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

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

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

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

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

(11)    D 0000 000 S _ registrirebuli dizaini

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

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

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

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

amowurvis TariRi

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizainebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

sawarmo  

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palatis gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba

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

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

baze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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

(852) _ nawilobriv gauqmebuli saqonlis/momsaxurebis CamonaTvali
(891) _ Semdgomi gavrcelebis TariRi
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gamoqveynebuli obieqtebi 
 

gamogonebebi 
 

• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

14798; 14812; 14946 
 

• patentebi:  

7153-7170 
 

sasargeblo modelebi 
* 

• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

14972; 15243 
 

• patenti:  

2053 
  

dizainebi 
 

•    ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba registraciis Sesaxeb: 

1158 
 

• registrirebuli dizaini:  

865 
 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli dizainebi: 

866, 867 
 

• dizainebi, romlebic registrirebulia saerTaSoriso biuroSi saqarTvelos 
     teritoriaze uflebaTa gavrcelebis moTxovniT: 

 

209628; 207139; 209626; 209915; 210027; 206525 
 

sasaqonlo niSnebi 
 

•    erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi, romlebzec gamotanilia 
gadawyvetileba registraciis Sesaxeb: 
103187; 104202-104204; 106943, 106944; 106955; 107057, 107058; 107149; 107152; 107159; 107165; 107167; 
107182; 107185; 107266, 107267; 107287, 107288; 107302-107305; 107309, 107310; 107312; 107388; 107391, 
107392; 107395; 107398; 107400-107403; 107406, 107407; 107466-107469; 107479; 107487; 107550; 107567, 
107568; 107573; 107575, 107576; 107578, 107663 

 

• registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

33141-33174; 33181-33216 
 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

33139, 33140; 33175-33180 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba dacvis 
miniWebis Sesaxeb: 
102980; 103629; 103636*; 104599; 105414; 105690; 105844; 106107; 106112; 106114; 106118-106125; 106133; 
106136; 106139-106144; 106147, 106148; 106150-106153; 106155; 106157; 106191-106195; 106197, 106198; 
106202-106206; 106209, 106210; 106212, 106213; 106216-106219; 106221, 106222; 106224; 106228; 106235-  
-106247; 106249-106258; 106260, 106261; 106263-106267; 106269; 106271, 106272; 106336-106341; 106343- 
-106346; 106348-106356; 106358; 106387; 106393; 106396; 106405; 106444, 106445; 106456-106459; 106469- 
-106475; 106491, 106492; 106494-106499; 106541; 106545; 106556-106558; 106560; 106562; 106564; 106584, 
106585; 106617; 106629, 106630; 106723, 106724; 106727, 106728; 106855; 106878, 106879; 107015; 107144, 
107145; 107200-107205; 107242-107245; 107364-107373 

 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi: 
102429; 103904; 103939; 104031; 104046; 104240; 104360-104362; 104364; 104384; 104397; 104467; 104487; 
104489, 104490; 104492, 104493; 104496; 104498; 104504-104508; 104511-104514; 104568; 104571-104574; 
104576-104581; 104583-104586; 104598; 104601, 104602; 104604-104613; 104616; 104618-104620; 104631; 
104633, 104634; 104637-104640; 104642, 104643; 104646; 104649; 104661, 104662; 104668; 104689, 104690; 
104697-104700; 104705, 104706; 104709-104713; 104722; 104724-104732; 104736-104740; 104772-104775; 
104779, 104780; 104783, 104784; 104791, 104792; 104794, 104795; 104798, 104799; 104837; 104839; 104845- 
-104847; 104864-104867; 104869; 104877; 104879, 104880; 104888, 104948, 104949; 104958; 104982; 104986; 
104999-105002; 105048; 105083; 105085-105088; 105115-105120; 105196-105199; 105201; 105286; 105381-   
-105385; 105427, 105428; 105466; 105468; 105608-105610; 105615, 105616; 105709, 105710; 105728-105732; 
105820; 105824; 105827, 105828; 105849; 105869; 105896; 106427, 106428 

 

geografiuli aRniSvna 
 

• registrirebuli geografiuli aRniSvna: 
21 
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ganyofileba A 
 
A 22 
 
(10) AP 2020 14798 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 22 B 5/00 
A 22 B 7/00 

(21) AP 2016 14798 (22) 2016 10 27 
(31) 2015904389 
(32) 2015 10 27 
(33) AU 
(71) ფელტრიმ პასტორალ კომპანი  

პტი ლტდ (AU)  
2 ჯუდ როუდ, ჰოულონგ ნსვ 2643, 
 ავსტრალია (AU) 

(72) საიმონ სტაუჰტონი (AU) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2018 05 28 
(86) PCT/AU2016/000366, 2016 10 27 
(54) ორგანული მასალის შესანახი  

მოწყობილობა 
(57) ორგანული მასალის შესანახი მოწყობ-
ილობა შეიცავს კორპუსს 10, რომელსაც აქვს 
ნახვრეტი შესანახი ორგანული მასალის 
მისაღებად, კორპუსში შესრულებულ ორგა-
ნული მასალის გადმოსატვირთ გამოსასვ-
ლელს 14, გადამტან მექანიზმს 20 კორპუსი-
დან ორგანული მასალის გამოსასვლელი-
საკენ გადატანის ხელშესაწყობად და მაცივე-
ბელი სითხის კონტურს 40 ბუნკერით 12 შეგ-
როვილი ორგანული მასალის მაცივებელი სი-
თხით ცირკულაციისათვის, ამასთან, გადამ-
ტანი მექანიზმი შეიცავს კორპუსის ძირში 
დამონტაჟებულ ერთ ან მეტ შნეკის ლილვს 28, 
რომელიც გავრცობილია კორპუსის ძირის 
სიგრძის გასწვრივ და გადამტანი მექანიზმი, 
ასევე, ფუნქციონირებს, როგორც საცერი გა-
დამტანი  მექანიზმით ორგანული მასალიდან 
სითხის ჩამოსასხმელად კორპუსიდან.    
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
 19 დამოკიდებული 
ფიგურა:   10 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ფიგ. 4B 

__________________________________________ 
 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(10) AP 2020 14812 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 K 16/18 
C 07 K 16/28  

(21) AP 2016 14812 (22) 2016 11 17 
(31) 62/257,009 
(32) 2015 11 18 
(33) US 
(71) მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US)  

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

(72) მარი-ანჟ ბიუიზი (BE);  
ბრუნო დომბრეხტი (BE);  
რობერტ ა. კასტელეინი (US);  
დევიდ  ვლერიკი (BE);  
კარლო ბუტონი (BE);  
ედვარდ ბოუმანი (US);  
მარიბელ ბიუმონტი (US) 

(74) შალვა  გვარამაძე 
(85) 2018 06 15 
(86) PCT/US2016/062394, 2016 11 17 
(54) PD1-ის და/ან LAG 3-ის შემაკავშირე- 

ბელი მოლეკულები 
(57) წარმოდგენილია შემაკავშირებელი მო-
ლეკულები, როგორიცაა ISVD-ები და ნანოს-
ხეულები, რომლებიც უკავშირდება PD1-ს და 
LAG3-ს. ეს მოლეკულები კონსტრუირებულია  

gamogonebebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 

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

იმგვარად, რომ სუბიექტის სხეულში  შეყვანი-
სას მცირდება ბუნებრივად არსებული ანტის-
ხეულების შეკავშირების შემთხვევები. გამო-
გონება, ასევე, უზრუნველყოფს იმუნური 
პასუხის გაძლიერებას, და  კიბოს  და/ან  
ინფექციური დაავადებების მკურნალობას 
ამგვარი მოლეკულების გამოყენებით. 
მუხლები:  9 დამოუკიდებელი 
 12 დამოკიდებული 
ფიგურა:  66 
__________________________________________ 
 

ganyofileba E 
 
E 21 
 
(10) AP 2020 14946 A (51) Int. Cl. (2006) 

E 21 B 49/10  
(21) AP 2017 14946 (22) 2017 05 05 
(31) P20160101333 
(32) 2016 05 09 
(33) AR 
(71) აქუარისორსის სა (AR)  

ავენიდა ლეანდრო ნ. ალემ 619, 3ერ. პისო,  
ბუენოს აირეს,  C1001AAB,  
არგენტინა (AR) 

(72) ენრიკე ხუან მორგანი (AR) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2018 12 03 
(86) PCT/EP2017/060793, 2017 05 05 
(54) მიწისქვეშა მოწყობილობა,  

რომელიც უზრუნველყოფს  ონლაინ  
ინფორმაციის მიღებას IN SITU  
წყლოვანი ფენის ხარისხის და ნაკადის  
სიჩქარის შეფასებისათვის  

(57) მოწყობილობა (HTMS) (1), რომელიც უზ-
რუნველყოფს  ონლაინ ინფორმაციის მიღებას 
მიწისქვეშა წყლოვანი ფენის ხარისხის და 
ნაკადის სიჩქარის შესახებ შეიცავს ელექტ-
რული და ელექტრონული მართვის კორპუ-
სებს, ჰიდრავლიკური საშუალებების კორ-
პუსს, რომელიც რეგულირდება მოწყობილო-
ბის ელექტრული და ელექტრონული მართვის 
საშუალებებით,  შემოწმების კორპუსს, რომე-
ლიც შედგება რიგი ჰიდრავლიკური სქემისგან 
მოწყობილობის სხვადასხვაგვარად მოქმედი 
სარქველების სამართავად, სადაც აღნიშნუ-
ლი შემოწმების კორპუსი დამატებით შეიცავს 
უკანა ხუნდს (6) მოწყობილობის გრძივ ღერძ-
ზე. აღნიშნული უკანა ხუნდი (6) მოდის მოქ-
მედებაში ორი ტელესკოპური დგუშის ერთ-
დროულად მოქმედების შედეგად, მიწისზედა 
მოწყობილობიდან მიღებული სიგნალის მეშ-
ვეობით. მოწყობილობა, ასევე, შეიცავს  წინა 
ხუნდს (2), რომელიც მოქმედებაში მოდის ქვე-

მოთ დამაგრებული რამდენიმე დგუშის მეშვე-
ობით, ამასთან, წინა ხუნდის (2) ქვეშ 
დამაგრებული დგუშები მოძრაობენ ერთდრო-
ულად მომუშავე ერთი ან მეტი ჰიდრავლიკური 
მოწყობილობის მეშვეობით და წარმოქმნიან 
წინა ხუნდის (2) წინ და უკან მიმართულებით 
მოძრაობას. წინა ხუნდის კორპუსს (2) აქვს 
ცილინდრული ღრუ, რომელიც, თავიც მხრივ, 
შეიცავს საზომ დოლს ან ცილინდრს (4) და 
საზომ-დგუშს (17), სადაც წინა ხუნდის კორ-
პუსის (2) ცილინდრული ღრუ წარმოქმნის კა-
მერას, რომლის გამოსასვლელი ხვრელი წარ-
მოადგენს გამოშვების ხაზს (7), რომელიც 
ვრცელდება მოწყობილობის გასწვრივ. გა-
მოშვების ხაზს (7) აქვს ერთი ან მეტი განშ-
ტოება, რომლებიც აკავშირებენ გამოშვების 
ხაზს სხვადასხვა საზომ მოწყობილობასთან 
და სინჯშესანახ ავზთან (14), წინასწარი შე-
მოწმების კამერასთან (16), შემწოვ ტუმბოს-
თან (10)  ან  ჭაბურღილის ჰიდროსტატიკურ 
სვეტთან (19). გამოშვების ხაზი (7), ასევე, უზ-
რუნველყოფილია, სულ მცირე, ერთ ან მეტ 
განშტოებაში წნევის, ტემპერატურის, ელექტ-
როგამტარიანობის, pH-ის, კალციუმის შემ-
ცველობის, ნატრიუმის შემცველობის, მაგნი-
უმის შემცველობის და კალიუმის შემცველო-
ბის საზომები. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
 15 დამოკიდებული 
ფიგურა:  12 

 
ფიგ. 1 
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gamogonebebi 

 
 
 
 

ganyofileba A 
 
A 01 
 
(11) P 2020 7164 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 N 43/10 
A 01 N 25/00  
A 01 N 25/30 
A 01 P 3/00  

(10) AP 2020 14883 A (44) 11(543)/2020 
(21) AP 2017 14883 
(22) 2017 03 07 
(24) 2017 03 07 
(31) 2016-043197 
(32) 2016 03 07 
(33) JP 
(86) PCT/JP2017/009004, 2017 03 07 
(73) ისიხარა სანგიო კაისია ლტდ (JP)  

3-15, ედობორი 1-ტომე, ნისი-კუ, ოსაკა-სი,  
ოსაკა, 5500002 (JP) 

(72) აკიხირო ნისიმურა (JP);  
მუნეკაზუ ოგავა (JP);  
იუზუკა აბე (JP);  
ხიროიუკი ხაიასი (JP) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(54) იზოფეტამიდის მცენარეთა  

დაავადებების მაკონტროლებელი  
ეფექტის გაძლიერების მეთოდი და 
მცენარეთა დაავადების კონტრო- 
ლის მეთოდი 

_________________________________________ 
 
A 61 
 
(11) P 2020 7155 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 8/00  
(10) AP 2020 15000 A (44) 7(539)/2020 
(21) AP 2019 15000 
(22) 2019 02 13 
(24) 2019 02 13 
(73) მედეა მამულაშვილი (GE)  

ჯანაშიას ქ. 16-18, 0179, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) მედეა მამულაშვილი (GE) 
(54) პარფიუმერული კრემი 
_________________________________________ 
 
(11) P 2020 7156 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 8/00  
(10) AP 2020 14999 A (44) 7(539)/2020 
(21) AP 2019 14999 
(22) 2019 02 13 
(24) 2019 02 13 

 
 
 
 
(73) მედეა მამულაშვილი (GE)  

ჯანაშიას ქ. 16-18, 0179, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) მედეა მამულაშვილი (GE) 
(54) პარფიუმერული კრემი 
_________________________________________ 
 
(11) P 2020 7157 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 К 31/00 
A 61 К 9/14  
A 61 К 47/26  
A 61 К 9/00 
A 61 К 47/12 

(10) AP 2020 14783 A (44) 8(540)/2020 
(21) AP 2016 14783 
(22) 2016 11 14 
(24) 2016 11 14 
(31) 15194661,3 
(32) 2015 11 16 
(33) EP 
(86) PCT/EP2016/077566, 2016 11 14 
(73) კიეზი ფარმაჩეუტიჩი ს.პ.ა. (IT)  

ვია პალერმო 26/ა I-43122 (IT) 
(72) კლაუდიო კაფიერო  (IT);  

ლეონარდო ორტენზი (IT) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) ანტიქოლინერგების, კორტიკო- 

სტეროიდების და ბეტა-ადრენერ- 
გების შემცველი მშრალი ფხვნილის  
ფორმულაციის მიღების ხერხი 

_________________________________________ 
 
(11) P 2020 7170 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 К 31/404 
A 61 К 31/40 
A 61 К 45/06 
A 61 К 31/616 

(10) AP 2020 14734 A (44) 11(543)/2020 
(21) AP 2016 14734 
(22) 2016 08 26 
(24) 2016 08 26 
(31) 1570030 
(32) 2015 08 27 
(33) FR 
(86) PCT/FR2016/052126, 2016 08 26 
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე  (FR)  

35, რიუ დე ვერდიუ, 92284 სურანს  
სედექსი (FR) 

(72) გილეს  ფონკნეშტენი  (FR) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) HMG-CoA რედუქტაზას ინჰიბიტორის  

და ACE ინჰიბიტორის შემცველი  
ფარმაცევტული კომპოზიცია 

_________________________________________ 

gamogonebis patentebi 
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gamogonebebi 

(11) P 2020 7169 B  (51) Int. Cl. (2006) 
A 61 K 31/4184 
A 61 K 31/428 
A 61 K 31/4439  
A 61 K 31/41 
A 61 P 31/04  
C 07 D 413/14 
C 07 D 401/10 
C 07 D 403/10  
C 07 D 403/14 
C 07 D 403/12 
C 07 D 413/10 
C 07 D 417/10 
C 07 D 417/14 
C 07 D 471/04  
C 07 D 407/14 

(10) AP 2020 14683 A (44) 9(541)/2020 
(21) AP 2016 14683 
(22) 2016 06 24 
(24) 2016 06 24 
(31) PCT/CN2015/082514  
(32) 2015 06 26 
(33) CN 
(86) PCT/US2016/039156, 2016 06 24 
(73) მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US)  

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

(72) ფრანკ ბენეტი (US);  
ცზინლუნ ცზიანი (US);  
ალექსანდრ პასტერნაკი (US);  
შუჩჟი დუნი (US);  
სინ გუ (US);  
ჯეკ, დ. სკოტი (US);  
ჰაიციუნ ტანი (US);  
ჩჟიციან ჩჟაო (US);  
იუჰუა ჰუანგი (US);  
დესი იანი (US);  
კეტრინ იანგი (US);  
ლი სიაო (US);  
ჩჟიბო ჩჟანი (CN);  
ცზიანმინ ფუ (CN) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) 3-ტეტრაზოლილ-ბენზოლ-1,2-დისულ- 

ფონამიდის წარმოებულები როგორც  
მეტალო-ბეტა-ლაქტამაზას ინჰიბი- 
ტორები 

_________________________________________ 
 
(11) P 2020 7158 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/4439 
A 61 P 9/00 
C 07 D 401/14 

(10) AP 2020 14945 A (44) 9(541)/2020 
(21) AP 2017 14945 
(22) 2017 05 02 
(24) 2017 05 02  
(31) 16168165.5  
(32) 2016 05 03 
(33) EP 

(86) PCT/EP2017/060356, 2017 05 02 
(73) ბაიერ ფარმა აქციენგეზელშაფტ (DE)  

მიულერშტრ. 178, ბერლინი, 13353 (DE) 
(72) აქსელ კრეტშმერი (DE);  

კარსტენ შმეკი (DE);  
მარი-პიერ კოლინ-კრიოპელინი (DE);  
კაროლინ დრიობნერი (DE);  
ჰანა ტინელი (DE);  
ანია ბუხმიულერი (DE);  
კლემენს ლუსტიგი (DE);  
მათიას, ბიტ ვიტვერი (CH);  
შანტალ ფიურსტნერი (DE);  
ჰანა კერნეკა (DE);  
პიერ ვაზნერი (DE);  
ელიზაბეთ პოოკი (DE);  
პეტერ კოლკჰოფი (DE);  
ჰაიკო შირმერი (DE);  
თომას მონდრიცკი (DE);  
თომას ნოიბაუერი (DE) 

(74) გიორგი ქართველიშვილი 
(54) პირიდინტრიაზოლის ამიდ-ჩანა- 

ცვლებული წარმოებულები და  
მათი გამოყენება 

_________________________________________ 
 
(11) P 2020 7167 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/5025 
A 61 K 31/395 
C 07 D 495/04 

(10) AP 2020 14954 A (44) 12(544)/2020 
(21) AP 2017 14954 
(22) 2017 06 22 
(24) 2017 06 22 
(31) 62/471,281; 62/418,638; 62/353,447  
(32) 2017 03 14; 2016 11 07; 2016 06 22 
(33) US; US; US 
(86) PCT/US2017/038711, 2017 06 22 
(73) ვანდერბილთ უნივერსითი (US)  

305 კირკლენდ ჰოლ 2201, ვესტ ენდ ავენიუ,  
ნეშვილი, TN 37240 (US) 

(72) ჯეიმს ს. ტარი (US);  
ჯეფრი პ. კონი (US);  
ტომას მ. ბრიჯისი (US);  
მედელინ ლონგი (US);  
ჯული ლ. ენგერსი (US);  
პოლ სპეარინგი (US);  
სენ ბოლინგერი (US);  
დარენ ვ. ენგერსი (US);  
ქრეიგ ვ. ლინდსლი (US) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) მუსკარინული აცეტილქოლინური  

რეცეპტორის M4 დადებითი  
ალოსტერული მოდულატორები 

_________________________________________ 
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(11) P 2020 7159 B  (51) Int. Cl. (2006) 
A 61 K 31/506 
A 61 P 3/00 
C 07 D 401/14 

(10) AP 2020 15005 A (44) 11(543)/2020 
(21) AP 2017 15005 
(22) 2017 08 09 
(24) 2017 08 09 
(31) 62/377,137 
(32) 2016 08 19 
(33) US 
(86) PCT/IB2017/054862, 2017 08 09 
(73) პფაიზერ ინკ. (US)  

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

(72) დევიდ ა. პრაისი (US);  
იანა პოლივკოვა (US);  
კენტარო ფუტატსუგი (US);  
მეთიუ ს. დოულინგი (US);  
ელინ ტ. ლონდრეგანი (US);  
ქიფანგ ლი (US);  
ესთერ ჩენგ ინ ლი (US);  
კიმ ჰარდი (US);  
შონ კაბრალი (US);  
მარკუს ბოემი (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) დიაცილგლიცერინ აცილტრანს- 

ფერაზა 2-ის ინჰიბიტორები 
_________________________________________ 
 
(11) P 2020 7160 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/519 
A 61 P 35/00 
C 07 D 495/04 
C 07 D 487/04 

(10) AP 2020 14978 A (44) 11(543)/2020 
(21) AP 2017 14978 
(22) 2017 06 09 
(24) 2017 06 09 
(31) 1655392 
(32) 2016 06 10 
(33) FR 
(86) PCT/EP2017/064067, 2017 06 09 
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR)  

35, რიუ დე ვერდიუ, 92284, სურანს  
სედექსი (FR); 
ვერნალის (რ&დ) ლტდ (GB)  
100 ბერკშირ ფლეის, ვარფდეილ როუდი,  
ვინერშ ბერკშირი, RG41 5RD (GB) 

(72) ალბა მაკიასი (GB);  
ანდრას კოტში (HU);  
დიდიე დემარლესი (FR);  
მაია შანრიონი (FR);  
ატილა ვასასი (HU);  
ჯეიმს ბრუკ  მარაი (GB);  
ოლივიე ჟენესტი (FR);  
ელოდი ლევკოვიჩი (FR);  
არპად კისი (HU);  

ბალაზ მოლნარი (HU);  
საბა ვებერი (HU) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) ახალი პიპერდინილის წარმოე- 

ბულები, მათი მიღების ხერხი და  
მათი შემცველი ფარმაცევტული  
კომპოზიციები 

_________________________________________ 
 
(11) P 2020 7161 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/519 
A 61 P 35/00 
C 07 D 471/04 
C 07 D 487/04 
C 07 D 495/04 

(10) AP 2020 14982 A (44) 11(543)/2020 
(21) AP 2017 14982 
(22) 2017 06 09 
(24) 2017 06 09 
(31) 16/55387; 16/63463  
(32) 2016 06 10; 2016 12 28  
(33) FR; FR 
(86) PCT/EP2017/064062, 2017 06 09 
(73) ვერნალის (რ&დ) ლტდ (FR)  

100 ბერკშირ ფლეის, ვარფდეილ როუდი,  
RG41 5RD, ვინერშ ბერკშირი  (FR); 
ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR)  
35, რიუ დე ვერდიუ, 92284 სურანს,  
სედექსი (FR) 

(72) ლიზა  ივანშიცი (FR);  
არპად  კისი (HU);  
მაია  შანრიონი (FR);  
ალბა  მაკიასი (HU);  
ჯეიმს ბრუკ  მარაი (GB);  
ატილა  ვასასი (HU);  
საბა  ვებერი (HU);  
ანდრას  კოტში (HU);  
ელოდი ლევკოვიჩი (FR);  
ბალაზ  მოლნარი (HU);  
დიდიე დემარლესი (FR);  
ოლივიე ჟენესტი (FR) 

(74) თამაზ  შილაკაძე 
(54) ახალი (ჰეტერო) არილ-ჩანა- 

ცვლებული-პიპერიდინილის წარ- 
მოებულები, მათი მიღების ხერხი  
და მათი შემცველი ფარმაცევტული  
კომპოზიციები 

_________________________________________ 
 
(11) P 2020 7162 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 39/395  
A 61 P 35/00 
A 61 К 31/00  
C 07 K 16/28 

(10) AP 2020 14668 A (44) 11(543)/2020 
(21) AP 2016 14668 
(22) 2016 06 07 
(24) 2016 06 07 
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(31) 62/255,094; 62/172,277  
(32) 2015 11 13; 2015 06 08 
(33) US; US 
(86) PCT/US2016/036172, 2016 06 07 
(73) მაკროჯენიკს ინკ. (US)  

9704 მედიქალ სენთერ დრაივი, როკვილი,  
MD 20850  (US) 

(72) დუგლას ჰ. სმიტი (US);  
კალპანა შაჰი (US);  
როს ლა მოტე-მოსი (US);  
პოლ ა. მური (US);  
ეზიო ბონვინი (US);  
სკოტ კოენიგი (US);  
ლესლი ს. ჯონსონი (US) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) LAG-3-შემაკავშირებელი  

მოლეკულები და მათი  
გამოყენება 

_________________________________________ 
 
 

ganyofileba B 
 
B 21 
 
(11) P 2020 7153 B  (51) Int. Cl. (2006) 

B 21 J 7/14  
(10) AP 2020 14995 A (44) 11(543)/2020 
(21) AP 2019 14995 
(22) 2019 02 08 
(24) 2019 02 08  
(73) სსიპ „რაფიელ დვალის მანქანათა  

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

(72) სლავა  მებონია (GE);  
თამაზ ნატრიაშვილი (GE);  
ალექსანდრე შერმაზანაშვილი (GE) 

(54) აირჰიდრავლიკური საჭედი მანქანა 
_________________________________________ 
 
B 65 
 
(11) P 2020 7168 B  (51) Int. Cl. (2006) 

B 65 D 1/40 
(10) AP 2020 15105 A (44) 12(544)/2020 
(21) AP 2017 15105 
(22) 2017 07 12 
(24) 2017 07 12 
(31) 2016129337 
(32) 2016 07 19 
(33) RU 
(86) PCT/RU2017/000518, 2017 07 12 
(73) ლიმიტედ ლაიებილიტი კომპანი  

„გსგრუპ“ (RU)  
ულ. ხერსონსკაია 20, კ. 3, პოდვალ. პომ. IA,  

რუმ 21, მოსკოვი, 117246, რუსეთის  
ფედერაცია (RU) 

(72) კონსტანტინ მიხაილოვიჩ გოლენკოვ (RU); 
მარკ მიხაილოვიჩ სტისკინ (RU) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) პლასტიკური ბოთლი  
_________________________________________ 
 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(11) P 2020 7165 B  (51) Int. Cl. (2006) 

 C 07 C 29/00 
 C 11 B 9/00 

(10) AP 2020 15186 A (44) 12(544)/2020 
(21) AP 2019 15186  
(22) 2019 09 12 
(24) 2019 09 12 
(73) ციური რამიშვილი (GE)  

წერეთლის გამზ. 59, ბ. 10, 0154,  
თბილისი, საქართველო (GE); 
ვლადიმერ ციციშვილი (GE)  
უზნაძის ქ. 2, ბ.174, 0101, თბილისი, 
საქართველო (GE); 
სსიპ „შოთა რუსთაველის საქართველოს  
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“ (GE)  
მ. ალექსიძის ქ. 1, 0193, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ციური რამიშვილი (GE);  
ვლადიმერ ციციშვილი (GE) 

(54) ტრანს-გერანიოლის მიღების ხერხი 
ქინძის ზეთიდან კატალიზატორის  
და მიკროტალღების ერთობლივი  
ზემოქმედებით 

_________________________________________ 
 
(11) P 2020 7166 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 K 16/28 
C 12 N 15/13 
A 61 K 39/395 
A 61 P 35/00 
A 61 P 37/04 
G 01 N 33/577 
C 12 N 1/21 
C 12 N 5/10 
C 12 N 15/63 
C 07 K 19/00 

(10) AP 2020 14437 A (44) 11(543)/2020 
(21) AP 2015 14437 
(22) 2015 07 31 
(24) 2015 07 31 
(31) 201410377352.9 
(32) 2014 08 01 
(33) CN 
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(86) PCT/CN2015/085721, 2015 07 31 
(73) აკესო ბაიოფარმა ინკ. (CN) 

6 შენუნ ბლვდ, ტორჩ დიველოპმენტალ  
ზოუნ ჩჟუნშან, გუანდუნ 528437 (CN) 

(72) ბაიუნ ლი (CN); 
იუი სია (CN); 
ჩჟუნმინ ვანი (CN); 
პენ ჩჟანი (CN); 
სინჰუა პანი (CN) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ანტი-CTLA4 მონოკლონური ანტისხეული  

ან მისი ანტიგენ შემაკავშირებელი ფრაგ- 
მენტი, მათი შემცველი სამედიცინო 
კომპოზიცია და გამოყენება 

_________________________________________ 
 
C 09 
 
(11) P 2020 7154 B  (51) Int. Cl. (2006) 

C 09 D 5/00 
(10) AP 2020 14583 A (44) 10(542)/2020 
(21) AP 2015 14583 
(22) 2015 02 10 
(24) 2015 02 10 
(86) PCT/EP2015/052804, 2015 02 10 
(73) დავ სე (DE)  

როსდოერფერ  შტრასე 50, გერმანია,  
ობერ-რამშტადი, 64372 (DE) 

(72) პეტრა ვაინჰოლდი (DE);  
ალექსანდერ ზეგერი (DE);  
თომას ბრენერი (DE);  
მიხელ ციგლერი (DE);  
მიხელ ზაიბელი (DE) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(54) საფარი წყლის ფუძეზე, ლაქსაღე- 

ბავის ფენა, საფარის გამოყენება,  
დეტალების კომპლექტი, საკონტ- 
როლო ხელსაწყო საფარის შხეფ- 
წარმოქმნის განსაზღვრისათვის,  
საკონტროლო ხელსაწყოს გამო- 
ყენება, შხეფწარმოქმნის განსაზ- 
ღვრის ხერხი 

_________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

ganyofileba H 
 
H 04 
 
(11) P 2020 7163 B  (51) Int. Cl. (2006) 

H 04 L 9/28  
(10) AP 2020 14871 A (44) 10(542)/2020 
(21) AP 2017 14871 
(22) 2017 02 07 
(24) 2017 02 07 
(31) 2016900405 
(32) 2016 02 08 
(33) AU 
(86) PCT/AU2017/050096, 2017 02 07 
(73) ლინდსი მოლონი (AU)  

L11, 65 იორკ სტ., სიდნეი, ნიუ საუს  
უეილსი 2000 (AU); 
გაი სკოტი (AU)  
L11, 65 იორკ სტ., სიდნეი, ნიუ საუს  
უეილსი 2000 (AU) 

(72) გაი სკოტი (AU);  
ლინდსი მოლონი (AU) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) დოკუმენტის ინფორმაციის  

ავთენტურობის ვერიფიკა- 
ციის სისტემა და ხერხი 

_________________________________________ 
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ganyofileba A 
 
A 61 
 
(10) AU 2020 14972 U (51) Int. Cl. (2006)  

A 61 N 5/00  
(21) AU 2018 14972 (22) 2018 12 21 
(71) მზია ლუაშვილი (GE)  

უშანგი ჩხეიძის ქ. 6, ბ. 5, 0160, თბილისი,  
საქართველო (GE);  
ვახტანგ  ლუაშვილი (GE)  
ლ. ასათიანის ქ. 40, 0160, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) მზია ლუაშვილი (GE); 
ვახტანგ  ლუაშვილი (GE) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) მოწყობილობა  კანის დაავადებების  

სამკურნალოდ 
(57) წარმოდგენილია მოწყობილობა კანის და-
ავადებების სამკურნალოდ, რომელიც შეი-
ცავს აირგანმუხტვად ლამპას და მასთან მიერ-
თებულ კვების წყაროს. ლამპა წარმოადგენს  
100-130 სმ სიგრძის და 2,5-4 სმ დიამეტრის 
მქონე, ვერცხლისწყლის აირით გავსებულ მი-
ნის მილაკს, რომლის ერთი ბოლო მაიზოლი-
რებელი სახელურის გავლით  შეერთებულია 
10 000 ვოლტის მაღალი ძაბვის წყაროსთან, 
ამასთან, მილაკი შესრულებულია პაციენტ-
თან მეორე ბოლოს შეხების შედეგად  40-50 
მილიამპერი სიდიდის დენის წარმოქმნის შე-
საძლებლობით. 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ganyofileba G 
 
G 06 
 
(10) AU 2020 15243 U (51) Int. Cl. (2006)  

G 06 Q 20/36  
(21) AU 2019 15243 (22) 2019 12 20 
(71) ლევან შარანგია (GE)  

ოთარ ლორთქიფანიძის ქ. 6, ბ. 10,  
თბილისი, საქართველო (GE);  
დავით პირველაშვილი (GE)  
მედეა ჩახავას ქ. 4, ბ. 11, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ლევან შარანგია (GE); 
დავით პირველაშვილი (GE) 

(54) კოლექტიური სარგებლობის   
ელექტრონული საფულით  
მომსახურეობის სისტემა 

(57) სისტემა შეიცავს ელექტრონული საფუ-
ლით მომსახურების სერვერს, რომელიც 
აღჭურვილია აპლიკაციით, რომელიც კონფი-
გურირებულია: მომხმარებლის მოწყობილო-
ბიდან მოთხოვნის მისაღებად ელექტრონული 
საფულით მომსახურების სისტემაში გასაწევ-
რიანებლად; ამ მოთხოვნის საფუძველზე მომ-
ხმარებლისათვის ელექტრონული საფულის 
დაწესებას მომხმარებლის მიერ ყოველი შემდ-
გომი ტრანზაქციისას ამ საფულეში ტრანზაქ-
ციის თანხის ნაწილის განსათავსებლად; მომ-
ხმარებლისათვის გრაფიკულ ინტერფეისზე 
ყველა გაწევრიანებული მომხმარებლის მიერ 
ყოველი განხორციელებული ტრანზაქციის 
შესახებ მონაცემების და ელექტრონულ საფუ-
ლეში დაგროვილი თანხების მონაცემების 
ასახვისათვის. ელექტრონული საფულით მომ-
სახურების სერვერი სატელეკომუნიკაციო 
ქსელით დაკავშირებულია საფინანსო ორგა-
ნიზაციის ელექტრონულ სისტემასთან მომხ-
მარებლის მიერ განხორციელებული ტრანზა-
ქციების შესახებ ინფორმაციის გაცვლის მიზ-
ნით. 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  3 
________________________________________ 

sasargeblo modelebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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sasargeblo modelebi 

 
 
 
 
ganyofileba A 
 
A 61 
 
(11) U 2020 2053 Y  (51) Int. Cl. (2006)  

A 61 K 31/047 
A 61 P 7/10 

(10) AU 2020 15112 U (44) 8(540)/2020 
(21) AU 2019 15112 
(22) 2019 06 14 
(24) 2019 06 14  
(73) ივანე ამბარდანიშვილი (GE)  

არაყიშვილის ქ. 11, 2200, თელავი, 
საქართველო (GE); 
გრიგოლ ამბარდანიშვილი (GE)  
არაყიშვილის ქ. 11, 2200, თელავი, 
საქართველო  (GE) 

(72) გრიგოლ ამბარდანიშვილი (GE); 
ივანე ამბარდანიშვილი (GE) 

(54) შეშუპებითი სინდრომით მიმდინარე  
მდგომარეობების სამკურნალო  
კომბინაცია 

________________________________________ 

sasargeblo modelis patenti 
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(10) AD 2020 1158 S (51) 06-02 
(21) AD 2020 1158 (22) 2020 06 16 
(28) 5 
(71) გიორგი ჩირაძე (GE)  

ტირიფების ქ. 2, ბ. 20, 0186, თბილისი, საქართველო (GE) 
(72) გიორგი ჩირაძე (GE) 
(54) ავეჯი 
(55)  

1.1  

1.2  

1.3  

dizainebi 
 

ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba 
registraciis Sesaxeb 

 

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

2.1  
 

3.1 3.2  
 
 

4.1  
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dizainebi 

5.1  
 

5.2  
 

________________________________________________________ 
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dizainebi 

 
 
 

 
(11) D 2020 865 S (51) 09-01 
(10) AD 2020 1144 S (44) 2020 06 25 №12 
(21) AD 2020 1144 
(22) 2020 03 04 
(24) 2020 03 04 
(28) 1 
(18) 2025 03 04 
(73) ალექსანდრე ეთერია (GE)  

იოანე პეტრიწის ქ. 6, ბ. 83, 0131, თბილისი,   
საქართველო (GE) 

(72) ალექსანდრე ეთერია (GE) 
(54) ბოთლი 
________________________________________ 
 
 

registrirebuli dizaini 
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dizainebi 

 
 
 
 
 
 
 
 
(11) D 2020 866 S (51) 11-01 
(21) AD 2020 1180 (22) 2020 09 10 
(24) 2020 09 10 
(28) 4 
(18) 2025 09 10 
(73) შპს „ეშვი“ (GE)  

გერგეთის ქ. 3, 0105, თბილისი, მთაწმინდის რაიონი, საქართველო (GE) 
(72) ნათია ჩხარტიშვილი (GE) 
(54) 1.-3. საყურე; 4. ყელსაბამი 
(55)  

1.1 2.1  
 

3.1 4.1  
 

__________________________________________________ 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
dizainebi 

 
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis saape-

lacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 
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dizainebi 

(11) D 2020 867 S (51) 32-00 
(21) AD 2020 1178 (22) 2020 09 01 
(24) 2020 09 01 
(28) 1 
(18) 2025 09 01 
(73) შპს „კანტი“ (GE)  

შანდორ პეტეფის ქ. 4, 0190,  თბილისი, ისნის რაიონი, საქართველო (GE) 
(72) ვლადიმერ კობახიძე (GE) 
(74) შალვა გვარამაძე (GE) 
(54) გრაფიკული კომპოზიცია 
(55)  

1.1  
__________________________________________________ 
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dizainebi 

 
 
 
 
 
 
 
 
(11) DM/209 628 (51) 09-05 
(15) 2020 04 09  (44) 33/2020 (2020 08 14) 
(22) 2020 04 09 
(28) 1 
(73) ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296. Cadde No: 16, YENİMAHALLE ANKARA (TR) 
(85) TR 
(86) TR 
(87) TR 
(88) TR 
(89) TR 
(81) III. ES, HU, IS, TJ, GH, TR, PL, GB, TN, LT, KR, JP, CH, IL, FR, UA, AL, HR, LV, AZ, TM, ME, MC, SI,  

BX, SG, RS, NO, DE, EE, BA, CA, US, GE, MK, LI, RO, SM, EM, DK, BG, FI, RU 
(72) AYŞEGÜL ÖZBAYİS  

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 296. Cadde, No: 16, YENIMAHALLE, ANKARA (TR) 
(74) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ  

Ruzi Plaza, Konak Mh. İzmir Yolu Cd, Kudret Sk. No: 20 D:Kat 6, BEŞEVLER NİLÜFER, 16110  
BURSA (TR) 

(54) 1. Carrier bag 
(55)  

1.1      1.2  
 
 
 

1.3      1.4  

dizainiebi, romlebic registrirebulia saerTaSoriso biuroSi 
saqarTvelos teritoriaze uflebaTa gavrcelebis moTxovniT 

 

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

 

1.5       
 
 
 

1.6  
 
 
 

1.7      1.8  
 

_______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/207 139 (51) 10-02 
(15) 2020 02 13  (44) 33/2020 (2020 08 14) 
(22) 2020 02 13 
(28) 4 
(73) HARRY WINSTON SA  

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

TN, EM, CH 
(72) 1;3 Anaïs HAMEL  

c/o Harry Winston SA, Chemin du Tourbillon 8, 1228, Plan-les-Ouates (CH); 
Steve KAMILINDI  
c/o Harry Winston SA, Chemin du Tourbillon 8, 1228, Plan-les-Ouates (CH) 

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

(54) 1. Pocket watch, 2. Watch chain, 3. Pocket watch, 4. Stand for pocket watch 
(55)  

1.1 1.2  
 

1.3  1.4  
 
 

1.5  1.6  

1.7  1.8  
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dizainebi 

 

2.1  2.2 2.3 2.4 2.5  
 
 

2.6 2.7  
 

2.8 3.1 3.2  
 

3.3 3.4  
 
 

3.5 3.6  
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dizainebi 

 

3.7 3.8  
 

4.1 4.2 4.3 4.4  
 
 
 

4.5 4.6  
 
 
 
 

4.7 4.8  
_______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/209 626 (51) 12-16 
(15) 2020 07 15  (44) 33/2020 (2020 08 14) 
(22) 2020 07 15 
(28) 4 
(30) No1: 21.01.2020; 402020200299.6; DE;  No2: 21.01.2020; 402020200299.6; DE;  

No3: 21.01.2020; 402020200299.6; DE; No4: 21.01.2020; 402020200299.6; DE 
(73) MAN Truck & Bus SE  

Dachauer Str. 667, 80995 München (DE) 
(85) − 
(86) − 
(87) DE 
(88) DE 
(89) DE 
(81) II. MA III. UA, AM, AL, ME, SG, NA, OA, NO, RS, BA, MK, GE, TR, OM, RO, GB, TN, EM, KR, CH,  

RU, EG 
(72) Thomas Ochs  

Dachauer Straße 667, 80995, München (DE); 
Marius Maier  
Dachauer Str. 667, 80995, München (DE) 

(54) 1.-2. Wrist rest and control elements for vehicles, 3.-4. Wrist rest for vehicles 
(55)  

 

1.1 1.2 1.3  
 

1.4 1.5 1.6 1.7  
 

1.8 2.1 2.2 2.3  
 

2.4 2.5 2.6  
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dizainebi 

2.7 2.8 2.9 2.10  
 
 

3.1 3.2 3.3 3.4  
 
 

3.5 3.6 3.7 3.8  
 
 
 

3.9 3.10 4.1 4.2  
 
 

4.3 4.4 4.5 4.6  
 

_______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/209 915 (51) 16-05 
(15) 2019 03 14  (44) 35/2020 (2020 08 28) 
(22) 2019 03 14 
(28) 1 
(73) PolarityTE Inc.  

1960 South 4250 West , 84104 Salt Lake City (US) 
(85) US 
(86) US 
(87) US 
(88) US 
(89) US 
(81) III. ES, HU, IS, MN, PL, GB, LT, KR, JP, BN, FR, AL, LV, HR, TM, BZ, MC, SG, NA, DE, BA, US,  

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

(72) Nikolai Sopko  
4776 Mile High Drive, 84124, Salt Lake City, UT (US); 
Natalie Kirk  
790 West 900 North Apt 1127, 84054, North Salt Lake, UT (US); 
Ian Robinson  
7118 Sagebrush Way , 84121, Cottonwood Heights, UT (US) 

(74) Murgitroyd & Company  
165 Scotland Street Glasgow G5 8PL (GB) 

(54) 1. Stand for a photographic apparatus 
(55)  

1.1      1.2  
 
 

1.3      1.4  
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dizainebi 

 

1.5     1.6  
 

1.7     1.8  
 
 

1.9  
 
 

1.10  
_______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/210 027 (51) 07-02 
(15) 2020 06 18  (44) 36/2020 (2020 09 04) 
(22) 2020 06 18 
(28) 1 
(73) Ladan Zadfar  

Wyspiańskiego 15, 6A, 60-750 Poznań (PL); 
Mohammad Farshad  
Wyspiańskiego 15, 6A, 60-750 Poznań (PL); 
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny  
Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa (PL) 

(85) −; PL; PL  
(86) −; −; − 
(87) −; −; − 
(88) PL, −; − 
(89) PL; PL; PL 
(81) III. BA, CA, GE, US, EM, CH, SG 
(72)  Mohammad Farshad  

Wyspiańskiego 15, 6A, 60-750 Poznań (PL); 
Ladan Zadfar  
Wyspiańskiego 15, 6A, 60-750 Poznań (PL) 

(74) AOMB Polska Sp. Z O.o.  
Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (PL) 

(54) 1. Spiral spherical shaping cookery mold 
(55)  

1.1 1.2  
 
 
 
 
 

1.3  1.4  
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dizainebi 

 

1.5  1.6  
 
 
 

1.7  1.8  
_______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 #19  2020 10 12 

 
29 



                                                    
 
 

dizainebi 

(11) DM/206 525 (51) 10-07 
(15) 2020 03 03  (44) 36/2020 (2020 09 04) 
(22) 2020 03 03 
(28) 1 
(73) Montres Jaquet Droz SA (Montres Jaquet Droz AG) (Montres Jaquet Droz Ltd)  

Allée Du Tourbillon 2, 2300 La Chaux-de-Fonds (CH) 
(85) − 
(86) CH 
(87) CH 
(88) − 
(89) CH 
(81) II. MA III. AM, UA, AL, AZ, ME, BZ, MD, MC, SG, MN, NO, BA, OM, MK, TR, GE, LI, KG, GB, TN,  

EM, CH 
(72) Yann Leiggener  

Rue Du Nord 47, 2300, La-Chaux-de-Fonds (CH); 
Christian Lattmann  
Chemin Du Château-Neuf 17, 1125, Monnaz (CH) 

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

(54) 1. Clock dial 
(55)  

 

1.1 1.2  
 
 
 

1.3  
 

_______________________________________________________ 
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(260) AM 2020 103187 A 
(210) AM 103187 
(220) 2020 03 06 
(731) გვანცა მიქუჭაძე 

ქავთარაძის ქ. 1, 0186, თბილისი, 
საქართველო 

(540)  
 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 05.05.20; 26.01.15; 29.01.12 
(511)  
31 ‒ სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და 
ტყის პროდუქტები და მარცვლეული, რომელიც 
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი ცხო-
ველები; ცოცხალი ხილი და ბოსტნეული; თეს-
ლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავილები; 
ცხოველთა საკვები; ალაო. 
 

33 ‒ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
 

35 ‒ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
 

43 ‒ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104202 A 
(210) AM 104202 
(220) 2020 02 17 
(731) შპს „დემასი“ 

მარჯვენა სანაპირო 9 მარტის  სახელობის  
 ბაღის მიმდებარე ტერიტორია, თბილისი,  
საქართველო 

(740) კონდრატ დიმიტრიშვილი 
(540) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(591) თეთრი, წითელი 
(531) 26.04.09; 26.04.18; 27.05.22; 27.05.24; 29.01.12 
(511)  
35 ‒ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104203 A 
(210) AM 104203 
(220) 2020 02 17 
(731) შპს „დემასი“ 

მარჯვენა სანაპირო 9 მარტის  სახელობის  
 ბაღის მიმდებარე ტერიტორია, თბილისი,  
საქართველო 

(740) კონდრატ დიმიტრიშვილი 
(540) 

 
(591) თეთრი, წითელი 
(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.22; 27.05.24; 29.01.12 
(511)  
35 ‒ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104204 A 
(210) AM 104204 
(220) 2020 02 17 
(731) შპს „დემასი“ 

მარჯვენა სანაპირო 9 მარტის  სახელობის  
 ბაღის მიმდებარე ტერიტორია, თბილისი,  
საქართველო 

(740) კონდრატ დიმიტრიშვილი 
(540) 

 

sasaqonlo niSnebi 
 

erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,  
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 

registraciis Sesaxeb 
 

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

(591) თეთრი, წითელი 
(531) 26.04.12; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.02; 26.11.06;  

26.11.12; 29.01.12 
(511)  
35 ‒ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106943 A 
(210) AM 106943 
(220) 2020 02 04 
(731) შპს „Bolero & Company“ 

ქუჩიშვილის ქ. 12-14-16, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
 

(591) თეთრი, ნარინჯისფერი, ყვითელი,  
ოქროსფერი, მწვანე, ნაცრისფერი, შავი,  
ყავისფერი 

(531) 02.01.01; 25.01.19; 25.07.20; 25.07.23; 25.07.25;  
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 28.19;  
29.01.15 

(526) „Alaverdi“, „ალავერდი”, „GEORGIA“ 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა); 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების და-
სამზადებლად. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106944 A 
(210) AM 106944 
(220) 2020 02 04 
(731) შპს „Bolero & Company“ 

ქუჩიშვილის ქ. 12-14-16, 0179, თბილისი,  
საქართველო  

(540) 

 

(591) თეთრი, ნარინჯისფერი, წითელი,  
ნაცრისფერი, ცისფერი, შავი, ყავისფერი,  
ბორდოსფერი 

(531) 02.01.01; 25.01.19; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;  
27.05.24; 28.19; 29.01.15 

(526) „Alaverdi“, „ალავერდი”, „GEORGIA“ 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა); 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების და-
სამზადებლად. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106955 A 
(210) AM 106955 
(220) 2020 02 06 
(731) შპს „არტფარმა“ 

გამრეკელის ქ.  19 (512), 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

მელამერინი პრემიუმი 
Melamerin Premium 
Меламерин Премиум 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ სამკურნალო პრეპარატები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107057 A 
(210) AM 107057 
(220) 2020 02 11 
(731) სანუს ვიტა 

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

(740) მონიკა კვარაცხელია 
(540) 

ამიქსინი 
АМИКСИН 

AMIXIN 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
ლური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან ვე-
ტერინალური გამოყენებისთვის ვარგისი დიეტუ-
რი საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვილე-
ბისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და 
ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, სახვევი 
მასალა; კბილების დასამაგრებელი მასალა, 
სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექციო 
საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
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(260) AM 2020 107058 A 
(210) AM 107058 
(220) 2020 02 11 
(731) შპს „ალეგრო“ 

სამღებროს ქ. 21(ნაკვ. 64/39), თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

აივანი 
AIVANI 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 ‒ საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107149 A 
(210) AM 107149 
(220) 2020 02 14 
(731) შპს „ლოპოტა“ 

სოფ. ნაფარეული,  2211, თელავის რაიონი,  
საქართველო 

(740) ირაკლი სულაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.21 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, მათ შორის და 
არამარტო ღვინო, არაყი, ვისკი, ბრენდი, ლიქიო-
რი, ლუდის გარდა; ალკოჰოლური შედგენილო-
ბები სასმელების დასამზადებლად. 
 

