri saZieblebi

1
AM 2018 95341 A
AM 2018 95351 A
AM 2018 95355 A
AM 2018 95361 A
AM 2018 95363 A
AM 2018 95405 A
AM 2018 95409 A
AM 2018 95410 A
AM 2018 95411 A
AM 2018 95412 A
AM 2018 95413 A
AM 2018 95414 A
AM 2018 95415 A
AM 2018 95429 A
AM 2018 95431 A
AM 2018 95432 A
AM 2018 95433 A
AM 2018 95446 A
AM 2018 95449 A
AM 2018 95452 A
AM 2018 95454 A
AM 2018 95456 A
AM 2018 95458 A
AM 2018 95467 A
AM 2018 95505 A
AM 2018 95507 A
AM 2018 95517 A
AM 2018 95518 A
AM 2018 95520 A
AM 2018 95521 A
AM 2018 95522 A
AM 2018 95527 A
AM 2018 95528 A
AM 2018 95530 A
AM 2018 95531 A

2
AM 95341 A
AM 95351 A
AM 95355 A
AM 95361 A
AM 95363 A
AM 95405 A
AM 95409 A
AM 95410 A
AM 95411 A
AM 95412 A
AM 95413 A
AM 95414 A
AM 95415 A
AM 95429 A
AM 95431 A
AM 95432 A
AM 95433 A
AM 95446 A
AM 95449 A
AM 95452 A
AM 95454 A
AM 95456 A
AM 95458 A
AM 95467 A
AM 95505 A
AM 95507 A
AM 95517 A
AM 95518 A
AM 95520 A
AM 95521 A
AM 95522 A
AM 95527 A
AM 95528 A
AM 95530 A
AM 95531 A

1
AM 2018 95533 A
AM 2018 95536 A
AM 2018 95541 A
AM 2018 95542 A
AM 2018 95543 A
AM 2018 95544 A
AM 2018 95546 A
AM 2018 95547 A
AM 2018 95560 A
AM 2018 95561 A
AM 2018 95562 A
AM 2018 95566 A
AM 2018 95567 A
AM 2018 95569 A
AM 2018 95579 A
AM 2018 95580 A
AM 2018 95581 A
AM 2018 95583 A
AM 2018 95585 A
AM 2018 95587 A
AM 2018 95656 A
AM 2018 95657 A
AM 2018 95662 A
AM 2018 95665 A
AM 2018 95666 A
AM 2018 95667 A
AM 2018 95673 A
AM 2018 95716 A
AM 2018 95717 A
AM 2018 95718 A
AM 2018 95847 A
AM 2018 95858 A
AM 2018 95927 A
AM 2018 95929 A
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2
AM 95533 A
AM 95536 A
AM 95541 A
AM 95542 A
AM 95543 A
AM 95544 A
AM 95546 A
AM 95547 A
AM 95560 A
AM 95561 A
AM 95562 A
AM 95566 A
AM 95567 A
AM 95569 A
AM 95579 A
AM 95580 A
AM 95581 A
AM 95583 A
AM 95585 A
AM 95587 A
AM 95656 A
AM 95657 A
AM 95662 A
AM 95665 A
AM 95666 A
AM 95667 A
AM 95673 A
AM 95716 A
AM 95717 A
AM 95718 A
AM 95847 A
AM 95858 A
AM 95927 A
AM 95929 A
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sistemuri saZieblebi

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa
da/an momsaxurebis klasis mixedviT

214

saqonlisa da/an
momsaxurebis
klasi
(511)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

1
1
1
1
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
8
8
9
9
9
9
9
9

2
AM 2018 94456 A
AM 2018 95561 A
AM 2018 95562 A
AM 2018 94794 A
AM 2018 95521 A
AM 2018 95522 A
AM 2018 94080 A
AM 2018 94270 A
AM 2018 94323 A
AM 2018 94456 A
AM 2018 95107 A
AM 2018 95138 A
AM 2018 95216 A
AM 2018 95217 A
AM 2018 95218 A
AM 2018 95219 A
AM 2018 95220 A
AM 2018 95221 A
AM 2018 95318 A
AM 2018 95351 A
AM 2018 95355 A
AM 2018 95431 A
AM 2018 95432 A
AM 2018 95433 A
AM 2018 95446 A
AM 2018 95449 A
AM 2018 95452 A
AM 2018 95454 A
AM 2018 95456 A
AM 2018 95528 A
AM 2018 95542 A
AM 2018 95543 A
AM 2018 95544 A
AM 2018 95546 A
AM 2018 95561 A
AM 2018 95562 A
AM 2018 95927 A
AM 2018 95410 A
AM 2018 95929 A
AM 2018 95410 A
AM 2018 95929 A
AM 2018 95411 A
AM 2018 95412 A
AM 2018 95413 A
AM 2018 94361 A
AM 2018 94466 A
AM 2018 95037 A
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1
9
9
9
9
9
9
9
12
12
16
16
18
18
18
21
21
21
21
24
25
25
25
25
25
25
25
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31