43 ‒ რესტორნებით მომსახურება, ჩილიმ ბარე-
ბის მომსახურება, შეხვედრების ჩასატარებელი 
ოთახების გაქირავება, კაფეებით მომსახურება, 
შეფ-მზარეულის მომსახურება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107152 A 
(210) AM 107152 
(220) 2020 02 14 
(731) შპს „ლოპოტა“ 

სოფ. ნაფარეული, 2211, თელავის რაიონი,  
საქართველო 

(740) ირაკლი სულაძე 
(540)  

შატო ბუერა 
Chateau Buera 
Шато Буэра 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, მათ შორის და 
არამარტო ღვინო, არაყი, ვისკი, ბრენდი, ლიქიო-
რი, ლუდის გარდა; ალკოჰოლური შედგენილო-
ბები სასმელების დასამზადებლად. 
 

43 ‒ ჩილიმ ბარების მომსახურება, კაფეებით 
მომსახურება, რესტორნებით მომსახურება, 
შეფ-მზარეულის მომსახურება, შეხვედრების ჩა-
სატარებელი ოთახების გაქირავება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107159 A 
(210) AM 107159 
(220) 2020 02 18 
(731) საქართველოს უნივერსიტეტი 

მერაბ კოსტავას ქ. 77ა, 0171, თბილისი, 
საქართველო 

(740) თამარ ბიწაძე 
(540) 

 
(591) შავი, მწვანე 
(531) 02.01.01; 02.01.16; 02.01.23; 05.03.11; 05.03.13;  

05.03.16; 05.13.01; 05.13.08; 27.05.15;  
27.05.25; 29.01.13 

(511)  
41 ‒ განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურუ-
ლი აქტივობები (ღონისძიებები). 
 

42 ‒ სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები და 
გაფორმება; სამრეწველო ანალიზი, სამრეწვე-
ლო კვლევა და სამრეწველო დიზაინი; ხარისხის 
კონტროლისა და ავთენტურობის დადგენის სამ-
სახური; კომპიუტერებისა და კომპიუტერული 
პროგრამების შექმნა და დამუშავება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107165 A 
(210) AM 107165 
(220) 2020 02 19 
(731) სს „კორპორაცია ქინძმარაული“ 

ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800 ყვარელი,  
საქართველო 

(540) 
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(591) შავ-თეთრი 
(531) 03.07.24; 04.02.05; 04.03.01; 05.07.10; 24.01.10 
(511)  
33 ‒ სასმელები (ალკოჰოლიანი), ლუდის გარდა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107167 A 
(210) AM 107167 
(220) 2020 02 19 
(731) სს „კორპორაცია ქინძმარაული“ 

ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 04.03.01; 04.03.20; 07.01.01; 19.09.02 
(511)  
33 ‒ სასმელები (ალკოჰოლიანი), ლუდის გარდა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107182 A 
(210) AM 107182 
(220) 2020 02 20 
(731) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა. 

1800 ვევე, შვეიცარია 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

DECORATION 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
30 ‒ კაკაო და კაკაოს პრეპარატები და სასმელე-
ბი; შოკოლადი, შოკოლადის ნაწარმი, შოკოლა-
დის პრეპარატები და სასმელები; მარცვლეუ-
ლის პრეპარატები და სასმელები, შეტანილი ამ 
კლასში; შაქარი; გალეტები; საკონდიტრო ნა-
წარმი; ტკბილეული/შაქრიანი საკონდიტრო ნა-
წარმი; ბისკვიტები; ნამცხვრები; ვაფლები; ტო-
ფი; პუდინგები; კანფეტები; არასამკურნალო სა-
ღეჭი რეზინი; პურ-ფუნთუშეული; ფქვილი; პუ-
რი;  კექსის მოსამზადებელი ნარევები; ცომიანი 
საკონდიტრო ნაწარმი; დესერტები (შეტანილი 
ამ კლასში); საკვები ყინული; ყინულწყალი; ხი-
ლის ნაყინი (შერბეთები); გაყინული საკონდიტ-
რო ნაწარმი; გაყინული ნამცხვრები; ნაყინი; გა-
ყინული დესერტები; გაყინული იოგურტები;  მა-
რცვლეული; მარცვლეული საუზმისთვის; მიუს-
ლი; სიმინდის ფანტელები; მარცვლეულის ფი-
ლები; საკვებად მზა მარცვლეული; მარცვლეუ-

ლის პრეპარატები; მარცვლეულისგან დამზადე-
ბული საუზმეული. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107185 A 
(210) AM 107185 
(220) 2020 02 21 
(731) შპს „თურმანიძე პლიუსი“ 

კოსტავას ქ. 75, ბ. 81, 0171, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  
 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 24.17.05; 24.17.07; 26.01.18; 26.04.10; 26.04.12;  

26.04.22; 26.04.24; 26.11.06; 26.11.08; 27.05.22 
(511)  
3 ‒  არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარატები 
და სატუალეტო პრეპარატები; არასამკურნალო 
კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები; პარ-
ფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპა-
რატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; საწმენ-
დი, საპრიალებელი, სახეხი და აბრაზიული პრე-
პარატები. 
 

5 ‒ ფარმაცევტული და სამკურნალო პრეპარატე-
ბი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107266 A 
(210) AM 107266 
(220) 2020 02 21 
(731) შპს „გლობალ ცბს“ 

სტანისლავსკის ქ. 5, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  
 

 
 

(591) ლურჯი, თეთრი, ცისფერი, ყვითელი 
(531) 01.15.15; 01.15.24; 19.03.01; 19.03.03; 29.01.15 
(511)  
5 ‒ გელი სამედიცინო მიზნებისათვის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107267 A 
(210) AM 107267 
(220) 2020 02 21 
(731) შპს „გლობალ ცბს“ 

სტანისლავსკის ქ. 5, თბილისი,  
საქართველო 
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(540) 

 
(591) ვარდისფერი, თეთრი, ცისფერი, შავი 
(531) 01.15.23; 05.05.20; 24.15.01; 25.01.01; 26.03.23;  

27.05.10; 27.07.02; 29.01.15 
(511)  
5 ‒ ფხვნილი საინიექციო ხსნარის მოსამზადებ-
ლად სამედიცინო მიზნებისათვის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107287 A 
(210) AM 107287 
(220) 2020 02 24 
(731) შპს „ბუ“ 

გაზაფხულის ქ.17, ბ. 10, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი   
(531) 27.05.01; 27.05.22 
(511)  
9 ‒ სამეცნიერო, საკვლევი, სანავიგაციო, გეოდე-
ზიური (ტოპოგრაფიული), ფოტოგრაფიული, კი-
ნემატოგრაფიული, აუდიოვიზუალური, ოპტი-
კური, აწონვის, გაზომვის, სიგნალიზაციის, გა-
მოსავლენი, ტესტირების, სამაშველო და სას-
წავლო აპარატურა და ინსტრუმენტები; აპარა-
ტურა და ინსტრუმენტები ელექტროობის გადა-
ცემის, ჩართვა-გამორთვის, გარდაქმნის, დაგრო-
ვების, განაწილების ან გამოყენების რეგულირე-
ბის ან მართვისთვის; აპარატურა და ინსტრუმენ-
ტები ხმის ან გამოსახულების ჩაწერის, გადაცე-
მის, აღწარმოების ან დამუშავებისთვის; მონაცე-
მების მაგნიტური მატარებლები, ჩასაწერი დის-
კები, ციფრული ან ანალოგიური ჩამწერი ან და-

მმახსოვრებლები; მონეტებზე მომუშავე აპარა-
ტების მექანიზმები, სალარო აპარატები, მთვლე-
ლი მოწყობილობები; კომპიუტერები და კომპიუ-
ტერის პერიფერილი მოწყობილობები; მყვინთა-
ვის სამოსი, მყვინთავის ნიღბები, მყვინთავის 
ყურსაცობები, ცხვირის სამაგრები მყვინთავები-
სა და მოცურავეებისთვის, მყვინთავის ხელთათ-
მანები, სასუნთქი აპარატურა წყალქვეშა ცურ-
ვისთვის; ცეცხლმქრობი მოწყობილობები. 
 

35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმი-
ნისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

38 ‒ სატელეკომუნიკაციო მომსახურება. 
 

41 ‒ განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურუ-
ლი აქტივობები (ღონისძიებები). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107288 A 
(210) AM 107288 
(220) 2020 02 24 
(731) ექსონ მობილ კორპორეიშნ 

5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტექსასის შტატი 75039, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) ლურჯი, წითელი 
(531) 27.05.17; 29.01.12 
(511) 
9 ‒ სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტო-
გრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამ-
წონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შე-
სამოწმებელი), სამაშველო და სასწავლო ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გა-
დაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვე-
ბის, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და 
ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწე-
რი, გადამცემი ან აღმწარმოებელი აპარატურა; 
ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ჩამწე-
რი დისკები;  კომპაქტური დისკები, DVD და ცი-
ფრული ჩანაწერების სხვა მატარებლები; მექა-
ნიზმები ავტომატებისათვის წინასწარი გადახ-
დით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანე-
ბი, დანადგარები ინფორმაციის გადასამუშავებ-
ლად, კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგრა-
მული უზრუნველყოფა; ცეცხლმქრობი აპარა-
ტურა; კომპიუტერული პროგრამები (ჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფა); ჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური 
აპლიკაციის სახის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107302 A 
(210) AM 107302 
(220) 2020 02 27 
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(310) 2019766993 
(320) 2019 12 24 
(330) RU 
(731) ორიონ კორპორეიშენ 

ორიონინტიე 1, 02200 ესპოო, ფინეთი 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

FERTIFOLIN 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 ‒ კოსმეტიკური და ტუალეტის ნაწარმი (არა-
სამკურნალო); კბილის პასტები (არასამკურნა-
ლო); პარფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი 
პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; 
წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და 
აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები. 
 

5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან ვე-
ტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვები 
და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური 
დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი  
მასალები და კბილის ცვილი; მადეზინფიცირე-
ბელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასა-
ნადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერ-
ბიციდები: ადამიანებისთვის განკუთვნილი ვი-
ტამინები, დიეტური დანამატები და სამკურნა-
ლო საკვები დანამატები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107303 A 
(210) AM 107303 
(220) 2020 02 27 
(310) 2019766987 
(320) 2019 12 24 
(330) RU 
(731) ორიონ კორპორეიშენ 

ორიონინტიე 1, 02200 ესპოო, ფინეთი 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

ФЕРТИФОЛИН 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 ‒ კოსმეტიკური და ტუალეტის ნაწარმი (არა-
სამკურნალო); კბილის პასტები (არასამკურნა-
ლო); პარფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი 
პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; 
წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და 
აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები. 
 

5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან ვე-
ტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვები 
და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური 

დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი  
მასალები და კბილის ცვილი; მადეზინფიცირე-
ბელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანა-
დგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერ-
ბიციდები: ადამიანებისთვის განკუთვნილი ვი-
ტამინები, დიეტური დანამატები და სამკურნა-
ლო საკვები დანამატები.  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107304 A 
(210) AM 107304 
(220) 2020 02 27 
(310) 2020706298 
(320) 2020 02 11 
(330) RU 
(731) ორიონ კორპორეიშენ 

ორიონინტიე 1, 02200 ესპოო, ფინეთი 
(740) თამაზ შილაკაძე  
(540)  

PROBIODERM 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 ‒ კოსმეტიკური და ტუალეტის ნაწარმი (არა-
სამკურნალო); კბილის პასტები (არასამკურნა-
ლო); პარფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი 
პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; 
წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და 
აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; კოსმე-
ტიკური კრემები. 
 

5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვე-
ბი და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური 
დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი  
მასალები და კბილის ცვილი; მადეზინფიცირე-
ბელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასა-
ნადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერ-
ბიციდები: სამედიცინო კრემები.  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107305 A 
(210) AM 107305 
(220) 2020 02 27 
(310) 2020706304 
(320) 2020 02 11 
(330) RU 
(731) ორიონ კორპორეიშენ 

ორიონინტიე 1, 02200 ესპოო, ფინეთი 
(740) თამაზ შილაკაძე  
(540)  

ПРОБИОДЕРМ 
(591)  შავ-თეთრი 
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(511)  
3 ‒ კოსმეტიკური და ტუალეტის ნაწარმი (არა-
სამკურნალო); კბილის პასტები (არასამკურნა-
ლო); პარფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი 
პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; 
წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და 
აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; კოსმე-
ტიკური კრემები. 
 

5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკ-
ვები და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიე-
ტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველე-
ბისთვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი მასალები და კბილის ცვილი; მადე-
ზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველე-
ბის გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიცი-
დები, ჰერბიციდები: სამედიცინო კრემები.  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107309 A 
(210) AM 107309 
(220) 2020 02 27 
(731) ზუფა, ლლკ 

6650 საუთ ტორი პაინზ დრაივი,  
ლას-ვეგასი, ნევადა 89118, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

UFC 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 ‒ არასამედიცინო დანიშნულების კოსმეტიკუ-
რი  და ტუალეტის პრეპარატები; პარფიუმერია; 
ეთერზეთები; შამპუნები; კონდიციონერები; 
თმის მოვლის საშუალებები; თმის მუსი; თმის 
ლაქი; თმის გელი; თმისთვის ფორმის მისაცემი 
პრეპარატები; კანის მოსავლელი არასამედიცი-
ნო პრეპარატები; შხაპის გელები; კანის დამატე-
ნიანებელი საშუალებები; კანის ლოსიონები;  
კანის კრემები; კანის საწმენდი საშუალებები; 
კანის საპონი; სახის დასაბანი საშუალებები; კა-
ნის ტონიკები; წინასწარ დატენიანებული კოს-
მეტიკური ხელსახოცები; კბილის პასტები; პი-
რის ღრუს სავლებები, არასამედიცინო; სუნთქ-
ვის გამახალისებელი საშუალებები; ოთახის სუ-
რნელოვანი სპრეები; პარსვამდე გამოსაყენებე-
ლი ბალზამები და კრემები; პარსვის შემდეგ გა-
მოსაყენებელი საშუალებები; საპარსი კრემები; 
საპარსი გელები; საპარსი ქაფი; პირადი გამო-
ყენების დეზოდორანტები; ამქერცლავი კრემები; 
თმის და წვერის საღებავები. 
 

8 ‒ სამართებლები; ელექტროსამართებლები; 
თმის საკრეჭი ხელსაწყოები; თმის საკრეჭი ელ-
ექტროხელსაწყოები; საპარსი ნესესერები. 

21 ‒ თმის სავარცხლები; თმის ჯაგრისი სავარ-
ცხლები; საპარსი ფუნჯები; საპარსი ფუნჯების 
დამჭერები; კბილსაჩიჩქნები; კბილის საწმენდი 
ძაფები; ცარიელი პლასტმასის ბოთლები; საწ-
მენდი ტილოები, კერძოდ, საწმენდი ნატი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107310 A 
(210) AM 107310 
(220) 2020 02 27 
(731) ზუფა, ლლკ 

6650 საუთ ტორი პაინზ დრაივი,  
ლას-ვეგასი, ნევადა 89118, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.17; 27.05.23 
(511)  
3 ‒ არასამედიცინო დანიშნულების კოსმეტიკუ-
რი  და ტუალეტის პრეპარატები; პარფიუმერია; 
ეთერზეთები; შამპუნები; კონდიციონერები; 
თმის მოვლის საშუალებები; თმის მუსი; თმის 
ლაქი; თმის გელი; თმისთვის ფორმის მისაცემი 
პრეპარატები; კანის მოსავლელი არასამედიცი-
ნო პრეპარატები; შხაპის გელები; კანის დამა-
ტენიანებელი საშუალებები; კანის ლოსიონები;  
კანის კრემები; კანის საწმენდი საშუალებები; 
კანის საპონი; სახის დასაბანი საშუალებები; კა-
ნის ტონიკები; წინასწარ დატენიანებული კოს-
მეტიკური ხელსახოცები; კბილის პასტები; პი-
რის ღრუს სავლებები, არასამედიცინო; სუნთ-
ქვის გამახალისებელი საშუალებები; ოთახის 
სურნელოვანი სპრეები; პარსვამდე გამოსაყენე-
ბელი ბალზამები და კრემები; პარსვის შემდეგ 
გამოსაყენებელი საშუალებები; საპარსი კრემე-
ბი; საპარსი გელები; საპარსი ქაფი; პირადი გა-
მოყენების დეზოდორანტები; ამქერცლავი კრე-
მები; თმის და წვერის საღებავები. 
 

8 ‒ სამართებლები; ელექტროსამართებლები; 
თმის საკრეჭი ხელსაწყოები; თმის საკრეჭი ელ-
ექტროხელსაწყოები; საპარსი ნესესერები. 
 

21 ‒ თმის სავარცხლები; თმის ჯაგრისი სავარ-
ცხლები; საპარსი ფუნჯები; საპარსი ფუნჯების 
დამჭერები; კბილსაჩიჩქნები; კბილის საწმენდი 
ძაფები; ცარიელი პლასტმასის ბოთლები; საწ-
მენდი ტილოები, კერძოდ, საწმენდი ნატი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107312 A 
(210) AM 107312 
(220) 2020 02 27 
(731) ფრეიზერ რისერჩ ლებს ინკ. 

25 შეპპარდ ავენიუ ვესტ, სვიტ 300,  
ტორონტო, ონტარიო, M2N 6S6, კანადა 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
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(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
3 ‒ კოსმეტიკური საშუალებები; კოსმეტიკური 
ნაკრები; კოსმეტიკური ნიღბები; კოსმეტიკური 
კრემები; კოსმეტიკური ლოსიონები; ტუჩის საც-
ხი; ტუჩის მბზინავი საცხი; კოსმეტიკური ფანქ-
რები; ბალზამები სამედიცინო დანიშნულების 
გარდა; წარბების კოსმეტიკური საშუალებები; 
თვალის ჩრდილები (კოსმეტიკური საშუალებე-
ბი); წამწამების კოსმეტიკური საშუალებები; 
თვალის ლაინერი (კოსმეტიკური საშუალებები); 
მაკიაჟის საშუალებები; ტუში (წამწამებისა და 
წარბების საღებავი); ტონალური კრემი (კოსმე-
ტიკური საშუალება); ფერ-უმარილი (კოსმეტი-
კური საშუალებები); თმის მოვლის საშუალე-
ბები თმის ზრდის სტიმულირებისთვის, არასამე-
დიცინო; თმის ზრდის ხელშემწყობი სპრეი, არა-
სამედიცინო; არასამედიცინო შამპუნები; თმის 
კონდენციონერი; თმის ტონიკი (კოსმეტიკური 
საშუალებები); თმის ლოსიონები, არასამედიცი-
ნო; თმის საღებავები; კანის მათეთრებელი კრე-
მები; კანის მოსავლელი კოსმეტიკური საშუალე-
ბები; რძე (ტუალეტის); აკნეს სამკურნალო არა-
სამედიცინო საშუალებები; ნაოჭსაწინააღმდეგო 
კრემი; ექსფოლიანტები (კოსმეტიკური საშუა-
ლებები); სახის პილინგის საშუალებები (კოსმე-
ტიკური საშუალებები); სახის სკრაბები (კოსმე-
ტიკური საშუალებები); სახის, ტანის, ხელისა 
და ფეხის კოსმეტიკური დამატენიანებელი სა-
შუალებები; მზის სხივებისაგან დამცავი საშუა-
ლებები; ეთერზეთები; არომატული ნივთიერე-
ბები (ეთერზეთები); საპონი, არასამედიცინო; მა-
საჟის გელები, სამედიცინო დანიშნულების 
გარდა.  
 

5 ‒ კანის მოსავლელი ფარმაცევტული პრეპარა-
ტები; მალამო ფარმაცევტული მიზნებისათვის; 
მზით დამწვრობის საწინააღმდეგო პრეპარატები 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის, ფარმაცევტუ-
ლი პრეპარატები; მზით დამწვრობის საწინააღ-
მდეგო მალამოები.  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107388 A 
(210) AM 107388 
(220) 2020 03 02 
(731) ინტერკონტინენტალ გრეიტ ბრენდზ ლლკ 

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

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  
 

 
 

(591) თეთრი, ცისფერი, ლურჯი                     
(531) 01.15.09; 26.04.03; 26.04.18; 26.04.19; 26.04.22;  

26.04.24; 27.05.17; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.13 
(511)  
5 ‒ სამკურნალო საკონდიტრო ნაწარმი. 
 

30 ‒ არასამკურნალო საკონდიტრო ნაწარმი, შო-
კოლადი, შოკოლადის საკონდიტრო ნაწარმი, 
შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი, გაყინული საკონ-
დიტრო ნაწარმი, ნაყინი, საკვები ყინული, გაყი-
ნული დესერტები, დესერტები, ცივი დესერტები, 
ნამცხვრები, გალეტები, პურ-ფუნთუშეული, ჩი-
ზქეიკები, დონატები, ვაფლი, კანფეტი, ტკბი-
ლეული, საღეჭი რეზინი; ბისკვიტები; ბრაუნი 
(შოკოლადის ნამცხვარი); ვაფლი, შოკოლადის 
პასტა; გაყინული იოგურტი; გაყინული დესერ-
ტები; ცომეულის ნაწარმი; მარცვლეულის ნა-
წარმი; მარცვლეულის საუზმეული; ბატი-ბუტი; 
ხილის ნაყინი; თაფლი; პუდინგები; საუზმეული 
ნაწარმი ბატი-ბუტისა და მარცვლეულის ხრა-
შუნას სახით; მარცვლეულზე, ბრინჯზე, ქერზე, 
ჭვავსა და ცომეულზე დამზადებული საუზმეუ-
ლი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107391 A 
(210) AM 107391 
(220) 2020 03 02 
(731) ბრანდტ კონსოლიდეიტიდ, ინკ. 

2935 ს. კუკ მილ როუდ, სპრინგფილდი,  
შტატი ილინოისი 62711, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, წითელი 
(531) 25.05.02; 26.04.05; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.09;  

27.05.10; 27.05.24; 29.01.13 
(511)  
1 ‒ სასუქი  (მკვებავი ნივთიერებები) მცენარეეე-
ბისათვის მანიტოლ-სორბიტოლის მცენარეული 
საკვების კომპლექსის გამოყენებით. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107392 A 
(210) AM 107392 
(220) 2020 03 02 
(731) ბრანდტ კონსოლიდეიტიდ, ინკ. 

2935 ს. კუკ მილ როუდ, სპრინგფილდი,  
შტატი ილინოისი 62711, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

BRANDT 
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(591) შავ-თეთრი 
(511)  
1 ‒ სასუქი (მკვებავი ნივთიერებები) მცენარეები-
სათვის; სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
სასუქები; მიკროსასუქები (საკვები მიკროელე-
მენტები) მებოსტნეობისა და სოფლის მეურ-
ნეობისათვის, სახელდობრ, ბორი, რკინა, მანგა-
ნუმი, მაგნიუმი, თუთია, სპილენძი, კალციუმი და 
აზოტი; ადიუვანტები პესტიციდების წარმოება-
ში გამოსაყენებლად; სურფაქტანტები, რომე-
ლიც გამოიყენება სოფლის- მეურნეობის პეს-
ტიციდებთან მიმართებაში; დამატენიანებელი 
აგენტები მებოსტნეობასა და სოფლის მეურნეო-
ბაში გამოყენებისათვის; მათხევადებელ-დამტე-
ნიანებელი აგენტები მებოსტნეობასა და სოფ-
ლის მეურნეობაში გამოყენებისათვის, სახელ-
დობრ, სასუქების წარმოებაში გამოყენებისათ-
ვის; მაემულგირებელი აგენტები მებოსტნეობასა 
და სოფლის მეურნეობაში გამოყენებისათვის, 
სახელდობრ, სასუქების წარმოებაში გამოყენე-
ბისათვის; დისპერგირების აგენტები მებოსტ-
ნეობასა და სოფლის მეურნეობაში გამოყენე-
ბისათვის, სახელდობრ, სასუქების წარმოებაში 
გამოყენებისათვის; დამასველებელ-საჟღენთი 
აგენტები მებოსტნეობასა და სოფლის მეურნეო-
ბაში გამოყენებისათვის, სახელდობრ, სასუქე-
ბის წარმოებაში გამოყენებისათვის; სასოფლო- 
სამეურნეო ქიმიკატები ნიადაგის რეკულტივა-
ციაში გამოყენებისათვის, სახელდობრ, მკვებავი 
ხსნარის ჩანაცვლება. 
 

5 ‒ პესტიციდები; ფუნგიციდები; ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107395 A 
(210) AM 107395 
(220) 2020 03 04 
(731) დიუპონ სეიფთი & ქონსთრაქშენ ინკ. 

974 სენტერ როუდი, უილმინგტონი,  
დელავერი 19805, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

TYPAR 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
19 ‒ სამშენებლო მასალა (არალითონური); სა-
მოქალაქო მშენებლობაში, ნიადაგის სეპარაცია-
ში, გადახურვაში, საკონსტრუქციო და სამშე-
ნებლო მრეწველობაში გამოსაყენებელი უქსო-
ვადი გეოტექსტილები. 
 

24 ‒ ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი; უქსო-
ვადი გეოტექსტილის ქსოვილები; საფილტრავი 
საფეიქრო  მასალა; ავეჯის გადასაკრავი ქსოვი-
ლები. 
 ____________________________________________ 
 

(260) AM 2020 107398 A 
(210) AM 107398 
(220) 2020 03 04 
(731) მონსტერ ენერჯი კომპანი, დელავერის  

შტატის კორპორაცია 
1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის 
შტატი 92879, აშშ 

(740) ნათელა ოთარიძე 
(540)  

UNLEASH THE BEAST! 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 ‒ უალკოჰოლო სასმელები, გაზირებული სას-
მელებისა და ენერგეტიკული სასმელების ჩათ-
ვლით; ვაჟინები, კონცენტრატები, ფხვნილები 
და შემადგენლობები სასმელების დასამზადებ-
ლად, მათ შორის, გაზირებული და ენერგეტი-
კული სასმელების დასამზადებლად; ლუდი. 
____________________________________________ 
  
(260) AM 2020 107400 A 
(210) AM 107400 
(220) 2020 03 04 
(731) შპს „რას ალ ხაიმა ინვესტმენტ აუტორიტი  

ჯორჯია“ 
თელავის ქ. 20, 0183, ისნის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

 
(591) შავი, თეთრი, ოქროსფერი 
(531) 05.13.08; 07.01.01; 25.01.10; 27.05.01; 29.01.13 
(511)  
1 ‒ სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, 
ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში 
გამოსაყენებელი ქიმიური ნივთიერებები; დაუ-
მუშავებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებე-
ლი პლასტმასები; ცეცხლმქრობი შედგენილო-
ბები და ხანძარსაწინააღმდეგო შედგენილობე-
ბი; ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და რჩილ-
ვისათვის; ცხოველის კანისა და ტყავის სათრიმ-
ლავი შედგენილობები; მრეწველობაში გამოსა-
ყენებელი მწებავი ნივთიერებები; საგოზავი და 
სხვა შემავსებლები; კომპოსტი, სასუქები, ნია-
დაგის გამანოყიერებლები; ბიოლოგიური ნივ-
თიერებები მრეწველობასა და მეცნიერებაში გა-
მოყენებისთვის. 
 

2 ‒ საღებავები, ლაკები; ლითონის კოროზიის 
და მერქნის დაშლისგან დამცავი ნივთიერებები; 
საღებავები; მელანი ბეჭდვისთვის, მარკირების 
ან  გრავირებისთვის; დაუმუშავებელი ბუნებ-
რივი კაუჩუკი; სამხატვრო-დეკორატიული და-
ნიშნულებისა და მხატვრული ბეჭდვისათვის გა-
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ნკუთვნილი ლითონები ფურცლოვანი და ფხვი-
ერი სახით. 
 

3 ‒ არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარატები 
და სატუალეტო პრეპარატები; არასამკურნალო 
კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები; პარ-
ფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპა-
რატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; საწმენ-
დი, საპრიალებელი, სახეხი და აბრაზიული 
პრეპარატები. 
 

4 ‒ სამრეწველო ზეთები და საპოხი მასალა, 
ცვილი; საპოხი მასალები; მტვრის მშთანთქმე-
ლი, დამტენიანებელი და შემკრავი შედგენილო-
ბები; საწვავი და გამანათებლები; სანთლები და 
პატრუქები განათებისთვის. 
 

5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
ლური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინალური გამოყენებისთვის ვარგისი დიე-
ტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვილე-
ბისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და 
ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, სახვევი 
მასალა; კბილების დასამაგრებელი მასალა, 
სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექციო სა-
შუალებები; მავნე მწერების გასანადგურებელი 
პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
 

6 ‒ ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენად-
ნობები, მადანი; ლითონის მასალები შენობები-
სა და ნაგებობებისთვის; ლითონის შენობები, 
ტრანსპორტირებადი; ჩვეულებრივი ლითონის-
გან დამზადებული არაელექტრული კაბელები 
და სადენები; ლითონისგან დამზადებული მცი-
რე ზომის საგნები (კავეულობა); ლითონის კონ-
ტეინერები დასაწყობების ან ტრანსპორტირები-
სთვის; სეიფები. 
 

7 ‒ მანქანები და მანქანადანადგარები, სიმძლავ-
რეზე მომუშავე მანქანადანადგარები; მოტორები 
და ძრავები, სახმელეთო ტრანსპორტის მოტო-
რებისა და ძრავების გარდა; გადასაბმელი და 
გადამცემი კომპონენტები მანქანებისთვის, სახ-
მელეთო ტრანსპორტისთვის განკუთვნილის 
გარდა; სასოფლო-სამეურნეო ინსტრუმენტები, 
ხელის იარაღების გარდა; ინკუბატორები კვერ-
ცხებისთვის; ავტომატური სავაჭრო აპარატები 
(სასმელების, შოკოლადის და სხვა პროდუქტე-
ბისთვის). 
 

8 ‒ ხელის იარაღები და ხელის ინსტრუმენტები; 
მჭრელი იარაღები; ცივი იარაღი, ცეცხლსას-
როლი იარაღის გარდა; სამართებლები. 
 

9 ‒ სამეცნიერო, საკვლევი, სანავიგაციო, გეო-
დეზიური (ტოპოგრაფიული), ფოტოგრაფიული, 
კინემატოგრაფიული, აუდიოვიზუალური, ოპ-
ტიკური, აწონვის, გაზომვის, სიგნალიზაციის, 
გამოსავლენი, ტესტირების, სამაშველო და სას-

წავლო აპარატურა და ინსტრუმენტები; აპარა-
ტურა და ინსტრუმენტები ელექტროობის გადა-
ცემის, ჩართვა-გამორთვის, გარდაქმნის, დაგრო-
ვების, განაწილების ან გამოყენების რეგულირე-
ბის ან მართვისთვის; აპარატურა და ინსტრუმენ-
ტები ხმის ან გამოსახულების ჩაწერის, გადაცე-
მის, აღწარმოების ან დამუშავებისთვის; მონაცე-
მების მაგნიტური მატარებლები, ჩასაწერი დის-
კები, ციფრული ან ანალოგიური ჩამწერი ან 
დამმახსოვრებლები; მონეტებზე მომუშავე აპა-
რატების მექანიზმები, სალარო აპარატები, მთვ-
ლელი მოწყობილობები; კომპიუტერები და კომ-
პიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები; მყვი-
ნთავის სამოსი, მყვინთავის ნიღბები, მყვინთავის 
ყურსაცობები, ცხვირის სამაგრები მყვინთა-
ვებისა და მოცურავეებისთვის, მყვინთავის ხელ-
თათმანები, სასუნთქი აპარატურა წყალქვეშა 
ცურვისთვის; ცეცხლმქრობი მოწყობილობები. 
 

10 ‒ ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლო-
გიური და ვეტერინარული აპარატურა და ინს-
ტრუმენტები; ხელოვნური კიდურები, თვალები 
და კბილები (პროთეზები); ორთოპედიული საგ-
ნები; მასალა ქირურგიული ნაკერების დადების-
თვის; უნარშეზღუდული ადამიანების საჭიროე-
ბებზე მორგებული თერაპიული და დამხმარე 
მოწყობილობები; აპარატურა მასაჟისთვის; აპა-
რატურა, მოწყობილობები და საშუალებები ჩვი-
ლი ბავშვებისთვის; აპარატურა, მოწყობილო-
ბები და საგნები სექსუალური აქტივობისთვის. 
 

11 ‒ განათების, გათბობის, გაგრილების, ორ-
თქლწარმოების, საჭმლის მომზადების, საშრო-
ბი, სავენტილაციო, წყალმომარაგების და სანი-
ტარული აპარატურა და დანადგარები. 
 

12 ‒ სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, 
ჰაერში და წყალზე გადასაადგილებელი აპარა-
ტები (მანქანები). 
 

13 ‒ ცეცხლსასროლი იარაღი; საბრძოლო მასა-
ლა და ჭურვები; ფეთქებადი ნივთიერებები; ფოი-
ერვერკი (პიროტექნიკა). 
 

14 ‒ კეთილშობილი ლითონები და მათი შენად-
ნობები; საიუვილერო ნაწარმი, ძვირფასი და ნა-
ხევრადძვირფასი ქვები; საათები და ქრონომეტ-
რული ინსტრუმენტები (ხელსაწყოები). 
 
15 ‒ მუსიკალური ინსტრუმენტები; მუსიკალური 
სტენდები და სტენდები მუსიკალური ინსტრუ-
მენტებისთვის; სადირიჟორო ჯოხები. 
 

16 ‒ ქაღალდი და მუყაო; ნაბეჭდი მასალა; სა-
ამკინძაო მასალა; ფოტოფირები; საკანცელარიო 
და საოფისე საკუთვნო, ავეჯის გარდა; საკან-
ცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების 
წებოები; მხატვრების საკუთვნო და სახატავი 
მასალა; სახატავი ფუნჯები; სასწავლო და სა-
დემონსტრაციო მასალა; პლასტმასის ფურც-
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ლები, ფირები და ტომრები, როგორც შესაფუთი 
მასალა; ტიპოგრაფიული შრიფტები, ტიპოგრა-
ფიული კლიშეები.  
 

17 ‒ დაუმუშავებელი და ნახევრადდამუშავე-
ბული რეზინი, გუტაპერჩი, გუმფისი, აზბესტი, 
ქარსი და ყველა ამ მასალის შემცვლელები; 
პლასტმასები და რეზინი დაპრესილი ფორმით 
წარმოებაში გამოსაყენებლად; დასაგმანი, შემა-
კავებელი და საიზოლაციო მასალა; არალითო-
ნური დრეკადი მილები და შლანგები. 
 

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

19 ‒ არალითონური მასალა მშენებლობისა და 
კონსტრუქციებისთვის; არალითონური ხისტი 
მილები მშენებლობისთვის; ასფალტი, ფისი, გუ-
დრონი და ბიტუმი; არალითონური ტრანსპორ-
ტირებადი ნაგებობები; ძეგლები, არალითონუ-
რი. 
 

20 ‒ ავეჯი, სარკეები, სურათის ჩარჩოები; არა-
ლითონური კონტეინერები, დასაწყობების ან 
ტრანსპორტირებისთვის; დაუმუშავებელი ან ნა-
ხევრადდამუშავებული ძვლები, რქები, ვეშაპის 
ულვაში  და სადაფი; ნიჟარები; სეპიოლიტი 
(ზღვის ქაფი, ხვირთქლი); ყვითელი ქარვა. 
 

21 ‒ საოჯახო ან სამზარეულოს ნივთები და 
ჭურჭელი; სამზარეულოს და სუფრის ჭურჭ-
ლეულობა, დანების, ჩანგლების და კოვზების 
გარდა; ჯაგრისები და ღრუბლები; ფუნჯები, 
სამხატვრო ფუნჯების გარდა; ჯაგრისის დასამ-
ზადებლი მასალა; საწმენდი საგნები; დაუმუშა-
ვებელი და ნახევრადდამუშავებული შუშა, სამ-
შენებლო შუშის გარდა; შუშის, ფაიფურის და 
კერამიკის (თიხის)  ნაწარმი. 
 

22 ‒ თოკები და თასმები; ბადეები; კარვები და 
ბრეზენტები; ქსოვილის ან სინთეტიკური მასა-
ლის ტენტები; იალქნები, აფრები; ტომრები 
დიდი მოცულობის მასალის დასაწყობებისა და 
ტრანსპორტირებისთვის; ვატინა, საბალიშე და 
სატენი მასალა ქაღალდის, მუყაოს, რეზინის ან 
პლასტმასის მასალის გარდა; დაუმუშავებელი 
ბოჭკოვანი საფეიქრო მასალა და მათი შემც-
ვლელები. 
 

23 ‒ ნართი და ძაფები, საფეიქრო დანიშნულე-
ბის. 
 

24 ‒ ქსოვილები და მათი შემცვლელები; საოჯა-
ხო თეთრეული; ქსოვილის ან პლასტმასის 
ფარდები. 
 

25 ‒ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

26 ‒ მაქმანები და ნაქარგები, ლენტები და თას-
მები და საგალანტერიო ლენტები;  ღილები, დუ-
გმები, ქინძისთავები და ნემსები; ხელოვნური 
ყვავილები; მოსართავები თმისთვის; პარიკები. 
 

27 ‒ ხალიჩები, ფარდაგები, ჭილოფები, საჭი-
ლოფე მასალა, ლინოლეუმი და იატაკის საფარი 
სხვა მასალა; გობელენები, არაქსოვილური. 
 

28 ‒ თამაშობები, სათამაშოები და სათამაშო 
საგნები (გასართობი); ვიდეო-თამაშების მოწყო-
ბილობები (აპარატურა); სატანვარჯიშო და 
სპორტის საკუთვნო; ნაძვისხის მოსართავები. 
 

29 ‒ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გა-
ყინული, გამხმარი და მომზადებული ხილი და 
ბოსტნეული (ხილისა და ბოსტნეულის კერძები); 
ჟელეები, ხილფაფები, კომპოტები; კვერცხი; 
რძე, ყველი, კარაქი, იოგურტი და რძის სხვა 
პროდუქტები; საკვები ზეთები და ცხიმები. 
 

30 ‒ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნა-
წარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი, და სხვა 
საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; სა-
ფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანე-
ლებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვანი-
ლი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყინული 
(გაყინული წყალი). 
 

31 ‒ დაუმუშავებელი და დამუშავებული სოფ-
ლის მეურნეობის,  მებაღეობის და მეტყევეობის 
პროდუქტი; ნედლი და დაუმუშავებელი მარც-
ვლეული და თესლეული; ახალი ხილი და ბოსტ-
ნეული, ახალი მწვანილი; ბუნებრივი მცენარეუ-
ლობა და ყვავილები; სათესლე ბოლქვები და 
თესლი; ცოცხალი ცხოველები; ცხოველთა საკ-
ვები და სასმელი ალაო. 
 

32 ‒ ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მინე-
რალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმელები 
და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკოჰოლუ-
რი შედგენილობები სასმელების დასამზადებ-
ლად. 
 
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების და-
სამზადებლად. 
 

34 ‒ თამბაქო და თამბაქოს ჩამნაცვლელები; სი-
გარეტები და სიგარები; ელექტრონული სიგარე-
ტები და პირის აეროზოლები მწეველთათვის; 
მწეველთა საკუთვნო; ასანთი. 
 

35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
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36 ‒ დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფულად-
საკრედიტო საქმიანობა; უძრავ ქონებასთან და-
კავშირებული საქმიანობა. 
 

37 ‒ სამშენებლო მომსახურება; სამონტაჟე და 
სარემონტო მომსახურება; სამთო მოპოვება; ნავ-
თობისა და გაზის ჭაბურღილები. 
 

38 ‒ სატელეკომუნიკაციო მომსახურება. 
 

39 ‒ ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და 
დასაწყობება; მოგზაურობის ორგანიზება. 
 

40 ‒ მასალათა დამუშავება; ნარჩენებისა და ნაგ-
ვის გადამუშავება; ჰაერის გასუფთავება და 
წყლის დაწმენდა; ბეჭდვითი მომსახურება; საკ-
ვებისა და სასმელის კონსერვაცია. 
 

41 ‒ განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურუ-
ლი აქტივობები (ღონისძიებები). 
 

42 ‒ სამეციერო და ტექნოლოგიური მომსახურე-
ბა და შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები და გა-
ფორმება; სამრეწველო ანალიზი, სამრეწველო 
კვლევა და სამრეწველო დიზაინი; ხარისხის კო-
ნტროლისა და ავთენტურობის დადგენის სა-
მსახური; კომპიუტერებისა და კომპიუტერული 
პროგრამების შექმნა და დამუშავება. 
 

43 ‒ საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
 

44 ‒ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინალური 
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მომ-
სახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეობი-
სა და მეტყევეობის სფეროში. 
 

45 ‒ იურიდიული მომსახურება; მატერიალური 
ქონებისა და პიროვნებების  ფიზიკური  დაცვის 
სამსახური; პერსონალური და სოციალური მომ-
სახურება, გაწეული სხვათა მიერ ინდივიდების 
საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107401 A 
(210) AM 107401 
(220) 2020 03 04 
(310) 2019767490 
(320) 2019 12 26 
(330) RU 
(731) ვახტანგ იურიევიჩ კასრაძე 

ულ. მაიაკოვსკოგო, სახლი 49, ბ. 19,  
ომსკი, 644010, რუსეთის ფედერაცია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
30 ‒ ვანილის არომატიზატორები კულინარიაში 
გამოყენებისთვის; არომატიზატორები საკონდი-
ტრო ნაწარმისთვის, ეთერზეთების გარდა;  არო-
მატიზატორები სასმელებისთვის, ეთერზეთების 
გარდა; ყავის არომატიზატორები; საკვები არო-
მატიზატორები, ეთერზეთების გარდა; ბადიანი 
[ვარსკვლავისებური ანისული]; ბაოცზი [ჩინური 
ღვეზელი]; მარცვლეულის ბატონები; მარც-
ვლეულის ბატონები ცილების მაღალი შემცვე-
ლობით; ბლინები; კერძები ატრიის საფუძველ-
ზე; ლიოფილიზებული კერძები, რომლებშიც მა-
კარონი წარმოადგენს  ძირითად ინგრედიენტს; 
ლიოფილიზებული კერძები, რომლებშიც ბრინ-
ჯი წარმოადგენს ძირითად ინგრედიენტს; ბრიო-
ში; ბულგური; ფუნთუშები;  საკვები ბრინჯის 
ქაღალდი; საკვები ქაღალდი; ბურიტო; ვანილი-
ნი [ვანილის შემცვლელი]; ვარენიკი [ფარშირე-
ბული ცომის ბურთები]; ვაფლი; ვერმიშელი; ბუ-
ნებრივი დამატკბობლები; შემკვრელი ნივთიე-
რებები ძეხვეულისთვის; შემკვრელი ნივთიერე-
ბები ნაყინისთვის; ზღვის წყალი საკვების მო-
სამზადებლად; წყალმცენარეები [საკაზმი]; 
ალაოს გალეტები; მიხაკი [სანელებელი]; სარკი-
სებური ჭიქურები; ჭიქური საკონდიტრო ნაწარ-
მისთვის ტკბილი ერბოზელილი ცომისაგან; 
გლუკოზა კულინარიული მიზნებისათვის; მდო-
გვი; გრენკები; დამუშავებული წიწიბურა; გლუ-
ტენის დანამატები კულინარიული მიზნების-
თვის; საფუარი; საკვები პროდუქტებისთვის გან-
კუთვნილი შემასქელებლები; დედა (რძე-მჟავა 
პროდუქციის დასამზადებლად), ხაში (ცომის) 
კვეთი, დვრიტა, საკვეთი (ყველის); მსუბუქი სა-
უზმე ბრინჯის საფუძველზე; მსუბუქი საუზმე  
პურის მარცვლეულის საფუძველზე; ყავის შემ-
ცვლელები; მცენარეული ყავის შემცვლელები; 
საკაზმები სალათებისთვის; ზეფირი [საკონ-
დიტრო ნაწარმი]; ხილის ჟელეს ნაწარმი [სა-
კონდიტრო]; ტორტის მოსართავი ტკბილეულის 
ნაწარმი; ნაძვისხის მოსართავი საკონდიტრო ნა-
წარმი; ტკბილი ცომისაგან დამზადებული სა-
კონდიტრო ნაწარმი, უპირატესად გულსართით; 
ფქვილის საკონდიტრო  ნაწარმი; საკონდიტრო 
ნაწარმი არაქისის საფუძველზე; საკონდიტრო 
ნაწარმი ნუშის საფუძველზე; მაკარონის ნაწარ-
მი; კოჭა  [სანელებელი]; გაყინული იოგურტი 
[ნაყინი]; კაკაო; ღვინის ქვა  კულინარიული მიზ-
ნებისთვის; კაპერსები; კარამელი [კანფეტები]; 
კარი  [საკაზმი]; კეტჩუპი [სოუსი]; კიმბაპი [კო-
რეული კერძი ბრინჯის საფუძველზე]; კიმჩხიჩ-
ჯონი  [ფერმენტული  ბოსტნეულის ოლადები]; 
დამუშავებული კინოა; ქიში; საკვები წებოვანა; 
კლიოცკები ფქვილის საფუძველზე; კამფეტები; 
ლაკრიცის კამფეტები [საკონდიტრო ნაწარმი]; 
პიტნის კამფეტები; სუნთქვის გამაგრილებელი 
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პიტნის კამფეტები; რძიანი კონფიტიური; დარი-
ჩინი [სანელებელი]; ყავა; დაუმუშავებელი ყავა; 
საკვები სახამებელი; კრეკერები; მოსახარში 
კრემი; სიმინდის ბურღული; მანანას ბურღული; 
შვრიის ბურღული; ქერის ბურღული; საკვები 
ბურღულები; ყინულის კუბურები; დაფქული 
სიმინდი; მოხალული სიმინდი; ხორციანი კულე-
ბიაკა; კურკუმა, კუსკუსი [ბურღული]; ატრია; 
ატრია სობა;  ატრია უდონი; საცივებელი ყინუ-
ლი; ბუნებრივი ან ხელოვნური ყინული; საკვები 
ყინული; ყინულკარამელი; ბრინჯის კვერები; 
ლომპერი [კვერები კარტოფილის საფუძველზე]; 
მაიონეზი; მაკარონი [ნუშის ნამცხვარი]; მაკა-
რონი; მალტოზა; ღომი; მარინადი წვრილად და-
ჭრილი ბოსტნეულისაგან ცხარე საკაზმით [პი-
კალილი]; მარინადები; მარციფანი; თაფლი; მი-
სო [საკაზმი]; ფუტკრის სადედე რძე; ნაყინი; 
პარკოსნების ფქვილი; წიწიბურას ფქვილი; ტა-
პიოკის ფქვილი; კარტოფილის ფქვილი; სიმინ-
დის ფქვილი; ნიგვზის/თხილის ფქვილი; საკვები 
ფქვილი; ხორბლის ფქვილი; სოიის ფქვილი; 
ქერის ფქვილი; სადესერტე მუსები [საკონდიტ-
რო ნაწარმი]; შოკოლადის მუსები; მიუსლი; პიტ-
ნა საკონდიტრო ნაწარმისთვის; რძიანი კაკაოს 
სასმელები; რძიანი ყავის სასმელები; ყავის სას-
მელები; სასმელები კაკაოს საფუძველზე; სასმე-
ლები გვირილის საფუძველზე; ჩაის სასმელები; 
რძიან-შოკოლადიანი სასმელები; შოკოლადის 
სასმელები; არასამკურნალო ნაყენები; გასუფ-
თავებული შვრია; დაღერღილი შვრია; ოკონო-
მიაკი [პიკანტური იაპონური ბლინები]; ონიგირი 
[ბრინჯის ბურთები]; მუსკატის კაკალი; თხილი 
შოკოლადში; ლაკრიცის  ჩხირები [საკონდიტრო 
ნაწარმი]; სოიის პასტა [საკაზმი]; პასტილა [სა-
კონდიტრო ნაწარმი]; ცუკატი პასტილა [საკონ-
დიტრო ნაწარმი]; ბადაგი; ცომში გამომცხვარი 
პაშტეტი; პელმენი [ხორცით ფარშირებული ცო-
მის ბურთები]; პილპილი; სურნელოვანი პილ-
პილი; ჭოტოსანი წიწაკა [სპეციები]; პესტო [სო-
უსი]; ნამცხვრები მშრალი ნამცხვარი; პიბიმპაბი 
[ბოსტნეულთან და საქონლის ხორცთან შერეუ-
ლი ბრინჯი); ღვეზელი; პიცა;  ხორციანი საწებ-
ლები; პომადურა [საკონდიტრო ნაწარმი]; პოპ-
კორნი; ფხვნილები ნაყინის მოსამზადებლად; 
პურის საცხობი ფხვნილები; მდოგვის ფხვნილი; 
პრალინე; არომატული საკვები პრეპარატები; 
საკაზმები; პროდუქტები სახლის პირობებში 
ხორცის დარბილებისთვის; მარცვლოვანი პრო-
დუქტები; პროდუქტები შვრიის საფუძველზე; 
პროპოლისი; თაფლკვერები; სუნელ-სანელებ-
ლები; პტიფურები [ნამცხვრები]; ბრინჯის პუ-
დინგი; პუდინგები [მობრაწული]; ფქვილის შაქა-
რი საკონდიტრო ნაწარმისთვის; ხილის პიურე 
[სოუსები]; რავიოლი; რამენი [იაპონური კერძი 
ატრიის საფუძველზე]; საღეჭი რეზინები; სუნთ-
ქვის გამაგრილებელი საღეჭი რეზინები; რელი-
ში [საკაზმი]; ბრინჯი; სწრაფი მომზადების 

ბრინჯი; ხორბლის ღივები საკვებში გამოყენე-
ბისთვის; გაზაფხულის რულეტი; საგო; შაქარი, 
პალმის შაქარი; ქუნჯუთის თესლები [საკაზმი]; 
სელის თესლები კულინარიაში გამოყენებისთ-
ვის [საკაზმი]; დამუშავებული თესლები, რომ-
ლებიც გამოიყენება საკაზმის სახით; ანისულის 
თესლები; აგავის სიროფი [ბუნებრივი დამატ-
კბობელი]; ოქროს სიროფი; მელისას სიროფი; 
ტკბილეულობა; ცომის ნარევი  ოკონომიაკის-
თვის [იაპონური პიკანტური ბლინები]; საკვები 
სოდა [ნატრიუმის ბიკარბონატი საკვების დასამ-
ზადებლად]; საკვებში გამოსაყენებელი ალაო; 
მარილი საკვები პროდუქტების დაკონსერვების-
თვის; სუფრის მარილი; ნიახურის მარილი; სორ-
ბეტი [ნაყინი]; შემადგენლობები  შაშხის მოსარ-
კვლისთვის; შტომის  სოუსი [საკაზმი]; სოიის 
სოუსი; ტომატის სოუსი; ვაშლის სოუსი [საკაზ-
მი]; სოუსები [საკაზმები]; სოუსები პასტისთვის; 
სპაგეტი; სპეციები; სპრედები შოკოლადის სა-
ფუძველზე; შოკოლადის სპრედები თხილით; 
სტაბილიზატორები ათქვეფილი ნაღებისთვის; 
ყინულის ბურბუშელა დატკბილული წითელი 
პარკოსნებით; ორცხობილა; ორცხობილას სა-
ფანელი; სუში; სემბეი [ბრინჯის კრეკერები]; 
სენდვიჩები; ტაბულე; ტაკოსი; ტაპიკოკა; მჟავე 
კალიუმის ტარტრატი კულინარიაში გამოყენე-
ბისთვის; ტარტები; მზა ცომი; ცომი საკონდიტ-
რო ნაწარმისთვის; ნუშის ცომი; ბრინჯის ცომი 
კულინარიაში გამოყენებისთვის; ტკბილი ერბო-
ზელილი ცომი საკონდიტრო ნაწარმისთვის; ტო-
რტილები; ბოსტნის დაკონსერვებული ბალახეუ-
ლი [სპეციები]; შოკოლადის მოსართავები ტორ-
ტებისთვის; ძმარი; ლუდის ძმარი; ფერმენტები 
ცომისთვის; ჰალვა; პური; პური უმარილო ცომი-
საგან; ფანტელები [მარცვლეულის პროდუქტე-
ბი]; სიმინდის ფანტელები; შვრიის ფანტელები; 
ჰოთ-დოგები; ყვავილები ან ფოთლები, რომლე-
ბიც გამოიყენება ჩაის შემცვლელების სახით; 
ცზაოცზი [ჩინური პელმენი]; ვარდკაჭაჭა [ყავის 
შემცვლელი]; ჩაი; ყინულიანი ჩაი; ჩატნი [სა-
კაზმი]; დანაყილი ნიორი [საკაზმი]; ჩისბურგე-
რები [სენდვიჩები]; ჩოუ-ჩოუ [საკაზმი]; ზაფრანა  
[სპეციები]; შოკოლადი საკვები ალაოს ექსტრა-
ქტი; საკვები ესენციები, ეთეროვანი ესენციების   
და  ეთერზეთების გარდა; გასუფთავებული  ქე-
რი. 
 

32 ‒ უალკოჰოლო აპერიტივები; ქერის ღვინო 
[ლუდი]; ლითიუმიანი წყალი; ზელტერის წყა-
ლი; სოდიანი წყალი; წყლები [სასმელი]; 
გაზიანი წყლები; მინერალური წყლები [სასმე-
ლები]; სუფრის წყლები; ბურახი [უალკოჰოლო 
სასმელები]; უალკოჰოლო კოქტეილები; კოქტე-
ილები ლუდის საფუძველზე;   ლიმონათი; უალ-
კოჰოლო სასმელები; იზოტონური სასმელები; 
უალკოჰოლო სასმელები თაფლის საფუძველზე; 
სასმელები ბრინჯის საფუძველზე, რძის შემც-
ვლელების გარდა; სასმელები სოიის საფუძველ-
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ზე,  რძის შემცვლელების გარდა; უალკოჰოლო 
სასმელები ალოე ვერას საფუძველზე; სასმელე-
ბი შრატის საფუძველზე; პროტეინით გამდიდრე-
ბული  სასმელები სპორტული; უალკოჰოლო გა-
მაგრილებელი სასმელები; უალკოჰოლო სასმე-
ლები ყავის გემოთი; უალკოჰოლო სასმელები 
ჩაის გემოთი; ხილის უალკოჰოლო სასმელები; 
ენერგეტიკული სასმელები; ხილის უალკოჰო-
ლო ნექტარები რბილობით; ორშადი;  ლუდი; კო-
ჭას ლუდი; ალაოს ლუდი; ფხვნილები გაზიანი 
სასმელების დამზადებისთვის; სასაპარილი 
[უალკოჰოლო სასმელი]; სიროფები ლიმონათე-
ბისთვის; სიროფები სასმელებისთვის; სმუზი 
[სასმელები ხილის ან ბოსტნეულის ნარევების 
საფუძველზე]; ტომატის წვენი [სასმელი]; ვაშ-
ლის წვენი უალკოჰოლო; ბოსტნეულის წვენები 
[სასმელები]; ხილის წვენები; შემადგენლობები 
გაზიანი წყლის დასამზადებლად; შემადგენლო-
ბები  ლიქიორების დასამზადებლად; შემადგენ-
ლობები სასმელების დასამზადებლად; ტკბილი;  
ყურძნის არაფერმენტირებული ტკბილი; ლუდის 
ტკბილი; ალაოს ტკბილი; ტაბლეტები გაზიანი 
სასმელების დასამზადებლად; შარბათი [სასმე-
ლი]; ხილის ექსტრაქტები უალკოჰოლო; სვიის 
ექსტრაქტები ლუდის დასამზადებლად; ესენ-
ციები სასმელების დასამზადებლად. 
 

35 ‒ ტელესაკომუნიკაციო მომსახურების აბონი-
რება  მესამე პირებისთვის; იმპორტ-ექსპორტის 
სააგენტოები; კომერციული ინფორმაციის საა-
გენტოები; სარეკლამო სააგენტოები; ფართის 
გაქირავება რეკლამის განთავსებისთვის; საქონ-
ლის დემონსტრირება; ინფორმაცია და კომერ-
ციული რჩევები მომხმარებლებისათვის საქონ-
ლისა და მომსახურების შერჩევის სფეროში; 
კონსულტაციები ბიზნესის ორგანიზაციისა და 
მართვის  სფეროში; კონსულტაციები ბიზნესის 
ორგანიზაციის სფეროში; კონსულტაციები ბიზ-
ნესის მართვის სფეროში; კონსულტაციები  
პერსონალის მართვის სფეროში; პროფესიული 
რჩევები ბიზნესის სფეროში; სარეკლამო მასა-
ლების განახლება; გამოფენების ორგანიზება 
კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის; სა-
ვაჭრო ბაზრობების ორგანიზება კომერციული 
ან სარეკლამო მიზნებისათვის; ვიტრინების გა-
ფორმება; სარეკლამო მასალების გაფორმება; 
საქონლისა და მომსახურების გამყიდველებისა 
და მყიდველებისთვის ადგილის უზრუნველყოფა 
ონლაინ გაყიდვებისთვის; საქონლის პრეზენტა-
ცია ყველა სახის მედიასაშუალებებზე საცალო 
გაყიდვების მიზნით; საქონლის წინ წაწევა  მე-
სამე პირებისთვის; სარეკლამო მასალების გაქი-
რავება; სავაჭრო ავტომატების გაქირავება; სა-
ვაჭრო დახლების გაქირავება; ნიმუშების გავრ-
ცელება; რეკლამა; ინტერაქტიული რეკლამა კო-
მპიუტერულ ქსელში; საქონლის შეკვეთების 
დამუშავების პროცესების მართვა; მესამე პირე-
ბის საქონლით უზრუნველყოფის მომსახურება 

[საქონლის შეძენა და მეწარმეების საქონლით 
უზრუნველყოფა]; სუბსანარდო მომსახურება 
[კომერციული დახმარება]. 
 

43 ‒ შეხვედრების ჩასატარებლად  შენობების 
იჯარით აღება; სასაუზმეები; კაფეები; კაფეტე-
რიები; სამზარეულოს აღჭურვილობის გაქირა-
ვება; ავეჯის, მაგიდის თეთრეულის და ჭურჭ-
ლის გაქირავება; ფარდულების  გაქირავება; გა-
დასატანი ნაგებობების გაქირავება; სასმელი 
წყლის სარიგებელი მოწყობილობების [დისპენ-
სერების] გაქირავება; რესტორნები, თვითმომსა-
ხურების რესტორნები; სასადილოები საწარმო-
ებში და სასწავლო დაწესებულებებში; ბარების  
მომსახურება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107402 A 
(210) AM 107402 
(220) 2020 03 04 
(731) შპს „მაგთიკომი“ 

ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. 7, 0186, თბილისი,   
საქართველო 

(740) ირაკლი შარაბიძე 
(540) 

 
(591) წითელი, თეთრი 
(531) 05.05.20; 26.13.25; 29.01.01 
(511)  
38 ‒ კავშირგაბმულობა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107403 A 
(210) AM 107403 
(220) 2020 03 04 
(731) სიაომი ინკ. 

ფლორ 13, რეინბოუ სითი შოპინგ მოლ II  
ოფ ჩაინა რესურსიზ, No. 68, ქინგჰე მიდლ  
სტრიტ, ჰაიდიან დისტრიქტი, ბეიჯინგი,  
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540)  

Redmi 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 ‒ ნოუთბუქები [პორტატული კომპიუტერები]; 
კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგრამები, ჩა-
წერილი; კომპიუტერული პროგრამები [ჩასატ-
ვირთი პროგრამული უზრუნველყოფა]; კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩაწერი-
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ლი; ელექტრონული პუბლიკაციები, ჩატვირთ-
ვადი; ჩაწერილი კომპიუტერული თამაშების 
პროგრამები; მელნის კარტრიჯები, შევსებული, 
პრინტერებისა და ფოტოკოპირებისთვის; გამო-
სახულების ჩამოსატვირთი ფაილები; ჰუმანოი-
დური რობოტები, ხელოვნური ინტელექტით; 
სატარებელი კომპიუტერები; კომპიუტერის პრო-
გრამული უზრუნველყოფის პლატფორმები, ჩა-
წერილი ან ჩატვირთვადი; ჩატვირთვადი გრაფი-
კები მობილური ტელეფონებისთვის; კომპიუტე-
რის პერიფერიული მოწყობილობები; ინტერაქ-
ტიული სენსორული ტერმინალები; კომპიუტე-
რის ეკრანმზოგის პროგრამული უზრუნველყო-
ფა, ჩაწერილი ან ჩატვირთვადი; დაშიფრული 
ელექტრონული საიდენტიფიკაციო სამაჯურები; 
ჭკვიანი სამაჯურები; პლანშეტური კომპიუტერე-
ბი; თაგვის ქვესადებები; თაგვი (კომპიუტერის 
პერიფერიული ხელსაწყო); ფოტო პრინტერები; 
კომპიუტერის ჩანთები; ელექტრონული ბარათის 
წამკითხველები; კომპიუტერის კლავიატურები; 
USB ფლეშ-მეხსიერება; აპლიკაციის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონე-
ბისთვის, ჩასატვირთი; ჭავლური პრინტერები; 
სმარტ საათები (მონაცემთა დამუშავება); პერ-
სონალური ციფრული ასისტენტები საათის ფო-
რმით; სმარტფონები საათის ფორმით; ჩამოსატ-
ვირთი ზარის მელოდიები მობილური ტელეფო-
ნებისთვის; სმარტ სათვალეები (მონაცემთა და-
მუშავება); ჯიბის ელექტრონული მთარგმნელე-
ბი; ბიჯსაზომები, პედომეტრები; დაფრანკვის 
კონტროლის აპარატები; სალაროს აპარატები; 
მექანიზმები ავტომატებისათვის წინასწარი გა-
დახდით; დიქტოფონები; ჰოლოგრამები; შემოსა-
კეცი მარკერები; ხმის დამთვლელი მანქანები; 
ლატარიის ბილეთების გენერირების ელექტრო-
ნული ტერმინალები; სახის ამომცნობი მოწყო-
ბილობა; ფოტოკოპირების მოწყობილობები 
[ფოტოგრაფიული, ელექტროსტატიკური, თბუ-
რი]; აბაზანის სასწორები; ცხიმოვანი მასის 
განსაზღვრის სასწორები სახლში გამოსაყენებ-
ლად; საზომები; განცხადებების ელექტრონული 
დაფები; სელფის ჯოხები მობილური ტელეფო-
ნისთვის; სელფის ჯოხები [ხელის მონოპოდე-
ბი];  მობილური ტელეფონის სამარჯვები; ინ-
ტერკომები; ელექტრონული სანავიგაციო და პო-
ზიციონირების აპარატები და ინსტრუმენტები; 
პორტატული ტელეფონები; ავტომობილებში მო-
ბილური ტელეფონის დამჭერები; სატელეკომუ-
ნიკაციო აპარატურა სამკაულების სახით; პორ-
ტატული ტელეფონების საფუთავები; შალითები 
მობილური ტელეფონებისთვის; პორტატული 
ტელეფონის თასმები; მობილური ტელეფონე-
ბისთვის ადაპტირებული დამცავი ფირები; ქსე-
ლის როუტერები; SIM-ბარათები; კორპუსები 
ხმამაღლა მოლაპარაკისათვის; ვიდეომონიტო-
რები; ვირტუალური რეალობის ყურსასმენები; 
პორტატული მედია პლეიერები; აუდიო და ვი-

დეო მიმღებები; სხეულზე სატარებელი ვიდეო 
დისპლეი მონიტორები; ყურსასმენები; ვიდეო-
კამერები, კამკორდერები; უკანა ხედვის კამე-
რები მანქანებისთვის; ვიდეორეგისტრატორები 
მოძრაობის დროს ჩასაწერად; სენსორული ეკ-
რანის კალმები; სასწავლო მანქანები; ტელევი-
ზორები; ხმის ჩამწერი აპარატურა; სატელევი-
ზიო დეკოდერები; ჩარჩოები ციფრული ფოტო-
ებისთვის; ფოტოაპარატები; შეერთებული სამა-
ჯურები (გამზომი ინსტრუმენტები); სასწავლო 
აუდიოვიზუალური აპარატურა; შემსწავლელი 
რობოტები; ჰაერის შედგენილობის ანალიზის 
აპარატები;  თერმომეტრები, არასამედიცინო; ჰი-
გრომეტრები; ოპტიკური ხელსაწყოები და ინს-
ტრუმენტები; USB კაბელები; ელექტროგადამცე-
მი ხაზის მასალები [სადენები, კაბელები]; ნახე-
ვარგამტარები; გამტარები, ელექტრული; ელექ-
ტრული როზეტები; სენსორები; ტემპერატურის 
სენსორები; გადამრთველები, ელექტრული; ძა-
ლური სამარჯვები; ელექტრული სამარჯვები; 
გადამრთველები სატელეკომუნიკაციო აპარატე-
ბისთვის; დისტანციური მართვის აპარატურა; 
დისტანციური კონტროლის აპარატურა,  საყო-
ფაცხოვრებო მიზნებისთვის; პორტაბელური დი-
სტანციური კონტროლის აპარატურა,  საყოფაც-
ხოვრებო მიზნებისთვის; ოპტიკურ-ბოჭკოვანი 
შუქგამტარები; თბორეგულირების მოწყობილო-
ბები; მეხამრიდები; ელექტროლიზის აბაზანები; 
ცეცხლმქრობები; რენტგენის აპარატები სამრე-
წველო მიზნებისთვის; ინდივიდუალური დაცვის 
საშუალებები ავარიის დროს გამოსაყენებლად; 
დამცავი ნიღბები; დამცავი ჩაფხუტები, მუზარა-
დები; სათვალეები; გაქურდვისგან დამცავი ელ-
ექტრული მოწყობილობები; სასიგნალო მოწყო-
ბილობები; კარის ბიომეტრული გასაღებები, თი-
თის ანაბეჭდით; ელექტროზარები კარისათვის; 
მზის სათვალეები; ბატარეები, ელექტრული; 
ელექტრული ბატარეების დამტენები; დატენვის 
ბანკები (დამტენი ბატარეები); უკაბელო დამტე-
ნები; მულტიპლიკაციური ფილმები; ოვოსკოპე-
ბი; სასტვენი ძაღლებისთვის ბრძანების მისა-
ცემად; დეკორატიული მაგნიტები; ელექტროფი-
ცირებული ღობეები; ცხოველების სამგზავრო 
ელექტრონული საყელოები; ელექტრონული სა-
ათი-სამაჯურები ჯანმრთელობის კონტროლის-
თვის, რომლებიც რეალურ დროში მონაცემებს 
უგზავნიან სხვა ელექტრონულ მოწყობილო-
ბებს; სხეულზე სატარებელი საკომუნიკაციო 
აპარატურა; სხეულზე სატარებელი ციფრული 
ელექტრონული მოწყობილობები, რომელთაც 
გააჩნიათ ინტერნეტთან დაკავშირების შესაძლე-
ბლობა; სხეულზე სატარებელი სმარტ მოწყობი-
ლობები; სხეულზე სატარებელი ფიზიკური აქ-
ტივობის სამეთვალყურეო მოწყობილობები; მა-
ცივრის მაგნიტი; გამზომი ინსტრუმენტები; გამ-
ზომი ხელსაწყოები, ელექტრული; ელექტრონუ-
ლი ჩიპები; მულტიმედიური პროექტორები; ამ-
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წონი ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; მრიც-
ხველები; კომპიუტერის აპარატურული უზრუნ-
ველყოფა; ჩასატვირთი მუსიკალური დოკუმენ-
ტები; სათვალთვალო [გამადიდებელი ლინზები] 
კარის, ოპტიკური; ვიდეოეკრანები; იმიტატორე-
ბი სატრანსპორტო საშუალებების მართვისა და 
შემოწმებისათვის; ავტომობილის სალტეში და-
ბალი წნევის ავტომატური მაჩვენებლები; ფო-
ტოაპარატის შტატივები; ველოსიპედის ჩაფხუ-
ტები; ბანკომატები; გარე სათვალთვალო კამე-
რა; მაღალი და დაბალი ძაბვის კომუტაციური 
დაფები; აირის ანალიზატორები; შუქის ჩამრთ-
ველები; მანძილსაზომი ხელსაწყოები; კომუტა-
ციური დაფები; ელექტრონული როზეტები; ელ-
ემენტის დატენვის მოწყობილობები ავტოსატრა-
ნსპორტო საშუალებებისთვის; USB კაბელები 
მობილური ტელეფონებისთვის; თხევად კრისტა-
ლური ეკრანი; ტელევიზორის ეკრანი; უსადენო 
ყურსასმენები სმარტფონებისთვის გამოსაყენებ-
ლად; ხმაურის ჩამხშობი ყურსასმენები; ჩასას-
მელი ყურსასმენები; მიკროფონები; დამცავი 
ჩაფხუტები, მუზარადები (სპორტსმენების); 
სითხის დონის სენსორები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107406 A 
(210) AM 107406 
(220) 2020 03 05 
(731) მონსტერ ენერჯი კომპანი, დელავერის  

შტატის კორპორაცია 
1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის 
შტატი 92879, აშშ 

(740) ნათელა ოთარიძე 
(540)  

KHAOS 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 ‒ უალკოჰოლო სასმელები, გაზირებული სას-
მელებისა და ენერგეტიკული სასმელების ჩათ-
ვლით; ვაჟინები, კონცენტრატები, ფხვნილები 
და შემადგენლობები სასმელების დასამზადებ-
ლად, მათ შორის, გაზირებული და ენერგეტიკუ-
ლი სასმელების დასამზადებლად; ლუდი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107407 A 
(210) AM 107407 
(220) 2020 03 05 
(731) მონსტერ ენერჯი კომპანი, დელავერის  

შტატის კორპორაცია 
1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის  
შტატი 92879, აშშ 

(740) ნათელა ოთარიძე 
(540)  

MONSTER 
 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 ‒ უალკოჰოლო სასმელები, გაზირებული სას-
მელებისა და ენერგეტიკული სასმელების ჩათვ-
ლით; ვაჟინები, კონცენტრატები, ფხვნილები და 
შემადგენლობები სასმელების დასამზადებლად, 
მათ შორის, გაზირებული და ენერგეტიკული 
სასმელების დასამზადებლად; ლუდი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107466 A 
(210) AM 107466 
(220) 2020 03 06 
(731) ჰიუნდაი მოტორ კომპანი 

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

PALIHANS 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
12 ‒ ავტომობილები; სპორტული სატრანსპორ-
ტო საშუალებები; სრულამძრავიანი ავტომობი-
ლები; მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო სა-
შუალებები; ყველგანმავლები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107467 A 
(210) AM 107467 
(220) 2020 03 06 
(731) ჰიუნდაი მოტორ კომპანი 

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი  
(540)  

PALISUS 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
12 ‒ ავტომობილები; სპორტული სატრანსპორ-
ტო საშუალებები; სრულამძრავიანი ავტომობი-
ლები; მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო სა-
შუალებები; ყველგანმავლები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107468 A 
(210) AM 107468 
(220) 2020 03 06 
(731) ჰიუნდაი მოტორ კომპანი 

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

PALIBRUS 
(591) შავ-თეთრი 
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(511)  
12 ‒ ავტომობილები; სპორტული სატრანსპორ-
ტო საშუალებები; სრულამძრავიანი ავტომობი-
ლები; მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო სა-
შუალებები; ყველგანგანმავლები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107469 A 
(210) AM 107469 
(220) 2020 03 06 
(731) ვალიო ლტდ 

მეიერიტიე 6, ჰელსინკი, FI-00370, ფინეთი 
(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540)  

LAPLANDIA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 ‒ იოგურტები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107479 A 
(210) AM 107479 
(220) 2020 03 09 
(731) არჩილ მაზიაშვილი 

ჭავჭავაძის გამზ. 78, კორპ. 6, ბ. 6,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

 
(591) თეთრი, ოქროსფერი, რუხი 
(531) 02.03.01; 27.05.01; 27.05.19; 29.01.12 
(511)  
32 ‒ არაალკოჰოლური სასმელები; მინერალური 
და გაზიანი წყლები; ხილის სასმელები და 
წვენები; სიროფები და სხვა არაალკოჰოლური 
შედგენილობები სასმელების დასამზადებლად. 
 

43 ‒ საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107487 A 
(210) AM 107487 
(220) 2020 03 11 
(731) ვანგ ტენგიინგ 

გრუპ 13, ჰეჟაი ვილიჯ, ნიანსანლი სტრიტ,  
იივუ, ჟეჯიანგი, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

(740) გიორგი  ქართველიშვილი 
(540) 

 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
25 ‒ ქუდები; ახალშობილის თეთრეულისა და 
ტანსაცმლის კომპლექტი; ფეხსაცმელი; კოსტი-
უმი (საბანაო); მაღალყელიანი წინდები; გეტ-
რები; ყელსახვევები; ფეხის მუფტები, არაელექ-
ტრული; ტრიკოტაჟის ნაწარმი; ხელთათმანები 
[ტანსაცმელი]; შარვლები (კალსონები); ზედა 
ტანსაცმელი; თეთრეული [ტანსაცმელი]; ტრუ-
სები; ლიფები; ქვედატანები, ქვედაწელები; მოკ-
ლესახელოიანი მაისურები; პიჟამები; საბანაო 
ტრუსები; წინდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107550 A 
(210) AM 107550 
(220) 2020 03 13 
(731) შპს „აი სი არ ტრეიდი“ 

დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობა,  
სართ. 5, 0131, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) წითელი, თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.19; 29.01.01 
(511)  
14 ‒ კეთილშობილი ლითონები და მათი შენად-
ნობები; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი და ნა-
ხევრადძვირფასი ქვები; საათები და ქრონომეტ-
რული ინსტრუმენტები (ხელსაწყოები). 
 

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

25 ‒ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
____________________________________________ 
 
 
(260) AM 2020 107567 A 
(210) AM 107567 
(220) 2020 03 17 
(731) დინგთოკ ჰოლდინგ (კაიმანი) ლიმიტიდ 

ვისტრა (კაიმანი) ლიმიტიდ, საფოსტო  
ყუთი 31119 გრანდ პავილიონი, ჰიბისკუს  
ვეი, 802 ვესტ ბეი როუდი, გრანდ კაიმანი,  
KY1 - 1205, კაიმანის კუნძულები 

(740) თამაზ შილაკაძე 
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(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 01.15.03; 03.07.17 
(511)  
9 ‒ სამეცნიერო, კვლევითი, სანავიგაციო, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, აუდიოვი-
ზუალური, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგ-
ნალო, აღმომჩენი, საკონტროლო, დასაკვირვე-
ბელი, სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები; დენის გადაცემის, განა-
წილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგული-
რების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენ-
ტები; ხმის, გამოსახულების ან მონაცემების 
ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარა-
ტურა; ჩაწერილი და ჩამოსატვირთი მედია, ცა-
რიელი  ციფრული ან მსგავსი ჩასაწერი და შე-
სანახი მედია; მონაცემების მაგნიტური მატარებ-
ლები; ჩამწერი დისკები; მექანიზმები მონეტებზე 
მომუშავე აპარატებისთვის; სალაროს აპარატე-
ბი, საანგარიშო მანქანები, მონაცემების დასა-
მუშავებელი მოწყობილობები და კომპიუტერე-
ბი; კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილო-
ბები; მყვინთავის სამოსი, მყვინთავის ნიღბები, 
მყვინთავის ყურსაცობები, ცხვირის სამაგრები 
მყვინთავებისა და მოცურავეებისთვის, მყვინთა-
ვის ხელთათმანები, სასუნთქი აპარატურა 
წყალქვეშა ცურვისთვის; კომპიუტერული პროგ-
რამები; კოპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა აპლიკაციების სახით მობილური მოწყო-
ბილობის და კომპიუტერებისთვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის აპლიკაციები მობილურ 
მოწყობილობებთან გამოსაყენებლად; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ელექტრონული გადახ-
დების დასამუშავებლად მესამე პირებისთვის და 
მესამე პირებისგან ელექტრონული გადახდების 
დასამუშავებელი  პროგრამული უზრუნველყო-
ფა;  ამოცნობის პროგრამული უზრუნველყოფა; 
ინტერნეტით მოწოდებული კომპიუტერის პროგ-
რამული უზრუნველყოფა; ონლაინ ელექტრო-
ნული გამოცემები (ჩამოსატვირთი ინტერნეტი-
დან ან კომპიუტერული ქსელიდან ან კომპიუტე-
რულ მონაცემთა ბაზიდან); სწრაფი შეტყობი-
ნების პროგრამული უზრუნველყოფა; ფაილების 
გაზიარების პროგრამული უზრუნველყოფა; კავ-
შირის პროგრამული უზრუნველყოფა  მონა-
ცემების, აუდიოს, ვიდეოს, გამოსახულებების და 
გრაფიკის ელექტრონული გზით გაცვლისთვის 

კომპიუტერის, მობილურის, უსადენი და სატე-
ლეკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსა-
ხულებების, გრაფიკის, აუდიოს, ვიდეოს და 
ტექსტის დამუშავებისთვის; ჩამოსატვირთი კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ინ-
ტერნეტით ინფორმაციის, მონაცემების, ხმის და 
გამოსახულებების ელექტრონული გადაცემის 
დახმარების მიზნით; კომპიუტერული აპლიკა-
ციები აუდიო-მასალების, ვიდეო-მასალების, ვი-
დეო, მუსიკის და გამოსახულებების ნაკადურ 
რეჟიმში გადასაცემად; ციფრული მედიის პირ-
დაპირი აღწარმოების მოწყობილობები; ჩამო-
სატვირთი კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფა, რომელიც მომხმარებელს აძლევს 
მონაწილეობა მიიღოს ინტერნეტ-ტექნოლო-
გიაზე დაფუძნებულ შეხვედრებსა და სასწავლო 
კურსებში, მონაცემებთან, დოკუმენტებთან, გა-
მოსახულებებთან და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის აპლიკაციებთან წვდომის შესაძლებლო-
ბით ვებ-ბროუზერების მეშვეობით; ჩამოსატვირ-
თი კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა დისტანციურ კომპიუტერებთან და კომპიუ-
ტერულ ქსელებთან წვდომის, დათვალიერების 
და კონტროლის უზრუნველსაყოფად; ჩამოსატ-
ვირთი „ღრუბლოვანი“ კომპიუტერული პროგრა-
მული უზრუნველყოფა; ჩამოსატვირთი „ღრუ-
ბელზე“ დაფუძნებული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა (ინტერნეტიდან ჩამოსატვირთი  პრო-
გრამული უზრუნველყოფის ჩათვლით); ციფრუ-
ლი მუსიკა (ინტერნეტიდან ჩამოსატვირთი); ჩა-
მოსატვირთი თამაშები, სურათები, კინოსურა-
თები, ფილმები და მუსიკა; კომპიუტერული, ელ-
ექტრონული და ვიდეო თამაშების პროგრამები 
და პროგრამული უზრუნველყოფა (ინტერნეტი-
დან ჩამოსატვირთი  პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის ჩათვლით); ჩამოსატვირთი ელექტრონუ-
ლი გამოცემები ჟურნალების, სტატიების, ბუკ-
ლეტების, ბროშურების, ცხრილების, საინს-
ტრუქციო მასალების სახით, დაკავშირებული 
ისეთ სფეროსთან, როგორიცაა ბიზნესი, ელექ-
ტრონული ვაჭრობა, საინფორმაციო ტექნოლო-
გიები, ღრუბლოვანი გამოთვლები, ტელეკომუ-
ნიკაცია, ინტერნეტი, ბიზნეს და ელექტრონული 
ვაჭრობის სწავლება, ბიზნესის, გაყიდვების, 
მარკეტინგული და საფინანსო მენეჯმენტი; ნა-
ხევარგამტარები; ნახევარგამტარული ინტეგრა-
ლური სქემები; ნახევარგამტარული მეხსიერე-
ბის ჩიპები; ნახევარგამტარული მეხსიერების 
კონტროლერები; ნახევარგამტარული მეხსიერე-
ბის ინტეგრალური სქემები;  ნახევარგამტა-
რული პროცესორის მიკროსქემები; ნახევარგამ-
ტარული პროცესორები; მიკროკონტროლერები; 
მიკროკონტროლერის ბლოკები; დაბალი ძაბვის 
მიკროკონტროლერები; ინტეგრალური მიკრო-
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სქემები; კომპიუტერული ჩიპები; CPU (ცენტრა-
ლური პროცესორები); RISC-V კომპიუტერული 
ჩიპები და ცენტრალური პროცესორები; კომპიუ-
ტერული ჩიპები და ცენტრალური პროცესორები 
ბრძანებათა  სისტემის არქიტექტორით; კომპიუ-
ტერის პერიფერიული მოწყობილობები; ნოუთ-
ბუქები; ლეპტოპები; პორტატიული კომპიუტერე-
ბი; ჯიბის კომპიუტერები; პლანშეტები; პირადი 
ციფრული ასისტენტები; პირადი მედია პლეერე-
ბი; მობილური ტელეფონები; სმარტფონები; 
ციფრული ფოტოაპარატები, კამერები; ბატარეე-
ბი, ბატარეების დამმუხტველები; ავტომატიზი-
რებული(კომპიუტერული) სამუშაო სადგურები; 
კომპიუტერის სერვერები; კომპიუტერული და 
სატელეკომუნიკაციო ქსელების ტექნიკური უზ-
რუნველყოფა; კომპიუტერული ქსელის ადაპრო-
ტორები, გადამრთველები, როუტერები და ჰაბე-
ბი; უსადენო და სადენიანი მოდემები და კავ-
შირის ბარათები და მოწყობილობები; ლეპტო-
პის დამჭერები, კომპიუტერის ჩანთები; ცეცხ-
ლმქრობი აპარატები; კომპიუტერის ტექნიკური 
და პროგრამულ-აპარატურული უზრუნველყო-
ფა; ავტომობილის სანავიგაციო სისტემა; კომ-
პაქტდისკები; სატელეკომუნიკაციო აპარატურა; 
თაგვის ქვეშსადებები; მობილური ტელეფონის 
ყურმილები; მობილური ტელეფონის აქსესუარე-
ბი; განგაშის სისტემები; სათვალთვალო კამე-
რები; მობილური რადიო და სატელევიზიო მა-
უწყებლობის ბლოკები; სატელევიზიო მაუწყებ-
ლობის მოწყობილობა; ფოტოკამერები, კამერე-
ბი; ვიდეო-კამერები; თავის ტელეფონები; საყუ-
რისები; ხმამაღლამოლაპარაკეები; გლობალუ-
რი პოზიციონერების სისტემების (GPS) აპარა-
ტურა და მოწყობილობები; თხევად-კრისტალუ-
რი ეკრანები სატელეკომუნიკაციო და ელექ-
ტრონული მოწყობილობებისთვის; ტელევიზო-
რის ბლოკ-მისადგამები; დისტანციური მართვის 
პულტები; მონაცემების შენახვის პროგრამები; 
სათვალეები და მზის სათვალეები; ელექტრონუ-
ლი საგზაო ნიშნები; კოდირებული ან მაგნიტუ-
რი საბანკო, საკრედიტო, სადებეტო, განაღდე-
ბის, გადახდის, სატელეფონო და საიდენტიფი-
კაციო ბარათები; საბანკო ავტომატები, ბანკო-
მატები; კომპიუტერის პროგრამული აპლიკაციე-
ბი, ჩამოსატვირთი; ელექტრონული წიგნის 
წამკითხველები; ტონერ-კარტრიჯები, ცარიელი 
პრინტერებისა და ფოტოასლის გადამღები აპა-
რატურისთვის; ბავშვის სამეთვალყურეო მონი-
ტორები; ბავშვის ვიდეო-სამეთვალყურეო მონი-
ტორები; ობიექტივის „ბლენდა~ კოდირებული 
გასაღები-ბარათები; 3D სათვალეები; მეხსიერე-
ბის ბარათები ვიდეო-თამაშების აპარატების-
თვის; ჩამოსატვირთი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა მომხმარებლების ჯანმრთელობის მდგო-
მარეობის ჩასაწერად და საკონტროლოდ; ჩამო-
სატვირთი აპლიკაციური პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა მობილური და უსადენო მოწყობილო-

ბებისთვის მომხმარებლების ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის ჩასაწერად და საკონტროლოდ; 
ჩამოსატვირთი აპლიკაციური პროგრამული უზ-
რუნველყოფა მობილური და უსადენო მოწყობი-
ლობებისთვის ჯანმრთელობის სფეროსთან და-
კავშირებული ინფორმაციის მისაწოდებლად; 
ჩამოსატვირთი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ჯანმრთელობის სფეროსთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის მისაწოდებლად; ჩამოსატვირთი 
პროგრამული უზრუნველყოფა მომხმარებლების 
სამედიცინო მუშაკებთან დასაკავშირებლად; ჩა-
მოსატვირთი აპლიკაციური პროგრამული უზ-
რუნველყოფა მობილური და უსადენო მოწყობი-
ლობებისთვის მომხმარებლების სამედიცინო 
მუშაკებთან დასაკავშირებლად. 
 

35 ‒ რეკლამა; საქმიანობის მენეჯმენტი; საქმია-
ნობის ადმინისტირება; საოფისე სამსახური; 
მესამე პირების საქონელსა და მომსახურებაზე 
ბიზნეს ინფორმაციის გავრცელება ადგილობ-
რივი და გლობალური კომპიუტერული ქსელე-
ბის მეშვეობით; კონსულტაციები ბიზნესის სფე-
როში დაკავშირებული გლობალურ კომპიუტე-
რულ ქსელში ვებ-გვერდით უზრუნველყოფას-
თან, რომლის მეშვეობითაც მესამი პირებს შეუძ-
ლიათ საქონლის და მომსახურების, გაყიდვების 
ადგილის შეთავაზება და მიღება, სტატუსის გა-
ნსაზღვრა სავაჭრო ლიდერების და შეკვეთების 
განხორციელების თაობაზე, საქმიანი კონტაქ-
ტების დადება და ოპერაციების განხორციელე-
ბა; კომპიუტერიზებული ონლაინ შეკვეთების 
უზრუნველყოფის მომსახურება; კონსულტაციე-
ბი ბიზნესის სფეროში, დაკავშირებული  ელექ-
ტრონული ბაზრის მუშაობასთან საქონლის და 
მომსახურების მყიდველებისა და გამყიდველე-
ბისთვის გლობალურ კომპიუტერულ ქსელში; 
დახმარება ბიზნესის სფეროში, დაკავშირებული 
ბიზნეს-ოპერაციების გაადვილებასთან ადგი-
ლობრივი და გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლების მეშვეობით; გაყიდვებთან, ბიზნესთან, 
რეკლამასთან და წახალისებასთან დაკავშირე-
ბული ინფორმაციით უზრუნველყოფა გლობა-
ლური კომპიუტერული  ქსელის და ინტერნეტის 
მეშვეობით; ბიზნესის ადმინისტრირება ინტერ-
ნეტში განხორციელებული გაყიდვების დასამუ-
შავებლად; ონლაინ ვაჭრობის სერვისები, რომ-
ლებიც დაკავშირებულია ელექტრონულ აუქ-
ციონებთან და მასთან დაკავშირებულ ონლაინ 
ბიზნესის შეფასების უზრუნველყოფასთან; 
ელექტრონულ კომერციასთან დაკავშირებული; 
ბიზნესის მართვის სამსახურები; ერთგულების 
და სტიმულირების სქემების ორგანიზება, მუ-
შაობა და ზედამხედველობა; სატელევიზიო და 
რადიო რეკლამების წარმოება; საბუღალტრო 
აღრიცხვა; აუქციონით გაყიდვა; ბაზრობები; 
საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; მონაცემე-
ბის დამუშავება; ბიზნეს-ინფორმაციით უზრუნ-
ველყოფა; სარეკლამო სააგენტოების სამსახუ-
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რები; მონაცემთა ბაზის მართვა; კომპიუტერის 
მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის შეგროვება; 
ბიზნეს-კონსულტაციებით მომსახურება; ბიზ-
ნეს-პროექტების მართვის სამსახურები; ბაზრის 
კვლევის სამსახურები; საერთაშორისო იმპორ-
ტისა და ექსპორტის სააგენტოებით მომსახურე-
ბა; სარეკლამო სივრცის გაქირავება კავშირის 
საშუალებებზე; მესამე პირების ვებ-გვერდის 
ცნობარებით უზრუნველყოფა საქმიანი ოპერა-
ციების გაიოლების მიზნით; მესამე პირების 
საქონლის და მომსახურების ლიცენზირების 
კომერციული ადმინისტრირება; მონაცემების 
კომპიუტერული დამუშავება; მომსახურება და-
კავშირებული გაყიდვების, ბიზნესის და სარეკ-
ლამო ინფორმაციასთან; ტელეფონზე პასუხი 
(მესამე პირებისთვის); პერსონალის მართვა; სა-
ქონლის პრეზენტაცია კავშირის მედია-საშუა-
ლებებზე საცალო ვაჭრობის მიზნით; ყიდვა-
გაყიდვის სააგენტოები; საქონლის შერჩევა და 
შეძენა ინდივიდებისა და ბიზნესისთვის; შეკვე-
თების სერვისები მესამე პირებისთვის; მდივნის 
მომსახურება; გამოფენების მოწყობა კომერციუ-
ლი ან სარეკლამო მიზნით; ბიზნეს-დახმარების 
მომსახურება, დაკავშირებული საფოსტო სიე-
ბის შეგროვებასა და გაქირავებასთან; ბიზნეს-
გამოძიება; ბიზნეს-საცნობარო მომსახურება და 
პერსონალის განთავსება; იმპორტ-ექსპორტის 
საკლირინგო სააგენტოები (იმპორტ-ექსპორტის 
სააგენტოს მომსახურება); გაზეთებზე ხელმო-
წერის სააგენტოები; საოფისე მოწყობილობების 
გაქირავება; მომხმარებელთა ურთიერთობების 
მენეჯმენტი; ბიზნესის მართვისა და ადმინის-
ტრირების სამსახურები, დაკავშირებული სპონ-
სორობის პროგრამებთან; სააღრიცხვო მომსა-
ხურება; ქველმოქმედება, კერძოდ, მოხალისეე-
ბის პროგრამების და საზოგადოების მომსახუ-
რების პროექტების ორგანიზება და განხორციე-
ლება; სავაჭრო სტენდების გაქირავება; კომერ-
ციული და ბიზნეს-საკონტაქტო ინფორმაციით 
უზრუნველყოფა; საძიებო სისტემის ოპტიმიზა-
ცია; ვებ-გვერდის მოძრაობის ოპტიმიზაცია; კო-
მერციული საშუამავლო მომსახურება; ბიზნე-
სის მართვა უშტატო მომსახურების მიმწოდებ-
ლებისთვის; კომერციულ ოპერაციებთან დაკავ-
შირებული მოლაპარაკებები და დასკვნები მე-
სამე პირებისთვის; მონაცემების განახლება და 
შენახვა კომპიუტერის მონაცემთა ბაზებში; სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული ქიმიკატებთან, რომლე-
ბიც განკუთვნილია მრეწველობაში, მეცნიერე-
ბაში და ფოტოგრაფიაში, ასევე, სოფლის მეურ-
ნეობაში, მებაღეობასა და მეტყევეობაში, დაუმუ-
შავებელ ხელოვნურ ფისებში, დაუმუშავებელ 
პლასტმასში, კომპოსტში, სასუქებში გამოსაყე-
ნებლად; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომ-
სახურება, ყველა დაკავშირებული საღებავებ-
თან, ლაქებთან, ლითონის კოროზიისა და მერქ-