2
AM 2018 95341 A
AM 2018 95458 A
AM 2018 95505 A
AM 2018 95507 A
AM 2018 95527 A
AM 2018 95567 A
AM 2018 95569 A
AM 2018 95560 A
AM 2018 95656 A
AM 2018 95410 A
AM 2018 95520 A
AM 2018 95415 A
AM 2018 95429 A
AM 2018 95530 A
AM 2018 94559 A
AM 2018 94717 A
AM 2018 95037 A
AM 2018 95410 A
AM 2018 95410 A
AM 2018 94549 A
AM 2018 95415 A
AM 2018 95429 A
AM 2018 95530 A
AM 2018 95858 A
AM 2018 95332 A
AM 2018 95333 A
AM 2018 94467 A
AM 2018 95235 A
AM 2018 95334 A
AM 2018 91867 A
AM 2018 94559 A
AM 2018 94717 A
AM 2018 95137 A
AM 2018 95319 A
AM 2018 95662 A
AM 2018 95665 A
AM 2018 95673 A
AM 2018 93680 A
AM 2018 93681 A
AM 2018 94559 A
AM 2018 94717 A
AM 2018 95319 A
AM 2018 95405 A
AM 2018 95566 A
AM 2018 95579 A
AM 2018 95580 A
AM 2018 95581 A
AM 2018 95583 A
AM 2018 95585 A
AM 2018 95587 A
AM 2018 91867 A
AM 2018 94559 A

sistemuri saZieblebi

1
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

2
AM 2018 95561 A
AM 2018 95562 A
AM 2018 95673 A
AM 2018 91867 A
AM 2018 94559 A
AM 2018 94717 A
AM 2018 95319 A
AM 2018 95355 A
AM 2018 95673 A
AM 2018 95666 A
AM 2018 91867 A
AM 2018 91996 A
AM 2018 94536 A
AM 2018 94602 A
AM 2018 94603 A
AM 2018 94743 A
AM 2018 94744 A
AM 2018 94832 A
AM 2018 94891 A
AM 2018 94927 A
AM 2018 95007 A
AM 2018 95008 A
AM 2018 95010 A
AM 2018 95108 A
AM 2018 95319 A
AM 2018 95335 A
AM 2018 95363 A
AM 2018 95467 A
AM 2018 95517 A
AM 2018 95531 A
AM 2018 95533 A
AM 2018 95536 A
AM 2018 95541 A
AM 2018 95547 A
AM 2018 95657 A
AM 2018 95673 A
AM 2018 95718 A
AM 2018 93588 A
AM 2018 94399 A
AM 2018 94400 A
AM 2018 94664 A
AM 2018 95032 A
AM 2018 95333 A
AM 2018 95338 A
AM 2018 91638 A
AM 2018 91867 A
AM 2018 95138 A
AM 2018 95355 A
AM 2018 95361 A
AM 2018 95410 A
AM 2018 95411 A
AM 2018 95412 A
AM 2018 95413 A
AM 2018 95458 A
AM 2018 95507 A
AM 2018 95569 A
AM 2018 95657 A
AM 2018 95673 A
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1

2

35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
45

AM 2018 95717 A
AM 2018 95847 A
AM 2018 95858 A
AM 2018 95411 A
AM 2018 95412 A
AM 2018 95413 A
AM 2018 95458 A
AM 2018 95101 A
AM 2018 95507 A
AM 2018 95569 A
AM 2018 95716 A
AM 2018 95717 A
AM 2018 95334 A
AM 2018 95411 A
AM 2018 95412 A
AM 2018 95413 A
AM 2018 94165 A
AM 2018 95458 A
AM 2018 95507 A
AM 2018 95569 A
AM 2018 94360 A
AM 2018 91867 A
AM 2018 95458 A
AM 2018 91867 A
AM 2018 94165 A
AM 2018 95235 A
AM 2018 95361 A
AM 2018 95411 A
AM 2018 95412 A
AM 2018 95413 A
AM 2018 95458 A
AM 2018 95507 A
AM 2018 91867 A
AM 2018 94467 A
AM 2018 95334 A
AM 2018 95341 A
AM 2018 95507 A
AM 2018 95569 A
AM 2018 95927 A
AM 2018 95411 A
AM 2018 95412 A
AM 2018 95413 A
AM 2018 91867 A
AM 2018 95458 A
AM 2018 94559 A
AM 2018 95409 A
AM 2018 95414 A
AM 2018 95518 A
AM 2018 95657 A
AM 2018 95662 A
AM 2018 95665 A
AM 2018 95667 A
AM 2018 95673 A
AM 2018 91867 A
AM 2018 91638 A
AM 2018 94472 A
AM 2018 95361 A
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sistemuri saZieblebi

1
45
45

2
AM 2018 95411 A
AM 2018 95412 A

1
45

2
AM 2018 95413 A

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT
saqonlisa da/an momsaxurebis
klasi
(511)
7
12
16
16
33
33
35
36
36
39
41
43
43
43
43
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daCqarebuli proceduriT registrirebuli
sasaqonlo niSnis nomeri
(111)
M 2018 29919 R
M 2018 29919 R
M 2018 29903 R
M 2018 29904 R
M 2018 29901 R
M 2018 29902 R
M 2018 29900 R
M 2018 29905 R
M 2018 29906 R
M 2018 29898 R
M 2018 29898 R
M 2018 29898 R
M 2018 29899 R
M 2018 29900 R
M 2018 29918 R
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samrewvelo sakuTrebis
oficialuri biuleteni
14(498)
gamogonebebi
sasargeblo modelebi
dizainebi
sasaqonlo niSnebi

mTavari redaqtori:
koreqtori:
damkabadonebeli:
poligrafiuli jgufi:

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

xelmowerilia gamosacemad: 2018 07 24
tiraJi: 25
SekveTa #14

biuletenis eleqtronuli versiis gacnoba SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze.

saTao ofisi: 3300 q. mcxeTa, antioqiis q. #5; faqsi: (+995 32) 2252531
0179 q. Tbilisi, nino ramiSvilis q. #4; tel.: (+995 32) 2252533
info@sakpatenti.org.ge
www.sakpatenti.gov.ge