ნის დაშლისაგან დამცავ ნივთიერებებთან, სა-
ღებავებთან, მელანთან ბეჭდვისთვის, ნიშანდე-
ბისთვის და გრავიურებისთვის, ნედლ ბუნებრივ 
ფისებთან, ლითონებთან, კილიტის და ფხვნი-
ლის სახით გამოყენებული მხატვრობაში, დეკო-
რაციაში, ბეჭდვაში და ხელოვნებაში; საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული არასამედიცინო დანიშნულე-
ბის კოსმეტიკურ ნაწარმთან და ტუალეტის სა-
შუალებებთან, არასამედიცინო დანიშნულების 
კბილის პასტებთან და ფხვნილებთან, პარფიუ-
მერიასთან, ეთერულ ზეთებთან, ოთახის სურნე-
ლოვან პრეპარატებთან, მათეთრებელ და სხვა 
საშუალებებთან რეცხვისათვის, პრეპარატებთან 
წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და 
ხეხვისათვის; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ფარმა-
ცევტულ, სამედიცინო და ვეტერინარულ პრეპა-
რატებთან, სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიე-
ნურ პრეპარატებთან, დიეტურ საკვებსა და სა-
მედიცინო და ვეტერინარულ ნივთიერებებთან, 
ბავშვთა კვებასთან, ადამიანებისა და ცხოვე-
ლებისთვის განკუთვნილ დიეტურ  დანამატებ-
თან, სალბუნებთან, გადასახვევ მასალასთან, 
პირველადი დახმარების კომპლექტებთან, კბი-
ლის დასაბჯენ მასალასთან, სტომატოლოგიურ 
ცვილთან, მადეზინფიცირებელ საშუალებებ-
თან, პარაზიტების გასანადგურებელ საშუალე-
ბებთან, ფუნგიციდებთან, ჰერბიციდებთან; სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული ჩვეულებრივ ლითონებ-
თან და მათ შენადნობებთან, მადანთან, ლითო-
ნის სამშენებლო მასალასთან შენობა-ნაგებო-
ბებისთვის, ლითონის გადასატან კონსტრუქ-
ციებთან, ჩვეულებრივ ლითონის არაელექ-
ტრულ კაბელებსა და სადენებთან, რკინა-კავე-
ულთან, ლითონის სათავსოებთან დასაწყობე-
ბისა და ტრანპორტირებისთვის, სეიფებთან; სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული მანქანებსა და ჩარხებ-
თან,  მექანიკურ ინსტრუმენტებთან, მოტორებ-
თან და ძრავებთან (მიწისზედა სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა), მა-
ნქანათა გადაბმისა და გადაცემის ელემენტებ-
თან (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებები-
სათვის განკუთვნილის გარდა); საცალო და სა-
ბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავ-
შირებული სასოფლო-სამეურნეო იარაღებთან 
(განსხვავებული ხელის იარაღებისაგან), ინკუ-
ბატორებთან, სავაჭრო ავტომატებთან, სამზა-
რეულოს ელექტროაპარატებთან, დაგვასთან, 
დასუფთავებასთან, სარეცხ მანქანებთან; საცა-
ლო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყვე-
ლა დაკავშირებული ხელის იარაღებთან და 
ინსტრუმენტებთან (ხელით სამართავი), მჭრელ 
ინსტრუმენტებთან, ცივ იარაღებთან (ცეცხლ-
სასროლის გარდა), სამართებლებთან, ელექ-
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ტროსამართებლებთან; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-
ლი სამეცნიერო, სანავიგაციო, გეოდეზიურ, 
ფოტოგრაფიულ, კინემატოგრაფიულ, ოპტიკურ, 
ამწონ, საზომ, სასიგნალო, შემოწმების (კონ-
ტროლის), სამაშველო და სასწავლო აპარატუ-
რასა და ინსტრუმენტებთან, დენის გადაცემის, 
განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგუ-
ლირების ან მართვის აპარატურასა და ინს-
ტრუმენტებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრო-
ბით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ხმის 
ან გამოსახულების ჩამწერ, გადამცემ ან აღმ-
წარმოებელ აპარატურასთან, ინფორმაციის მაგ-
ნიტურ მატარებლებთან, ჩამწერ დისკებთან, 
მონეტებზე მომუშავე აპარატების მექანიზმებ-
თან, სალაროს აპარატებთან, გამომთვლელ მან-
ქანებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მო-
მსახურება, ყველა დაკავშირებული მონაცემე-
ბის დამუშავების მოწყობილობასა და კომპიუ-
ტერებთან, კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფასთან, მობილური მოწყობილობების და 
კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის 
აპლიკაციებთან, მობილურ მოწყობილობებთან 
გამოყენებულ პროგრამული უზრუნველყოფის 
აპლიკაციებთან, ელექტრონული გადახდების 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, ამოცნობის 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, ელექტრო-
ნულ გამოცემებთან (ჩამოტვირთვადი); საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული შეტყობინების სწრაფი გადა-
ცემის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, ფაი-
ლების გაზიარების პროგრამულ უზრუნველ-
ყოფასთან, პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, 
განკუთვნილი მონაცემების, აუდიოს, ვიდეოს, 
გამოსახულებების და გრაფიკის ელექტრონული 
გაცვლისა და გაზიარებისთვის კომპიუტერის, 
მობილური, უსადენო და სატელეკომუნიკაციო 
ქსელების მეშვეობით, კომპიუტერულ პროგრა-
მულ უზრუნველყოფასთან გამოსახულების, 
გრაფიკის, აუდიოს, ვიდეოს და ტექსტის დამუ-
შავებისთვის; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ჩამოტ-
ვირთვად კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფასთან, რომელიც მომხმარებელს აძ-
ლევს საშუალებას, მონაწილეობა მიიღოს ვებ-
შეხვედრებში და  ჯგუფებში, კომპიუტერულ 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, კომპიუტე-
რებსა და კომპიუტერულ ქსელებთან, ღრუბლო-
ვან კომპიუტერულ პროგრამასთან, კომპიუტე-
რულ პერიფერიულ მოწყობილობებთან დისტან-
ციური წვდომისთვის, დათვალიერებისა და კონ-
ტროლისთვის; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ნახევარ-
გამტარებთან, ნახევარგამტარულ ინტეგრალურ 
სქემებთან, ნახევარგამტარულ მეხსიერების ჩი-
პებთან, ნახევარგამტარულ მეხსიერების კონ-
ტროლიორებთან, ნახევარგამტარულ მეხსიერე-

ბის ინტეგრალურ სქემებთან, ნახევარგამტა-
რულ პროცესორის ჩიპებთან, ნახევარგამტა-
რულ პროცესორებთან, მიკროკონტროლიორებ-
თან, მიკროკონტროლერის ბლოკებთან, დაბალ-
ძაბვიან მიკროკონტოლიორებთან,  მიკროსქე-
მებთან, კომპიუტერის ჩიპებთან; საცალო და სა-
ბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავ-
შირებული CPU-თან (მთავარ პროცესორთან), 
RISC-V კომპიუტერის ჩიპებთან და მთავარ პრო-
ცესორებთან, კოპიუტერის ჩიპებთან და მთავარ 
პროცესორებთან ბრძანებათა ნაკრების არქი-
ტექტურით; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული პირად 
ციფრულ დამხმარეებთან, პირად მედია პლეე-
რებთან, მობილურ ტელეფონებთან, სმარტფო-
ნებთან, ციფრულ კამერებთან, ბატარეებთან, 
ბატარეის დამტენებთან, კომპიუტერის სერვე-
რებთან, კომპიუტერის და ტელეკომუნიკაციების 
ქსელურ ტექნიკურ უზრუნველყოფასთან, კომ-
პიუტერის ქსელის ადაპტორებთან, გადამრთვე-
ლებთან, როუტერებთან და ჰაბებთან, უსადენო 
და სადენიან მოდემებთან და კავშირის ბარა-
თებსა და მოწყობილობებთან, ლეპტობის დამჭე-
რებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომ-
სახურება, ყველა დაკავშირებული კომპიუტერის 
ჩანთებთან, ხანძარსაწინააღმდეგო აპარატებ-
თან, კომპაქტურ დისკებთან, ციფრულ მუსიკას-
თან (ჩამოტვირთვად), სატელეკომუნიკაციო აპა-
რატურასთან, მაუსის ქვეშსადებებთან, მობი-
ლური ტელეფონის აქსესუარებთან, ჩამოტვირთ-
ვად თამაშებთან, სურათებთან, კინოსურათებ-
თან, ფილმებთან და მუსიკასთან, განგაშის სის-
ტემებთან, სათვალთვალო კამერებთან; საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული  მობილურ რადიო და სატე-
ლევიზიო მაუწყებლობის ბლოკებთან, სატელე-
ვიზიო მაუწყებლობის მოწყობილობასთან, 
გლობალური პოზიციონერების სისტემების 
(GPS) აპარატურასა და მოწყობილობებთან, მო-
ნაცემთა შენახვის პროგრამებთან, სათვალეებსა 
და მზის სათვალეებთან, ელექტრონულ საგზაო 
ნიშნებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული კოდირე-
ბულ ან მაგნიტურ ბანკის საკრედიტო, სადებე-
ტო, გადახდის და საიდენტიფიკაციო ბარათებ-
თან, ავტომატურ სალარო აპარატებთან, ბანკო-
მატებთან, ელექტრონულ წიგნის წამკითხვე-
ლებთან, შეუვსებელ ტონერ-კარტრიჯებთან 
პრინტერებისა და ასლის გადამღები მანქანების-
თვის, ბავშვის მონიტორებთან, ობიექტივის 
„ბლენდასთან“, კოდირებულ გასაღებ ბარათებ-
თან, 3D სათვალეებთან, მეხსიერების ბარათებ-
თან ვიდეოთამაშის ავტომატებისთვის, მაგნი-
ტებთან, დამცავ ტანსაცმელთან, დამცავ შლე-
მებთან, დამცავ ხელთათმანებთან, დამცავ ფეხ-
საცმელთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ქირურგი-
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ულ, სამედიცინო, სტომატოლოგიურ და ვეტერი-
ნარულ აპარატებსა და ინსტრუმენტებთან, ხე-
ლოვნურ კიდურებთან, თვალებთან და კბილებ-
თან, ორთოპედიულ ნაწარმთან, ნაკერის დასა-
დებ მასალასთან, ინვალიდებისთვის ადაპტირე-
ბულ თერაპიულ და დამხმარე მოწყობილობებ-
თან, სამასაჟე მოწყობილობასთან, აპარატურას-
თან, მოწყობილობასთან და საგნებთან ჩვილე-
ბისთვის, სექსუალური აქტიურობის აპარატუ-
რასთან, მოწყობილობებსა და ნივთებთან; საცა-
ლო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყვე-
ლა დაკავშირებული ცხელი ჰაერის თერაპიულ 
აპარატურასთან, სამედიცინო დანიშნულების 
ელექტროსაბნებთან, სამედიცინო დანიშნულე-
ბის სატესტო აპარატურასთან, სისხლის შემოწ-
მების აპარატურასთან, სასმენ აპარატურასთან 
სმენადაქვეითებულთათვის, სმენის დამცავ 
აპარატურასთან, სამედიცინო დანიშნულების 
ელექტოსაბნებთან, სამედიცინო დანიშნულების 
დიაგნოზის აპარატურასთან, კიდურების, თვა-
ლის და კბილის პროტეზებთან, დამხმარე სახ-
ვევებთან, ბავშვის ბოთლებთან, საწოვრებთან 
ბავშვის საკვები ბოთლებისთვის, ენის სკრეპე-
რებთან (საფხეკი); საცალო და საბითუმო ვაჭ-
რობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული 
განათების, გათბობის, გაგრილების, ორთქლ-
წარმოქმნის, საკვების თბურად მომზადების, 
გაშრობის, ვენტილაციის, წყალმომარაგების და 
სანიტარულ-ტექნიკური მიზნების აპარატურასა 
და მოწყობილობებთან; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-
ლი სატრანსპორტო საშუალებებთან, ხმელეთ-
ზე, ჰაერში და წყალზე გადასაადგილებელ აპა-
რატურასთან, ველოსიპედებთან, სატრანსპორ-
ტო საშუალებების ნაწილებსა და აქსესუარებ-
თან, ველოსიპედის ნაწილებსა და აქსესუარებ-
თან, ავტოსავარძლებთან ბავშვებისთვის, სატ-
რანსპორტო საშუალებების სავარძლის უსაფრ-
თხოების ღვედებთან, საბურავებთან, საბურავის 
საკერებელ/სადებებთნ, საბურავის შალითებ-
თან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსა-
ხურება, ყველა დაკავშირებული ცეცხლსას-
როლ იარაღთან, საბრძოლო მასალასთან და 
ჭურვებთან, ფეთქებად ნივთიერებებთან, ფეირ-
ვერკებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ძვირფას 
ლითონებსა და მათ შენადნობებთან, საიუველი-
რო ნაწარმთან, ძვირფას და ნახევრადძვირფას 
ქვებთან, დროის აღმრიცხველ და სხვა ქრონო-
მეტრულ ხელსაწყოებთან; საცალო და საბითუ-
მო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირე-
ბული მუსიკალურ ინსტრუმენტებთან, ნოტების 
და მუსიკალური ინსტრუმენტების სადგამებთან, 
სადირიჟორო ჯოხებთან; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-
ლი ქაღალდსა და მუყაოსთან, ნაბეჭდ მასალას-
თან, საამკინძაო მასალასთან, ფოტოსურათებ-

თან, საკანცელარიო და საოფისე ნივთებთან 
(ავეჯის გარდა), საკანცელარიო ან საყოფაც-
ხოვრებო დანიშნულების მწებავ ნივთიერებებ-
თან, სახატავ მასალასა და მხატვართა და გრა-
ფიკოსთა საკუთნოსთან, სახატავ ფუნჯებთან; 
საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული სასწავლო მასალასა და 
თვალსაჩინოებასთან, პლასტმასის ფურცლებ-
თან, ფოტოფირებთან და გასახვევ და შესაფუთ 
მასალასთან და ჩანთებთან, შრიფტებთან, ტიპო-
გრაფიულ კლიშეებთან, სადებეტო ბარათებთან, 
საკრედიტო ბარათებთან, გადახდის ბარათებ-
თან, სატელეფონო ბარათებთან და საიდენტი-
ფიკაციო ბარათებთან, გარდა კოდირებული და 
მაგნიტური ბარათებისა, მომხმარებლის ინს-
ტრუქციებთან, ქაღალდის ცხვირსახოცებთან, 
ქაღალდის მოდელებსა და ფიგურებთან, გვერ-
დის დამჭერებთან, ქაღალდის ხელსახოცებთან, 
ქაღალდის ტილოებთან, წვეულების ქაღალდის 
დეკორაციებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრო-
ბით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ტყავ-
თან და ტყავის იმიტაციასთან, ცხოველების 
ტყავთან და ბეწვეულთან, სამგზავრო სკივრებსა 
და ჩემოდნებთან, საფულეებთან და ქისებთან, 
ქოლგებსა და პარასოლებთან, ხელჯოხებთან, 
შოლტებთან, მათრახებთან, ცხოველთა აღკაზ-
მულობასა და უნაგირებთან, საყელურებთან, სა-
ბელებსა და ცხოველთა სამოსთან; საცალო და 
საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა და-
კავშირებული ავეჯთან, სარკეებთან, სურათის 
ჩარჩოებთან, არალითონურ კონტეინერებთან 
დასაწყობებისა და ტრანსპორტირებისთვის; სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული საყოფაცხოვრებო და 
სამზარეულო ნივთებსა და ჭურჭელთან, სამზა-
რეულოს და სუფრის ჭურჭლეულობასთან ჩანგ-
ლების, დანების და კოვზების გარდა, სავარცხ-
ლებთან, ღრუბლებთან და ჯაგრისებთან (სახა-
ტავი ფუნჯების გარდა), ჯაგრისის დასამზადე-
ბელ მასალებთან, ინსტრუმენტებთან წმენდისა 
და დასუფთავებისათვის, მინის, ფაიფურისა და 
კერამიკის ჭურჭელთან, ელექტრულ კბილის 
ჯაგრისებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული თოკებ-
თან და თასმებთან, ბადეებთან, კარვებთან და 
ბრეზენტთან, ქსოვილის ან სინთეთიკურ ტენ-
ტებთან, იალქნებთან,  ტომრებთან ტრანსპორ-
ტირებისთვის და შესანახად, ვატინის, საბალიშე 
და სატენ მასალასთან ქაღალდის, მუყაოს, 
რეზინის ან პლასტმასის მასალის გარდა; დაუ-
მუშავებელ ბოჭკოვან საფეიქრო მასალასა და 
მათ შემცვლელებთან; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-
ლი საფეიქრო დანიშნულების ნართებთან და 
ძაფებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ქსოვი-
ლებთან და მათ შემცვლელებთან, საოჯახო 
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თეთრეულთან, ქსოვილის ან პლასტმასის ფარ-
დებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომ-
სახურება, ყველა დაკავშირებული ტანსაცმელ-
თან, ფეხსაცმელთან, თავსაბურავთან; საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული მაქმანებთან, ნაქარგებთან, სა-
გალანტერიო თასმებთან და ზონრებთან, ღი-
ლებთან, დუგმებთან, ქინძისთავებთან და ნემსე-
ბთან; ხელოვნურ ყვავილებთან, თმის სამშვენი-
სებთან და ხელოვნურ თმასთან; საცალო და სა-
ბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავ-
შირებული ნოხებთან, ხალიჩებთან, ჭილოფებ-
თან და საჭილოფე მასალასთან, საგებებთან, 
ლინოლეუმთან და იატაკის სხვა საფართან, 
კედლის ხალიჩებთან (არასაფეიქრო); საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული თამაშებთან და სათამაშოებ-
თან, ვიდეოთამაშების აპარატურასთან, სატან-
ვარჯიშო და სპორტულ მოწყობილობებთან, სა-
შობაო ნაძივსხის მორთულობასთან, სადღესას-
წაულო მორთულობასა და ხელოვნურ საშობაო 
ნაძვისხეებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრო-
ბით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული აპა-
რატურასთან ელექტოთამაშებისთვის და გასარ-
თობ აპარატურასთან, გარდა გარე ეკრანებთან 
ან მონიტორებთან გამოყენებული აპარატურისა, 
საშინაო სათამაშო აპარატებთან და ხელით სა-
მართავ სათამაშო აპარატებთან (რომლებიც არ 
გამოიყენება ტელევიზორებთან), საშობაო წინ-
დებთან, ხელით სამართავ ბლოკებთან ელექ-
ტრონული თამაშების სათამაშოდ, ქაღალდის 
სადღესასწაულო ქუდებთან, პლასტმასის სად-
ღესასწაულო ქუდებთან, ქაღალდის სადღესას-
წაულო სუვენირებთან; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-
ლი ისეთ საქონელთან, როგორიცაა ხორცი, 
თევზი, შინაური ფრინველი და ნანადირევი, 
ხორცის შემცვლელები, დაკონსერვებული, გა-
ყინული, გამომშრალი და თბურად დამუშავე-
ბული ხილი და ბოსტნეული, ხილის სოუსები, 
მარცვლეულის ხაჭო, ტოფუ, წვნიანები, წვნია-
ნის ასორტი, ჟელე, მურაბა, კომპოტები, კვერ-
ცხი, ნაღები, რძე და რძის ნაწარმი, სოიოს რძე, 
რძის შემცვლელები, რძის შემცვლელებისგან 
დამზადებული ნაწარმი, საკვები ზეთები და 
ცხიმები, მზა თხილეული, გამშრალი თხილეუ-
ლი, საუზმეული, მზა საჭმელები, წინასწარ შე-
ფუთული ფასთფუდები; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-
ლი ისეთ საქონელთან, როგორიცაა ყავა, ჩაი, 
კაკაო და ყავის შემცვლელები, ბრინჯი, მაკა-
რონის ნაწარმი და ატრია, ტაპიოკა და საგო, 
ფქვილი და მარცვლეულისგან დამზადებული 
პრეპარატები, პური, ფუნთუშეული და საკონ-
დიტრო ნაწარმი, შოკოლადი, ნაყინი, ხილის 
ნაყინი (შარბათები), საკვები ყინული, შაქარი, 
თაფლი, ბადაგი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები, 

მარილი, საკმაზები, სუნელები, დაკონსერვებუ-
ლი ბალახები, ძმარი, სოუსები, სანელებლები, 
ყინული [გაყინული წყალი]; საცალო და სა-
ბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავ-
შირებული ისეთ საქონელთან, როგორიცაა 
ყავის შემცვლელები, ყავის სასმელები, ჩაის 
ფოთლები და ჩაის ნაწარმი, ჩაის სასმელები, 
კაკაოს ფხვნილი და კაკაოს პროდუქტები, შო-
კოლადის სასმელები, გამომცხვარი ნაწარმი, 
პიცა, ტკბილი მოხარშული კრემი, მთვარის ნამ-
ცხვრები, საუზმის ფილები, რომლებიც შეიცა-
ვენ მარცვლეულის, თხილეულის და მშრალი 
ხილის ნარევს [საკონდირტო ნაწარმი], ნამცხვ-
რები, კრეკერები, ჩინური და დასავლური სტი-
ლის ტორტები და კექსები, ჩინური პელმენები, 
ნუშის ფანტელი; საცალო და საბითუმო ვაჭ-
რობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული 
ისეთ საქონელთან, როგორიცაა ნედლი და დაუ-
მუშავებული სოფლის მეურნეობის, აკვაკულტუ-
რის, ბაღის და ტყის ნაწარმი, ნედლი და დაუ-
მუშავებელი მარცვლეული და თესლეული, ახა-
ლი ხილი და ბოსტნეული, ახალი ბალახეული, 
ბუნებრივი მცენარეები და ყვავილები, ბოლქვე-
ბი, ნერგები და თესლი ნათესებისთვის, ცოც-
ხალი ცხოველები, საკვები პროდუქტები და 
სასმელები ცხოველებისთვის, ალაო; საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული საცალო და საბითუმო ვაჭრო-
ბით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ისეთ 
საქონელთან, როგორიცაა ლუდი, ლუდის და-
სამზადებელი პრეპარატები, მინერალური და 
გაზიანი წყლები და სხვა არაალკოჰოლური სას-
მელები, ხილის სასმელები და ხილის წვენები, 
ვაჟინები და სხვა არაალკოჰოლური პრეპარა-
ტები სასმელების დასამზადებლად, ბოსტნეუ-
ლის წვენები და ბოსტნეულის სასმელები; სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული ისეთ საქონელთან, რო-
გორიცაა ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის 
გარდა), სპირტიანი პრეპარატები სასმელების 
დასამზადებლად, სპირტის ექსტრაქტები, სპირ-
ტის ესენციები; საცალო და საბითუმო ვაჭრო-
ბით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ისეთ 
საქონელთან, როგორიცაა თამბაქო და თამბა-
ქოს შემცვლელები, სიგარეტები და სიგარები, 
ელექტრონული სიგარეტები და ორალური ვაპო-
რაიზერები მწეველებისთვის, მწეველთა საკუთ-
ნო, ასანთი; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ისეთ სა-
ქონელთან, როგორიცაა ალკოჰოლური სასმე-
ლები (ლუდის გარდა), სპირტიანი პრეპარატები 
სასმელების დასამზადებლად, სპირტის ექსტ-
რაქტები, სპირტის ესენციები; საცალო და საბი-
თუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავში-
რებული ისეთ საქონელთან, როგორიცაა თამბა-
ქო და თამბაქოს შემცვლელები, სიგარეტები და 
სიგარები, ელექტრონული სიგარეტები და ორა-
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ლური ვაპორაიზერები მწეველებისთვის, მწე-
ველთა საკუთნო, ასანთი; ყველა ზემოთ აღნიშ-
ნული საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მომ-
სახურება, ასევე, უზრუნველყოფილი ონლაინ 
რეჟიმით, უნივერმაღების ან სუპერმარკეტების 
მეშვეობით, ასევე, ისეთი შესაძლებლობით, რომ 
მომხმარებელმა შეძლოს მოხერხებულად დაათ-
ვალიეროს და შეიძინოს  საქონელი შერეული 
ასორტიმენტის საქონლიდან ინტერნეტის ვებ-
გვერდების მეშვეობით და საბითუმო ვაჭრობის 
მაღაზიებში, შერეული საქონლის ასორტიმენ-
ტის კატალოგებიდან საფოსტო შეკვეთების 
გზით ან სატელეკომუნიკაციო საშუალებებით 
და საცალო ვაჭრობის მაღაზიებიდან; ზემოთ 
აღნიშნულ მომსახურებასთან დაკავშირებული 
კონსულტაციები, ინფორმაცია და რჩევები. 
 

38 ‒ კავშირგაბმულობა; სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურებები, კერძოდ, მონაცემთა გადაცემის 
და მიღების მომსახურება სატელეკომუნიკაციო 
ქსელებით; ვებსაიტზე დაფუძნებული მულტიმე-
დიური ტელეკონფერენციების, ვიდეოკონფერენ-
ციისა და ონლაინ შეხვედრების სერვისების 
უზრუნველყოფა, რომლებიც იძლევა ვებ-ბრაუ-
ზერის საშუალებით მონაწილეების მიერ დოკუ-
მენტების, მონაცემების და გამოსახულებების 
ერთდროული და ასინქრონული დათვალიერე-
ბის, გაზიარების, რედაქტირების და განხილვის 
საშუალებას; მომხმარებლების ონლაინ წვდო-
მის უზრუნველყოფა ონლაინ რეპორტებთან 
ვებსაიტზე დაფუძნებული აპლიკაციების, ტელე-
კონფერენციების, ვიდეოკონფერენციების და 
შეხვედრების განხორციელების, ეფექტურობისა 
და სტატუსის შესახებ; მომხმარებლებისთვის 
ინტერნეტის საშუალებით უსაფრთხო დისტან-
ციური წვდომის უზრუნველყოფა კერძო კომ-
პიუტერულ ქსელებზე; ონლაინ თანამშრომლო-
ბის სერვისების მიწოდება, რომლებიც მომხმა-
რებლებს აძლევთ წვდომას აპლიკაციებსა და 
პლატფორმებზე, ერთობლივად გაზიარებულ 
დოკუმენტებზე, მონაცემებზე, დავალებების ჩა-
მონათვალზე და სადისკუსიო ფორუმებზე; 
გლობალური კომპიუტერული ქსელის კომპიუ-
ტერულ მონაცემთა ბაზაში წვდომის უზრუნ-
ველყოფა კომპიუტერულ ქსელებში არსებული 
ინფორმაციის, მონაცემების, ვებ-გვერდებისა და 
რესურსების მოძიებისთვის და ამოსაღებად; 
მომხმარებლის წვდომის უზრუნველყოფა კომ-
პიუტერულ მონაცემთა ბაზაში, რომელიც შეი-
ცავს ელექტრონულ გამოცემებს, ბიულეტენებს 
და განცხადების დაფებს, მონაცემთა ბაზასა და 
კომპიუტერის საშუალებით ხელმისაწვდომ ინ-
ფორმაციას; ჩატის ოთახების ფუნქციონირება 
(სასაუბრო ოთახების მომსახურება); მრავალ-
რიცხოვანი მომხმარებლის წვდომა გლობალურ 
კომპიუტერულ საინფორმაციო ქსელებზე  ფარ-
თო სპექტრის ინფორმაციის გადაცემის და გავ-
რცელების მიზნით; გლობალური კომპიუტერუ-

ლი ქსელის ვებსაიტზე წვდომის უზრუნველ-
ყოფა, რომლითაც მესამე მხარეებს შეუძლიათ 
შესთავაზონ საქონელი და მომსახურება, განა-
თავსონ და შეასრულონ შეკვეთები, დადონ ხელ-
შეკრულებები და აწარმოონ ბიზნესი; ინტერაქ-
ტიულ ვებსაიტზე გლობალური კომპიუტერული 
ქსელის საშუალებით წვდომის უზრუნველყოფა 
მესამე პირებისთვის ინფორმაციის გამოსაქვეყ-
ნებლად, თხოვნებზე საპასუხოდ და პროდუქ-
ციაზე, მომსახურებაზე და საქმიანი თანამშრომ-
ლობის შესაძლებლობებზე შეკვეთების განთავ-
სებისა და შესრულებისთვის; ელექტრონული 
საკომუნიკაციო მომსახურება ვირტუალური სა-
საუბრო ოთახების შექმნის მიზნით ტექსტური 
შეტყობინებების საშუალებით; ელექტრონული 
განცხადების დაფებით უზრუნველყოფა კომპიუ-
ტერის მომხმარებლებს შორის შეტყობინებების 
განთავსებისა და გადაცემისთვის პროდუქტებ-
თან, მომსახურებებთან და ბიზნესის ხელმძღვა-
ნელობასა და საქმიანი თანამშრომლობის შე-
საძლებლობებთან დაკავშირებით; გლობალური 
კომპიუტერული ქსელის საშუალებით ნივთების 
განთავსების, პოპულარიზაციის, გაყიდვის და 
გადაყიდვის მიზნით ონლაინ ინტერაქტიული 
განცხადების დაფებით უზრუნველყოფა; ელექ-
ტრონული ფოსტის და ელექტრონული ფოსტის 
გაგზავნის სერვისების მიწოდება; აუდიო და ვი-
დეო კომუნიკაცია კომპიუტერების და კომპიუტე-
რული ქსელების მეშვეობით, და გლობალური 
საკომუნიკაციო ქსელის მეშვეობით; კომპიუტე-
რული წვდომის და წვდომის დროის ლიზინგის 
უზრუნველყოფა ონლაინ ინტერაქტიულ განც-
ხადების დაფებსა და მონაცემთა ბაზებზე; ელ-
ექტრონულ განცხადების დაფებზე წვდომის 
უზრუნველყოფა კომპიუტერების მომხმარებ-
ლებს შორის შეტყობინებების განთავსებისა და 
გადაცემისთვის პროდუქტებთან, მომსახურებებ-
თან და ბიზნეს თანამშრობლობის შესაძლებ-
ლობებთან დაკავშირებით; ელექტრონულ კა-
ლენდართან, სამისამართო ცნობარებთან  და 
ელექტრონულ წიგნაკებთან წვდომის უზრუნ-
ველყოფა ადგილობრივი და გლობალური კომ-
პიუტერული ქსელების საშუალებით; კომპიუტე-
რის მომხმარებლებს შორის პირდაპირი კავში-
რის სერვისების უზრუნველყოფა მონაცემთა 
გაცვლისთვის; სატელეკომუნიკაციო წვდომის 
და ბმულების უზრუნველყოფა კომპიუტერულ 
მონაცემთა ბაზებსა და ინტერნეტში; ინტერნეტ 
სამაუწყებლო მომსახურება; ვებსაიტზე დაფუძ-
ნებული სამაუწყებლო საჩივრების წარდგენის 
პლატფორმაზე ინფორმაციის ონლაინ მონაცემ-
თა ბაზის შექმნა; სატელეკომუნიკაციო დაშ-
ვების და ბმულების უზრუნველყოფა კომპიუტე-
რულ მონაცემთა ბაზაში და ინტერნეტში; 
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურება; 
ინტერაქტიული სატელეკომუნიკაციო მომსახუ-
რება; ინფორმაციის (ვებ - გვერდები), კომპიუტე-
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რული პროგრამების და მონაცემების ტელეკო-
მუნიკაცია; სატელეკომუნიკაციო კავშირების 
უზრუნველყოფა ინტერნეტით ან მონაცემთა ბა-
ზებთან; სატელეკომუნიკაციო წვდომის უზრუნ-
ველყოფა მსოფლიო ქსელურ ობიექტებსა და 
სტრუქტურებში; კავშირი კომპიუტერული ტერ-
მინალების საშუალებით; კავშირი ბოჭკოვან-ოპ-
ტიკური ქსელების საშუალებით; კომპიუტერის 
დახმარებით  შეტყობინებების, ინფორმაციის, 
მონაცემების, დოკუმენტების და სურათების გა-
დაცემა; მონაცემთა გადაცემის მომსახურება 
ელექტრონული საშუალელებით; ხმის, მონაცე-
მების, აუდიოს, ვიდეოს, ტექსტისა და გრაფიკის 
ელექტრონული გაცვლა, რომელიც ხელმისაწ-
ვდომია კომპიუტერული და სატელეკომუნიკა-
ციო ქსელების საშუალებით; მყისიერი შეტყო-
ბინებებით მომსახურება; მობილური სატელე-
ფონო საკომუნიკაციო მომსახურება; მონაცემთა 
შეგროვება, გადაცემა და მიწოდება ელექტრო-
ნული საშუალებებით; საფოსტო შეტყობინებე-
ბის,  ფოტოსურათზე და / ან კინოსურათზე ინ-
ფორმაციის, როგორიცაა სიმბოლოები, შეტყო-
ბინებები, მუსიკა და გამოსახულებები, ტელე-
გრამების, ინფორმაციის და მონაცემების შეგ-
როვება, გადაცემა და მიწოდება მექანიკური, 
ელექტრონული, სატელეფონო, ტელექსის, საკა-
ბელო, კომპიუტერული და სატელიტური საშუა-
ლებით; აუდიოს, ვიდეოს, უძრავი და/ან  მოძრავი 
გამოსახულების და მონაცემების გადაცემა, 
ტრანსლაცია და მიღება როგორც შეკუმშულ, 
ასევე  გაშლილ ფორმაში და როგორც რეალურ, 
ასევე შეჩერებულ დროში; ელექტრონული შეტ-
ყობინებების, კონფერენციების და შეკვეთების 
გადაცემის სერვისები; ვიდეო- კონფერენციების 
მომსახურება; კავშირის ელექტრონული გან-
ცხადების დაფის მეშვეობით, რომელიც მომხმა-
რებელს  საშუალებას აძლევს, რეალურ დროში 
განახორციელოს ინტერაქტიული დიალოგი 
კომპიუტერის ტერმინალსა და ელექტრონულ 
განცხადების დაფას  შორის, რომელიც შეიცავს 
ინფორმაციას უძრავ და და მოძრავ სურათზე და 
ხმოვან ინფორმაციას, როგორიცაა სიმბოლოე-
ბი; შეტყობინებების გადაცემისთვის ელექტრო-
ნული განცხადების დაფებით და  შეტყობინებე-
ბის დაფებით უზრუნველყოფა; ონლაინ სადის-
კუსიო ფორუმების უზრუნველყოფა; საკომუნი-
კაციო მომსახურება, კერძოდ, ტექსტის და ნომ-
რების ციფრული შეტყობინებების მომსახურე-
ბა; ინფორმაციის გადაცემა მონაცემთა გადა-
ცემის კავშირის საშაულებით გადაწყვეტილე-
ბის მიღებაში დახმარების გაწევის მიზნით; 
ინფორმაციის გადაცემა ვიდეო საკომუნიკაციო 
სისტემების საშუალებით; ვებ-კონფერენციების 
მომსახურება; დისტანციურ ვიდეო ან/და სატე-
ლეფონო კონფერენციასთან წვდომის და საშუა-
ლებების უზრუნველყოფა; საკონსულტაციო 
მომსახურება უსაფრთხო მონაცემებისა  და ინ-

ფორმაციის გადაცემის მომსახურებების სფე-
როში; მონაცემთა ელექტრონული ბმულების 
უზრუნველყოფა; ფაქსიმილური გადაცემა; შეტ-
ყობინების გაგზავნა; პეიჯინგური მომსახურება; 
მოდემების გაქირავება; სატელეკომუნიკაციო 
აღჭურვილობის გაქირავება; ელექტრონული 
შეტყობინებების გაგზავნის, მიღებისა და გადა-
გზავნის მომსახურება; სატელევიზიო სამაუწ-
ყებლო მომსახურება; რადიო და სატელევიზიო 
პროგრამების მაუწყებლობა და გადაცემა; მუსი-
კალური მაუწყებლობა; მუსიკის, ფილმების, ინ-
ტერაქტიული პროგრამების, ვიდეოების, ელექ-
ტრონული კომპიუტერული თამაშების გადაცე-
მა; ონლაინ ვაჭრობასა და საერთო საცალო 
ვაჭრობის მომსახურებასთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის გადაცემა; ვიდეო-მოთხოვნით გა-
დაცემის მომსახურება; ახალი ამბების სააგენ-
ტოების მომსახურება; ზემოთ აღნიშნულ მომსა-
ხურებებთან დაკავშირებული კონსულტაციები, 
ინფორმაცია და რჩევები. 
 

41 ‒ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზე-
ბა; ტექსტების, წიგნების და ჟურნალის გამო-
ცემა (სხვა სარეკლამო ტექსტები); დიაგრამების, 
გამოსახულებების და ფოტოსურათების გამო-
ცემა; გაზეთების, ჟურნალების და პერიოდული 
გამოცემების გამოცემა; საგანმანათლებო, სას-
წავლო და საინსტრუქციო სამსახურები, რომ-
ლებიც ეხება ტელეკომუნიკაციებს, კომპიუტე-
რებს, კომპიუტერულ პროგრამებს, ღრუბლოვან 
გამოთვლას, ვებ-გვერდის შემუშავებას, ელექ-
ტრონულ ვაჭრობას, საქმიანობის მართვას, ფი-
ნანსურ მართვას და რეკლამას; ინტერაქტიული 
და არაინტერაქტიული განათლების, დასვენე-
ბის, ინსტრუქციის, სწავლისა და ტრეინინგის 
უზრუნველყოფა; სასწავლო, საგამოცდო და სა-
კვალიფიკაციო კურსების შემუშავება; ელექ-
ტრონული და ციფრული ინტერაქტიული მედია 
საშუალებებით უზრუნველყოფილი გართობა; 
ინტერნეტით უზრუნველყოფილი ელექტრონუ-
ლი თამაშების სერვისები; განათლების, ტრე-
ნინგის, გართობის, დასვენების, სპორტულ, სო-
ციალურ და კულტურულ საქმიანობასთან და-
კავშირებული ინფორმაციის მიწოდება; ონლაინ 
ელექტრონული გამოცემების უზრუნველყოფა 
(არაჩამოტვირთვადი); სიმღერების კონკურსების 
მოწყობა, ორგანიზება, მასპინძლობა და ჩატარე-
ბა; კონცერტების მოწყობა, ორგანიზება, მასპინ-
ძლობა და ჩატარება; საგანმანათლებლო ან გა-
სართობი მიზნებისათვის ღონისძიებების და 
კონურსების მოწყობა, ორგანიზება, მასპინძლო-
ბა და ჩატარება; სათამაშო  და სათავგადასავ-
ლო სანახაოების მოწყობა, ორგანიზება, მასპინ-
ძლობა და ჩატარება; გასართობი ბილეთების 
სააგენტოს მომსახურება; ინფორმაცია გასარ-
თობთან ან განათლებასთან დაკავშირებით ონ-
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ლაინ რეჟიმში კომპიუტერული მონაცემთა ბა-
ზიდან ან ინტერნეტიდან; ციფრული მუსიკით 
უზრუნველყოფა (არაჩამოტვირთვადი) ინტერნე-
ტიდან; ციფრული მუსიკით უზრუნველყოფა 
(არაჩამოტვირთვადი) MP3 (კინემატოგრაფიაზე 
ექსპერტთა ჯგუფი -1 აუდიო ფენა 3) ინტერნეტ 
ვებ-საიტებიდან; ვიდეო თამაშების, კომპიუტე-
რული თამაშების, ხმის ან გამოსახულების ან 
ფილმების უზრუნველყოფა სატელეკომუნიკა-
ციო ან კომპიუტერული ქსელების საშუალებით; 
ონლაინ კომპიუტერული თამაშებისა და შეჯიბ-
რებების უზრუნველყოფა; ონლაინ ვიდეოების 
უზრუნველყოფა, არაჩამოტვირთვადი; ინტერნე-
ტიდან ან კომპიუტერის ქსელიდან ან კომპიუ-
ტერის მონაცემთა ბაზიდან ელექტრონული გა-
მოცემების ნაკადურ რეჟიმში მიწოდების უზ-
რუნველყოფა; გასართობი და საგანმანათლებ-
ლო მომსახურება, რომელიც ეხება ხმის, სურა-
თების, ციფრული მუსიკის, ფილმების, ცოცხა-
ლი ან ჩაწერილი აუდიო, ვიზუალური ან აუდიო-
ვიზუალური მასალების დაგეგმვას, წარმოებას 
და განაწილებას მაუწყებლობის მიზნით სახ-
მელეთო კაბელით, თანამგზავრული არხებით, 
ინტერნეტით, უსადენო ან სადენიანი კავშირის 
სისტემებით ან კავშირის სხვა საშუალებით; მუ-
სიკალური გართობის სამსახურები; ხმის ჩანა-
წერების გაქირავება; მაუწყებლობისთვის გასა-
რთობი, საგანმანათლებლო, დოკუმენტური და 
ახალი ამბების პროგრამების მომზადება; ახალი 
ამბების ჟურნალისტების მომსახურება; ინფორ-
მაცია სპორტული ან კულტურული ღონისძიე-
ბების, მიმდინარე მოვლენების და მთავარი ამბე-
ბის შესახებ მოწოდებული სატელიტური სატე-
ლევიზიო გადაცემის, ინტერნეტის ან სხვა ელ-
ექტრონული საშუალებებით; სატელევიზიო, რა-
დიო და კინოწარმოება; სატელევიზიო პროგრა-
მების მომზადება და წარმოება; ინფორმაციის, 
მონაცემების, გრაფიკის, ხმის, მუსიკის, ვიდეოე-
ბის, ანიმაციის და ტექსტის უზრუნველყოფა 
გართობის მიზნით; თამაშებთან დაკავშირებუ-
ლი მომსახურება; საკლუბო დასვენების, სპორ-
ტული და ტანვარჯიშის დარბაზების აღჭურვი-
ლობით უზრუნველყოფა; ჯგუფების წარმოდგე-
ნები; მომსახურება დაკავშირებული კლუბურ 
გართობასთან, დისკოთეკასთან, მოდის ჩვენება-
სა და ღამის კლუბებთან; საკლუბო მომსახუ-
რება, რომელიც ეხება გართობას, განათლებას 
და კულტურულ მომსახურებას; კონფერენციე-
ბის, ყრილობების, კონგრესების, სემინარების 
და სასწავლო სემინარების მოწყობა, ჩატარება 
და უზრუნველყოფა; კონფერენციების, ყრილო-
ბების, კონგრესების, სემინარების და სასწავლო 
სემინარების მოწყობა, ჩატარება და უზრუნ-
ველყოფა, დაკავშირებული ტელეკომუნიკაციებ-
თან, კომპიუტერებთან, კომპიუტერულ პროგრა-
მებთან, ღრუბლოვან გამოთვლებთან, ვებ-გვერ-
დის დიზაინთან, ელექტრონულ ვაჭრობასთან, 

ბიზნესის მენეჯმენტთან, ფინანსურ მენეჯმენტ-
თან და რეკლამასთან; გამოფენების, მოდის სა-
ნახაობების, საგანმანათლებლო სანახაობების 
და კულტურული სანახაობების და წარმოდგე-
ნების ორგანიზება და ჩატარება; სამხატვრო გა-
მოფენების და გალერეების მომსახურება; სამ-
ხატვრო გალერეების მომსახურება, რომელიც 
ეხება სახვითი ხელოვნების ლიზინგს; სწავლე-
ბის სამსახურები პროფესიული ჯანმრთელობის 
და უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან და-
კავშირებით; სიგარის კლასების, ღვინის დაგე-
მოვნების კლასების უზრუნველყოფა; საგანმა-
ნათლებლო ინფორმაციის მიწოდება კვლევითი  
მასალებისა და მათი სააგენტოს შესახებ; სემი-
ნარების მოწყობა, ორგანიზება, დაგეგმვა და 
მართვა; ცხოველთა გაწვრთნა; სამაუწყებლო 
პროგრამების წარმოების მიმართულება; მანქა-
ნების და მოწყობილობების, მათ შორის, აუდიო-
ვიზუალური მოწყობილობის მუშაობასთან და-
კავშირებული სასწავლო ინსტრუქციები, გამო-
ყენებული სამაუწყებლო პროგრამების წარმოე-
ბისთვის; აუდიო და ვიზუალური სტუდიებით 
უზრუნველყოფა; სპორტული აღჭურვილობით 
უზრუნველყოფა; ფილმების, სანახაობების, პიე-
სების, მუსიკის ან საგანმანათლებლო სწავლე-
ბის აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; გართო-
ბის დაჯავშნის სააგენტოები; კინოფილმების 
გაქირავება და ლიზინგი (კინო ფირები); მუსი-
კალური ინსტრუმენტების გაქირავება და ლი-
ზინგი; სატელევიზიო პროგრამების გაქირავება 
და ლიზინგი; ტელევიზორების გაქირავება და 
ლიზინგი; წიგნების ხელზე გაცემის ბიბლიოთე-
კებით მომსახურება; საარქივო ბიბლიოთეკებით 
მომსახურება; სუბტიტრებით მომსახურება; ნიშ-
ნების ენის თარგმნის სერვისები; წინასწარ ჩაწე-
რილი ვიდეო ფირების გაქირავება; სათამაშო 
აპარატების გაქირავება და ლიზინგი; არკადუ-
ლი თამაშების მოწყობილობის დროებით გა-
ცემის მომსახურება; სურათების დროებით გა-
ცემის მომსახურება; ფოტოგრაფირება; მთარგ-
მნელების სამსახური; თარჯიმნის მომსახურება; 
საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამები 
რისკების მართვის სფეროში; მოწმობების გაცე-
მასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო და 
სასწავლო პროგრამები; ახალი ამბებით უზ-
რუნველყოფა; ლატარიით მომსახურება; კერძო 
მასწავლებლის მომსახურება; ზემოთ აღნიშ-
ნულ მომსახურებებთან დაკავშირებული კონ-
სულტაციები, ინფორმაცია და რჩევები. 
 

42 ‒ სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მათთან დაკავშირებული კვლევა და 
დიზაინი, სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიე-
რო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; 
კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრამული 
უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა; 
კვლევა და განვითარება, დაკავშირებული ნა-
ხევარგამტარებთან, ნახევარგამტარულ ინტე-
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გრირებულ სქემებთან, ნახევარგამტარულ მეხ-
სიერების ჩიპებთან, ნახევარგამტარულ მეხსიე-
რების კონტროლერებთან, ნახევარგამტარულ 
მეხსიერების ინტეგრირებულ სქემებთან, ნახე-
ვარგამტარულ პროცესორულ ჩიპებთან, ნახე-
ვარგამტარულ  პროცესორებთან, მიკროკონტ-
როლერებთან, მიკროკონტროლერის ბლოკებ-
თან, დაბალი სიმძლავრის მიკროკონტროლე-
რებთან, მიკროსქემებთან, კომპიუტერის ჩიპებ-
თან, CPU-თან (ცენტრალური პროცესორი), 
RISC-V კომპიუტერულ ჩიპებსა და ცენტრალურ 
პროცესორებთან, კომპიუტერის ჩიპებსა და ცენ-
ტრალურ პროცესორებთან ბრძანებათა აკრეფის 
არქიტექტურათან ერთად; პროგრამა, როგორც 
სერვისი (SaaS); კომპიუტერული მომსახურება 
ინტერნეტში ინფორმაციის, მონაცემების, დოკუ-
მენტებისა და გამოსახულებების გადაცემასთან 
დაკავშირებით; აპლიკაციური სერვისის მიმწო-
დებლის (ASP) მომსახურება, კერძოდ, მესამე 
პირების კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის აპლიკაციების ჰოსტინგი; აპლიკა-
ციური სერვისის მიმწოდებლის (ASP) მომსახუ-
რება, რომლებიც უზრუნველყოფენ პროგრამებს 
ვებ-კონფერენციების, აუდიო-კონფერენციების, 
ელექტრონული შეტყობინებების, დოკუმენტური 
თანამშრომლობის, ვიდეოკონფერენციისა და 
ხმოვანი და ზარის დამუშავების სფეროებში; 
მრავალჯერადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
აპლიკაციების ფუნქციური შეთავსებადობის 
გასაადვილებლად ონლაინ არაჩამოტვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება; ტექ-
ნიკური უზრუნველყოფის სამსახურები, რომლე-
ბიც დაკავშირებულია კომპიუტერულ პროგ-
რამულ უზრუნველყოფასთან და აპლიკაციებ-
თან, რომელთა მოწოდებაც ხდება ინტერნეტით, 
ელექტრონული ფოსტით და ტელეფონით; კომ-
პიუტერული მომსახურება, კერძოდ, რეგისტრი-
რებული მომხმარებლებისთვის ონლაინ საზო-
გადოების შექმნა დისკუსიებში მონაწილეობის 
მისაღებად, კოლეგებისგან, თანატოლებისგან 
უკუკავშირის მისაღებად, ვირტუალური კომუნე-
ბის შესაქმნელად, სოციალურ ქსელში ჩართვი-
სა და დოკუმენტების გასაცვლელად; კომპიუ-
ტერულ-ტექნოლოგიური რჩევები ინტერნეტ მო-
მხმარებლებისთვის მხარდაჭერის ცხელი ხაზის 
საშუალებით; კომპიუტერული მომსახურება, 
რომელიც დაკავშირებულია კომპიუტერულ ქსე-
ლებზე ინფორმაციის, საიტებისა და რესურსე-
ბის ინდექსების შექმნასთან; საძიებო სისტემე-
ბის უზრუნველყოფა; კომპიუტერების, ნოუთბუ-
ქის ტიპის კომპიუტერების, ლეპტოპის ტიპის 
კომპიუტერების, პორტატიული კომპიუტერების 
და ჯიბის კომპიუტერების შემუშავება; პირადი 
ციფრული თანაშემწეების და პირადი მედია 
ფლეერების შემუშავება; მობილური ტელეფონე-
ბისა და სმარტფონების შემუშავება; ციფრული 
კამერების შემუშავება; კომპიუტერული მომსა-

ხურება; კომპიუტერული პროგრამირება; კომპი-
უტერული ინტეგრაციის მომსახურება; კომპიუ-
ტერული ანალიზის მომსახურება; კომპიუტერუ-
ლი პროგრამირება ვირუსისგან დაცვასთან და-
კავშირებით; კომპიუტერული სისტემის პროგ-
რამული უზრუნველყოფის მომსახურება; კომპ-
იუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის შე-
მუშავება; კომპიუტერული სისტემის შემუშავე-
ბა; ვებ-გვერდების შემუშავება და განვითარება; 
მესამე პირთათვის ვებ-გვერდების ჰოსტინგი; 
კომპიუტერული აპლიკაციების პროგრამული 
უზრუნველყოფის ჰოსტინგი მონაცემთა ბაზები-
დან და კომპიუტერული ქსელებიდან ინფორმა-
ციის მოსაძებნად და მოსაპოვებლად; ტექნიკური 
ინფორმაციის მიწოდება საბოლოო მომხმარებ-
ლების კონკრეტული მოთხოვნით სატელეფონო 
ან გლობალური კომპიუტერული ქსელის სა-
შუალებით; საკონსულტაციო მომსახურება 
კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველყოფას-
თან დაკავშირებით; კომპიუტერული მომსახუ-
რება, რომელიც დაკავშირებულია კომპიუტე-
რულ მონაცემთა ბაზების და ვებსაიტების ინ-
დივიდუალურად მოძიებასთან; კომპიუტერული 
და ელექტრონული სიგნალის კოდირება და დე-
კოდირება; ფიზიკური მონაცემებისა და დოკუ-
მენტების ელექტრონულ მედიაფორმატში გარ-
დაქმნა; ტესტირებისა და შეფასების სამსახურე-
ბი; არქიტექტურული და საპროექტო მომსახუ-
რება; შენობების, ოფისებისა და ბინების ინტე-
რიერის დიზაინი; კომპიუტერული საინფორ-
მაციო მომსახურება; ქსელური საინფორმაციო 
მომსახურება, კერძოდ, კომპიუტერსა და ქსე-
ლებთან დაკავშირებული ტექნიკური ინფორმა-
ციის მიწოდება ბიზნესისა და ელექტრონული 
ვაჭრობის სფეროში; კომპიუტერული უსაფრ-
თხოების რისკის მართვის პროგრამების უზრუნ-
ველყოფა; კომპიუტერული უსაფრთხოების ინ-
ფორმაციასთან, ცოდნასა და ტესტირებასთან 
დაკავშირებული მომსახურება; ხარისხის უზ-
რუნველყოფის მომსახურება; კომპიუტერული 
მომსახურება დაკავშირეული საქმიანი ოპერა-
ციების სერტიფიცირებსათან და მათთან დაკავ-
შირებული ანგარიშების მომზადებასთან; წვდო-
მის კონტროლი (დაცვის მომსახურებაზე) კომ-
პიუტერებზე, ელექტრონულ ქსელებსა და მონა-
ცემთა ბაზებზე; მონაცემთა გადაცემის მომსა-
ხურების და ოპერაციების განხორციელების 
უსაფრთხოება კომპიუტერული ქსელების მომ-
სახურების მეშვეობით; კონსულტაცია მონაცემ-
თა უსაფრთხოების სფეროში; ტექნოლოგიური 
კონსულტაცია ტელეკომუნიკაციების უზრუნ-
ველყოფასთან დაკავშირებით; კომპიუტერიზე-
ბული საკომუნიკაციო ქსელის უსაფრთხოების 
სამსახურები; ინფორმაციის მიწოდება ინტერნე-
ტის, მსოფლიო ქსელის და კომპიუტერიზებული 
საკომუნიკაციო ქსელის უსაფრთხოების და მო-
ნაცემებისა და ინფორმაციის უსაფრთხო გადა-
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ცემის სფეროებთან დაკავშირებით; საკონსულ-
ტაციო მომსახურება ინტერნეტის, მსოფლიო 
ქსელის და კომპიუტერიზებული საკომუნიკაციო 
ქსელის უსაფრთხოების სერვისების, ინფორმა-
ციის უსაფრთხოების სერვისების სფეროებში; 
კომპიუტერული უსაფრთხოების ავთენტიფიკა-
ციის სამსახურები; ელექტრონული ხელმოწე-
რების ონლაინ დამოწმება; გარე მონაცემების 
სარეზერვო გადაწერა; კომპიუტერული ტექნო-
ლოგიისა და პროგრამირების შესახებ ინფორ-
მაციის მიწოდება ვებ-გვერდის საშუალებით; 
კარტოგრაფიის მომსახურება (რუკების შედგე-
ნა); ღრუბლოვანი გამოთვლა; ღრუბლოვანი 
ჰოსტინგის პროვაიდერის მომსახურება; არჩა-
მოტვირთვადი ღრუბელზე დაფუძნებული პროგ-
რამული უზრუნველყოფის და ღრუბლოვანი 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის 
დროებითი გამოყენების უზრუნველყოფა; მონა-
ცემთა ელექტრონული შენახვა; ვირტუალური 
კომპიუტერული სისტემების და ვირტუალური 
კომპიუტერული გარემოს უზრუნველყოფა ღრუ-
ბლოვანი კომპიუტერული საშუალებით; გასარ-
თობი პროგრამული უზრუნველყოფის გაქირა-
ვება; აუდიო მასალების, ვიდეო მასალების, 
ვიდეოების, მუსიკისა და გამოსახულებების ნა-
კადური გადაცემისათვის ონლაინ რეჟიმში არა-
ჩამოტვირთვადი კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფით და კომპიუტერული აპლიკა-
ციებით უზრუნველყოფა; ონლაინ რეჟიმში არა-
ჩამოტვირთვადი კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფა მომხმარებელთა ჯანმრთელო-
ბის მდგომარეობის ჩასაწერად და მონიტორინ-
გისთვის; ონლაინ რეჟიმში არაჩამოტვირთვადი 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა 
ჯანდაცვის სფეროში ინფორმაციის მისაწოდებ-
ლად;  ონლაინ რეჟიმში არაჩამოტვირთვადი კო-
მპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა მო-
მხმარებლების მედიცინის მუშაკებთან დასაკავ-
შირებლად; ზემოთ აღნიშნულ მომსახურებებ-
თან დაკავშირებული კონსულტაციები, ინფორ-
მაცია და რჩევები. 
 

44 ‒ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მომ-
სახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეობის 
და მეტყევეობის სფეროში; ფიზიოთერაპია; სი-
ლამაზის სალონებით მომსახურება; კანის მოვ-
ლა და კოსმეტიკური მკურნალობა; მასაჟით მო-
მსახურება; საზოგადოებრივი აბანოები; საპა-
რიკმახეროები, კოსმეტიკური კაბინეტები; კოს-
მეტიკური ნაწარმის შერჩევა ფიზიკური პირების 
სახელით; ინფორმაციით, რჩევებით და კონსულ-
ტაციებით უზრუნველყოფა კანის მოვლის, კოს-
მეტიკური მკურნალობის, კოსმეტიკური ნაწარ-
მის, ფარმაცევტული და სამედიცინო მომსახუ-
რების გამოყენების სფეროში ინტერნეტის, სა-
ტელეკომუნიკაციო მოწყობილობების და სხვა 

ელექტრონული საშუალებებით; საუნების უზ-
რუნველყოფა; სოლარიუმების და მზის აბაზა-
ნის მისაღები მერხებით უზრუნველყოფა; სხეუ-
ლის ფიტნეს-მომსახურება; ცხიმის მოშორებას-
თან დაკავშირებული მომსახურება; წონის დაკ-
ლებასთან დაკავშირებული მომსახურება; თმის 
მოვლასთან დაკავშირებული მომსახურება; 
ჯანდაცვის მომსახურება; მაკიაჟით მომსახურე-
ბა; ცვილით დეპილაცია; ორთოდონტული მომ-
სახურება; ექიმის მომსახურება ინტერაქტიურ 
რეჟიმში ჩამოსატვირთი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის ან აპლიკაციური პროგრამული უზ-
რუნველყოფის ან არაჩამოსატვირთი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის მეშვეობით; სამედიცინო-
საკონსულტაციო მომსახურება ინტერაქტიურ 
რეჟიმში ჩამოსატვირთი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის ან აპლიკაციური პროგრამული უზ-
რუნველყოფის ან არაჩამოსატვირთი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის მეშვეობით; სამედიცი-
ნო დახმარება; კონსულტაცია ჯანმრთელობის 
საკითხებში; ტელესამედიცინო მომსახურება; 
ინფორმაცია და რჩევები, დაკავშირებული სა-
მედიცინო პირობების პერსონალურ მენეჯმენ-
ტთან; სამედიცინო შეფასების მომსახურება; პა-
ციენტების ჯანმრთელობის პროგრესის მონი-
ტორინგი; კონსულტაციები, ინფორმაცია და 
რჩევები დაკავშირებული უველა ზემოთ აღნიშ-
ნულ მომსახურებასთან, ყველა შეტანილი 44-ე 
კლასში. 
 

45 ‒ იურიდიული მომსამსახურება; მატერიალუ-
რი საკუთრების და ინდივიდუალურ პირთა დაც-
ვის სამსახური; ინდივიდუალურ პირთა საჭი-
როებების დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა მი-
ერ გაწეული პერსონალური და სოციალური 
მომსახურება, კერძოდ, პირადი მძღოლით მომ-
სახურება, არასამედიცინო პირადი ზრუნვა მე-
სამე პირებისთვის როგორიცაა დაგეგმვა, ორ-
განიზება, კოორდინირება, მოწყობა და დახმა-
რება ინდივიდებისთვის, რათა მათ შეძლონ განა-
ხორციელონ  ყოველღიური დავალებები, პირა-
დი შეხსენების მომსახურება, პირადი დაცვით 
მომსახურება, სოციალური თანხლება; ონლაინ 
სოციალური ქსელური მომსახურება; დომენის 
სახელის რეგისტრაციის მომსახურება; კონ-
სულტაციები ინტელექტუალური საკუთრების 
სფეროში; ლიცენზირება ინტელექტუალური სა-
კუთრების სფეროში; ინტელექტუალური საკუთ-
რების სფეროში ლიცენზირებასთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები; სამრეწველო და ინტე-
ლექტუალური საკუთრების უფლებების გამოყე-
ნება და ლიცენზირება; ინტელექტუალური სა-
კუთრების უფლებების გამოყენება და ლიცენ-
ზირება დაკავშირებული ნახევარგამტარებთან, 
ნახევარგამტარულ ინტეგრირებულ სქემებთან, 
ნახევარგამტარულ მეხსიერების ჩიპებთან, ნახე-
ვარგამტარულ მეხსიერების კონტროლერებთან, 
ნახევარგამტარულ მეხსიერების ინტეგრირე-
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ბულ სქემებთან, ნახევარგამტარულ პროცესო-
რულ ჩიპებთან, ნახევარგამტარულ  პროცესო-
რებთან, მიკროკონტროლერებთან, მიკროკონ-
ტროლერის ბლოკებთან, დაბალი სიმძლავრის 
მიკროკონტროლერებთან, მიკროსქემებთან, კო-
მპიუტერის ჩიპებთან, CPU-თან (ცენტრალური 
პროცესორი), RISC-V კომპიუტერულ ჩიპებსა და 
ცენტრალურ პროცესორებთან, კომპიუტერის 
ჩიპებსა და ცენტრალურ პროცესორებთან ბრძა-
ნებათა აკრეფის არქიტექტურასთან ერთად; 
კომპიუტერის ჩიპების და ცენტრალური პროცე-
სორის პლატფორმების ლიცენზირება; კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყოფის და 
კომპიუტერული პროგრამების  გამოყენების ლი-
ზენზირება; ციფრული მონაცემების, უძრავი  და 
მოძრავი გამოსახულებების, აუდიოს და ტექსტე-
ბის ლიცენზირება; დომენის სახელების რეეს-
ტრის შექმნა, შეგროვება და ძალაში შენარჩუ-
ნება; იურიდიული კვლევა; იურიდიული დოკუ-
მენტების მომზადების მომსახურება; ლიცენზიე-
ბის იურიდიული ადმინისტრირება; სამართალ-
წარმოება; დავების მოგვარების ალტერნატიუ-
ლი სამსახურები; საარბიტრაჟო მომსახურება; 
დაცვის და უსაფრთხოების სამსახურები; პირა-
დი უსაფრთხოების სამსახურები; დაცვის 
(უსაფრთხოების) სამსახურის უზრუნველყოფა 
ცენტრალური ელექტრონული სადგურებით ბო-
როტმოქმედების, ქურდობის და ხანძრისგან 
დამცავი სისტემებისთვის; ბოროტმოქმედების 
და ქურდობის საწინააღმდეგო განგაშის სიგ-
ნალების მონიტორინგის სამსახურები, ხანძრისა 
და წყალდიდობის გამოვლენის მოწყობილო-
ბების და განგაშის სიგნალების მონიტორინგის 
სამსახურები; სახლის დალაგების სამსახურები; 
ბარგის შემოწმება უსაფრთხოების მიზნით; პი-
რადი გამოძიების სამსახურები; საკუთრების და 
ინდივიდების დაცვის (უსაფრთხოების) სამსახუ-
რები; სარიტუალო(დაკრძალვის) მომსახურება; 
ტანსაცმლის გაქირავება; სოციალური შრომის 
სამსახურები; გაცნობის სამსახურები; მტრედე-
ბის გაშვება სპეციალურ შემთვევებში;  ბალზა-
მირების სამსახურები; ზემოთ აღნიშნულ მომ-
სახურებებთან დაკავშირებული კონსულტაციე-
ბი, ინფორმაცია და რჩევები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107568 A 
(210) AM 107568 
(220) 2020 03 17 
(731) შპს „ჯეო ოლიმპი“ 

რ. ერისთავის ქ.16, თბილისი, საქართველო 
(540) 

 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 01.13.05; 01.13.10; 27.05.01; 27.05.19; 27.05.22 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო გამოყენებისთ-
ვის ვარგისი დიეტური და საკვები ნივთიერებები, 
დიეტური დანამატები ადამიანებისათვის. 
 

32 ‒ უალკოჰოლო სასმელები, კერძოდ, გაზიანი 
სასმელები, ენერგეტიკული სასმელები, სპორ-
ტული სასმელები, ბოსტნეულის სასმელები, ხი-
ლის წვენები, ბოსტნეულის წვენები, არომატი-
ზირებული წყლები, არომატიზირებული ხილი-
სა და ბოსტნეულის წვენები და სასმელი წყალი; 
სიროფები, ფხვნილები, კონცენტრატები და სხვა 
მასალები გაზიანი სასმელების, ენერგეტიკული 
სასმელების, სპორტული სასმელების, ხილის 
სასმელების, ბოსტნეულის სასმელების, უალკო-
ჰოლო ხილის წვენების, ბოსტნეულის წვენების, 
არომატიზირებული წყლებისა და არომატიზი-
რებული ხილის და ბოსტნეულის წვენების და-
სამზადებლად; შუშხუნა ტაბლეტები გამოყენე-
ბული გაზიანი სასმელების, ენერგეტიკული სას-
მელებისა და სპორტული სასმელების დასამზა-
დებლად; პროტეინის ფხვნილი, ამინომჟავები, 
ვიტამინები, მინერალები და ბალახები, რომე-
ლიც იყიდება, როგორც გაზიანი სასმელების, 
ენერგეტიკული სასმელების, სპორტული სასმე-
ლების, ხილის სასმელებისა და ბოსტნეულის 
სასმელების განუყოფელი კომპონენტი. 
 

35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმი-
ნისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107573 A 
(210) AM 107573 
(220) 2020 03 17 
(731) დინგთოკ ჰოლდინგ (კაიმანი) ლიმიტიდ 

ვისტრა (კაიმანი) ლიმიტიდ, საფოსტო  
ყუთი 31119 გრანდ პავილიონი, ჰიბისკუს  
ვეი, 802 ვესტ ბეი როუდი, გრანდ კაიმანი,  
KY1 - 1205, კაიმანის კუნძულები 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
9 ‒ სამეცნიერო, კვლევითი, სანავიგაციო, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, აუდიოვი-
ზუალური, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგ-
ნალო, აღმომჩენი, საკონტროლო, დასაკვირვე-
ბელი, სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები; დენის გადაცემის, განა-
წილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგული-
რების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენ-
ტები; ხმის, გამოსახულების ან მონაცემების 
ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარა-
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ტურა; ჩაწერილი და ჩამოსატვირთი მედია, ცა-
რიელი  ციფრული ან მსგავსი ჩასაწერი და შე-
სანახი მედია; მონაცემების მაგნიტური მატარებ-
ლები; ჩამწერი დისკები; მექანიზმები მონეტებზე 
მომუშავე აპარატებისთვის; სალაროს აპარატე-
ბი, საანგარიშო მანქანები, მონაცემების დასა-
მუშავებელი მოწყობილობები და კომპიუტერე-
ბი; კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილო-
ბები; მყვინთავის სამოსი, მყვინთავის ნიღბები, 
მყვინთავის ყურსაცობები, ცხვირის სამაგრები 
მყვინთავებისა და მოცურავეებისთვის, მყვინთა-
ვის ხელთათმანები, სასუნთქი აპარატურა 
წყალქვეშა ცურვისთვის; კომპიუტერული პროგ-
რამები; კოპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა აპლიკაციების სახით მობილური მოწყო-
ბილობის და კომპიუტერებისთვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის აპლიკაციები მობილურ 
მოწყობილობებთან გამოსაყენებლად; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ელექტრონული გადახ-
დების დასამუშავებლად მესამე პირებისთვის და 
მესამე პირებისგან ელექტრონული გადახდების 
დასამუშავებელი  პროგრამული უზრუნველყო-
ფა;  ამოცნობის პროგრამული უზრუნველყოფა; 
ინტერნეტით მოწოდებული კომპიუტერის პროგ-
რამული უზრუნველყოფა; ონლაინ ელექტრო-
ნული გამოცემები (ჩამოსატვირთი ინტერნეტი-
დან ან კომპიუტერული ქსელიდან ან კომპიუტე-
რულ მონაცემთა ბაზიდან); სწრაფი შეტყობი-
ნების პროგრამული უზრუნველყოფა; ფაილების 
გაზიარების პროგრამული უზრუნველყოფა; კავ-
შირის პროგრამული უზრუნველყოფა  მონა-
ცემების, აუდიოს, ვიდეოს, გამოსახულებების და 
გრაფიკის ელექტრონული გზით გაცვლისთვის 
კომპიუტერის, მობილურის, უსადენი და სატე-
ლეკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსა-
ხულებების, გრაფიკის, აუდიოს, ვიდეოს და 
ტექსტის დამუშავებისთვის; ჩამოსატვირთი კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ინ-
ტერნეტით ინფორმაციის, მონაცემების, ხმის და 
გამოსახულებების ელექტრონული გადაცემის 
დახმარების მიზნით; კომპიუტერული აპლიკა-
ციები აუდიო-მასალების, ვიდეო-მასალების, ვი-
დეო, მუსიკის და გამოსახულებების ნაკადურ 
რეჟიმში გადასაცემად; ციფრული მედიის პირ-
დაპირი აღწარმოების მოწყობილობები; ჩამო-
სატვირთი კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფა, რომელიც მომხმარებელს აძლევს 
მონაწილეობა მიიღოს ინტერნეტ-ტექნოლო-
გიაზე დაფუძნებულ შეხვედრებსა და სასწავლო 
კურსებში, მონაცემებთან, დოკუმენტებთან, გა-
მოსახულებებთან და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის აპლიკაციებთან წვდომის შესაძლებლო-
ბით ვებ-ბროუზერების მეშვეობით; ჩამოსატვირ-
თი კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა დისტანციურ კომპიუტერებთან და კომპიუ-
ტერულ ქსელებთან წვდომის, დათვალიერების 

და კონტროლის უზრუნველსაყოფად; ჩამოსატ-
ვირთი „ღრუბლოვანი“ კომპიუტერული პროგრა-
მული უზრუნველყოფა; ჩამოსატვირთი „ღრუ-
ბელზე“ დაფუძნებული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა (ინტერნეტიდან ჩამოსატვირთი  პრო-
გრამული უზრუნველყოფის ჩათვლით); ციფრუ-
ლი მუსიკა (ინტერნეტიდან ჩამოსატვირთი); ჩა-
მოსატვირთი თამაშები, სურათები, კინოსურა-
თები, ფილმები და მუსიკა; კომპიუტერული, ელ-
ექტრონული და ვიდეო თამაშების პროგრამები 
და პროგრამული უზრუნველყოფა (ინტერნეტი-
დან ჩამოსატვირთი  პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის ჩათვლით); ჩამოსატვირთი ელექტრონუ-
ლი გამოცემები ჟურნალების, სტატიების, ბუკ-
ლეტების, ბროშურების, ცხრილების, საინს-
ტრუქციო მასალების სახით, დაკავშირებული 
ისეთ სფეროსთან, როგორიცაა ბიზნესი, ელექ-
ტრონული ვაჭრობა, საინფორმაციო ტექნოლო-
გიები, ღრუბლოვანი გამოთვლები, ტელეკომუ-
ნიკაცია, ინტერნეტი, ბიზნეს და ელექტრონული 
ვაჭრობის სწავლება, ბიზნესის, გაყიდვების, 
მარკეტინგული და საფინანსო მენეჯმენტი; ნა-
ხევარგამტარები; ნახევარგამტარული ინტეგრა-
ლური სქემები; ნახევარგამტარული მეხსიერე-
ბის ჩიპები; ნახევარგამტარული მეხსიერების 
კონტროლერები; ნახევარგამტარული მეხსიერე-
ბის ინტეგრალური სქემები;  ნახევარგამტა-
რული პროცესორის მიკროსქემები; ნახევარგამ-
ტარული პროცესორები; მიკროკონტროლერები; 
მიკროკონტროლერის ბლოკები; დაბალი ძაბვის 
მიკროკონტროლერები; ინტეგრალური მიკრო-
სქემები; კომპიუტერული ჩიპები; CPU (ცენტრა-
ლური პროცესორები); RISC-V კომპიუტერული 
ჩიპები და ცენტრალური პროცესორები; კომპიუ-
ტერული ჩიპები და ცენტრალური პროცესორები 
ბრძანებათა  სისტემის არქიტექტორით; კომპიუ-
ტერის პერიფერიული მოწყობილობები; ნოუთ-
ბუქები; ლეპტოპები; პორტატიული კომპიუტერე-
ბი; ჯიბის კომპიუტერები; პლანშეტები; პირადი 
ციფრული ასისტენტები; პირადი მედია პლეერე-
ბი; მობილური ტელეფონები; სმარტფონები; 
ციფრული ფოტოაპარატები, კამერები; ბატარეე-
ბი, ბატარეების დამმუხტველები; ავტომატიზი-
რებული(კომპიუტერული) სამუშაო სადგურები; 
კომპიუტერის სერვერები; კომპიუტერული და 
სატელეკომუნიკაციო ქსელების ტექნიკური უზ-
რუნველყოფა; კომპიუტერული ქსელის ადაპრო-
ტორები, გადამრთველები, როუტერები და ჰაბე-
ბი; უსადენო და სადენიანი მოდემები და კავ-
შირის ბარათები და მოწყობილობები; ლეპტო-
პის დამჭერები, კომპიუტერის ჩანთები; ცეცხ-
ლმქრობი აპარატები; კომპიუტერის ტექნიკური 
და პროგრამულ-აპარატურული უზრუნველყო-
ფა; ავტომობილის სანავიგაციო სისტემა; კომ-
პაქტდისკები; სატელეკომუნიკაციო აპარატურა; 
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თაგვის ქვეშსადებები; მობილური ტელეფონის 
ყურმილები; მობილური ტელეფონის აქსესუარე-
ბი; განგაშის სისტემები; სათვალთვალო კამე-
რები; მობილური რადიო და სატელევიზიო მა-
უწყებლობის ბლოკები; სატელევიზიო მაუწყებ-
ლობის მოწყობილობა; ფოტოკამერები, კამერე-
ბი; ვიდეო-კამერები; თავის ტელეფონები; საყუ-
რისები; ხმამაღლამოლაპარაკეები; გლობალუ-
რი პოზიციონერების სისტემების (GPS) აპარა-
ტურა და მოწყობილობები; თხევად-კრისტალუ-
რი ეკრანები სატელეკომუნიკაციო და ელექ-
ტრონული მოწყობილობებისთვის; ტელევიზო-
რის ბლოკ-მისადგამები; დისტანციური მართვის 
პულტები; მონაცემების შენახვის პროგრამები; 
სათვალეები და მზის სათვალეები; ელექტრონუ-
ლი საგზაო ნიშნები; კოდირებული ან მაგნიტუ-
რი საბანკო, საკრედიტო, სადებეტო, განაღდე-
ბის, გადახდის, სატელეფონო და საიდენტიფი-
კაციო ბარათები; საბანკო ავტომატები, ბანკო-
მატები; კომპიუტერის პროგრამული აპლიკაციე-
ბი, ჩამოსატვირთი; ელექტრონული წიგნის 
წამკითხველები; ტონერ-კარტრიჯები, ცარიელი 
პრინტერებისა და ფოტოასლის გადამღები აპა-
რატურისთვის; ბავშვის სამეთვალყურეო მონი-
ტორები; ბავშვის ვიდეო-სამეთვალყურეო მონი-
ტორები; ობიექტივის „ბლენდა~ კოდირებული 
გასაღები-ბარათები; 3D სათვალეები; მეხსიერე-
ბის ბარათები ვიდეო-თამაშების აპარატების-
თვის; ჩამოსატვირთი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა მომხმარებლების ჯანმრთელობის მდგო-
მარეობის ჩასაწერად და საკონტროლოდ; ჩამო-
სატვირთი აპლიკაციური პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა მობილური და უსადენო მოწყობილო-
ბებისთვის მომხმარებლების ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის ჩასაწერად და საკონტროლოდ; 
ჩამოსატვირთი აპლიკაციური პროგრამული უზ-
რუნველყოფა მობილური და უსადენო მოწყობი-
ლობებისთვის ჯანმრთელობის სფეროსთან და-
კავშირებული ინფორმაციის მისაწოდებლად; 
ჩამოსატვირთი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ჯანმრთელობის სფეროსთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის მისაწოდებლად; ჩამოსატვირთი 
პროგრამული უზრუნველყოფა მომხმარებლების 
სამედიცინო მუშაკებთან დასაკავშირებლად; ჩა-
მოსატვირთი აპლიკაციური პროგრამული უზ-
რუნველყოფა მობილური და უსადენო მოწყობი-
ლობებისთვის მომხმარებლების სამედიცინო 
მუშაკებთან დასაკავშირებლად. 
 

35 ‒ რეკლამა; საქმიანობის მენეჯმენტი; საქმია-
ნობის ადმინისტირება; საოფისე სამსახური; 
მესამე პირების საქონელსა და მომსახურებაზე 
ბიზნეს ინფორმაციის გავრცელება ადგილობ-
რივი და გლობალური კომპიუტერული ქსელე-
ბის მეშვეობით; კონსულტაციები ბიზნესის სფე-
როში დაკავშირებული გლობალურ კომპიუტე-
რულ ქსელში ვებ-გვერდით უზრუნველყოფას-
თან, რომლის მეშვეობითაც მესამი პირებს შეუძ-

ლიათ საქონლის და მომსახურების, გაყიდვების 
ადგილის შეთავაზება და მიღება, სტატუსის გა-
ნსაზღვრა სავაჭრო ლიდერების და შეკვეთების 
განხორციელების თაობაზე, საქმიანი კონტაქ-
ტების დადება და ოპერაციების განხორციელე-
ბა; კომპიუტერიზებული ონლაინ შეკვეთების 
უზრუნველყოფის მომსახურება; კონსულტაციე-
ბი ბიზნესის სფეროში, დაკავშირებული  ელექ-
ტრონული ბაზრის მუშაობასთან საქონლის და 
მომსახურების მყიდველებისა და გამყიდველე-
ბისთვის გლობალურ კომპიუტერულ ქსელში; 
დახმარება ბიზნესის სფეროში, დაკავშირებული 
ბიზნეს-ოპერაციების გაადვილებასთან ადგი-
ლობრივი და გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლების მეშვეობით; გაყიდვებთან, ბიზნესთან, 
რეკლამასთან და წახალისებასთან დაკავშირე-
ბული ინფორმაციით უზრუნველყოფა გლობა-
ლური კომპიუტერული  ქსელის და ინტერნეტის 
მეშვეობით; ბიზნესის ადმინისტრირება ინტერ-
ნეტში განხორციელებული გაყიდვების დასამუ-
შავებლად; ონლაინ ვაჭრობის სერვისები, რომ-
ლებიც დაკავშირებულია ელექტრონულ აუქ-
ციონებთან და მასთან დაკავშირებულ ონლაინ 
ბიზნესის შეფასების უზრუნველყოფასთან; 
ელექტრონულ კომერციასთან დაკავშირებული; 
ბიზნესის მართვის სამსახურები; ერთგულების 
და სტიმულირების სქემების ორგანიზება, მუ-
შაობა და ზედამხედველობა; სატელევიზიო და 
რადიო რეკლამების წარმოება; საბუღალტრო 
აღრიცხვა; აუქციონით გაყიდვა; ბაზრობები; 
საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; მონაცემე-
ბის დამუშავება; ბიზნეს-ინფორმაციით უზრუნ-
ველყოფა; სარეკლამო სააგენტოების სამსახუ-
რები; მონაცემთა ბაზის მართვა; კომპიუტერის 
მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის შეგროვება; 
ბიზნეს-კონსულტაციებით მომსახურება; ბიზ-
ნეს-პროექტების მართვის სამსახურები; ბაზრის 
კვლევის სამსახურები; საერთაშორისო იმპორ-
ტისა და ექსპორტის სააგენტოებით მომსახურე-
ბა; სარეკლამო სივრცის გაქირავება კავშირის 
საშუალებებზე; მესამე პირების ვებ-გვერდის 
ცნობარებით უზრუნველყოფა საქმიანი ოპერა-
ციების გაიოლების მიზნით; მესამე პირების 
საქონლის და მომსახურების ლიცენზირების 
კომერციული ადმინისტრირება; მონაცემების 
კომპიუტერული დამუშავება; მომსახურება და-
კავშირებული გაყიდვების, ბიზნესის და სარეკ-
ლამო ინფორმაციასთან; ტელეფონზე პასუხი 
(მესამე პირებისთვის); პერსონალის მართვა; სა-
ქონლის პრეზენტაცია კავშირის მედია-საშუა-
ლებებზე საცალო ვაჭრობის მიზნით; ყიდვა-
გაყიდვის სააგენტოები; საქონლის შერჩევა და 
შეძენა ინდივიდებისა და ბიზნესისთვის; შეკვე-
თების სერვისები მესამე პირებისთვის; მდივნის 
მომსახურება; გამოფენების მოწყობა კომერციუ-
ლი ან სარეკლამო მიზნით; ბიზნეს-დახმარების 
მომსახურება, დაკავშირებული საფოსტო სიე-
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ბის შეგროვებასა და გაქირავებასთან; ბიზნეს-
გამოძიება; ბიზნეს-საცნობარო მომსახურება და 
პერსონალის განთავსება; იმპორტ-ექსპორტის 
საკლირინგო სააგენტოები (იმპორტ-ექსპორტის 
სააგენტოს მომსახურება); გაზეთებზე ხელმო-
წერის სააგენტოები; საოფისე მოწყობილობების 
გაქირავება; მომხმარებელთა ურთიერთობების 
მენეჯმენტი; ბიზნესის მართვისა და ადმინის-
ტრირების სამსახურები, დაკავშირებული სპონ-
სორობის პროგრამებთან; სააღრიცხვო მომსა-
ხურება; ქველმოქმედება, კერძოდ, მოხალისეე-
ბის პროგრამების და საზოგადოების მომსახუ-
რების პროექტების ორგანიზება და განხორციე-
ლება; სავაჭრო სტენდების გაქირავება; კომერ-
ციული და ბიზნეს-საკონტაქტო ინფორმაციით 
უზრუნველყოფა; საძიებო სისტემის ოპტიმიზა-
ცია; ვებ-გვერდის მოძრაობის ოპტიმიზაცია; კო-
მერციული საშუამავლო მომსახურება; ბიზნე-
სის მართვა უშტატო მომსახურების მიმწოდებ-
ლებისთვის; კომერციულ ოპერაციებთან დაკავ-
შირებული მოლაპარაკებები და დასკვნები მე-
სამე პირებისთვის; მონაცემების განახლება და 
შენახვა კომპიუტერის მონაცემთა ბაზებში; სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული ქიმიკატებთან, რომლე-
ბიც განკუთვნილია მრეწველობაში, მეცნიერე-
ბაში და ფოტოგრაფიაში, ასევე, სოფლის მეურ-
ნეობაში, მებაღეობასა და მეტყევეობაში, დაუმუ-
შავებელ ხელოვნურ ფისებში, დაუმუშავებელ 
პლასტმასში, კომპოსტში, სასუქებში გამოსაყე-
ნებლად; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომ-
სახურება, ყველა დაკავშირებული საღებავებ-
თან, ლაქებთან, ლითონის კოროზიისა და მერქ-
ნის დაშლისაგან დამცავ ნივთიერებებთან, სა-
ღებავებთან, მელანთან ბეჭდვისთვის, ნიშანდე-
ბისთვის და გრავიურებისთვის, ნედლ ბუნებრივ 
ფისებთან, ლითონებთან, კილიტის და ფხვნი-
ლის სახით გამოყენებული მხატვრობაში, დეკო-
რაციაში, ბეჭდვაში და ხელოვნებაში; საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული არასამედიცინო დანიშნულე-
ბის კოსმეტიკურ ნაწარმთან და ტუალეტის სა-
შუალებებთან, არასამედიცინო დანიშნულების 
კბილის პასტებთან და ფხვნილებთან, პარფიუ-
მერიასთან, ეთერულ ზეთებთან, ოთახის სურნე-
ლოვან პრეპარატებთან, მათეთრებელ და სხვა 
საშუალებებთან რეცხვისათვის, პრეპარატებთან 
წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და 
ხეხვისათვის; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ფარმა-
ცევტულ, სამედიცინო და ვეტერინარულ პრეპა-
რატებთან, სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიე-
ნურ პრეპარატებთან, დიეტურ საკვებსა და სა-
მედიცინო და ვეტერინარულ ნივთიერებებთან, 
ბავშვთა კვებასთან, ადამიანებისა და ცხოვე-
ლებისთვის განკუთვნილ დიეტურ  დანამატებ-
თან, სალბუნებთან, გადასახვევ მასალასთან, 

პირველადი დახმარების კომპლექტებთან, კბი-
ლის დასაბჯენ მასალასთან, სტომატოლოგიურ 
ცვილთან, მადეზინფიცირებელ საშუალებებ-
თან, პარაზიტების გასანადგურებელ საშუალე-
ბებთან, ფუნგიციდებთან, ჰერბიციდებთან; სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული ჩვეულებრივ ლითონებ-
თან და მათ შენადნობებთან, მადანთან, ლითო-
ნის სამშენებლო მასალასთან შენობა-ნაგებო-
ბებისთვის, ლითონის გადასატან კონსტრუქ-
ციებთან, ჩვეულებრივ ლითონის არაელექ-
ტრულ კაბელებსა და სადენებთან, რკინა-კავე-
ულთან, ლითონის სათავსოებთან დასაწყობე-
ბისა და ტრანპორტირებისთვის, სეიფებთან; სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული მანქანებსა და ჩარხებ-
თან,  მექანიკურ ინსტრუმენტებთან, მოტორებ-
თან და ძრავებთან (მიწისზედა სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა), მა-
ნქანათა გადაბმისა და გადაცემის ელემენტებ-
თან (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებები-
სათვის განკუთვნილის გარდა); საცალო და სა-
ბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავ-
შირებული სასოფლო-სამეურნეო იარაღებთან 
(განსხვავებული ხელის იარაღებისაგან), ინკუ-
ბატორებთან, სავაჭრო ავტომატებთან, სამზა-
რეულოს ელექტროაპარატებთან, დაგვასთან, 
დასუფთავებასთან, სარეცხ მანქანებთან; საცა-
ლო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყვე-
ლა დაკავშირებული ხელის იარაღებთან და 
ინსტრუმენტებთან (ხელით სამართავი), მჭრელ 
ინსტრუმენტებთან, ცივ იარაღებთან (ცეცხლ-
სასროლის გარდა), სამართებლებთან, ელექ-
ტროსამართებლებთან; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-
ლი სამეცნიერო, სანავიგაციო, გეოდეზიურ, 
ფოტოგრაფიულ, კინემატოგრაფიულ, ოპტიკურ, 
ამწონ, საზომ, სასიგნალო, შემოწმების (კონ-
ტროლის), სამაშველო და სასწავლო აპარატუ-
რასა და ინსტრუმენტებთან, დენის გადაცემის, 
განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგუ-
ლირების ან მართვის აპარატურასა და ინს-
ტრუმენტებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრო-
ბით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ხმის 
ან გამოსახულების ჩამწერ, გადამცემ ან აღმ-
წარმოებელ აპარატურასთან, ინფორმაციის მაგ-
ნიტურ მატარებლებთან, ჩამწერ დისკებთან, 
მონეტებზე მომუშავე აპარატების მექანიზმებ-
თან, სალაროს აპარატებთან, გამომთვლელ მან-
ქანებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მო-
მსახურება, ყველა დაკავშირებული მონაცემე-
ბის დამუშავების მოწყობილობასა და კომპიუ-
ტერებთან, კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფასთან, მობილური მოწყობილობების და 
კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის 
აპლიკაციებთან, მობილურ მოწყობილობებთან 
გამოყენებულ პროგრამული უზრუნველყოფის 
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აპლიკაციებთან, ელექტრონული გადახდების 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, ამოცნობის 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, ელექტრო-
ნულ გამოცემებთან (ჩამოტვირთვადი); საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული შეტყობინების სწრაფი გადა-
ცემის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, ფაი-
ლების გაზიარების პროგრამულ უზრუნველ-
ყოფასთან, პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, 
განკუთვნილი მონაცემების, აუდიოს, ვიდეოს, 
გამოსახულებების და გრაფიკის ელექტრონული 
გაცვლისა და გაზიარებისთვის კომპიუტერის, 
მობილური, უსადენო და სატელეკომუნიკაციო 
ქსელების მეშვეობით, კომპიუტერულ პროგრა-
მულ უზრუნველყოფასთან გამოსახულების, 
გრაფიკის, აუდიოს, ვიდეოს და ტექსტის დამუ-
შავებისთვის; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ჩამოტ-
ვირთვად კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფასთან, რომელიც მომხმარებელს აძ-
ლევს საშუალებას, მონაწილეობა მიიღოს ვებ-
შეხვედრებში და  ჯგუფებში, კომპიუტერულ 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, კომპიუტე-
რებსა და კომპიუტერულ ქსელებთან, ღრუბლო-
ვან კომპიუტერულ პროგრამასთან, კომპიუტე-
რულ პერიფერიულ მოწყობილობებთან დისტან-
ციური წვდომისთვის, დათვალიერებისა და კონ-
ტროლისთვის; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ნახევარ-
გამტარებთან, ნახევარგამტარულ ინტეგრალურ 
სქემებთან, ნახევარგამტარულ მეხსიერების ჩი-
პებთან, ნახევარგამტარულ მეხსიერების კონ-
ტროლიორებთან, ნახევარგამტარულ მეხსიერე-
ბის ინტეგრალურ სქემებთან, ნახევარგამტა-
რულ პროცესორის ჩიპებთან, ნახევარგამტა-
რულ პროცესორებთან, მიკროკონტროლიორებ-
თან, მიკროკონტროლერის ბლოკებთან, დაბალ-
ძაბვიან მიკროკონტოლიორებთან,  მიკროსქე-
მებთან, კომპიუტერის ჩიპებთან; საცალო და სა-
ბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავ-
შირებული CPU-თან (მთავარ პროცესორთან), 
RISC-V კომპიუტერის ჩიპებთან და მთავარ პრო-
ცესორებთან, კოპიუტერის ჩიპებთან და მთავარ 
პროცესორებთან ბრძანებათა ნაკრების არქი-
ტექტურით; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული პირად 
ციფრულ დამხმარეებთან, პირად მედია პლეე-
რებთან, მობილურ ტელეფონებთან, სმარტფო-
ნებთან, ციფრულ კამერებთან, ბატარეებთან, 
ბატარეის დამტენებთან, კომპიუტერის სერვე-
რებთან, კომპიუტერის და ტელეკომუნიკაციების 
ქსელურ ტექნიკურ უზრუნველყოფასთან, კომ-
პიუტერის ქსელის ადაპტორებთან, გადამრთვე-
ლებთან, როუტერებთან და ჰაბებთან, უსადენო 
და სადენიან მოდემებთან და კავშირის ბარა-
თებსა და მოწყობილობებთან, ლეპტობის დამჭე-
რებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომ-

სახურება, ყველა დაკავშირებული კომპიუტერის 
ჩანთებთან, ხანძარსაწინააღმდეგო აპარატებ-
თან, კომპაქტურ დისკებთან, ციფრულ მუსიკას-
თან (ჩამოტვირთვად), სატელეკომუნიკაციო აპა-
რატურასთან, მაუსის ქვეშსადებებთან, მობი-
ლური ტელეფონის აქსესუარებთან, ჩამოტვირთ-
ვად თამაშებთან, სურათებთან, კინოსურათებ-
თან, ფილმებთან და მუსიკასთან, განგაშის სის-
ტემებთან, სათვალთვალო კამერებთან; საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული  მობილურ რადიო და სატე-
ლევიზიო მაუწყებლობის ბლოკებთან, სატელე-
ვიზიო მაუწყებლობის მოწყობილობასთან, 
გლობალური პოზიციონერების სისტემების 
(GPS) აპარატურასა და მოწყობილობებთან, მო-
ნაცემთა შენახვის პროგრამებთან, სათვალეებსა 
და მზის სათვალეებთან, ელექტრონულ საგზაო 
ნიშნებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული კოდირე-
ბულ ან მაგნიტურ ბანკის საკრედიტო, სადებე-
ტო, გადახდის და საიდენტიფიკაციო ბარათებ-
თან, ავტომატურ სალარო აპარატებთან, ბანკო-
მატებთან, ელექტრონულ წიგნის წამკითხვე-
ლებთან, შეუვსებელ ტონერ-კარტრიჯებთან 
პრინტერებისა და ასლის გადამღები მანქანების-
თვის, ბავშვის მონიტორებთან, ობიექტივის 
„ბლენდასთან“, კოდირებულ გასაღებ ბარათებ-
თან, 3D სათვალეებთან, მეხსიერების ბარათებ-
თან ვიდეოთამაშის ავტომატებისთვის, მაგნი-
ტებთან, დამცავ ტანსაცმელთან, დამცავ შლე-
მებთან, დამცავ ხელთათმანებთან, დამცავ ფეხ-
საცმელთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ქირურგი-
ულ, სამედიცინო, სტომატოლოგიურ და ვეტერი-
ნარულ აპარატებსა და ინსტრუმენტებთან, ხე-
ლოვნურ კიდურებთან, თვალებთან და კბილებ-
თან, ორთოპედიულ ნაწარმთან, ნაკერის დასა-
დებ მასალასთან, ინვალიდებისთვის ადაპტირე-
ბულ თერაპიულ და დამხმარე მოწყობილობებ-
თან, სამასაჟე მოწყობილობასთან, აპარატურას-
თან, მოწყობილობასთან და საგნებთან ჩვილე-
ბისთვის, სექსუალური აქტიურობის აპარატუ-
რასთან, მოწყობილობებსა და ნივთებთან; საცა-
ლო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყვე-
ლა დაკავშირებული ცხელი ჰაერის თერაპიულ 
აპარატურასთან, სამედიცინო დანიშნულების 
ელექტროსაბნებთან, სამედიცინო დანიშნულე-
ბის სატესტო აპარატურასთან, სისხლის შემოწ-
მების აპარატურასთან, სასმენ აპარატურასთან 
სმენადაქვეითებულთათვის, სმენის დამცავ 
აპარატურასთან, სამედიცინო დანიშნულების 
ელექტოსაბნებთან, სამედიცინო დანიშნულების 
დიაგნოზის აპარატურასთან, კიდურების, თვა-
ლის და კბილის პროტეზებთან, დამხმარე სახ-
ვევებთან, ბავშვის ბოთლებთან, საწოვრებთან 
ბავშვის საკვები ბოთლებისთვის, ენის სკრეპე-
რებთან (საფხეკი); საცალო და საბითუმო ვაჭ-
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რობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული 
განათების, გათბობის, გაგრილების, ორთქლ-
წარმოქმნის, საკვების თბურად მომზადების, 
გაშრობის, ვენტილაციის, წყალმომარაგების და 
სანიტარულ-ტექნიკური მიზნების აპარატურასა 
და მოწყობილობებთან; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-
ლი სატრანსპორტო საშუალებებთან, ხმელეთ-
ზე, ჰაერში და წყალზე გადასაადგილებელ აპა-
რატურასთან, ველოსიპედებთან, სატრანსპორ-
ტო საშუალებების ნაწილებსა და აქსესუარებ-
თან, ველოსიპედის ნაწილებსა და აქსესუარებ-
თან, ავტოსავარძლებთან ბავშვებისთვის, სატ-
რანსპორტო საშუალებების სავარძლის უსაფრ-
თხოების ღვედებთან, საბურავებთან, საბურავის 
საკერებელ/სადებებთნ, საბურავის შალითებ-
თან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსა-
ხურება, ყველა დაკავშირებული ცეცხლსას-
როლ იარაღთან, საბრძოლო მასალასთან და 
ჭურვებთან, ფეთქებად ნივთიერებებთან, ფეირ-
ვერკებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ძვირფას 
ლითონებსა და მათ შენადნობებთან, საიუველი-
რო ნაწარმთან, ძვირფას და ნახევრადძვირფას 
ქვებთან, დროის აღმრიცხველ და სხვა ქრონო-
მეტრულ ხელსაწყოებთან; საცალო და საბითუ-
მო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირე-
ბული მუსიკალურ ინსტრუმენტებთან, ნოტების 
და მუსიკალური ინსტრუმენტების სადგამებთან, 
სადირიჟორო ჯოხებთან; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-
ლი ქაღალდსა და მუყაოსთან, ნაბეჭდ მასალას-
თან, საამკინძაო მასალასთან, ფოტოსურათებ-
თან, საკანცელარიო და საოფისე ნივთებთან 
(ავეჯის გარდა), საკანცელარიო ან საყოფაც-
ხოვრებო დანიშნულების მწებავ ნივთიერებებ-
თან, სახატავ მასალასა და მხატვართა და გრა-
ფიკოსთა საკუთნოსთან, სახატავ ფუნჯებთან; 
საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული სასწავლო მასალასა და 
თვალსაჩინოებასთან, პლასტმასის ფურცლებ-
თან, ფოტოფირებთან და გასახვევ და შესაფუთ 
მასალასთან და ჩანთებთან, შრიფტებთან, ტიპო-
გრაფიულ კლიშეებთან, სადებეტო ბარათებთან, 
საკრედიტო ბარათებთან, გადახდის ბარათებ-
თან, სატელეფონო ბარათებთან და საიდენტი-
ფიკაციო ბარათებთან, გარდა კოდირებული და 
მაგნიტური ბარათებისა, მომხმარებლის ინს-
ტრუქციებთან, ქაღალდის ცხვირსახოცებთან, 
ქაღალდის მოდელებსა და ფიგურებთან, გვერ-
დის დამჭერებთან, ქაღალდის ხელსახოცებთან, 
ქაღალდის ტილოებთან, წვეულების ქაღალდის 
დეკორაციებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრო-
ბით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ტყავ-
თან და ტყავის იმიტაციასთან, ცხოველების 
ტყავთან და ბეწვეულთან, სამგზავრო სკივრებსა 
და ჩემოდნებთან, საფულეებთან და ქისებთან, 

ქოლგებსა და პარასოლებთან, ხელჯოხებთან, 
შოლტებთან, მათრახებთან, ცხოველთა აღკაზ-
მულობასა და უნაგირებთან, საყელურებთან, სა-
ბელებსა და ცხოველთა სამოსთან; საცალო და 
საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა და-
კავშირებული ავეჯთან, სარკეებთან, სურათის 
ჩარჩოებთან, არალითონურ კონტეინერებთან 
დასაწყობებისა და ტრანსპორტირებისთვის; სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული საყოფაცხოვრებო და 
სამზარეულო ნივთებსა და ჭურჭელთან, სამზა-
რეულოს და სუფრის ჭურჭლეულობასთან ჩანგ-
ლების, დანების და კოვზების გარდა, სავარცხ-
ლებთან, ღრუბლებთან და ჯაგრისებთან (სახა-
ტავი ფუნჯების გარდა), ჯაგრისის დასამზადე-
ბელ მასალებთან, ინსტრუმენტებთან წმენდისა 
და დასუფთავებისათვის, მინის, ფაიფურისა და 
კერამიკის ჭურჭელთან, ელექტრულ კბილის 
ჯაგრისებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული თოკებ-
თან და თასმებთან, ბადეებთან, კარვებთან და 
ბრეზენტთან, ქსოვილის ან სინთეთიკურ ტენ-
ტებთან, იალქნებთან,  ტომრებთან ტრანსპორ-
ტირებისთვის და შესანახად, ვატინის, საბალიშე 
და სატენ მასალასთან ქაღალდის, მუყაოს, 
რეზინის ან პლასტმასის მასალის გარდა; დაუ-
მუშავებელ ბოჭკოვან საფეიქრო მასალასა და 
მათ შემცვლელებთან; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-
ლი საფეიქრო დანიშნულების ნართებთან და 
ძაფებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ქსოვი-
ლებთან და მათ შემცვლელებთან, საოჯახო 
თეთრეულთან, ქსოვილის ან პლასტმასის ფარ-
დებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომ-
სახურება, ყველა დაკავშირებული ტანსაცმელ-
თან, ფეხსაცმელთან, თავსაბურავთან; საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული მაქმანებთან, ნაქარგებთან, სა-
გალანტერიო თასმებთან და ზონრებთან, ღი-
ლებთან, დუგმებთან, ქინძისთავებთან და ნემსე-
ბთან; ხელოვნურ ყვავილებთან, თმის სამშვენი-
სებთან და ხელოვნურ თმასთან; საცალო და სა-
ბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავ-
შირებული ნოხებთან, ხალიჩებთან, ჭილოფებ-
თან და საჭილოფე მასალასთან, საგებებთან, 
ლინოლეუმთან და იატაკის სხვა საფართან, 
კედლის ხალიჩებთან (არასაფეიქრო); საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული თამაშებთან და სათამაშოებ-
თან, ვიდეოთამაშების აპარატურასთან, სატან-
ვარჯიშო და სპორტულ მოწყობილობებთან, სა-
შობაო ნაძივსხის მორთულობასთან, სადღესას-
წაულო მორთულობასა და ხელოვნურ საშობაო 
ნაძვისხეებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრო-
ბით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული აპა-
რატურასთან ელექტოთამაშებისთვის და გასარ-

 
 #19  2020 10 12 

 
64 



                           
 
 

sasaqonlo niSnebi 

თობ აპარატურასთან, გარდა გარე ეკრანებთან 
ან მონიტორებთან გამოყენებული აპარატურისა, 
საშინაო სათამაშო აპარატებთან და ხელით სა-
მართავ სათამაშო აპარატებთან (რომლებიც არ 
გამოიყენება ტელევიზორებთან), საშობაო წინ-
დებთან, ხელით სამართავ ბლოკებთან ელექ-
ტრონული თამაშების სათამაშოდ, ქაღალდის 
სადღესასწაულო ქუდებთან, პლასტმასის სად-
ღესასწაულო ქუდებთან, ქაღალდის სადღესას-
წაულო სუვენირებთან; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-
ლი ისეთ საქონელთან, როგორიცაა ხორცი, 
თევზი, შინაური ფრინველი და ნანადირევი, 
ხორცის შემცვლელები, დაკონსერვებული, გა-
ყინული, გამომშრალი და თბურად დამუშავე-
ბული ხილი და ბოსტნეული, ხილის სოუსები, 
მარცვლეულის ხაჭო, ტოფუ, წვნიანები, წვნია-
ნის ასორტი, ჟელე, მურაბა, კომპოტები, კვერ-
ცხი, ნაღები, რძე და რძის ნაწარმი, სოიოს რძე, 
რძის შემცვლელები, რძის შემცვლელებისგან 
დამზადებული ნაწარმი, საკვები ზეთები და 
ცხიმები, მზა თხილეული, გამშრალი თხილეუ-
ლი, საუზმეული, მზა საჭმელები, წინასწარ შე-
ფუთული ფასთფუდები; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-
ლი ისეთ საქონელთან, როგორიცაა ყავა, ჩაი, 
კაკაო და ყავის შემცვლელები, ბრინჯი, მაკა-
რონის ნაწარმი და ატრია, ტაპიოკა და საგო, 
ფქვილი და მარცვლეულისგან დამზადებული 
პრეპარატები, პური, ფუნთუშეული და საკონ-
დიტრო ნაწარმი, შოკოლადი, ნაყინი, ხილის 
ნაყინი (შარბათები), საკვები ყინული, შაქარი, 
თაფლი, ბადაგი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები, 
მარილი, საკმაზები, სუნელები, დაკონსერვებუ-
ლი ბალახები, ძმარი, სოუსები, სანელებლები, 
ყინული [გაყინული წყალი]; საცალო და სა-
ბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავ-
შირებული ისეთ საქონელთან, როგორიცაა 
ყავის შემცვლელები, ყავის სასმელები, ჩაის 
ფოთლები და ჩაის ნაწარმი, ჩაის სასმელები, 
კაკაოს ფხვნილი და კაკაოს პროდუქტები, შო-
კოლადის სასმელები, გამომცხვარი ნაწარმი, 
პიცა, ტკბილი მოხარშული კრემი, მთვარის ნამ-
ცხვრები, საუზმის ფილები, რომლებიც შეიცა-
ვენ მარცვლეულის, თხილეულის და მშრალი 
ხილის ნარევს [საკონდირტო ნაწარმი], ნამცხვ-
რები, კრეკერები, ჩინური და დასავლური სტი-
ლის ტორტები და კექსები, ჩინური პელმენები, 
ნუშის ფანტელი; საცალო და საბითუმო ვაჭ-
რობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული 
ისეთ საქონელთან, როგორიცაა ნედლი და დაუ-
მუშავებული სოფლის მეურნეობის, აკვაკულტუ-
რის, ბაღის და ტყის ნაწარმი, ნედლი და დაუ-
მუშავებელი მარცვლეული და თესლეული, ახა-
ლი ხილი და ბოსტნეული, ახალი ბალახეული, 
ბუნებრივი მცენარეები და ყვავილები, ბოლქვე-
ბი, ნერგები და თესლი ნათესებისთვის, ცოც-

ხალი ცხოველები, საკვები პროდუქტები და 
სასმელები ცხოველებისთვის, ალაო; საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული საცალო და საბითუმო ვაჭრო-
ბით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ისეთ 
საქონელთან, როგორიცაა ლუდი, ლუდის და-
სამზადებელი პრეპარატები, მინერალური და 
გაზიანი წყლები და სხვა არაალკოჰოლური სას-
მელები, ხილის სასმელები და ხილის წვენები, 
ვაჟინები და სხვა არაალკოჰოლური პრეპარა-
ტები სასმელების დასამზადებლად, ბოსტნეუ-
ლის წვენები და ბოსტნეულის სასმელები; სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული ისეთ საქონელთან, რო-
გორიცაა ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის 
გარდა), სპირტიანი პრეპარატები სასმელების 
დასამზადებლად, სპირტის ექსტრაქტები, სპირ-
ტის ესენციები; საცალო და საბითუმო ვაჭრო-
ბით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ისეთ 
საქონელთან, როგორიცაა თამბაქო და თამბა-
ქოს შემცვლელები, სიგარეტები და სიგარები, 
ელექტრონული სიგარეტები და ორალური ვაპო-
რაიზერები მწეველებისთვის, მწეველთა საკუთ-
ნო, ასანთი; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ისეთ სა-
ქონელთან, როგორიცაა ალკოჰოლური სასმე-
ლები (ლუდის გარდა), სპირტიანი პრეპარატები 
სასმელების დასამზადებლად, სპირტის ექსტ-
რაქტები, სპირტის ესენციები; საცალო და საბი-
თუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავში-
რებული ისეთ საქონელთან, როგორიცაა თამბა-
ქო და თამბაქოს შემცვლელები, სიგარეტები და 
სიგარები, ელექტრონული სიგარეტები და ორა-
ლური ვაპორაიზერები მწეველებისთვის, მწე-
ველთა საკუთნო, ასანთი; ყველა ზემოთ აღნიშ-
ნული საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მომ-
სახურება, ასევე, უზრუნველყოფილი ონლაინ 
რეჟიმით, უნივერმაღების ან სუპერმარკეტების 
მეშვეობით, ასევე, ისეთი შესაძლებლობით, რომ 
მომხმარებელმა შეძლოს მოხერხებულად დაათ-
ვალიეროს და შეიძინოს  საქონელი შერეული 
ასორტიმენტის საქონლიდან ინტერნეტის ვებ-
გვერდების მეშვეობით და საბითუმო ვაჭრობის 
მაღაზიებში, შერეული საქონლის ასორტიმენ-
ტის კატალოგებიდან საფოსტო შეკვეთების 
გზით ან სატელეკომუნიკაციო საშუალებებით 
და საცალო ვაჭრობის მაღაზიებიდან; ზემოთ 
აღნიშნულ მომსახურებასთან დაკავშირებული 
კონსულტაციები, ინფორმაცია და რჩევები. 
 

38 ‒ კავშირგაბმულობა; სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურებები, კერძოდ, მონაცემთა გადაცემის 
და მიღების მომსახურება სატელეკომუნიკაციო 
ქსელებით; ვებსაიტზე დაფუძნებული მულტიმე-
დიური ტელეკონფერენციების, ვიდეოკონფერენ-
ციისა და ონლაინ შეხვედრების სერვისების 
უზრუნველყოფა, რომლებიც იძლევა ვებ-ბრაუ-
ზერის საშუალებით მონაწილეების მიერ დოკუ-
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მენტების, მონაცემების და გამოსახულებების 
ერთდროული და ასინქრონული დათვალიერე-
ბის, გაზიარების, რედაქტირების და განხილვის 
საშუალებას; მომხმარებლების ონლაინ წვდო-
მის უზრუნველყოფა ონლაინ რეპორტებთან 
ვებსაიტზე დაფუძნებული აპლიკაციების, ტელე-
კონფერენციების, ვიდეოკონფერენციების და 
შეხვედრების განხორციელების, ეფექტურობისა 
და სტატუსის შესახებ; მომხმარებლებისთვის 
ინტერნეტის საშუალებით უსაფრთხო დისტან-
ციური წვდომის უზრუნველყოფა კერძო კომ-
პიუტერულ ქსელებზე; ონლაინ თანამშრომლო-
ბის სერვისების მიწოდება, რომლებიც მომხმა-
რებლებს აძლევთ წვდომას აპლიკაციებსა და 
პლატფორმებზე, ერთობლივად გაზიარებულ 
დოკუმენტებზე, მონაცემებზე, დავალებების ჩა-
მონათვალზე და სადისკუსიო ფორუმებზე; 
გლობალური კომპიუტერული ქსელის კომპიუ-
ტერულ მონაცემთა ბაზაში წვდომის უზრუნ-
ველყოფა კომპიუტერულ ქსელებში არსებული 
ინფორმაციის, მონაცემების, ვებ-გვერდებისა და 
რესურსების მოძიებისთვის და ამოსაღებად; 
მომხმარებლის წვდომის უზრუნველყოფა კომ-
პიუტერულ მონაცემთა ბაზაში, რომელიც შეი-
ცავს ელექტრონულ გამოცემებს, ბიულეტენებს 
და განცხადების დაფებს, მონაცემთა ბაზასა და 
კომპიუტერის საშუალებით ხელმისაწვდომ ინ-
ფორმაციას; ჩატის ოთახების ფუნქციონირება 
(სასაუბრო ოთახების მომსახურება); მრავალ-
რიცხოვანი მომხმარებლის წვდომა გლობალურ 
კომპიუტერულ საინფორმაციო ქსელებზე  ფარ-
თო სპექტრის ინფორმაციის გადაცემის და გავ-
რცელების მიზნით; გლობალური კომპიუტერუ-
ლი ქსელის ვებსაიტზე წვდომის უზრუნველ-
ყოფა, რომლითაც მესამე მხარეებს შეუძლიათ 
შესთავაზონ საქონელი და მომსახურება, განა-
თავსონ და შეასრულონ შეკვეთები, დადონ ხელ-
შეკრულებები და აწარმოონ ბიზნესი; ინტერაქ-
ტიულ ვებსაიტზე გლობალური კომპიუტერული 
ქსელის საშუალებით წვდომის უზრუნველყოფა 
მესამე პირებისთვის ინფორმაციის გამოსაქვეყ-
ნებლად, თხოვნებზე საპასუხოდ და პროდუქ-
ციაზე, მომსახურებაზე და საქმიანი თანამშრომ-
ლობის შესაძლებლობებზე შეკვეთების განთავ-
სებისა და შესრულებისთვის; ელექტრონული 
საკომუნიკაციო მომსახურება ვირტუალური სა-
საუბრო ოთახების შექმნის მიზნით ტექსტური 
შეტყობინებების საშუალებით; ელექტრონული 
განცხადების დაფებით უზრუნველყოფა კომპიუ-
ტერის მომხმარებლებს შორის შეტყობინებების 
განთავსებისა და გადაცემისთვის პროდუქტებ-
თან, მომსახურებებთან და ბიზნესის ხელმძღვა-
ნელობასა და საქმიანი თანამშრომლობის შე-
საძლებლობებთან დაკავშირებით; გლობალური 
კომპიუტერული ქსელის საშუალებით ნივთების 
განთავსების, პოპულარიზაციის, გაყიდვის და 
გადაყიდვის მიზნით ონლაინ ინტერაქტიული 

განცხადების დაფებით უზრუნველყოფა; ელექ-
ტრონული ფოსტის და ელექტრონული ფოსტის 
გაგზავნის სერვისების მიწოდება; აუდიო და ვი-
დეო კომუნიკაცია კომპიუტერების და კომპიუტე-
რული ქსელების მეშვეობით, და გლობალური 
საკომუნიკაციო ქსელის მეშვეობით; კომპიუტე-
რული წვდომის და წვდომის დროის ლიზინგის 
უზრუნველყოფა ონლაინ ინტერაქტიულ განც-
ხადების დაფებსა და მონაცემთა ბაზებზე; ელ-
ექტრონულ განცხადების დაფებზე წვდომის 
უზრუნველყოფა კომპიუტერების მომხმარებ-
ლებს შორის შეტყობინებების განთავსებისა და 
გადაცემისთვის პროდუქტებთან, მომსახურებებ-
თან და ბიზნეს თანამშრობლობის შესაძლებ-
ლობებთან დაკავშირებით; ელექტრონულ კა-
ლენდართან, სამისამართო ცნობარებთან  და 
ელექტრონულ წიგნაკებთან წვდომის უზრუნ-
ველყოფა ადგილობრივი და გლობალური კომ-
პიუტერული ქსელების საშუალებით; კომპიუტე-
რის მომხმარებლებს შორის პირდაპირი კავში-
რის სერვისების უზრუნველყოფა მონაცემთა 
გაცვლისთვის; სატელეკომუნიკაციო წვდომის 
და ბმულების უზრუნველყოფა კომპიუტერულ 
მონაცემთა ბაზებსა და ინტერნეტში; ინტერნეტ 
სამაუწყებლო მომსახურება; ვებსაიტზე დაფუძ-
ნებული სამაუწყებლო საჩივრების წარდგენის 
პლატფორმაზე ინფორმაციის ონლაინ მონაცემ-
თა ბაზის შექმნა; სატელეკომუნიკაციო დაშ-
ვების და ბმულების უზრუნველყოფა კომპიუტე-
რულ მონაცემთა ბაზაში და ინტერნეტში; 
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურება; 
ინტერაქტიული სატელეკომუნიკაციო მომსახუ-
რება; ინფორმაციის (ვებ - გვერდები), კომპიუტე-
რული პროგრამების და მონაცემების ტელეკო-
მუნიკაცია; სატელეკომუნიკაციო კავშირების 
უზრუნველყოფა ინტერნეტით ან მონაცემთა ბა-
ზებთან; სატელეკომუნიკაციო წვდომის უზრუნ-
ველყოფა მსოფლიო ქსელურ ობიექტებსა და 
სტრუქტურებში; კავშირი კომპიუტერული ტერ-
მინალების საშუალებით; კავშირი ბოჭკოვან-ოპ-
ტიკური ქსელების საშუალებით; კომპიუტერის 
დახმარებით  შეტყობინებების, ინფორმაციის, 
მონაცემების, დოკუმენტების და სურათების გა-
დაცემა; მონაცემთა გადაცემის მომსახურება 
ელექტრონული საშუალელებით; ხმის, მონაცე-
მების, აუდიოს, ვიდეოს, ტექსტისა და გრაფიკის 
ელექტრონული გაცვლა, რომელიც ხელმისაწ-
ვდომია კომპიუტერული და სატელეკომუნიკა-
ციო ქსელების საშუალებით; მყისიერი შეტყო-
ბინებებით მომსახურება; მობილური სატელე-
ფონო საკომუნიკაციო მომსახურება; მონაცემთა 
შეგროვება, გადაცემა და მიწოდება ელექტრო-
ნული საშუალებებით; საფოსტო შეტყობინებე-
ბის,  ფოტოსურათზე და / ან კინოსურათზე ინ-
ფორმაციის, როგორიცაა სიმბოლოები, შეტყო-
ბინებები, მუსიკა და გამოსახულებები, ტელე-
გრამების, ინფორმაციის და მონაცემების შეგ-

 
 #19  2020 10 12 

 
66 



                           
 
 

sasaqonlo niSnebi 

როვება, გადაცემა და მიწოდება მექანიკური, 
ელექტრონული, სატელეფონო, ტელექსის, საკა-
ბელო, კომპიუტერული და სატელიტური საშუა-
ლებით; აუდიოს, ვიდეოს, უძრავი და/ან  მოძრავი 
გამოსახულების და მონაცემების გადაცემა, 
ტრანსლაცია და მიღება როგორც შეკუმშულ, 
ასევე  გაშლილ ფორმაში და როგორც რეალურ, 
ასევე შეჩერებულ დროში; ელექტრონული შეტ-
ყობინებების, კონფერენციების და შეკვეთების 
გადაცემის სერვისები; ვიდეო- კონფერენციების 
მომსახურება; კავშირის ელექტრონული გან-
ცხადების დაფის მეშვეობით, რომელიც მომხმა-
რებელს  საშუალებას აძლევს, რეალურ დროში 
განახორციელოს ინტერაქტიული დიალოგი 
კომპიუტერის ტერმინალსა და ელექტრონულ 
განცხადების დაფას  შორის, რომელიც შეიცავს 
ინფორმაციას უძრავ და და მოძრავ სურათზე და 
ხმოვან ინფორმაციას, როგორიცაა სიმბოლოე-
ბი; შეტყობინებების გადაცემისთვის ელექტრო-
ნული განცხადების დაფებით და  შეტყობინებე-
ბის დაფებით უზრუნველყოფა; ონლაინ სადის-
კუსიო ფორუმების უზრუნველყოფა; საკომუნი-
კაციო მომსახურება, კერძოდ, ტექსტის და ნომ-
რების ციფრული შეტყობინებების მომსახურე-
ბა; ინფორმაციის გადაცემა მონაცემთა გადა-
ცემის კავშირის საშაულებით გადაწყვეტილე-
ბის მიღებაში დახმარების გაწევის მიზნით; 
ინფორმაციის გადაცემა ვიდეო საკომუნიკაციო 
სისტემების საშუალებით; ვებ-კონფერენციების 
მომსახურება; დისტანციურ ვიდეო ან/და სატე-
ლეფონო კონფერენციასთან წვდომის და საშუა-
ლებების უზრუნველყოფა; საკონსულტაციო 
მომსახურება უსაფრთხო მონაცემებისა  და ინ-
ფორმაციის გადაცემის მომსახურებების სფე-
როში; მონაცემთა ელექტრონული ბმულების 
უზრუნველყოფა; ფაქსიმილური გადაცემა; შეტ-
ყობინების გაგზავნა; პეიჯინგური მომსახურება; 
მოდემების გაქირავება; სატელეკომუნიკაციო 
აღჭურვილობის გაქირავება; ელექტრონული 
შეტყობინებების გაგზავნის, მიღებისა და გადა-
გზავნის მომსახურება; სატელევიზიო სამაუწ-
ყებლო მომსახურება; რადიო და სატელევიზიო 
პროგრამების მაუწყებლობა და გადაცემა; მუსი-
კალური მაუწყებლობა; მუსიკის, ფილმების, ინ-
ტერაქტიული პროგრამების, ვიდეოების, ელექ-
ტრონული კომპიუტერული თამაშების გადაცე-
მა; ონლაინ ვაჭრობასა და საერთო საცალო 
ვაჭრობის მომსახურებასთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის გადაცემა; ვიდეო-მოთხოვნით გა-
დაცემის მომსახურება; ახალი ამბების სააგენ-
ტოების მომსახურება; ზემოთ აღნიშნულ მომსა-
ხურებებთან დაკავშირებული კონსულტაციები, 
ინფორმაცია და რჩევები. 
 

41 ‒ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზე-
ბა; ტექსტების, წიგნების და ჟურნალის გამო-

ცემა (სხვა სარეკლამო ტექსტები); დიაგრამების, 
გამოსახულებების და ფოტოსურათების გამო-
ცემა; გაზეთების, ჟურნალების და პერიოდული 
გამოცემების გამოცემა; საგანმანათლებო, სას-
წავლო და საინსტრუქციო სამსახურები, რომ-
ლებიც ეხება ტელეკომუნიკაციებს, კომპიუტე-
რებს, კომპიუტერულ პროგრამებს, ღრუბლოვან 
გამოთვლას, ვებ-გვერდის შემუშავებას, ელექ-
ტრონულ ვაჭრობას, საქმიანობის მართვას, ფი-
ნანსურ მართვას და რეკლამას; ინტერაქტიული 
და არაინტერაქტიული განათლების, დასვენე-
ბის, ინსტრუქციის, სწავლისა და ტრეინინგის 
უზრუნველყოფა; სასწავლო, საგამოცდო და სა-
კვალიფიკაციო კურსების შემუშავება; ელექ-
ტრონული და ციფრული ინტერაქტიული მედია 
საშუალებებით უზრუნველყოფილი გართობა; 
ინტერნეტით უზრუნველყოფილი ელექტრონუ-
ლი თამაშების სერვისები; განათლების, ტრე-
ნინგის, გართობის, დასვენების, სპორტულ, სო-
ციალურ და კულტურულ საქმიანობასთან და-
კავშირებული ინფორმაციის მიწოდება; ონლაინ 
ელექტრონული გამოცემების უზრუნველყოფა 
(არაჩამოტვირთვადი); სიმღერების კონკურსების 
მოწყობა, ორგანიზება, მასპინძლობა და ჩატარე-
ბა; კონცერტების მოწყობა, ორგანიზება, მასპინ-
ძლობა და ჩატარება; საგანმანათლებლო ან გა-
სართობი მიზნებისათვის ღონისძიებების და 
კონურსების მოწყობა, ორგანიზება, მასპინძლო-
ბა და ჩატარება; სათამაშო  და სათავგადასავ-
ლო სანახაოების მოწყობა, ორგანიზება, მასპინ-
ძლობა და ჩატარება; გასართობი ბილეთების 
სააგენტოს მომსახურება; ინფორმაცია გასარ-
თობთან ან განათლებასთან დაკავშირებით ონ-
ლაინ რეჟიმში კომპიუტერული მონაცემთა ბა-
ზიდან ან ინტერნეტიდან; ციფრული მუსიკით 
უზრუნველყოფა (არაჩამოტვირთვადი) ინტერნე-
ტიდან; ციფრული მუსიკით უზრუნველყოფა 
(არაჩამოტვირთვადი) MP3 (კინემატოგრაფიაზე 
ექსპერტთა ჯგუფი -1 აუდიო ფენა 3) ინტერნეტ 
ვებ-საიტებიდან; ვიდეო თამაშების, კომპიუტე-
რული თამაშების, ხმის ან გამოსახულების ან 
ფილმების უზრუნველყოფა სატელეკომუნიკა-
ციო ან კომპიუტერული ქსელების საშუალებით; 
ონლაინ კომპიუტერული თამაშებისა და შეჯიბ-
რებების უზრუნველყოფა; ონლაინ ვიდეოების 
უზრუნველყოფა, არაჩამოტვირთვადი; ინტერნე-
ტიდან ან კომპიუტერის ქსელიდან ან კომპიუ-
ტერის მონაცემთა ბაზიდან ელექტრონული გა-
მოცემების ნაკადურ რეჟიმში მიწოდების უზ-
რუნველყოფა; გასართობი და საგანმანათლებ-
ლო მომსახურება, რომელიც ეხება ხმის, სურა-
თების, ციფრული მუსიკის, ფილმების, ცოცხა-
ლი ან ჩაწერილი აუდიო, ვიზუალური ან აუდიო-
ვიზუალური მასალების დაგეგმვას, წარმოებას 
და განაწილებას მაუწყებლობის მიზნით სახ-
მელეთო კაბელით, თანამგზავრული არხებით, 
ინტერნეტით, უსადენო ან სადენიანი კავშირის 
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სისტემებით ან კავშირის სხვა საშუალებით; მუ-
სიკალური გართობის სამსახურები; ხმის ჩანა-
წერების გაქირავება; მაუწყებლობისთვის გასა-
რთობი, საგანმანათლებლო, დოკუმენტური და 
ახალი ამბების პროგრამების მომზადება; ახალი 
ამბების ჟურნალისტების მომსახურება; ინფორ-
მაცია სპორტული ან კულტურული ღონისძიე-
ბების, მიმდინარე მოვლენების და მთავარი ამბე-
ბის შესახებ მოწოდებული სატელიტური სატე-
ლევიზიო გადაცემის, ინტერნეტის ან სხვა ელ-
ექტრონული საშუალებებით; სატელევიზიო, რა-
დიო და კინოწარმოება; სატელევიზიო პროგრა-
მების მომზადება და წარმოება; ინფორმაციის, 
მონაცემების, გრაფიკის, ხმის, მუსიკის, ვიდეოე-
ბის, ანიმაციის და ტექსტის უზრუნველყოფა 
გართობის მიზნით; თამაშებთან დაკავშირებუ-
ლი მომსახურება; საკლუბო დასვენების, სპორ-
ტული და ტანვარჯიშის დარბაზების აღჭურვი-
ლობით უზრუნველყოფა; ჯგუფების წარმოდგე-
ნები; მომსახურება დაკავშირებული კლუბურ 
გართობასთან, დისკოთეკასთან, მოდის ჩვენება-
სა და ღამის კლუბებთან; საკლუბო მომსახუ-
რება, რომელიც ეხება გართობას, განათლებას 
და კულტურულ მომსახურებას; კონფერენციე-
ბის, ყრილობების, კონგრესების, სემინარების 
და სასწავლო სემინარების მოწყობა, ჩატარება 
და უზრუნველყოფა; კონფერენციების, ყრილო-
ბების, კონგრესების, სემინარების და სასწავლო 
სემინარების მოწყობა, ჩატარება და უზრუნ-
ველყოფა, დაკავშირებული ტელეკომუნიკაციებ-
თან, კომპიუტერებთან, კომპიუტერულ პროგრა-
მებთან, ღრუბლოვან გამოთვლებთან, ვებ-გვერ-
დის დიზაინთან, ელექტრონულ ვაჭრობასთან, 
ბიზნესის მენეჯმენტთან, ფინანსურ მენეჯმენტ-
თან და რეკლამასთან; გამოფენების, მოდის სა-
ნახაობების, საგანმანათლებლო სანახაობების 
და კულტურული სანახაობების და წარმოდგე-
ნების ორგანიზება და ჩატარება; სამხატვრო გა-
მოფენების და გალერეების მომსახურება; სამ-
ხატვრო გალერეების მომსახურება, რომელიც 
ეხება სახვითი ხელოვნების ლიზინგს; სწავლე-
ბის სამსახურები პროფესიული ჯანმრთელობის 
და უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან და-
კავშირებით; სიგარის კლასების, ღვინის დაგე-
მოვნების კლასების უზრუნველყოფა; საგანმა-
ნათლებლო ინფორმაციის მიწოდება კვლევითი  
მასალებისა და მათი სააგენტოს შესახებ; სემი-
ნარების მოწყობა, ორგანიზება, დაგეგმვა და 
მართვა; ცხოველთა გაწვრთნა; სამაუწყებლო 
პროგრამების წარმოების მიმართულება; მანქა-
ნების და მოწყობილობების, მათ შორის, აუდიო-
ვიზუალური მოწყობილობის მუშაობასთან და-
კავშირებული სასწავლო ინსტრუქციები, გამო-
ყენებული სამაუწყებლო პროგრამების წარმოე-
ბისთვის; აუდიო და ვიზუალური სტუდიებით 
უზრუნველყოფა; სპორტული აღჭურვილობით 
უზრუნველყოფა; ფილმების, სანახაობების, პიე-

სების, მუსიკის ან საგანმანათლებლო სწავლე-
ბის აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; გართო-
ბის დაჯავშნის სააგენტოები; კინოფილმების 
გაქირავება და ლიზინგი (კინო ფირები); მუსი-
კალური ინსტრუმენტების გაქირავება და ლი-
ზინგი; სატელევიზიო პროგრამების გაქირავება 
და ლიზინგი; ტელევიზორების გაქირავება და 
ლიზინგი; წიგნების ხელზე გაცემის ბიბლიოთე-
კებით მომსახურება; საარქივო ბიბლიოთეკებით 
მომსახურება; სუბტიტრებით მომსახურება; ნიშ-
ნების ენის თარგმნის სერვისები; წინასწარ ჩაწე-
რილი ვიდეო ფირების გაქირავება; სათამაშო 
აპარატების გაქირავება და ლიზინგი; არკადუ-
ლი თამაშების მოწყობილობის დროებით გა-
ცემის მომსახურება; სურათების დროებით გა-
ცემის მომსახურება; ფოტოგრაფირება; მთარგ-
მნელების სამსახური; თარჯიმნის მომსახურება; 
საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამები 
რისკების მართვის სფეროში; მოწმობების გაცე-
მასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო და 
სასწავლო პროგრამები; ახალი ამბებით უზ-
რუნველყოფა; ლატარიით მომსახურება; კერძო 
მასწავლებლის მომსახურება; ზემოთ აღნიშ-
ნულ მომსახურებებთან დაკავშირებული კონ-
სულტაციები, ინფორმაცია და რჩევები. 
 

42 ‒ სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მათთან დაკავშირებული კვლევა და 
დიზაინი, სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიე-
რო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; 
კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრამული 
უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა; 
კვლევა და განვითარება, დაკავშირებული ნა-
ხევარგამტარებთან, ნახევარგამტარულ ინტე-
გრირებულ სქემებთან, ნახევარგამტარულ მეხ-
სიერების ჩიპებთან, ნახევარგამტარულ მეხსიე-
რების კონტროლერებთან, ნახევარგამტარულ 
მეხსიერების ინტეგრირებულ სქემებთან, ნახე-
ვარგამტარულ პროცესორულ ჩიპებთან, ნახე-
ვარგამტარულ  პროცესორებთან, მიკროკონტ-
როლერებთან, მიკროკონტროლერის ბლოკებ-
თან, დაბალი სიმძლავრის მიკროკონტროლე-
რებთან, მიკროსქემებთან, კომპიუტერის ჩიპებ-
თან, CPU-თან (ცენტრალური პროცესორი), 
RISC-V კომპიუტერულ ჩიპებსა და ცენტრალურ 
პროცესორებთან, კომპიუტერის ჩიპებსა და ცენ-
ტრალურ პროცესორებთან ბრძანებათა აკრეფის 
არქიტექტურათან ერთად; პროგრამა, როგორც 
სერვისი (SaaS); კომპიუტერული მომსახურება 
ინტერნეტში ინფორმაციის, მონაცემების, დოკუ-
მენტებისა და გამოსახულებების გადაცემასთან 
დაკავშირებით; აპლიკაციური სერვისის მიმწო-
დებლის (ASP) მომსახურება, კერძოდ, მესამე 
პირების კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის აპლიკაციების ჰოსტინგი; აპლიკა-
ციური სერვისის მიმწოდებლის (ASP) მომსახუ-
რება, რომლებიც უზრუნველყოფენ პროგრამებს 
ვებ-კონფერენციების, აუდიო-კონფერენციების, 
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ელექტრონული შეტყობინებების, დოკუმენტური 
თანამშრომლობის, ვიდეოკონფერენციისა და 
ხმოვანი და ზარის დამუშავების სფეროებში; 
მრავალჯერადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
აპლიკაციების ფუნქციური შეთავსებადობის 
გასაადვილებლად ონლაინ არაჩამოტვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება; ტექ-
ნიკური უზრუნველყოფის სამსახურები, რომლე-
ბიც დაკავშირებულია კომპიუტერულ პროგ-
რამულ უზრუნველყოფასთან და აპლიკაციებ-
თან, რომელთა მოწოდებაც ხდება ინტერნეტით, 
ელექტრონული ფოსტით და ტელეფონით; კომ-
პიუტერული მომსახურება, კერძოდ, რეგისტრი-
რებული მომხმარებლებისთვის ონლაინ საზო-
გადოების შექმნა დისკუსიებში მონაწილეობის 
მისაღებად, კოლეგებისგან, თანატოლებისგან 
უკუკავშირის მისაღებად, ვირტუალური კომუნე-
ბის შესაქმნელად, სოციალურ ქსელში ჩართვი-
სა და დოკუმენტების გასაცვლელად; კომპიუ-
ტერულ-ტექნოლოგიური რჩევები ინტერნეტ მო-
მხმარებლებისთვის მხარდაჭერის ცხელი ხაზის 
საშუალებით; კომპიუტერული მომსახურება, 
რომელიც დაკავშირებულია კომპიუტერულ ქსე-
ლებზე ინფორმაციის, საიტებისა და რესურსე-
ბის ინდექსების შექმნასთან; საძიებო სისტემე-
ბის უზრუნველყოფა; კომპიუტერების, ნოუთბუ-
ქის ტიპის კომპიუტერების, ლეპტოპის ტიპის 
კომპიუტერების, პორტატიული კომპიუტერების 
და ჯიბის კომპიუტერების შემუშავება; პირადი 
ციფრული თანაშემწეების და პირადი მედია 
ფლეერების შემუშავება; მობილური ტელეფონე-
ბისა და სმარტფონების შემუშავება; ციფრული 
კამერების შემუშავება; კომპიუტერული მომსა-
ხურება; კომპიუტერული პროგრამირება; კომპი-
უტერული ინტეგრაციის მომსახურება; კომპიუ-
ტერული ანალიზის მომსახურება; კომპიუტერუ-
ლი პროგრამირება ვირუსისგან დაცვასთან და-
კავშირებით; კომპიუტერული სისტემის პროგ-
რამული უზრუნველყოფის მომსახურება; კომპ-
იუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის შე-
მუშავება; კომპიუტერული სისტემის შემუშავე-
ბა; ვებ - გვერდების შემუშავება და განვითარე-
ბა; მესამე პირთათვის ვებ-გვერდების ჰოსტინგი; 
კომპიუტერული აპლიკაციების პროგრამული 
უზრუნველყოფის ჰოსტინგი მონაცემთა ბაზები-
დან და კომპიუტერული ქსელებიდან ინფორმა-
ციის მოსაძებნად და მოსაპოვებლად; ტექნიკური 
ინფორმაციის მიწოდება საბოლოო მომხმარებ-
ლების კონკრეტული მოთხოვნით სატელეფონო 
ან გლობალური კომპიუტერული ქსელის სა-
შუალებით; საკონსულტაციო მომსახურება 
კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველყოფას-
თან დაკავშირებით; კომპიუტერული მომსახუ-
რება, რომელიც დაკავშირებულია კომპიუტე-
რულ მონაცემთა ბაზების და ვებსაიტების ინ-
დივიდუალურად მოძიებასთან; კომპიუტერული 
და ელექტრონული სიგნალის კოდირება და დე-

კოდირება; ფიზიკური მონაცემებისა და დოკუ-
მენტების ელექტრონულ მედიაფორმატში გარ-
დაქმნა; ტესტირებისა და შეფასების სამსახურე-
ბი; არქიტექტურული და საპროექტო მომსახუ-
რება; შენობების, ოფისებისა და ბინების ინტე-
რიერის დიზაინი; კომპიუტერული საინფორ-
მაციო მომსახურება; ქსელური საინფორმაციო 
მომსახურება, კერძოდ, კომპიუტერსა და ქსე-
ლებთან დაკავშირებული ტექნიკური ინფორმა-
ციის მიწოდება ბიზნესისა და ელექტრონული 
ვაჭრობის სფეროში; კომპიუტერული უსაფრ-
თხოების რისკის მართვის პროგრამების უზრუნ-
ველყოფა; კომპიუტერული უსაფრთხოების ინ-
ფორმაციასთან, ცოდნასა და ტესტირებასთან 
დაკავშირებული მომსახურება; ხარისხის უზ-
რუნველყოფის მომსახურება; კომპიუტერული 
მომსახურება დაკავშირეული საქმიანი ოპერა-
ციების სერტიფიცირებსათან და მათთან დაკავ-
შირებული ანგარიშების მომზადებასთან; წვდო-
მის კონტროლი (დაცვის მომსახურებაზე) კომ-
პიუტერებზე, ელექტრონულ ქსელებსა და მონა-
ცემთა ბაზებზე; მონაცემთა გადაცემის მომსა-
ხურების და ოპერაციების განხორციელების 
უსაფრთხოება კომპიუტერული ქსელების მომ-
სახურების მეშვეობით; კონსულტაცია მონაცემ-
თა უსაფრთხოების სფეროში; ტექნოლოგიური 
კონსულტაცია ტელეკომუნიკაციების უზრუნ-
ველყოფასთან დაკავშირებით; კომპიუტერიზე-
ბული საკომუნიკაციო ქსელის უსაფრთხოების 
სამსახურები; ინფორმაციის მიწოდება ინტერნე-
ტის, მსოფლიო ქსელის და კომპიუტერიზებული 
საკომუნიკაციო ქსელის უსაფრთხოების და მო-
ნაცემებისა და ინფორმაციის უსაფრთხო გადა-
ცემის სფეროებთან დაკავშირებით; საკონსულ-
ტაციო მომსახურება ინტერნეტის, მსოფლიო 
ქსელის და კომპიუტერიზებული საკომუნიკაციო 
ქსელის უსაფრთხოების სერვისების, ინფორმა-
ციის უსაფრთხოების სერვისების სფეროებში; 
კომპიუტერული უსაფრთხოების ავთენტიფიკა-
ციის სამსახურები; ელექტრონული ხელმოწე-
რების ონლაინ დამოწმება; გარე მონაცემების 
სარეზერვო გადაწერა; კომპიუტერული ტექნო-
ლოგიისა და პროგრამირების შესახებ ინფორ-
მაციის მიწოდება ვებ-გვერდის საშუალებით; 
კარტოგრაფიის მომსახურება (რუკების შედგე-
ნა); ღრუბლოვანი გამოთვლა; ღრუბლოვანი 
ჰოსტინგის პროვაიდერის მომსახურება; არჩა-
მოტვირთვადი ღრუბელზე დაფუძნებული პროგ-
რამული უზრუნველყოფის და ღრუბლოვანი 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის 
დროებითი გამოყენების უზრუნველყოფა; მონა-
ცემთა ელექტრონული შენახვა; ვირტუალური 
კომპიუტერული სისტემების და ვირტუალური 
კომპიუტერული გარემოს უზრუნველყოფა ღრუ-
ბლოვანი კომპიუტერული საშუალებით; გასარ-
თობი პროგრამული უზრუნველყოფის გაქირა-
ვება; აუდიო მასალების, ვიდეო მასალების, 
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ვიდეოების, მუსიკისა და გამოსახულებების ნა-
კადური გადაცემისათვის ონლაინ რეჟიმში არა-
ჩამოტვირთვადი კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფით და კომპიუტერული აპლიკა-
ციებით უზრუნველყოფა; ონლაინ რეჟიმში არა-
ჩამოტვირთვადი კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფა მომხმარებელთა ჯანმრთელო-
ბის მდგომარეობის ჩასაწერად და მონიტორინ-
გისთვის; ონლაინ რეჟიმში არაჩამოტვირთვადი 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა 
ჯანდაცვის სფეროში ინფორმაციის მისაწოდებ-
ლად;  ონლაინ რეჟიმში არაჩამოტვირთვადი კო-
მპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა მო-
მხმარებლების მედიცინის მუშაკებთან დასაკავ-
შირებლად; ზემოთ აღნიშნულ მომსახურებებ-
თან დაკავშირებული კონსულტაციები, ინფორ-
მაცია და რჩევები. 
 

44 ‒ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მომ-
სახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეობის 
და მეტყევეობის სფეროში; ფიზიოთერაპია; სი-
ლამაზის სალონებით მომსახურება; კანის მოვ-
ლა და კოსმეტიკური მკურნალობა; მასაჟით მო-
მსახურება; საზოგადოებრივი აბანოები; საპა-
რიკმახეროები, კოსმეტიკური კაბინეტები; კოს-
მეტიკური ნაწარმის შერჩევა ფიზიკური პირების 
სახელით; ინფორმაციით, რჩევებით და კონსულ-
ტაციებით უზრუნველყოფა კანის მოვლის, კოს-
მეტიკური მკურნალობის, კოსმეტიკური ნაწარ-
მის, ფარმაცევტული და სამედიცინო მომსახუ-
რების გამოყენების სფეროში ინტერნეტის, სა-
ტელეკომუნიკაციო მოწყობილობების და სხვა 
ელექტრონული საშუალებებით; საუნების უზ-
რუნველყოფა; სოლარიუმების და მზის აბაზა-
ნის მისაღები მერხებით უზრუნველყოფა; სხეუ-
ლის ფიტნეს-მომსახურება; ცხიმის მოშორებას-
თან დაკავშირებული მომსახურება; წონის დაკ-
ლებასთან დაკავშირებული მომსახურება; თმის 
მოვლასთან დაკავშირებული მომსახურება; 
ჯანდაცვის მომსახურება; მაკიაჟით მომსახურე-
ბა; ცვილით დეპილაცია; ორთოდონტული მომ-
სახურება; ექიმის მომსახურება ინტერაქტიურ 
რეჟიმში ჩამოსატვირთი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის ან აპლიკაციური პროგრამული უზ-
რუნველყოფის ან არაჩამოსატვირთი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის მეშვეობით; სამედიცინო-
საკონსულტაციო მომსახურება ინტერაქტიურ 
რეჟიმში ჩამოსატვირთი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის ან აპლიკაციური პროგრამული უზ-
რუნველყოფის ან არაჩამოსატვირთი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის მეშვეობით; სამედიცი-
ნო დახმარება; კონსულტაცია ჯანმრთელობის 
საკითხებში; ტელესამედიცინო მომსახურება; 
ინფორმაცია და რჩევები, დაკავშირებული სა-
მედიცინო პირობების პერსონალურ მენეჯმენ-
ტთან; სამედიცინო შეფასების მომსახურება; პა-

ციენტების ჯანმრთელობის პროგრესის მონი-
ტორინგი; კონსულტაციები, ინფორმაცია და 
რჩევები დაკავშირებული უველა ზემოთ აღნიშ-
ნულ მომსახურებასთან, ყველა შეტანილი 44-ე 
კლასში. 
 

45 ‒ იურიდიული მომსამსახურება; მატერიალუ-
რი საკუთრების და ინდივიდუალურ პირთა დაც-
ვის სამსახური; ინდივიდუალურ პირთა საჭი-
როებების დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა მი-
ერ გაწეული პერსონალური და სოციალური 
მომსახურება, კერძოდ, პირადი მძღოლით მომ-
სახურება, არასამედიცინო პირადი ზრუნვა მე-
სამე პირებისთვის როგორიცაა დაგეგმვა, ორ-
განიზება, კოორდინირება, მოწყობა და დახმა-
რება ინდივიდებისთვის, რათა მათ შეძლონ განა-
ხორციელონ  ყოველღიური დავალებები, პირა-
დი შეხსენების მომსახურება, პირადი დაცვით 
მომსახურება, სოციალური თანხლება; ონლაინ 
სოციალური ქსელური მომსახურება; დომენის 
სახელის რეგისტრაციის მომსახურება; კონ-
სულტაციები ინტელექტუალური საკუთრების 
სფეროში; ლიცენზირება ინტელექტუალური სა-
კუთრების სფეროში; ინტელექტუალური საკუთ-
რების სფეროში ლიცენზირებასთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები; სამრეწველო და ინტე-
ლექტუალური საკუთრების უფლებების გამოყე-
ნება და ლიცენზირება; ინტელექტუალური სა-
კუთრების უფლებების გამოყენება და ლიცენ-
ზირება დაკავშირებული ნახევარგამტარებთან, 
ნახევარგამტარულ ინტეგრირებულ სქემებთან, 
ნახევარგამტარულ მეხსიერების ჩიპებთან, ნახე-
ვარგამტარულ მეხსიერების კონტროლერებთან, 
ნახევარგამტარულ მეხსიერების ინტეგრირე-
ბულ სქემებთან, ნახევარგამტარულ პროცესო-
რულ ჩიპებთან, ნახევარგამტარულ  პროცესო-
რებთან, მიკროკონტროლერებთან, მიკროკონ-
ტროლერის ბლოკებთან, დაბალი სიმძლავრის 
მიკროკონტროლერებთან, მიკროსქემებთან, კო-
მპიუტერის ჩიპებთან, CPU-თან (ცენტრალური 
პროცესორი), RISC-V კომპიუტერულ ჩიპებსა და 
ცენტრალურ პროცესორებთან, კომპიუტერის 
ჩიპებსა და ცენტრალურ პროცესორებთან ბრძა-
ნებათა აკრეფის არქიტექტურასთან ერთად; 
კომპიუტერის ჩიპების და ცენტრალური პროცე-
სორის პლატფორმების ლიცენზირება; კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყოფის და 
კომპიუტერული პროგრამების  გამოყენების ლი-
ზენზირება; ციფრული მონაცემების, უძრავი  და 
მოძრავი გამოსახულებების, აუდიოს და ტექსტე-
ბის ლიცენზირება; დომენის სახელების რეეს-
ტრის შექმნა, შეგროვება და ძალაში შენარჩუ-
ნება; იურიდიული კვლევა; იურიდიული დოკუ-
მენტების მომზადების მომსახურება; ლიცენზიე-
ბის იურიდიული ადმინისტრირება; სამართალ-
წარმოება; დავების მოგვარების ალტერნატიუ-
ლი სამსახურები; საარბიტრაჟო მომსახურება; 
დაცვის და უსაფრთხოების სამსახურები; პირა-
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დი უსაფრთხოების სამსახურები; დაცვის 
(უსაფრთხოების) სამსახურის უზრუნველყოფა 
ცენტრალური ელექტრონული სადგურებით ბო-
როტმოქმედების, ქურდობის და ხანძრისგან 
დამცავი სისტემებისთვის; ბოროტმოქმედების 
და ქურდობის საწინააღმდეგო განგაშის სიგ-
ნალების მონიტორინგის სამსახურები, ხანძრისა 
და წყალდიდობის გამოვლენის მოწყობილო-
ბების და განგაშის სიგნალების მონიტორინგის 
სამსახურები; სახლის დალაგების სამსახურები; 
ბარგის შემოწმება უსაფრთხოების მიზნით; პი-
რადი გამოძიების სამსახურები; საკუთრების და 
ინდივიდების დაცვის (უსაფრთხოების) სამსახუ-
რები; სარიტუალო(დაკრძალვის) მომსახურება; 
ტანსაცმლის გაქირავება; სოციალური შრომის 
სამსახურები; გაცნობის სამსახურები; მტრედე-
ბის გაშვება სპეციალურ შემთვევებში;  ბალზა-
მირების სამსახურები; ზემოთ აღნიშნულ მომ-
სახურებებთან დაკავშირებული კონსულტაციე-
ბი, ინფორმაცია და რჩევები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107575 A 
(210) AM 107575 
(220) 2020 03 17 
(731) დინგთოკ ჰოლდინგ (კაიმანი) ლიმიტიდ 

ვისტრა (კაიმანი) ლიმიტიდ, საფოსტო  
ყუთი 31119 გრანდ პავილიონი, ჰიბისკუს  
ვეი, 802 ვესტ ბეი როუდი, გრანდ კაიმანი,  
KY1 - 1205, კაიმანის კუნძულები 

(740) თამაზ შილაკაძე  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 28.03 
9 ‒ სამეცნიერო, კვლევითი, სანავიგაციო, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, აუდიოვი-
ზუალური, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგ-
ნალო, აღმომჩენი, საკონტროლო, დასაკვირვე-
ბელი, სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები; დენის გადაცემის, განა-
წილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგული-
რების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენ-
ტები; ხმის, გამოსახულების ან მონაცემების 
ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარა-
ტურა; ჩაწერილი და ჩამოსატვირთი მედია, ცა-
რიელი  ციფრული ან მსგავსი ჩასაწერი და შე-
სანახი მედია; მონაცემების მაგნიტური მატარებ-
ლები; ჩამწერი დისკები; მექანიზმები მონეტებზე 
მომუშავე აპარატებისთვის; სალაროს აპარატე-
ბი, საანგარიშო მანქანები, მონაცემების დასა-
მუშავებელი მოწყობილობები და კომპიუტერე-

ბი; კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილო-
ბები; მყვინთავის სამოსი, მყვინთავის ნიღბები, 
მყვინთავის ყურსაცობები, ცხვირის სამაგრები 
მყვინთავებისა და მოცურავეებისთვის, მყვინთა-
ვის ხელთათმანები, სასუნთქი აპარატურა 
წყალქვეშა ცურვისთვის; კომპიუტერული პროგ-
რამები; კოპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა აპლიკაციების სახით მობილური მოწყო-
ბილობის და კომპიუტერებისთვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის აპლიკაციები მობილურ 
მოწყობილობებთან გამოსაყენებლად; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ელექტრონული გადახ-
დების დასამუშავებლად მესამე პირებისთვის და 
მესამე პირებისგან ელექტრონული გადახდების 
დასამუშავებელი  პროგრამული უზრუნველყო-
ფა;  ამოცნობის პროგრამული უზრუნველყოფა; 
ინტერნეტით მოწოდებული კომპიუტერის პროგ-
რამული უზრუნველყოფა; ონლაინ ელექტრო-
ნული გამოცემები (ჩამოსატვირთი ინტერნეტი-
დან ან კომპიუტერული ქსელიდან ან კომპიუტე-
რულ მონაცემთა ბაზიდან); სწრაფი შეტყობი-
ნების პროგრამული უზრუნველყოფა; ფაილების 
გაზიარების პროგრამული უზრუნველყოფა; კავ-
შირის პროგრამული უზრუნველყოფა  მონა-
ცემების, აუდიოს, ვიდეოს, გამოსახულებების და 
გრაფიკის ელექტრონული გზით გაცვლისთვის 
კომპიუტერის, მობილურის, უსადენი და სატე-
ლეკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსა-
ხულებების, გრაფიკის, აუდიოს, ვიდეოს და 
ტექსტის დამუშავებისთვის; ჩამოსატვირთი კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ინ-
ტერნეტით ინფორმაციის, მონაცემების, ხმის და 
გამოსახულებების ელექტრონული გადაცემის 
დახმარების მიზნით; კომპიუტერული აპლიკა-
ციები აუდიო-მასალების, ვიდეო-მასალების, ვი-
დეო, მუსიკის და გამოსახულებების ნაკადურ 
რეჟიმში გადასაცემად; ციფრული მედიის პირ-
დაპირი აღწარმოების მოწყობილობები; ჩამო-
სატვირთი კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფა, რომელიც მომხმარებელს აძლევს 
მონაწილეობა მიიღოს ინტერნეტ-ტექნოლო-
გიაზე დაფუძნებულ შეხვედრებსა და სასწავლო 
კურსებში, მონაცემებთან, დოკუმენტებთან, გა-
მოსახულებებთან და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის აპლიკაციებთან წვდომის შესაძლებლო-
ბით ვებ-ბროუზერების მეშვეობით; ჩამოსატვირ-
თი კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა დისტანციურ კომპიუტერებთან და კომპიუ-
ტერულ ქსელებთან წვდომის, დათვალიერების 
და კონტროლის უზრუნველსაყოფად; ჩამოსატ-
ვირთი „ღრუბლოვანი“ კომპიუტერული პროგრა-
მული უზრუნველყოფა; ჩამოსატვირთი „ღრუ-
ბელზე“ დაფუძნებული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა (ინტერნეტიდან ჩამოსატვირთი  პრო-
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გრამული უზრუნველყოფის ჩათვლით); ციფრუ-
ლი მუსიკა (ინტერნეტიდან ჩამოსატვირთი); ჩა-
მოსატვირთი თამაშები, სურათები, კინოსურა-
თები, ფილმები და მუსიკა; კომპიუტერული, ელ-
ექტრონული და ვიდეო თამაშების პროგრამები 
და პროგრამული უზრუნველყოფა (ინტერნეტი-
დან ჩამოსატვირთი  პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის ჩათვლით); ჩამოსატვირთი ელექტრონუ-
ლი გამოცემები ჟურნალების, სტატიების, ბუკ-
ლეტების, ბროშურების, ცხრილების, საინს-
ტრუქციო მასალების სახით, დაკავშირებული 
ისეთ სფეროსთან, როგორიცაა ბიზნესი, ელექ-
ტრონული ვაჭრობა, საინფორმაციო ტექნოლო-
გიები, ღრუბლოვანი გამოთვლები, ტელეკომუ-
ნიკაცია, ინტერნეტი, ბიზნეს და ელექტრონული 
ვაჭრობის სწავლება, ბიზნესის, გაყიდვების, 
მარკეტინგული და საფინანსო მენეჯმენტი; ნა-
ხევარგამტარები; ნახევარგამტარული ინტეგრა-
ლური სქემები; ნახევარგამტარული მეხსიერე-
ბის ჩიპები; ნახევარგამტარული მეხსიერების 
კონტროლერები; ნახევარგამტარული მეხსიერე-
ბის ინტეგრალური სქემები;  ნახევარგამტა-
რული პროცესორის მიკროსქემები; ნახევარგამ-
ტარული პროცესორები; მიკროკონტროლერები; 
მიკროკონტროლერის ბლოკები; დაბალი ძაბვის 
მიკროკონტროლერები; ინტეგრალური მიკრო-
სქემები; კომპიუტერული ჩიპები; CPU (ცენტრა-
ლური პროცესორები); RISC-V კომპიუტერული 
ჩიპები და ცენტრალური პროცესორები; კომპიუ-
ტერული ჩიპები და ცენტრალური პროცესორები 
ბრძანებათა  სისტემის არქიტექტორით; კომპიუ-
ტერის პერიფერიული მოწყობილობები; ნოუთ-
ბუქები; ლეპტოპები; პორტატიული კომპიუტერე-
ბი; ჯიბის კომპიუტერები; პლანშეტები; პირადი 
ციფრული ასისტენტები; პირადი მედია პლეერე-
ბი; მობილური ტელეფონები; სმარტფონები; 
ციფრული ფოტოაპარატები, კამერები; ბატარეე-
ბი, ბატარეების დამმუხტველები; ავტომატიზი-
რებული(კომპიუტერული) სამუშაო სადგურები; 
კომპიუტერის სერვერები; კომპიუტერული და 
სატელეკომუნიკაციო ქსელების ტექნიკური უზ-
რუნველყოფა; კომპიუტერული ქსელის ადაპრო-
ტორები, გადამრთველები, როუტერები და ჰაბე-
ბი; უსადენო და სადენიანი მოდემები და კავ-
შირის ბარათები და მოწყობილობები; ლეპტო-
პის დამჭერები, კომპიუტერის ჩანთები; ცეცხ-
ლმქრობი აპარატები; კომპიუტერის ტექნიკური 
და პროგრამულ-აპარატურული უზრუნველყო-
ფა; ავტომობილის სანავიგაციო სისტემა; კომ-
პაქტდისკები; სატელეკომუნიკაციო აპარატურა; 
თაგვის ქვეშსადებები; მობილური ტელეფონის 
ყურმილები; მობილური ტელეფონის აქსესუარე-
ბი; განგაშის სისტემები; სათვალთვალო კამე-
რები; მობილური რადიო და სატელევიზიო მა-
უწყებლობის ბლოკები; სატელევიზიო მაუწყებ-
ლობის მოწყობილობა; ფოტოკამერები, კამერე-
ბი; ვიდეო-კამერები; თავის ტელეფონები; საყუ-

რისები; ხმამაღლამოლაპარაკეები; გლობალუ-
რი პოზიციონერების სისტემების (GPS) აპარა-
ტურა და მოწყობილობები; თხევად-კრისტალუ-
რი ეკრანები სატელეკომუნიკაციო და ელექ-
ტრონული მოწყობილობებისთვის; ტელევიზო-
რის ბლოკ-მისადგამები; დისტანციური მართვის 
პულტები; მონაცემების შენახვის პროგრამები; 
სათვალეები და მზის სათვალეები; ელექტრონუ-
ლი საგზაო ნიშნები; კოდირებული ან მაგნიტუ-
რი საბანკო, საკრედიტო, სადებეტო, განაღდე-
ბის, გადახდის, სატელეფონო და საიდენტიფი-
კაციო ბარათები; საბანკო ავტომატები, ბანკო-
მატები; კომპიუტერის პროგრამული აპლიკაციე-
ბი, ჩამოსატვირთი; ელექტრონული წიგნის 
წამკითხველები; ტონერ-კარტრიჯები, ცარიელი 
პრინტერებისა და ფოტოასლის გადამღები აპა-
რატურისთვის; ბავშვის სამეთვალყურეო მონი-
ტორები; ბავშვის ვიდეო-სამეთვალყურეო მონი-
ტორები; ობიექტივის „ბლენდა~ კოდირებული 
გასაღები-ბარათები; 3D სათვალეები; მეხსიერე-
ბის ბარათები ვიდეო-თამაშების აპარატების-
თვის; ჩამოსატვირთი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა მომხმარებლების ჯანმრთელობის მდგო-
მარეობის ჩასაწერად და საკონტროლოდ; ჩამო-
სატვირთი აპლიკაციური პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა მობილური და უსადენო მოწყობილო-
ბებისთვის მომხმარებლების ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის ჩასაწერად და საკონტროლოდ; 
ჩამოსატვირთი აპლიკაციური პროგრამული უზ-
რუნველყოფა მობილური და უსადენო მოწყობი-
ლობებისთვის ჯანმრთელობის სფეროსთან და-
კავშირებული ინფორმაციის მისაწოდებლად; 
ჩამოსატვირთი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ჯანმრთელობის სფეროსთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის მისაწოდებლად; ჩამოსატვირთი 
პროგრამული უზრუნველყოფა მომხმარებლების 
სამედიცინო მუშაკებთან დასაკავშირებლად; ჩა-
მოსატვირთი აპლიკაციური პროგრამული უზ-
რუნველყოფა მობილური და უსადენო მოწყობი-
ლობებისთვის მომხმარებლების სამედიცინო 
მუშაკებთან დასაკავშირებლად. 
 

35 ‒ რეკლამა; საქმიანობის მენეჯმენტი; საქმია-
ნობის ადმინისტირება; საოფისე სამსახური; 
მესამე პირების საქონელსა და მომსახურებაზე 
ბიზნეს ინფორმაციის გავრცელება ადგილობ-
რივი და გლობალური კომპიუტერული ქსელე-
ბის მეშვეობით; კონსულტაციები ბიზნესის სფე-
როში დაკავშირებული გლობალურ კომპიუტე-
რულ ქსელში ვებ-გვერდით უზრუნველყოფას-
თან, რომლის მეშვეობითაც მესამი პირებს შეუძ-
ლიათ საქონლის და მომსახურების, გაყიდვების 
ადგილის შეთავაზება და მიღება, სტატუსის გა-
ნსაზღვრა სავაჭრო ლიდერების და შეკვეთების 
განხორციელების თაობაზე, საქმიანი კონტაქ-
ტების დადება და ოპერაციების განხორციელე-
ბა; კომპიუტერიზებული ონლაინ შეკვეთების 
უზრუნველყოფის მომსახურება; კონსულტაციე-
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ბი ბიზნესის სფეროში, დაკავშირებული  ელექ-
ტრონული ბაზრის მუშაობასთან საქონლის და 
მომსახურების მყიდველებისა და გამყიდველე-
ბისთვის გლობალურ კომპიუტერულ ქსელში; 
დახმარება ბიზნესის სფეროში, დაკავშირებული 
ბიზნეს-ოპერაციების გაადვილებასთან ადგი-
ლობრივი და გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლების მეშვეობით; გაყიდვებთან, ბიზნესთან, 
რეკლამასთან და წახალისებასთან დაკავშირე-
ბული ინფორმაციით უზრუნველყოფა გლობა-
ლური კომპიუტერული  ქსელის და ინტერნეტის 
მეშვეობით; ბიზნესის ადმინისტრირება ინტერ-
ნეტში განხორციელებული გაყიდვების დასამუ-
შავებლად; ონლაინ ვაჭრობის სერვისები, რომ-
ლებიც დაკავშირებულია ელექტრონულ აუქ-
ციონებთან და მასთან დაკავშირებულ ონლაინ 
ბიზნესის შეფასების უზრუნველყოფასთან; 
ელექტრონულ კომერციასთან დაკავშირებული; 
ბიზნესის მართვის სამსახურები; ერთგულების 
და სტიმულირების სქემების ორგანიზება, მუ-
შაობა და ზედამხედველობა; სატელევიზიო და 
რადიო რეკლამების წარმოება; საბუღალტრო 
აღრიცხვა; აუქციონით გაყიდვა; ბაზრობები; 
საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; მონაცემე-
ბის დამუშავება; ბიზნეს-ინფორმაციით უზრუნ-
ველყოფა; სარეკლამო სააგენტოების სამსახუ-
რები; მონაცემთა ბაზის მართვა; კომპიუტერის 
მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის შეგროვება; 
ბიზნეს-კონსულტაციებით მომსახურება; ბიზ-
ნეს-პროექტების მართვის სამსახურები; ბაზრის 
კვლევის სამსახურები; საერთაშორისო იმპორ-
ტისა და ექსპორტის სააგენტოებით მომსახურე-
ბა; სარეკლამო სივრცის გაქირავება კავშირის 
საშუალებებზე; მესამე პირების ვებ-გვერდის 
ცნობარებით უზრუნველყოფა საქმიანი ოპერა-
ციების გაიოლების მიზნით; მესამე პირების 
საქონლის და მომსახურების ლიცენზირების 
კომერციული ადმინისტრირება; მონაცემების 
კომპიუტერული დამუშავება; მომსახურება და-
კავშირებული გაყიდვების, ბიზნესის და სარეკ-
ლამო ინფორმაციასთან; ტელეფონზე პასუხი 
(მესამე პირებისთვის); პერსონალის მართვა; სა-
ქონლის პრეზენტაცია კავშირის მედია-საშუა-
ლებებზე საცალო ვაჭრობის მიზნით; ყიდვა-
გაყიდვის სააგენტოები; საქონლის შერჩევა და 
შეძენა ინდივიდებისა და ბიზნესისთვის; შეკვე-
თების სერვისები მესამე პირებისთვის; მდივნის 
მომსახურება; გამოფენების მოწყობა კომერციუ-
ლი ან სარეკლამო მიზნით; ბიზნეს-დახმარების 
მომსახურება, დაკავშირებული საფოსტო სიე-
ბის შეგროვებასა და გაქირავებასთან; ბიზნეს-
გამოძიება; ბიზნეს-საცნობარო მომსახურება და 
პერსონალის განთავსება; იმპორტ-ექსპორტის 
საკლირინგო სააგენტოები (იმპორტ-ექსპორტის 
სააგენტოს მომსახურება); გაზეთებზე ხელმო-
წერის სააგენტოები; საოფისე მოწყობილობების 
გაქირავება; მომხმარებელთა ურთიერთობების 

მენეჯმენტი; ბიზნესის მართვისა და ადმინის-
ტრირების სამსახურები, დაკავშირებული სპონ-
სორობის პროგრამებთან; სააღრიცხვო მომსა-
ხურება; ქველმოქმედება, კერძოდ, მოხალისეე-
ბის პროგრამების და საზოგადოების მომსახუ-
რების პროექტების ორგანიზება და განხორციე-
ლება; სავაჭრო სტენდების გაქირავება; კომერ-
ციული და ბიზნეს-საკონტაქტო ინფორმაციით 
უზრუნველყოფა; საძიებო სისტემის ოპტიმიზა-
ცია; ვებ-გვერდის მოძრაობის ოპტიმიზაცია; კო-
მერციული საშუამავლო მომსახურება; ბიზნე-
სის მართვა უშტატო მომსახურების მიმწოდებ-
ლებისთვის; კომერციულ ოპერაციებთან დაკავ-
შირებული მოლაპარაკებები და დასკვნები მე-
სამე პირებისთვის; მონაცემების განახლება და 
შენახვა კომპიუტერის მონაცემთა ბაზებში; სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული ქიმიკატებთან, რომლე-
ბიც განკუთვნილია მრეწველობაში, მეცნიერე-
ბაში და ფოტოგრაფიაში, ასევე, სოფლის მეურ-
ნეობაში, მებაღეობასა და მეტყევეობაში, დაუმუ-
შავებელ ხელოვნურ ფისებში, დაუმუშავებელ 
პლასტმასში, კომპოსტში, სასუქებში გამოსაყე-
ნებლად; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომ-
სახურება, ყველა დაკავშირებული საღებავებ-
თან, ლაქებთან, ლითონის კოროზიისა და მერქ-
ნის დაშლისაგან დამცავ ნივთიერებებთან, სა-
ღებავებთან, მელანთან ბეჭდვისთვის, ნიშანდე-
ბისთვის და გრავიურებისთვის, ნედლ ბუნებრივ 
ფისებთან, ლითონებთან, კილიტის და ფხვნი-
ლის სახით გამოყენებული მხატვრობაში, დეკო-
რაციაში, ბეჭდვაში და ხელოვნებაში; საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული არასამედიცინო დანიშნულე-
ბის კოსმეტიკურ ნაწარმთან და ტუალეტის სა-
შუალებებთან, არასამედიცინო დანიშნულების 
კბილის პასტებთან და ფხვნილებთან, პარფიუ-
მერიასთან, ეთერულ ზეთებთან, ოთახის სურნე-
ლოვან პრეპარატებთან, მათეთრებელ და სხვა 
საშუალებებთან რეცხვისათვის, პრეპარატებთან 
წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და 
ხეხვისათვის; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ფარმა-
ცევტულ, სამედიცინო და ვეტერინარულ პრეპა-
რატებთან, სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიე-
ნურ პრეპარატებთან, დიეტურ საკვებსა და სა-
მედიცინო და ვეტერინარულ ნივთიერებებთან, 
ბავშვთა კვებასთან, ადამიანებისა და ცხოვე-
ლებისთვის განკუთვნილ დიეტურ  დანამატებ-
თან, სალბუნებთან, გადასახვევ მასალასთან, 
პირველადი დახმარების კომპლექტებთან, კბი-
ლის დასაბჯენ მასალასთან, სტომატოლოგიურ 
ცვილთან, მადეზინფიცირებელ საშუალებებ-
თან, პარაზიტების გასანადგურებელ საშუალე-
ბებთან, ფუნგიციდებთან, ჰერბიციდებთან; სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული ჩვეულებრივ ლითონებ-
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თან და მათ შენადნობებთან, მადანთან, ლითო-
ნის სამშენებლო მასალასთან შენობა-ნაგებო-
ბებისთვის, ლითონის გადასატან კონსტრუქ-
ციებთან, ჩვეულებრივ ლითონის არაელექ-
ტრულ კაბელებსა და სადენებთან, რკინა-კავე-
ულთან, ლითონის სათავსოებთან დასაწყობე-
ბისა და ტრანპორტირებისთვის, სეიფებთან; სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული მანქანებსა და ჩარხებ-
თან,  მექანიკურ ინსტრუმენტებთან, მოტორებ-
თან და ძრავებთან (მიწისზედა სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა), მა-
ნქანათა გადაბმისა და გადაცემის ელემენტებ-
თან (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებები-
სათვის განკუთვნილის გარდა); საცალო და სა-
ბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავ-
შირებული სასოფლო-სამეურნეო იარაღებთან 
(განსხვავებული ხელის იარაღებისაგან), ინკუ-
ბატორებთან, სავაჭრო ავტომატებთან, სამზა-
რეულოს ელექტროაპარატებთან, დაგვასთან, 
დასუფთავებასთან, სარეცხ მანქანებთან; საცა-
ლო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყვე-
ლა დაკავშირებული ხელის იარაღებთან და 
ინსტრუმენტებთან (ხელით სამართავი), მჭრელ 
ინსტრუმენტებთან, ცივ იარაღებთან (ცეცხლ-
სასროლის გარდა), სამართებლებთან, ელექ-
ტროსამართებლებთან; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-
ლი სამეცნიერო, სანავიგაციო, გეოდეზიურ, 
ფოტოგრაფიულ, კინემატოგრაფიულ, ოპტიკურ, 
ამწონ, საზომ, სასიგნალო, შემოწმების (კონ-
ტროლის), სამაშველო და სასწავლო აპარატუ-
რასა და ინსტრუმენტებთან, დენის გადაცემის, 
განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგუ-
ლირების ან მართვის აპარატურასა და ინს-
ტრუმენტებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრო-
ბით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ხმის 
ან გამოსახულების ჩამწერ, გადამცემ ან აღმ-
წარმოებელ აპარატურასთან, ინფორმაციის მაგ-
ნიტურ მატარებლებთან, ჩამწერ დისკებთან, 
მონეტებზე მომუშავე აპარატების მექანიზმებ-
თან, სალაროს აპარატებთან, გამომთვლელ მან-
ქანებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მო-
მსახურება, ყველა დაკავშირებული მონაცემე-
ბის დამუშავების მოწყობილობასა და კომპიუ-
ტერებთან, კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფასთან, მობილური მოწყობილობების და 
კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის 
აპლიკაციებთან, მობილურ მოწყობილობებთან 
გამოყენებულ პროგრამული უზრუნველყოფის 
აპლიკაციებთან, ელექტრონული გადახდების 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, ამოცნობის 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, ელექტრო-
ნულ გამოცემებთან (ჩამოტვირთვადი); საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული შეტყობინების სწრაფი გადა-
ცემის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, ფაი-

ლების გაზიარების პროგრამულ უზრუნველ-
ყოფასთან, პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, 
განკუთვნილი მონაცემების, აუდიოს, ვიდეოს, 
გამოსახულებების და გრაფიკის ელექტრონული 
გაცვლისა და გაზიარებისთვის კომპიუტერის, 
მობილური, უსადენო და სატელეკომუნიკაციო 
ქსელების მეშვეობით, კომპიუტერულ პროგრა-
მულ უზრუნველყოფასთან გამოსახულების, 
გრაფიკის, აუდიოს, ვიდეოს და ტექსტის დამუ-
შავებისთვის; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ჩამოტ-
ვირთვად კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფასთან, რომელიც მომხმარებელს აძ-
ლევს საშუალებას, მონაწილეობა მიიღოს ვებ-
შეხვედრებში და  ჯგუფებში, კომპიუტერულ 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, კომპიუტე-
რებსა და კომპიუტერულ ქსელებთან, ღრუბლო-
ვან კომპიუტერულ პროგრამასთან, კომპიუტე-
რულ პერიფერიულ მოწყობილობებთან დისტან-
ციური წვდომისთვის, დათვალიერებისა და კონ-
ტროლისთვის; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ნახევარ-
გამტარებთან, ნახევარგამტარულ ინტეგრალურ 
სქემებთან, ნახევარგამტარულ მეხსიერების ჩი-
პებთან, ნახევარგამტარულ მეხსიერების კონ-
ტროლიორებთან, ნახევარგამტარულ მეხსიერე-
ბის ინტეგრალურ სქემებთან, ნახევარგამტა-
რულ პროცესორის ჩიპებთან, ნახევარგამტა-
რულ პროცესორებთან, მიკროკონტროლიორებ-
თან, მიკროკონტროლერის ბლოკებთან, დაბალ-
ძაბვიან მიკროკონტოლიორებთან,  მიკროსქემე-
ბთან, კომპიუტერის ჩიპებთან; საცალო და სა-
ბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავ-
შირებული CPU-თან (მთავარ პროცესორთან), 
RISC-V კომპიუტერის ჩიპებთან და მთავარ პრო-
ცესორებთან, კოპიუტერის ჩიპებთან და მთავარ 
პროცესორებთან ბრძანებათა ნაკრების არქი-
ტექტურით; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული პირად 
ციფრულ დამხმარეებთან, პირად მედია პლეე-
რებთან, მობილურ ტელეფონებთან, სმარტფო-
ნებთან, ციფრულ კამერებთან, ბატარეებთან, 
ბატარეის დამტენებთან, კომპიუტერის სერვე-
რებთან, კომპიუტერის და ტელეკომუნიკაციების 
ქსელურ ტექნიკურ უზრუნველყოფასთან, კომ-
პიუტერის ქსელის ადაპტორებთან, გადამრთვე-
ლებთან, როუტერებთან და ჰაბებთან, უსადენო 
და სადენიან მოდემებთან და კავშირის ბარა-
თებსა და მოწყობილობებთან, ლეპტობის დამჭე-
რებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომ-
სახურება, ყველა დაკავშირებული კომპიუტერის 
ჩანთებთან, ხანძარსაწინააღმდეგო აპარატებ-
თან, კომპაქტურ დისკებთან, ციფრულ მუსიკას-
თან (ჩამოტვირთვად), სატელეკომუნიკაციო აპა-
რატურასთან, მაუსის ქვეშსადებებთან, მობი-
ლური ტელეფონის აქსესუარებთან, ჩამოტვირთ-
ვად თამაშებთან, სურათებთან, კინოსურათებ-
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თან, ფილმებთან და მუსიკასთან, განგაშის სის-
ტემებთან, სათვალთვალო კამერებთან; საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული  მობილურ რადიო და სატე-
ლევიზიო მაუწყებლობის ბლოკებთან, სატელე-
ვიზიო მაუწყებლობის მოწყობილობასთან, 
გლობალური პოზიციონერების სისტემების 
(GPS) აპარატურასა და მოწყობილობებთან, მო-
ნაცემთა შენახვის პროგრამებთან, სათვალეებსა 
და მზის სათვალეებთან, ელექტრონულ საგზაო 
ნიშნებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული კოდირე-
ბულ ან მაგნიტურ ბანკის საკრედიტო, სადებე-
ტო, გადახდის და საიდენტიფიკაციო ბარათებ-
თან, ავტომატურ სალარო აპარატებთან, ბანკო-
მატებთან, ელექტრონულ წიგნის წამკითხვე-
ლებთან, შეუვსებელ ტონერ-კარტრიჯებთან 
პრინტერებისა და ასლის გადამღები მანქანების-
თვის, ბავშვის მონიტორებთან, ობიექტივის 
„ბლენდასთან“, კოდირებულ გასაღებ ბარათებ-
თან, 3D სათვალეებთან, მეხსიერების ბარათებ-
თან ვიდეოთამაშის ავტომატებისთვის, მაგნი-
ტებთან, დამცავ ტანსაცმელთან, დამცავ შლე-
მებთან, დამცავ ხელთათმანებთან, დამცავ ფეხ-
საცმელთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ქირურგი-
ულ, სამედიცინო, სტომატოლოგიურ და ვეტერი-
ნარულ აპარატებსა და ინსტრუმენტებთან, ხე-
ლოვნურ კიდურებთან, თვალებთან და კბილებ-
თან, ორთოპედიულ ნაწარმთან, ნაკერის დასა-
დებ მასალასთან, ინვალიდებისთვის ადაპტირე-
ბულ თერაპიულ და დამხმარე მოწყობილობებ-
თან, სამასაჟე მოწყობილობასთან, აპარატურას-
თან, მოწყობილობასთან და საგნებთან ჩვილე-
ბისთვის, სექსუალური აქტიურობის აპარატუ-
რასთან, მოწყობილობებსა და ნივთებთან; საცა-
ლო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყვე-
ლა დაკავშირებული ცხელი ჰაერის თერაპიულ 
აპარატურასთან, სამედიცინო დანიშნულების 
ელექტროსაბნებთან, სამედიცინო დანიშნულე-
ბის სატესტო აპარატურასთან, სისხლის შემოწ-
მების აპარატურასთან, სასმენ აპარატურასთან 
სმენადაქვეითებულთათვის, სმენის დამცავ 
აპარატურასთან, სამედიცინო დანიშნულების 
ელექტოსაბნებთან, სამედიცინო დანიშნულების 
დიაგნოზის აპარატურასთან, კიდურების, თვა-
ლის და კბილის პროტეზებთან, დამხმარე სახ-
ვევებთან, ბავშვის ბოთლებთან, საწოვრებთან 
ბავშვის საკვები ბოთლებისთვის, ენის სკრეპე-
რებთან (საფხეკი); საცალო და საბითუმო ვაჭ-
რობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული 
განათების, გათბობის, გაგრილების, ორთქლ-
წარმოქმნის, საკვების თბურად მომზადების, 
გაშრობის, ვენტილაციის, წყალმომარაგების და 
სანიტარულ-ტექნიკური მიზნების აპარატურასა 
და მოწყობილობებთან; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-

ლი სატრანსპორტო საშუალებებთან, ხმელეთ-
ზე, ჰაერში და წყალზე გადასაადგილებელ აპა-
რატურასთან, ველოსიპედებთან, სატრანსპორ-
ტო საშუალებების ნაწილებსა და აქსესუარებ-
თან, ველოსიპედის ნაწილებსა და აქსესუარებ-
თან, ავტოსავარძლებთან ბავშვებისთვის, სატ-
რანსპორტო საშუალებების სავარძლის უსაფრ-
თხოების ღვედებთან, საბურავებთან, საბურავის 
საკერებელ/სადებებთნ, საბურავის შალითებ-
თან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსა-
ხურება, ყველა დაკავშირებული ცეცხლსას-
როლ იარაღთან, საბრძოლო მასალასთან და 
ჭურვებთან, ფეთქებად ნივთიერებებთან, ფეირ-
ვერკებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ძვირფას 
ლითონებსა და მათ შენადნობებთან, საიუველი-
რო ნაწარმთან, ძვირფას და ნახევრადძვირფას 
ქვებთან, დროის აღმრიცხველ და სხვა ქრონო-
მეტრულ ხელსაწყოებთან; საცალო და საბითუ-
მო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირე-
ბული მუსიკალურ ინსტრუმენტებთან, ნოტების 
და მუსიკალური ინსტრუმენტების სადგამებთან, 
სადირიჟორო ჯოხებთან; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-
ლი ქაღალდსა და მუყაოსთან, ნაბეჭდ მასალას-
თან, საამკინძაო მასალასთან, ფოტოსურათებ-
თან, საკანცელარიო და საოფისე ნივთებთან 
(ავეჯის გარდა), საკანცელარიო ან საყოფაც-
ხოვრებო დანიშნულების მწებავ ნივთიერებებ-
თან, სახატავ მასალასა და მხატვართა და გრა-
ფიკოსთა საკუთნოსთან, სახატავ ფუნჯებთან; 
საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული სასწავლო მასალასა და 
თვალსაჩინოებასთან, პლასტმასის ფურცლებ-
თან, ფოტოფირებთან და გასახვევ და შესაფუთ 
მასალასთან და ჩანთებთან, შრიფტებთან, ტიპო-
გრაფიულ კლიშეებთან, სადებეტო ბარათებთან, 
საკრედიტო ბარათებთან, გადახდის ბარათებ-
თან, სატელეფონო ბარათებთან და საიდენტი-
ფიკაციო ბარათებთან, გარდა კოდირებული და 
მაგნიტური ბარათებისა, მომხმარებლის ინს-
ტრუქციებთან, ქაღალდის ცხვირსახოცებთან, 
ქაღალდის მოდელებსა და ფიგურებთან, გვერ-
დის დამჭერებთან, ქაღალდის ხელსახოცებთან, 
ქაღალდის ტილოებთან, წვეულების ქაღალდის 
დეკორაციებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრო-
ბით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ტყავ-
თან და ტყავის იმიტაციასთან, ცხოველების 
ტყავთან და ბეწვეულთან, სამგზავრო სკივრებსა 
და ჩემოდნებთან, საფულეებთან და ქისებთან, 
ქოლგებსა და პარასოლებთან, ხელჯოხებთან, 
შოლტებთან, მათრახებთან, ცხოველთა აღკაზ-
მულობასა და უნაგირებთან, საყელურებთან, სა-
ბელებსა და ცხოველთა სამოსთან; საცალო და 
საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა და-
კავშირებული ავეჯთან, სარკეებთან, სურათის 
ჩარჩოებთან, არალითონურ კონტეინერებთან 
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დასაწყობებისა და ტრანსპორტირებისთვის; სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული საყოფაცხოვრებო და 
სამზარეულო ნივთებსა და ჭურჭელთან, სამზა-
რეულოს და სუფრის ჭურჭლეულობასთან ჩანგ-
ლების, დანების და კოვზების გარდა, სავარცხ-
ლებთან, ღრუბლებთან და ჯაგრისებთან (სახა-
ტავი ფუნჯების გარდა), ჯაგრისის დასამზადე-
ბელ მასალებთან, ინსტრუმენტებთან წმენდისა 
და დასუფთავებისათვის, მინის, ფაიფურისა და 
კერამიკის ჭურჭელთან, ელექტრულ კბილის 
ჯაგრისებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული თოკებ-
თან და თასმებთან, ბადეებთან, კარვებთან და 
ბრეზენტთან, ქსოვილის ან სინთეთიკურ ტენ-
ტებთან, იალქნებთან,  ტომრებთან ტრანსპორ-
ტირებისთვის და შესანახად, ვატინის, საბალიშე 
და სატენ მასალასთან ქაღალდის, მუყაოს, 
რეზინის ან პლასტმასის მასალის გარდა; დაუ-
მუშავებელ ბოჭკოვან საფეიქრო მასალასა და 
მათ შემცვლელებთან; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-
ლი საფეიქრო დანიშნულების ნართებთან და 
ძაფებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ქსოვი-
ლებთან და მათ შემცვლელებთან, საოჯახო 
თეთრეულთან, ქსოვილის ან პლასტმასის ფარ-
დებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომ-
სახურება, ყველა დაკავშირებული ტანსაცმელ-
თან, ფეხსაცმელთან, თავსაბურავთან; საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული მაქმანებთან, ნაქარგებთან, სა-
გალანტერიო თასმებთან და ზონრებთან, ღი-
ლებთან, დუგმებთან, ქინძისთავებთან და ნემსე-
ბთან; ხელოვნურ ყვავილებთან, თმის სამშვენი-
სებთან და ხელოვნურ თმასთან; საცალო და სა-
ბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავ-
შირებული ნოხებთან, ხალიჩებთან, ჭილოფებ-
თან და საჭილოფე მასალასთან, საგებებთან, 
ლინოლეუმთან და იატაკის სხვა საფართან, 
კედლის ხალიჩებთან (არასაფეიქრო); საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული თამაშებთან და სათამაშოებ-
თან, ვიდეოთამაშების აპარატურასთან, სატან-
ვარჯიშო და სპორტულ მოწყობილობებთან, სა-
შობაო ნაძივსხის მორთულობასთან, სადღესას-
წაულო მორთულობასა და ხელოვნურ საშობაო 
ნაძვისხეებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრო-
ბით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული აპა-
რატურასთან ელექტოთამაშებისთვის და გასარ-
თობ აპარატურასთან, გარდა გარე ეკრანებთან 
ან მონიტორებთან გამოყენებული აპარატურისა, 
საშინაო სათამაშო აპარატებთან და ხელით სა-
მართავ სათამაშო აპარატებთან (რომლებიც არ 
გამოიყენება ტელევიზორებთან), საშობაო წინ-
დებთან, ხელით სამართავ ბლოკებთან ელექ-
ტრონული თამაშების სათამაშოდ, ქაღალდის 

სადღესასწაულო ქუდებთან, პლასტმასის სად-
ღესასწაულო ქუდებთან, ქაღალდის სადღესას-
წაულო სუვენირებთან; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-
ლი ისეთ საქონელთან, როგორიცაა ხორცი, 
თევზი, შინაური ფრინველი და ნანადირევი, 
ხორცის შემცვლელები, დაკონსერვებული, გა-
ყინული, გამომშრალი და თბურად დამუშავე-
ბული ხილი და ბოსტნეული, ხილის სოუსები, 
მარცვლეულის ხაჭო, ტოფუ, წვნიანები, წვნია-
ნის ასორტი, ჟელე, მურაბა, კომპოტები, კვერ-
ცხი, ნაღები, რძე და რძის ნაწარმი, სოიოს რძე, 
რძის შემცვლელები, რძის შემცვლელებისგან 
დამზადებული ნაწარმი, საკვები ზეთები და 
ცხიმები, მზა თხილეული, გამშრალი თხილეუ-
ლი, საუზმეული, მზა საჭმელები, წინასწარ შე-
ფუთული ფასთფუდები; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-
ლი ისეთ საქონელთან, როგორიცაა ყავა, ჩაი, 
კაკაო და ყავის შემცვლელები, ბრინჯი, მაკა-
რონის ნაწარმი და ატრია, ტაპიოკა და საგო, 
ფქვილი და მარცვლეულისგან დამზადებული 
პრეპარატები, პური, ფუნთუშეული და საკონ-
დიტრო ნაწარმი, შოკოლადი, ნაყინი, ხილის 
ნაყინი (შარბათები), საკვები ყინული, შაქარი, 
თაფლი, ბადაგი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები, 
მარილი, საკმაზები, სუნელები, დაკონსერვებუ-
ლი ბალახები, ძმარი, სოუსები, სანელებლები, 
ყინული [გაყინული წყალი]; საცალო და სა-
ბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავ-
შირებული ისეთ საქონელთან, როგორიცაა 
ყავის შემცვლელები, ყავის სასმელები, ჩაის 
ფოთლები და ჩაის ნაწარმი, ჩაის სასმელები, 
კაკაოს ფხვნილი და კაკაოს პროდუქტები, შო-
კოლადის სასმელები, გამომცხვარი ნაწარმი, 
პიცა, ტკბილი მოხარშული კრემი, მთვარის ნამ-
ცხვრები, საუზმის ფილები, რომლებიც შეიცა-
ვენ მარცვლეულის, თხილეულის და მშრალი 
ხილის ნარევს [საკონდირტო ნაწარმი], ნამცხვ-
რები, კრეკერები, ჩინური და დასავლური სტი-
ლის ტორტები და კექსები, ჩინური პელმენები, 
ნუშის ფანტელი; საცალო და საბითუმო ვაჭ-
რობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული 
ისეთ საქონელთან, როგორიცაა ნედლი და დაუ-
მუშავებული სოფლის მეურნეობის, აკვაკულტუ-
რის, ბაღის და ტყის ნაწარმი, ნედლი და დაუ-
მუშავებელი მარცვლეული და თესლეული, ახა-
ლი ხილი და ბოსტნეული, ახალი ბალახეული, 
ბუნებრივი მცენარეები და ყვავილები, ბოლქვე-
ბი, ნერგები და თესლი ნათესებისთვის, ცოც-
ხალი ცხოველები, საკვები პროდუქტები და 
სასმელები ცხოველებისთვის, ალაო; საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული საცალო და საბითუმო ვაჭრო-
ბით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ისეთ 
საქონელთან, როგორიცაა ლუდი, ლუდის და-
სამზადებელი პრეპარატები, მინერალური და 
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გაზიანი წყლები და სხვა არაალკოჰოლური სას-
მელები, ხილის სასმელები და ხილის წვენები, 
ვაჟინები და სხვა არაალკოჰოლური პრეპარა-
ტები სასმელების დასამზადებლად, ბოსტნეუ-
ლის წვენები და ბოსტნეულის სასმელები; სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული ისეთ საქონელთან, რო-
გორიცაა ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის 
გარდა), სპირტიანი პრეპარატები სასმელების 
დასამზადებლად, სპირტის ექსტრაქტები, სპირ-
ტის ესენციები; საცალო და საბითუმო ვაჭრო-
ბით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ისეთ 
საქონელთან, როგორიცაა თამბაქო და თამბა-
ქოს შემცვლელები, სიგარეტები და სიგარები, 
ელექტრონული სიგარეტები და ორალური ვაპო-
რაიზერები მწეველებისთვის, მწეველთა საკუთ-
ნო, ასანთი; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ისეთ სა-
ქონელთან, როგორიცაა ალკოჰოლური სასმე-
ლები (ლუდის გარდა), სპირტიანი პრეპარატები 
სასმელების დასამზადებლად, სპირტის ექსტ-
რაქტები, სპირტის ესენციები; საცალო და საბი-
თუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავში-
რებული ისეთ საქონელთან, როგორიცაა თამბა-
ქო და თამბაქოს შემცვლელები, სიგარეტები და 
სიგარები, ელექტრონული სიგარეტები და ორა-
ლური ვაპორაიზერები მწეველებისთვის, მწე-
ველთა საკუთნო, ასანთი; ყველა ზემოთ აღნიშ-
ნული საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მომ-
სახურება, ასევე, უზრუნველყოფილი ონლაინ 
რეჟიმით, უნივერმაღების ან სუპერმარკეტების 
მეშვეობით, ასევე, ისეთი შესაძლებლობით, რომ 
მომხმარებელმა შეძლოს მოხერხებულად დაათ-
ვალიეროს და შეიძინოს  საქონელი შერეული 
ასორტიმენტის საქონლიდან ინტერნეტის ვებ-
გვერდების მეშვეობით და საბითუმო ვაჭრობის 
მაღაზიებში, შერეული საქონლის ასორტიმენ-
ტის კატალოგებიდან საფოსტო შეკვეთების 
გზით ან სატელეკომუნიკაციო საშუალებებით 
და საცალო ვაჭრობის მაღაზიებიდან; ზემოთ 
აღნიშნულ მომსახურებასთან დაკავშირებული 
კონსულტაციები, ინფორმაცია და რჩევები. 
 

38 ‒ კავშირგაბმულობა; სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურებები, კერძოდ, მონაცემთა გადაცემის 
და მიღების მომსახურება სატელეკომუნიკაციო 
ქსელებით; ვებსაიტზე დაფუძნებული მულტიმე-
დიური ტელეკონფერენციების, ვიდეოკონფერენ-
ციისა და ონლაინ შეხვედრების სერვისების 
უზრუნველყოფა, რომლებიც იძლევა ვებ-ბრაუ-
ზერის საშუალებით მონაწილეების მიერ დოკუ-
მენტების, მონაცემების და გამოსახულებების 
ერთდროული და ასინქრონული დათვალიერე-
ბის, გაზიარების, რედაქტირების და განხილვის 
საშუალებას; მომხმარებლების ონლაინ წვდო-
მის უზრუნველყოფა ონლაინ რეპორტებთან 
ვებსაიტზე დაფუძნებული აპლიკაციების, ტელე-
კონფერენციების, ვიდეოკონფერენციების და 

შეხვედრების განხორციელების, ეფექტურობისა 
და სტატუსის შესახებ; მომხმარებლებისთვის 
ინტერნეტის საშუალებით უსაფრთხო დისტან-
ციური წვდომის უზრუნველყოფა კერძო კომ-
პიუტერულ ქსელებზე; ონლაინ თანამშრომლო-
ბის სერვისების მიწოდება, რომლებიც მომხმა-
რებლებს აძლევთ წვდომას აპლიკაციებსა და 
პლატფორმებზე, ერთობლივად გაზიარებულ 
დოკუმენტებზე, მონაცემებზე, დავალებების ჩა-
მონათვალზე და სადისკუსიო ფორუმებზე; 
გლობალური კომპიუტერული ქსელის კომპიუ-
ტერულ მონაცემთა ბაზაში წვდომის უზრუნ-
ველყოფა კომპიუტერულ ქსელებში არსებული 
ინფორმაციის, მონაცემების, ვებ-გვერდებისა და 
რესურსების მოძიებისთვის და ამოსაღებად; 
მომხმარებლის წვდომის უზრუნველყოფა კომ-
პიუტერულ მონაცემთა ბაზაში, რომელიც შეი-
ცავს ელექტრონულ გამოცემებს, ბიულეტენებს 
და განცხადების დაფებს, მონაცემთა ბაზასა და 
კომპიუტერის საშუალებით ხელმისაწვდომ ინ-
ფორმაციას; ჩატის ოთახების ფუნქციონირება 
(სასაუბრო ოთახების მომსახურება); მრავალ-
რიცხოვანი მომხმარებლის წვდომა გლობალურ 
კომპიუტერულ საინფორმაციო ქსელებზე  ფარ-
თო სპექტრის ინფორმაციის გადაცემის და გავ-
რცელების მიზნით; გლობალური კომპიუტერუ-
ლი ქსელის ვებსაიტზე წვდომის უზრუნველ-
ყოფა, რომლითაც მესამე მხარეებს შეუძლიათ 
შესთავაზონ საქონელი და მომსახურება, განა-
თავსონ და შეასრულონ შეკვეთები, დადონ ხელ-
შეკრულებები და აწარმოონ ბიზნესი; ინტერაქ-
ტიულ ვებსაიტზე გლობალური კომპიუტერული 
ქსელის საშუალებით წვდომის უზრუნველყოფა 
მესამე პირებისთვის ინფორმაციის გამოსაქვეყ-
ნებლად, თხოვნებზე საპასუხოდ და პროდუქ-
ციაზე, მომსახურებაზე და საქმიანი თანამშრომ-
ლობის შესაძლებლობებზე შეკვეთების განთავ-
სებისა და შესრულებისთვის; ელექტრონული 
საკომუნიკაციო მომსახურება ვირტუალური სა-
საუბრო ოთახების შექმნის მიზნით ტექსტური 
შეტყობინებების საშუალებით; ელექტრონული 
განცხადების დაფებით უზრუნველყოფა კომპიუ-
ტერის მომხმარებლებს შორის შეტყობინებების 
განთავსებისა და გადაცემისთვის პროდუქტებ-
თან, მომსახურებებთან და ბიზნესის ხელმძღვა-
ნელობასა და საქმიანი თანამშრომლობის შე-
საძლებლობებთან დაკავშირებით; გლობალური 
კომპიუტერული ქსელის საშუალებით ნივთების 
განთავსების, პოპულარიზაციის, გაყიდვის და 
გადაყიდვის მიზნით ონლაინ ინტერაქტიული 
განცხადების დაფებით უზრუნველყოფა; ელექ-
ტრონული ფოსტის და ელექტრონული ფოსტის 
გაგზავნის სერვისების მიწოდება; აუდიო და ვი-
დეო კომუნიკაცია კომპიუტერების და კომპიუტე-
რული ქსელების მეშვეობით, და გლობალური 
საკომუნიკაციო ქსელის მეშვეობით; კომპიუტე-
რული წვდომის და წვდომის დროის ლიზინგის 
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უზრუნველყოფა ონლაინ ინტერაქტიულ განც-
ხადების დაფებსა და მონაცემთა ბაზებზე; ელ-
ექტრონულ განცხადების დაფებზე წვდომის 
უზრუნველყოფა კომპიუტერების მომხმარებ-
ლებს შორის შეტყობინებების განთავსებისა და 
გადაცემისთვის პროდუქტებთან, მომსახურებებ-
თან და ბიზნეს თანამშრობლობის შესაძლებ-
ლობებთან დაკავშირებით; ელექტრონულ კა-
ლენდართან, სამისამართო ცნობარებთან  და 
ელექტრონულ წიგნაკებთან წვდომის უზრუნ-
ველყოფა ადგილობრივი და გლობალური კომ-
პიუტერული ქსელების საშუალებით; კომპიუტე-
რის მომხმარებლებს შორის პირდაპირი კავში-
რის სერვისების უზრუნველყოფა მონაცემთა 
გაცვლისთვის; სატელეკომუნიკაციო წვდომის 
და ბმულების უზრუნველყოფა კომპიუტერულ 
მონაცემთა ბაზებსა და ინტერნეტში; ინტერნეტ 
სამაუწყებლო მომსახურება; ვებსაიტზე დაფუძ-
ნებული სამაუწყებლო საჩივრების წარდგენის 
პლატფორმაზე ინფორმაციის ონლაინ მონაცემ-
თა ბაზის შექმნა; სატელეკომუნიკაციო დაშ-
ვების და ბმულების უზრუნველყოფა კომპიუტე-
რულ მონაცემთა ბაზაში და ინტერნეტში; 
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურება; 
ინტერაქტიული სატელეკომუნიკაციო მომსახუ-
რება; ინფორმაციის (ვებ - გვერდები), კომპიუტე-
რული პროგრამების და მონაცემების ტელეკო-
მუნიკაცია; სატელეკომუნიკაციო კავშირების 
უზრუნველყოფა ინტერნეტით ან მონაცემთა ბა-
ზებთან; სატელეკომუნიკაციო წვდომის უზრუნ-
ველყოფა მსოფლიო ქსელურ ობიექტებსა და 
სტრუქტურებში; კავშირი კომპიუტერული ტერ-
მინალების საშუალებით; კავშირი ბოჭკოვან-ოპ-
ტიკური ქსელების საშუალებით; კომპიუტერის 
დახმარებით  შეტყობინებების, ინფორმაციის, 
მონაცემების, დოკუმენტების და სურათების გა-
დაცემა; მონაცემთა გადაცემის მომსახურება 
ელექტრონული საშუალელებით; ხმის, მონაცე-
მების, აუდიოს, ვიდეოს, ტექსტისა და გრაფიკის 
ელექტრონული გაცვლა, რომელიც ხელმისაწ-
ვდომია კომპიუტერული და სატელეკომუნიკა-
ციო ქსელების საშუალებით; მყისიერი შეტყო-
ბინებებით მომსახურება; მობილური სატელე-
ფონო საკომუნიკაციო მომსახურება; მონაცემთა 
შეგროვება, გადაცემა და მიწოდება ელექტრო-
ნული საშუალებებით; საფოსტო შეტყობინებე-
ბის,  ფოტოსურათზე და / ან კინოსურათზე ინ-
ფორმაციის, როგორიცაა სიმბოლოები, შეტყო-
ბინებები, მუსიკა და გამოსახულებები, ტელე-
გრამების, ინფორმაციის და მონაცემების შეგ-
როვება, გადაცემა და მიწოდება მექანიკური, 
ელექტრონული, სატელეფონო, ტელექსის, საკა-
ბელო, კომპიუტერული და სატელიტური საშუა-
ლებით; აუდიოს, ვიდეოს, უძრავი და/ან  მოძრავი 
გამოსახულების და მონაცემების გადაცემა, 
ტრანსლაცია და მიღება როგორც შეკუმშულ, 
ასევე  გაშლილ ფორმაში და როგორც რეალურ, 

ასევე შეჩერებულ დროში; ელექტრონული შეტ-
ყობინებების, კონფერენციების და შეკვეთების 
გადაცემის სერვისები; ვიდეო- კონფერენციების 
მომსახურება; კავშირის ელექტრონული გან-
ცხადების დაფის მეშვეობით, რომელიც მომხმა-
რებელს  საშუალებას აძლევს, რეალურ დროში 
განახორციელოს ინტერაქტიული დიალოგი 
კომპიუტერის ტერმინალსა და ელექტრონულ 
განცხადების დაფას  შორის, რომელიც შეიცავს 
ინფორმაციას უძრავ და და მოძრავ სურათზე და 
ხმოვან ინფორმაციას, როგორიცაა სიმბოლოე-
ბი; შეტყობინებების გადაცემისთვის ელექტრო-
ნული განცხადების დაფებით და  შეტყობინებე-
ბის დაფებით უზრუნველყოფა; ონლაინ სადის-
კუსიო ფორუმების უზრუნველყოფა; საკომუნი-
კაციო მომსახურება, კერძოდ, ტექსტის და ნომ-
რების ციფრული შეტყობინებების მომსახურე-
ბა; ინფორმაციის გადაცემა მონაცემთა გადა-
ცემის კავშირის საშაულებით გადაწყვეტილე-
ბის მიღებაში დახმარების გაწევის მიზნით; 
ინფორმაციის გადაცემა ვიდეო საკომუნიკაციო 
სისტემების საშუალებით; ვებ-კონფერენციების 
მომსახურება; დისტანციურ ვიდეო ან/და სატე-
ლეფონო კონფერენციასთან წვდომის და საშუა-
ლებების უზრუნველყოფა; საკონსულტაციო 
მომსახურება უსაფრთხო მონაცემებისა  და ინ-
ფორმაციის გადაცემის მომსახურებების სფე-
როში; მონაცემთა ელექტრონული ბმულების 
უზრუნველყოფა; ფაქსიმილური გადაცემა; შეტ-
ყობინების გაგზავნა; პეიჯინგური მომსახურება; 
მოდემების გაქირავება; სატელეკომუნიკაციო 
აღჭურვილობის გაქირავება; ელექტრონული 
შეტყობინებების გაგზავნის, მიღებისა და გადა-
გზავნის მომსახურება; სატელევიზიო სამაუწ-
ყებლო მომსახურება; რადიო და სატელევიზიო 
პროგრამების მაუწყებლობა და გადაცემა; მუსი-
კალური მაუწყებლობა; მუსიკის, ფილმების, ინ-
ტერაქტიული პროგრამების, ვიდეოების, ელექ-
ტრონული კომპიუტერული თამაშების გადაცე-
მა; ონლაინ ვაჭრობასა და საერთო საცალო 
ვაჭრობის მომსახურებასთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის გადაცემა; ვიდეო-მოთხოვნით გა-
დაცემის მომსახურება; ახალი ამბების სააგენ-
ტოების მომსახურება; ზემოთ აღნიშნულ მომსა-
ხურებებთან დაკავშირებული კონსულტაციები, 
ინფორმაცია და რჩევები. 
 

41 ‒ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზე-
ბა; ტექსტების, წიგნების და ჟურნალის გამო-
ცემა (სხვა სარეკლამო ტექსტები); დიაგრამების, 
გამოსახულებების და ფოტოსურათების გამო-
ცემა; გაზეთების, ჟურნალების და პერიოდული 
გამოცემების გამოცემა; საგანმანათლებო, სას-
წავლო და საინსტრუქციო სამსახურები, რომ-
ლებიც ეხება ტელეკომუნიკაციებს, კომპიუტე-
რებს, კომპიუტერულ პროგრამებს, ღრუბლოვან 
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გამოთვლას, ვებ-გვერდის შემუშავებას, ელექ-
ტრონულ ვაჭრობას, საქმიანობის მართვას, ფი-
ნანსურ მართვას და რეკლამას; ინტერაქტიული 
და არაინტერაქტიული განათლების, დასვენე-
ბის, ინსტრუქციის, სწავლისა და ტრეინინგის 
უზრუნველყოფა; სასწავლო, საგამოცდო და სა-
კვალიფიკაციო კურსების შემუშავება; ელექ-
ტრონული და ციფრული ინტერაქტიული მედია 
საშუალებებით უზრუნველყოფილი გართობა; 
ინტერნეტით უზრუნველყოფილი ელექტრონუ-
ლი თამაშების სერვისები; განათლების, ტრე-
ნინგის, გართობის, დასვენების, სპორტულ, სო-
ციალურ და კულტურულ საქმიანობასთან და-
კავშირებული ინფორმაციის მიწოდება; ონლაინ 
ელექტრონული გამოცემების უზრუნველყოფა 
(არაჩამოტვირთვადი); სიმღერების კონკურსების 
მოწყობა, ორგანიზება, მასპინძლობა და ჩატარე-
ბა; კონცერტების მოწყობა, ორგანიზება, მასპინ-
ძლობა და ჩატარება; საგანმანათლებლო ან გა-
სართობი მიზნებისათვის ღონისძიებების და 
კონურსების მოწყობა, ორგანიზება, მასპინძლო-
ბა და ჩატარება; სათამაშო  და სათავგადასავ-
ლო სანახაოების მოწყობა, ორგანიზება, მასპინ-
ძლობა და ჩატარება; გასართობი ბილეთების 
სააგენტოს მომსახურება; ინფორმაცია გასარ-
თობთან ან განათლებასთან დაკავშირებით ონ-
ლაინ რეჟიმში კომპიუტერული მონაცემთა ბა-
ზიდან ან ინტერნეტიდან; ციფრული მუსიკით 
უზრუნველყოფა (არაჩამოტვირთვადი) ინტერნე-
ტიდან; ციფრული მუსიკით უზრუნველყოფა 
(არაჩამოტვირთვადი) MP3 (კინემატოგრაფიაზე 
ექსპერტთა ჯგუფი -1 აუდიო ფენა 3) ინტერნეტ 
ვებ-საიტებიდან; ვიდეო თამაშების, კომპიუტე-
რული თამაშების, ხმის ან გამოსახულების ან 
ფილმების უზრუნველყოფა სატელეკომუნიკა-
ციო ან კომპიუტერული ქსელების საშუალებით; 
ონლაინ კომპიუტერული თამაშებისა და შეჯიბ-
რებების უზრუნველყოფა; ონლაინ ვიდეოების 
უზრუნველყოფა, არაჩამოტვირთვადი; ინტერნე-
ტიდან ან კომპიუტერის ქსელიდან ან კომპიუ-
ტერის მონაცემთა ბაზიდან ელექტრონული გა-
მოცემების ნაკადურ რეჟიმში მიწოდების უზ-
რუნველყოფა; გასართობი და საგანმანათლებ-
ლო მომსახურება, რომელიც ეხება ხმის, სურა-
თების, ციფრული მუსიკის, ფილმების, ცოცხა-
ლი ან ჩაწერილი აუდიო, ვიზუალური ან აუდიო-
ვიზუალური მასალების დაგეგმვას, წარმოებას 
და განაწილებას მაუწყებლობის მიზნით სახ-
მელეთო კაბელით, თანამგზავრული არხებით, 
ინტერნეტით, უსადენო ან სადენიანი კავშირის 
სისტემებით ან კავშირის სხვა საშუალებით; მუ-
სიკალური გართობის სამსახურები; ხმის ჩანა-
წერების გაქირავება; მაუწყებლობისთვის გასა-
რთობი, საგანმანათლებლო, დოკუმენტური და 
ახალი ამბების პროგრამების მომზადება; ახალი 
ამბების ჟურნალისტების მომსახურება; ინფორ-
მაცია სპორტული ან კულტურული ღონისძიე-

ბების, მიმდინარე მოვლენების და მთავარი ამბე-
ბის შესახებ მოწოდებული სატელიტური სატე-
ლევიზიო გადაცემის, ინტერნეტის ან სხვა ელ-
ექტრონული საშუალებებით; სატელევიზიო, რა-
დიო და კინოწარმოება; სატელევიზიო პროგრა-
მების მომზადება და წარმოება; ინფორმაციის, 
მონაცემების, გრაფიკის, ხმის, მუსიკის, ვიდეოე-
ბის, ანიმაციის და ტექსტის უზრუნველყოფა 
გართობის მიზნით; თამაშებთან დაკავშირებუ-
ლი მომსახურება; საკლუბო დასვენების, სპორ-
ტული და ტანვარჯიშის დარბაზების აღჭურვი-
ლობით უზრუნველყოფა; ჯგუფების წარმოდგე-
ნები; მომსახურება დაკავშირებული კლუბურ 
გართობასთან, დისკოთეკასთან, მოდის ჩვენება-
სა და ღამის კლუბებთან; საკლუბო მომსახუ-
რება, რომელიც ეხება გართობას, განათლებას 
და კულტურულ მომსახურებას; კონფერენციე-
ბის, ყრილობების, კონგრესების, სემინარების 
და სასწავლო სემინარების მოწყობა, ჩატარება 
და უზრუნველყოფა; კონფერენციების, ყრილო-
ბების, კონგრესების, სემინარების და სასწავლო 
სემინარების მოწყობა, ჩატარება და უზრუნ-
ველყოფა, დაკავშირებული ტელეკომუნიკაციებ-
თან, კომპიუტერებთან, კომპიუტერულ პროგრა-
მებთან, ღრუბლოვან გამოთვლებთან, ვებ-გვერ-
დის დიზაინთან, ელექტრონულ ვაჭრობასთან, 
ბიზნესის მენეჯმენტთან, ფინანსურ მენეჯმენტ-
თან და რეკლამასთან; გამოფენების, მოდის სა-
ნახაობების, საგანმანათლებლო სანახაობების 
და კულტურული სანახაობების და წარმოდგე-
ნების ორგანიზება და ჩატარება; სამხატვრო გა-
მოფენების და გალერეების მომსახურება; სამ-
ხატვრო გალერეების მომსახურება, რომელიც 
ეხება სახვითი ხელოვნების ლიზინგს; სწავლე-
ბის სამსახურები პროფესიული ჯანმრთელობის 
და უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან და-
კავშირებით; სიგარის კლასების, ღვინის დაგე-
მოვნების კლასების უზრუნველყოფა; საგანმა-
ნათლებლო ინფორმაციის მიწოდება კვლევითი  
მასალებისა და მათი სააგენტოს შესახებ; სემი-
ნარების მოწყობა, ორგანიზება, დაგეგმვა და 
მართვა; ცხოველთა გაწვრთნა; სამაუწყებლო 
პროგრამების წარმოების მიმართულება; მანქა-
ნების და მოწყობილობების, მათ შორის, აუდიო-
ვიზუალური მოწყობილობის მუშაობასთან და-
კავშირებული სასწავლო ინსტრუქციები, გამო-
ყენებული სამაუწყებლო პროგრამების წარმოე-
ბისთვის; აუდიო და ვიზუალური სტუდიებით 
უზრუნველყოფა; სპორტული აღჭურვილობით 
უზრუნველყოფა; ფილმების, სანახაობების, პიე-
სების, მუსიკის ან საგანმანათლებლო სწავლე-
ბის აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; გართო-
ბის დაჯავშნის სააგენტოები; კინოფილმების 
გაქირავება და ლიზინგი (კინო ფირები); მუსი-
კალური ინსტრუმენტების გაქირავება და ლი-
ზინგი; სატელევიზიო პროგრამების გაქირავება 
და ლიზინგი; ტელევიზორების გაქირავება და 
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ლიზინგი; წიგნების ხელზე გაცემის ბიბლიოთე-
კებით მომსახურება; საარქივო ბიბლიოთეკებით 
მომსახურება; სუბტიტრებით მომსახურება; ნიშ-
ნების ენის თარგმნის სერვისები; წინასწარ ჩაწე-
რილი ვიდეო ფირების გაქირავება; სათამაშო 
აპარატების გაქირავება და ლიზინგი; არკადუ-
ლი თამაშების მოწყობილობის დროებით გა-
ცემის მომსახურება; სურათების დროებით გა-
ცემის მომსახურება; ფოტოგრაფირება; მთარგ-
მნელების სამსახური; თარჯიმნის მომსახურება; 
საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამები 
რისკების მართვის სფეროში; მოწმობების გაცე-
მასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო და 
სასწავლო პროგრამები; ახალი ამბებით უზ-
რუნველყოფა; ლატარიით მომსახურება; კერძო 
მასწავლებლის მომსახურება; ზემოთ აღნიშ-
ნულ მომსახურებებთან დაკავშირებული კონ-
სულტაციები, ინფორმაცია და რჩევები. 
 

42 ‒ სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მათთან დაკავშირებული კვლევა და 
დიზაინი, სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიე-
რო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; 
კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრამული 
უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა; 
კვლევა და განვითარება, დაკავშირებული ნა-
ხევარგამტარებთან, ნახევარგამტარულ ინტე-
გრირებულ სქემებთან, ნახევარგამტარულ მეხ-
სიერების ჩიპებთან, ნახევარგამტარულ მეხსიე-
რების კონტროლერებთან, ნახევარგამტარულ 
მეხსიერების ინტეგრირებულ სქემებთან, ნახე-
ვარგამტარულ პროცესორულ ჩიპებთან, ნახე-
ვარგამტარულ  პროცესორებთან, მიკროკონტ-
როლერებთან, მიკროკონტროლერის ბლოკებ-
თან, დაბალი სიმძლავრის მიკროკონტროლე-
რებთან, მიკროსქემებთან, კომპიუტერის ჩიპებ-
თან, CPU-თან (ცენტრალური პროცესორი), 
RISC-V კომპიუტერულ ჩიპებსა და ცენტრალურ 
პროცესორებთან, კომპიუტერის ჩიპებსა და ცენ-
ტრალურ პროცესორებთან ბრძანებათა აკრეფის 
არქიტექტურათან ერთად; პროგრამა, როგორც 
სერვისი (SaaS); კომპიუტერული მომსახურება 
ინტერნეტში ინფორმაციის, მონაცემების, დოკუ-
მენტებისა და გამოსახულებების გადაცემასთან 
დაკავშირებით; აპლიკაციური სერვისის მიმწო-
დებლის (ASP) მომსახურება, კერძოდ, მესამე 
პირების კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის აპლიკაციების ჰოსტინგი; აპლიკა-
ციური სერვისის მიმწოდებლის (ASP) მომსახუ-
რება, რომლებიც უზრუნველყოფენ პროგრამებს 
ვებ-კონფერენციების, აუდიო-კონფერენციების, 
ელექტრონული შეტყობინებების, დოკუმენტური 
თანამშრომლობის, ვიდეოკონფერენციისა და 
ხმოვანი და ზარის დამუშავების სფეროებში; 
მრავალჯერადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
აპლიკაციების ფუნქციური შეთავსებადობის 
გასაადვილებლად ონლაინ არაჩამოტვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება; ტექ-

ნიკური უზრუნველყოფის სამსახურები, რომლე-
ბიც დაკავშირებულია კომპიუტერულ პროგ-
რამულ უზრუნველყოფასთან და აპლიკაციებ-
თან, რომელთა მოწოდებაც ხდება ინტერნეტით, 
ელექტრონული ფოსტით და ტელეფონით; კომ-
პიუტერული მომსახურება, კერძოდ, რეგისტრი-
რებული მომხმარებლებისთვის ონლაინ საზო-
გადოების შექმნა დისკუსიებში მონაწილეობის 
მისაღებად, კოლეგებისგან, თანატოლებისგან 
უკუკავშირის მისაღებად, ვირტუალური კომუნე-
ბის შესაქმნელად, სოციალურ ქსელში ჩართვი-
სა და დოკუმენტების გასაცვლელად; კომპიუ-
ტერულ-ტექნოლოგიური რჩევები ინტერნეტ მო-
მხმარებლებისთვის მხარდაჭერის ცხელი ხაზის 
საშუალებით; კომპიუტერული მომსახურება, 
რომელიც დაკავშირებულია კომპიუტერულ ქსე-
ლებზე ინფორმაციის, საიტებისა და რესურსე-
ბის ინდექსების შექმნასთან; საძიებო სისტემე-
ბის უზრუნველყოფა; კომპიუტერების, ნოუთბუ-
ქის ტიპის კომპიუტერების, ლეპტოპის ტიპის 
კომპიუტერების, პორტატიული კომპიუტერების 
და ჯიბის კომპიუტერების შემუშავება; პირადი 
ციფრული თანაშემწეების და პირადი მედია 
ფლეერების შემუშავება; მობილური ტელეფონე-
ბისა და სმარტფონების შემუშავება; ციფრული 
კამერების შემუშავება; კომპიუტერული მომსა-
ხურება; კომპიუტერული პროგრამირება; კომპი-
უტერული ინტეგრაციის მომსახურება; კომპიუ-
ტერული ანალიზის მომსახურება; კომპიუტერუ-
ლი პროგრამირება ვირუსისგან დაცვასთან და-
კავშირებით; კომპიუტერული სისტემის პროგ-
რამული უზრუნველყოფის მომსახურება; კომპ-
იუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის შე-
მუშავება; კომპიუტერული სისტემის შემუშავე-
ბა; ვებ - გვერდების შემუშავება და განვითარე-
ბა; მესამე პირთათვის ვებ-გვერდების ჰოსტინგი; 
კომპიუტერული აპლიკაციების პროგრამული 
უზრუნველყოფის ჰოსტინგი მონაცემთა ბაზები-
დან და კომპიუტერული ქსელებიდან ინფორმა-
ციის მოსაძებნად და მოსაპოვებლად; ტექნიკური 
ინფორმაციის მიწოდება საბოლოო მომხმარებ-
ლების კონკრეტული მოთხოვნით სატელეფონო 
ან გლობალური კომპიუტერული ქსელის სა-
შუალებით; საკონსულტაციო მომსახურება 
კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველყოფას-
თან დაკავშირებით; კომპიუტერული მომსახუ-
რება, რომელიც დაკავშირებულია კომპიუტე-
რულ მონაცემთა ბაზების და ვებსაიტების ინ-
დივიდუალურად მოძიებასთან; კომპიუტერული 
და ელექტრონული სიგნალის კოდირება და დე-
კოდირება; ფიზიკური მონაცემებისა და დოკუ-
მენტების ელექტრონულ მედიაფორმატში გარ-
დაქმნა; ტესტირებისა და შეფასების სამსახურე-
ბი; არქიტექტურული და საპროექტო მომსახუ-
რება; შენობების, ოფისებისა და ბინების ინტე-
რიერის დიზაინი; კომპიუტერული საინფორ-
მაციო მომსახურება; ქსელური საინფორმაციო 
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მომსახურება, კერძოდ, კომპიუტერსა და ქსე-
ლებთან დაკავშირებული ტექნიკური ინფორმა-
ციის მიწოდება ბიზნესისა და ელექტრონული 
ვაჭრობის სფეროში; კომპიუტერული უსაფრ-
თხოების რისკის მართვის პროგრამების უზრუნ-
ველყოფა; კომპიუტერული უსაფრთხოების ინ-
ფორმაციასთან, ცოდნასა და ტესტირებასთან 
დაკავშირებული მომსახურება; ხარისხის უზ-
რუნველყოფის მომსახურება; კომპიუტერული 
მომსახურება დაკავშირეული საქმიანი ოპერა-
ციების სერტიფიცირებსათან და მათთან დაკავ-
შირებული ანგარიშების მომზადებასთან; წვდო-
მის კონტროლი (დაცვის მომსახურებაზე) კომ-
პიუტერებზე, ელექტრონულ ქსელებსა და მონა-
ცემთა ბაზებზე; მონაცემთა გადაცემის მომსა-
ხურების და ოპერაციების განხორციელების 
უსაფრთხოება კომპიუტერული ქსელების მომ-
სახურების მეშვეობით; კონსულტაცია მონაცემ-
თა უსაფრთხოების სფეროში; ტექნოლოგიური 
კონსულტაცია ტელეკომუნიკაციების უზრუნ-
ველყოფასთან დაკავშირებით; კომპიუტერიზე-
ბული საკომუნიკაციო ქსელის უსაფრთხოების 
სამსახურები; ინფორმაციის მიწოდება ინტერნე-
ტის, მსოფლიო ქსელის და კომპიუტერიზებული 
საკომუნიკაციო ქსელის უსაფრთხოების და მო-
ნაცემებისა და ინფორმაციის უსაფრთხო გადა-
ცემის სფეროებთან დაკავშირებით; საკონსულ-
ტაციო მომსახურება ინტერნეტის, მსოფლიო 
ქსელის და კომპიუტერიზებული საკომუნიკაციო 
ქსელის უსაფრთხოების სერვისების, ინფორმა-
ციის უსაფრთხოების სერვისების სფეროებში; 
კომპიუტერული უსაფრთხოების ავთენტიფიკა-
ციის სამსახურები; ელექტრონული ხელმოწე-
რების ონლაინ დამოწმება; გარე მონაცემების 
სარეზერვო გადაწერა; კომპიუტერული ტექნო-
ლოგიისა და პროგრამირების შესახებ ინფორ-
მაციის მიწოდება ვებ-გვერდის საშუალებით; 
კარტოგრაფიის მომსახურება (რუკების შედგე-
ნა); ღრუბლოვანი გამოთვლა; ღრუბლოვანი 
ჰოსტინგის პროვაიდერის მომსახურება; არჩა-
მოტვირთვადი ღრუბელზე დაფუძნებული პროგ-
რამული უზრუნველყოფის და ღრუბლოვანი 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის 
დროებითი გამოყენების უზრუნველყოფა; მონა-
ცემთა ელექტრონული შენახვა; ვირტუალური 
კომპიუტერული სისტემების და ვირტუალური 
კომპიუტერული გარემოს უზრუნველყოფა ღრუ-
ბლოვანი კომპიუტერული საშუალებით; გასარ-
თობი პროგრამული უზრუნველყოფის გაქირა-
ვება; აუდიო მასალების, ვიდეო მასალების, 
ვიდეოების, მუსიკისა და გამოსახულებების ნა-
კადური გადაცემისათვის ონლაინ რეჟიმში არა-
ჩამოტვირთვადი კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფით და კომპიუტერული აპლიკა-
ციებით უზრუნველყოფა; ონლაინ რეჟიმში არა-
ჩამოტვირთვადი კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფა მომხმარებელთა ჯანმრთელო-

ბის მდგომარეობის ჩასაწერად და მონიტორინ-
გისთვის; ონლაინ რეჟიმში არაჩამოტვირთვადი 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა 
ჯანდაცვის სფეროში ინფორმაციის მისაწოდებ-
ლად;  ონლაინ რეჟიმში არაჩამოტვირთვადი კო-
მპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა მო-
მხმარებლების მედიცინის მუშაკებთან დასაკავ-
შირებლად; ზემოთ აღნიშნულ მომსახურებებ-
თან დაკავშირებული კონსულტაციები, ინფორ-
მაცია და რჩევები. 
 

44 ‒ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მომ-
სახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეობის 
და მეტყევეობის სფეროში; ფიზიოთერაპია; სი-
ლამაზის სალონებით მომსახურება; კანის მოვ-
ლა და კოსმეტიკური მკურნალობა; მასაჟით მო-
მსახურება; საზოგადოებრივი აბანოები; საპა-
რიკმახეროები, კოსმეტიკური კაბინეტები; კოს-
მეტიკური ნაწარმის შერჩევა ფიზიკური პირების 
სახელით; ინფორმაციით, რჩევებით და კონსულ-
ტაციებით უზრუნველყოფა კანის მოვლის, კოს-
მეტიკური მკურნალობის, კოსმეტიკური ნაწარ-
მის, ფარმაცევტული და სამედიცინო მომსახუ-
რების გამოყენების სფეროში ინტერნეტის, სა-
ტელეკომუნიკაციო მოწყობილობების და სხვა 
ელექტრონული საშუალებებით; საუნების უზ-
რუნველყოფა; სოლარიუმების და მზის აბაზა-
ნის მისაღები მერხებით უზრუნველყოფა; სხეუ-
ლის ფიტნეს-მომსახურება; ცხიმის მოშორებას-
თან დაკავშირებული მომსახურება; წონის დაკ-
ლებასთან დაკავშირებული მომსახურება; თმის 
მოვლასთან დაკავშირებული მომსახურება; 
ჯანდაცვის მომსახურება; მაკიაჟით მომსახურე-
ბა; ცვილით დეპილაცია; ორთოდონტული მომ-
სახურება; ექიმის მომსახურება ინტერაქტიურ 
რეჟიმში ჩამოსატვირთი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის ან აპლიკაციური პროგრამული უზ-
რუნველყოფის ან არაჩამოსატვირთი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის მეშვეობით; სამედიცინო-
საკონსულტაციო მომსახურება ინტერაქტიურ 
რეჟიმში ჩამოსატვირთი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის ან აპლიკაციური პროგრამული უზ-
რუნველყოფის ან არაჩამოსატვირთი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის მეშვეობით; სამედიცი-
ნო დახმარება; კონსულტაცია ჯანმრთელობის 
საკითხებში; ტელესამედიცინო მომსახურება; 
ინფორმაცია და რჩევები, დაკავშირებული სა-
მედიცინო პირობების პერსონალურ მენეჯმენ-
ტთან; სამედიცინო შეფასების მომსახურება; პა-
ციენტების ჯანმრთელობის პროგრესის მონი-
ტორინგი; კონსულტაციები, ინფორმაცია და 
რჩევები დაკავშირებული უველა ზემოთ აღნიშ-
ნულ მომსახურებასთან, ყველა შეტანილი 44-ე 
კლასში. 
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45 ‒ იურიდიული მომსამსახურება; მატერიალუ-
რი საკუთრების და ინდივიდუალურ პირთა დაც-
ვის სამსახური; ინდივიდუალურ პირთა საჭი-
როებების დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა მი-
ერ გაწეული პერსონალური და სოციალური 
მომსახურება, კერძოდ, პირადი მძღოლით მომ-
სახურება, არასამედიცინო პირადი ზრუნვა მე-
სამე პირებისთვის როგორიცაა დაგეგმვა, ორ-
განიზება, კოორდინირება, მოწყობა და დახმა-
რება ინდივიდებისთვის, რათა მათ შეძლონ განა-
ხორციელონ  ყოველღიური დავალებები, პირა-
დი შეხსენების მომსახურება, პირადი დაცვით 
მომსახურება, სოციალური თანხლება; ონლაინ 
სოციალური ქსელური მომსახურება; დომენის 
სახელის რეგისტრაციის მომსახურება; კონ-
სულტაციები ინტელექტუალური საკუთრების 
სფეროში; ლიცენზირება ინტელექტუალური სა-
კუთრების სფეროში; ინტელექტუალური საკუთ-
რების სფეროში ლიცენზირებასთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები; სამრეწველო და ინტე-
ლექტუალური საკუთრების უფლებების გამოყე-
ნება და ლიცენზირება; ინტელექტუალური სა-
კუთრების უფლებების გამოყენება და ლიცენ-
ზირება დაკავშირებული ნახევარგამტარებთან, 
ნახევარგამტარულ ინტეგრირებულ სქემებთან, 
ნახევარგამტარულ მეხსიერების ჩიპებთან, ნახე-
ვარგამტარულ მეხსიერების კონტროლერებთან, 
ნახევარგამტარულ მეხსიერების ინტეგრირე-
ბულ სქემებთან, ნახევარგამტარულ პროცესო-
რულ ჩიპებთან, ნახევარგამტარულ  პროცესო-
რებთან, მიკროკონტროლერებთან, მიკროკონ-
ტროლერის ბლოკებთან, დაბალი სიმძლავრის 
მიკროკონტროლერებთან, მიკროსქემებთან, კო-
მპიუტერის ჩიპებთან, CPU-თან (ცენტრალური 
პროცესორი), RISC-V კომპიუტერულ ჩიპებსა და 
ცენტრალურ პროცესორებთან, კომპიუტერის 
ჩიპებსა და ცენტრალურ პროცესორებთან ბრძა-
ნებათა აკრეფის არქიტექტურასთან ერთად; 
კომპიუტერის ჩიპების და ცენტრალური პროცე-
სორის პლატფორმების ლიცენზირება; კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყოფის და 
კომპიუტერული პროგრამების  გამოყენების ლი-
ზენზირება; ციფრული მონაცემების, უძრავი  და 
მოძრავი გამოსახულებების, აუდიოს და ტექსტე-
ბის ლიცენზირება; დომენის სახელების რეეს-
ტრის შექმნა, შეგროვება და ძალაში შენარჩუ-
ნება; იურიდიული კვლევა; იურიდიული დოკუ-
მენტების მომზადების მომსახურება; ლიცენზიე-
ბის იურიდიული ადმინისტრირება; სამართალ-
წარმოება; დავების მოგვარების ალტერნატიუ-
ლი სამსახურები; საარბიტრაჟო მომსახურება; 
დაცვის და უსაფრთხოების სამსახურები; პირა-
დი უსაფრთხოების სამსახურები; დაცვის 
(უსაფრთხოების) სამსახურის უზრუნველყოფა 
ცენტრალური ელექტრონული სადგურებით ბო-
როტმოქმედების, ქურდობის და ხანძრისგან 
დამცავი სისტემებისთვის; ბოროტმოქმედების 

და ქურდობის საწინააღმდეგო განგაშის სიგ-
ნალების მონიტორინგის სამსახურები, ხანძრისა 
და წყალდიდობის გამოვლენის მოწყობილო-
ბების და განგაშის სიგნალების მონიტორინგის 
სამსახურები; სახლის დალაგების სამსახურები; 
ბარგის შემოწმება უსაფრთხოების მიზნით; პი-
რადი გამოძიების სამსახურები; საკუთრების და 
ინდივიდების დაცვის (უსაფრთხოების) სამსახუ-
რები; სარიტუალო(დაკრძალვის) მომსახურება; 
ტანსაცმლის გაქირავება; სოციალური შრომის 
სამსახურები; გაცნობის სამსახურები; მტრედე-
ბის გაშვება სპეციალურ შემთვევებში;  ბალზა-
მირების სამსახურები; ზემოთ აღნიშნულ მომ-
სახურებებთან დაკავშირებული კონსულტაციე-
ბი, ინფორმაცია და რჩევები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107576 A 
(210) AM 107576 
(220) 2020 03 17 
(731) ტმჰ ვორლდვაიდ, ლლკ 

22 სილვან ვეი, პარსიპანი, ნიუ-ჯერზი  
07054, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

TRADEMARK 
COLLECTION 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 ‒ საკურორტო სასტუმროს, სასტუმროს, მო-
ტელში განთავსებისა და რესტორნების მომსა-
ხურება; მესამე პირებისთვის დროებითი საც-
ხოვრებელი ადგილის დაჯავშნა; სასტუმრო 
მომსახურება, კერძოდ, საცხოვრებლით, საკვე-
ბით და სასმელით უზრუნველყოფა; სასტუმრო, 
დაბინავება და დროებით საცხოვრებელი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107578 A 
(210) AM 107578 
(220) 2020 03 17 
(731) სანუს ვიტა 

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

(740) მონიკა კვარაცხელია 
(540)  

Didrogen 
დიდროგენი 
Дидроген 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
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ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან ვე-
ტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დიეტუ-
რი საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვილე-
ბისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და 
ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, სახვევი 
მასალა; კბილების დასამაგრებელი მასალა, 
სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექციო სა-
შუალებები; მავნე მწერების გასანადგურებელი 
პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107663 A 
(210) AM 107663 
(220) 2020 03 26 
(731) შპს „ევროგეო ქიმია“ 

პეტრე იბერის ქ. 24, პირველი სართ. 0159,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) ლურჯი, ვერცხლისფერი, თეთრი 
(531) 26.01.02; 26.01.19; 26.01.24; 27.05.02; 27.05.17;  

29.01.13 
(511)  
3 ‒ სარეცხისათვის ბზინვარების მიმნიჭებელი 
პრეპარატები; საპნები; მათეთრებელი პრეპარა-
ტები (სარეცხი საშუალება); ავეჯისა და იატა-
კის გასაპრიალებელი საშუალებები; იატაკის 
ცვილი; ლაქების ამოსაყვანი საშუალებები; სა-
რეცხი საშუალებები (დეტერგენტები) სამრეწვე-
ლო და სამედიცინო დანიშნულების გარდა; მი-
ნადუღის, ხაშურის მოსაცილებელი პრეპარატე-
ბი, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების; სადეზინ-
ფექციო საშუალებები (პარფიუმერია); მათეთრე-
ბელი პრეპარატები (სარეცხი საშუალება); საქა-
რე მინების გასაწმენდი სითხეები; შამპუნები; 
ნაჭერი საპონი; ჟანგის მოსაცილებელი პრეპა-
რატები; დამარბილებლები რეცხვისათვის (ქსო-
ვილის). 
____________________________________________ 
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(111) M 2020 33141 R  
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(260) AM 2019 103323 A 
(220) 2019 05 29 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებელის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33142 R  
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(260) AM 2019 104566 A 
(220) 2019 08 22 
(732) სს ,,შატო მუხრანი“ 

სოფ. მუხრანი, 3309, მცხეთა,   
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33143 R  
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(260) AM 2019 104925 A 
(220) 2019 09 18 
(732) ოთარ ყვირალაშვილი 

იყალთოს გორა 26, ბ. 49, 0171, თბილისი,  
საქართველო; 
ნინო ბეროძე 
იყალთოს გორა ქ. კორპ. 1 ბ. 29, 0171,  
თბილისი, საქართველო; 
თორნიკე ასლანიშვილი 
დიდი დიღომი, III მკრ., კორპ. 13, ბ. 80,  
0131, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33144 R  
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(260) AM 2019 105007 A 
(220) 2019 09 20 
(732) შპს „გორელლი“ 

შინდისის გზატ. მე-2 კმ., 1400, გორი,   
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33145 R  
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(260) AM 2019 105008 A 
(220) 2019 09 20 
(732) სპორტ & ფეშენ მენეჯმენტ პტე. ლტდ 

 

 
 
 
 
6 შენტონ ვეი, N18-11, ოუე დაუნტაუნ 2,  
სინგაპური, 068809, სინგაპური 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33146 R  
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(260) AM 2019 105019 A 
(220) 2019 09 24 
(732) ტადეუშ ოგროდნიკ 

ვოლნოშჩი 69, 41-500 ხოჟუვი, პოლონეთი 
__________________________________________  
 
(111) M 2020 33147 R  
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(260) AM 2019 105127 A 
(220) 2019 09 30 
(732) გიორგი ლალიაშვილი 

დიმიტრი უზნაძის ქ.4, ბ. 66 (ყოფ. კამოს ქ.),  
0102, თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33148 R  
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(260) AM 2019 105152 A 
(220) 2019 10 04 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,  
ნიუ-ჯერზი 08889, აშშ 

_________________________________________  
 
(111) M 2020 33149 R  
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(260) AM 2019 105153 A 
(220) 2019 10 04 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,  
ნიუ-ჯერზი 08889, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33150 R  
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(260) AM 2019 105156 A 
(220) 2019 10 04 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,  
ნიუ-ჯერზი 08889, აშშ 

__________________________________________  
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(111) M 2020 33151 R  
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(260) AM 2019 105157 A 
(220) 2019 10 04 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,  
ნიუ-ჯერზი 08889, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33152 R  
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(260) AM 2019 105210 A 
(220) 2019 10 04 
(732) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33153 R  
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(260) AM 2019 105225 A 
(220) 2019 10 08 
(732) ფმკ აგრიქალჩარალ კარიბე ინდასტრის,  

ლტდ 
კლარენდონ ჰაუზი, 2 ჩარჩ სტრიტი,  
HM11 ჰამილტონი, ბერმუდის  
კუნძულები, ბერმუდის კუნძულები 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33154 R  
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(260) AM 2019 105250 A 
(220) 2019 10 10 
(732) სამრეწველო ტექნიკური კომპანია  

„აგრომატ“ ლტდ 
პერემოგი ავ., შენობა 89-A, კიევი, 03115,  
უკრაინა 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33155 R  
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(260) AM 2019 105348 A 
(220) 2019 10 15 
(732) ვინდჰამ ჰოტელს ენდ რეზორტს, ლლკ 

22 სილვან ვეი, პარსიპანი, ნიუ-ჯერზი  
07054, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33156 R  
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(260) AM 2019 105349 A 

(220) 2019 10 15 
(732) ვინდჰამ ჰოტელს ენდ რეზორტს, ლლკ 

22 სილვან ვეი, პარსიპანი, ნიუ-ჯერზი  
07054, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33157 R  
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(260) AM 2019 105353 A 
(220) 2019 10 16 
(732) სელჯინ კორპორეიშენ 

86 მორის ავენიუ, სამიტი, ნიუ-ჯერზი  
07901, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33158 R  
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(260) AM 2019 105354 A 
(220) 2019 10 16 
(732) სელჯინ კორპორეიშენ 

86 მორის ავენიუ, სამიტი, ნიუ-ჯერზი  
07901, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33159 R  
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(260) AM 2019 105355 A 
(220) 2019 10 16 
(732) სელჯინ კორპორეიშენ 

86 მორის ავენიუ, სამიტი, ნიუ-ჯერზი  
07901, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33160 R  
(151) 2020 09 27 
(181) 2030 09 27 
(260) AM 2019 105429 A 
(220) 2019 10 18 
(732) ნინგბო ვერტაკ იმპ. & ექსპ. კო., ლტდ. 

რუმ 516, ბილდინგ 5,  No. 22, ჰენგჰე  
როუდ, ბეილუნ დისტრიქტ,  ნინგბო  
სიტი,  ჟეჯიანგის პროვინცია, ჩინეთის  
სახალხო რესპუბლიკა 

_________________________________________  
 
(111) M 2020 33161 R  
(151) 2020 09 27 
(181) 2030 09 27 
(260) AM 2019 105446 A 
(220) 2019 10 23 
(732) სს „პრობუს კაპიტალი“ 

ამაღლების ქ. 36, 0105, თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________  

 
 #19  2020 10 12 

 
85 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(111) M 2020 33162 R  
(151) 2020 09 27 
(181) 2030 09 27 
(260) AM 2019 105545 A 
(220) 2019 10 26 
(732) შპს „ალპენ მილკ“ 

დავით აღმაშენებლის ქ. 28/1,  
ახალქალაქი, საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33163 R  
(151) 2020 09 27 
(181) 2030 09 27 
(260) AM 2019 105563 A 
(220) 2019 10 31 
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი, 
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33164 R  
(151) 2020 09 27 
(181) 2030 09 27 
(260) AM 2019 105673 A 
(220) 2019 11 07 
(732) ვ.ფ. კორპორეიშენ, პენსილვანიის  

კორპორაცია 
105 კორპორეიტ სენტრ ბილდინგი,  
გრინსბორი, ჩრდილოეთ კაროლინა  
27408, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33165 R  
(151) 2020 09 27 
(181) 2030 09 27 
(260) AM 2019 105750 A 
(220) 2019 11 11 
(732) სტიეფელ ლაბორატორის ინკ. 

კორპორეიშენ სერვის კომპანი, 251  
ლითლ ფოლს დრაივ, უილმინგტონი,  
დელავერი 19808, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33166 R  
(151) 2020 09 27 
(181) 2030 09 27 
(260) AM 2019 105756 A 
(220) 2019 11 12 
(732) შპს „ფლექსიბლ თექ“ 

რუსთავის გზატ. 19, კორპ. 3, სათავსო, I  
სართ. ისნის რ-ნი, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33167 R  
(151) 2020 09 27 
(181) 2030 09 27 

(260) AM 2019 105758 A 
(220) 2019 11 12 
(732) „ფუჯიკურა“ ლტდ 

5-1, კიბა 1-ჩომე, კოტო-კუ, ტოკიო  
135-8512, იაპონია 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33168 R  
(151) 2020 09 27 
(181) 2030 09 27 
(260) AM 2019 105769 A 
(220) 2019 11 15 
(732) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33169 R  
(151) 2020 09 27 
(181) 2030 09 27 
(260) AM 2019 105770 A 
(220) 2019 11 15 
(732) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33170 R  
(151) 2020 09 27 
(181) 2030 09 27 
(260) AM 2019 105771 A 
(220) 2019 11 15 
(732) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33171 R  
(151) 2020 09 27 
(181) 2030 09 27 
(260) AM 2019 105772 A 
(220) 2019 11 15 
(732) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33172 R  
(151) 2020 09 27 
(181) 2030 09 27 
(260) AM 2019 105778 A 
(220) 2019 11 15 
(732) ბილიმ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირკეტი 
კაპტანპაშა მაჰალესი, ზინჯირლიკუიუ  
ჯადესი, No:184 ბეიოღლუ სტამბოლი,  
თურქეთი 

__________________________________________  

 
 #19  2020 10 12 

 
86 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(111) M 2020 33173 R  
(151) 2020 09 27 
(181) 2030 09 27 
(260) AM 2019 105875 A 
(220) 2019 11 25 
(732) ალექსანდრე ყოჩიაშვილი 

მუხიანი, III მკრ., კორპ. 19, ბ. 69,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33174 R  
(151) 2020 09 27 
(181) 2030 09 27 
(260) AM 2019 105891 A 
(220) 2019 11 28 
(732) პფაიზერ ინკ. 

235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკის შტატი 10017, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33181 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 102521 A 
(220) 2019 04 03 
(732) შპს „ლერმონტ“ 

ლერმონტოვის ქ. 10, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 33182 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 103582 A 
(220) 2019 11 19 
(732) სოფიო ოვაშელი 

ბახტრიონის ქ. 7, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33183 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 103943 A 
(220) 2019 07 05 
(732) დავით ჩქოფოია 

დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ,  
კორპ. 2, ბ. 43, 0131, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33184 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 104552 A 
(220) 2019 08 16 
(732) თორნიკე დარჯანია 

 

თიანეთის ქ. 50, 0141, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33185 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 105224 A 
(220) 2019 10 08 
(732) სააქციო საზოგადოება „ლომისი“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,   
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33186 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 105237 A 
(220) 2019 10 09 
(732) შპს „წისქვილი ჯგუფი“ 

ბელიაშვილის ქუჩა, მორფოლოგიის  
ინსტ.-ის მიმდებარედ, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________  
 
(111) M 2020 33187 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 105238 A 
(220) 2019 10 09 
(732) შპს „წისქვილი ჯგუფი“ 

ბელიაშვილის ქუჩა, მორფოლოგიის  
ინსტ.-ის მიმდებარედ, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2020 33188 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 105239 A 
(220) 2019 10 09 
(732) შპს „წისქვილი ჯგუფი“ 

ბელიაშვილის ქუჩა, მორფოლოგიის  
ინსტ.-ის მიმდებარედ, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2020 33189 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 105240 A 
(220) 2019 10 09 
(732) შპს „წისქვილი ჯგუფი“ 

ბელიაშვილის ქუჩა, მორფოლოგიის  
ინსტ.-ის მიმდებარედ, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
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(111) M 2020 33190 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 105241 A 
(220) 2019 10 09 
(732) შპს „წისქვილი ჯგუფი“ 

ბელიაშვილის ქუჩა, მორფოლოგიის  
ინსტ.-ის მიმდებარედ, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________  
 
(111) M 2020 33191 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 105255 A 
(220) 2019 10 11 
(732) შპს „NEW TECHNICS“ 

ა. აბაშიძის ქ. 12, ბათუმი, საქართველო 
__________________________________________  
 
(111) M 2020 33192 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 105350 A 
(220) 2019 10 15 
(732) ორინჯ ბანგ, ინკ., კალიფორნიის შტატის  

კორპორაცია 
13115 ტელფერ ავენიუ, სილმარ,  
კალიფორნია 91342, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33193 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 105676 A 
(220) 2019 11 08 
(732) შპს „პარკერი“ 

ი. მოსაშვილის ქ. 12, 0162, ვაკის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33194 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 105743 A 
(220) 2019 11 08 
(732) მგა ენტერტეინმენტ, ინკ. 

9220 უინნეტკა ავენიუ, ჩატსუორტ,  
კალიფორნია, 91311, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33195 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 105744 A 
(220) 2019 11 08 
(732) მგა ენტერტეინმენტ ინკ. 

9220 უინნეტკა ავენიუ, ჩატსუორტ,  
კალიფორნია 91311, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33196 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 105745 A 
(220) 2019 11 08 
(732) მგა ენტერტეინმენტ ინკ. 

9220 უინნეტკა ავენიუ, ჩატსუორტ,  
კალიფორნია, 91311, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33197 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 105763 A 
(220) 2019 11 13 
(732) შპს „მინისო ჯორჯია“ 

 ანა კალანდაძის ქ.  4, სად. 1, საოფისე  
ფართი ა5,  0148, თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33198 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 105803 A 
(220) 2019 11 19 
(732) ჯილიდ საიენსის აირლენდ უკ 

იდა ბიზნეს ენდ ტექნოლოჯი პარკ,  
ქარიგტოჰილი, კორკის საგრაფო,  
ირლანდია 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33199 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2018 100070 A 
(220) 2018 11 01 
(732) ედვენსდ ნიუ ტექნოლოჯის კო., ლტდ 

კაიმან კორპორეიტ ცენტრი, 27  
ჰოსპიტალ როუდი, ჯორჯ თაუნი,  
გრანდ კაიმანი KY1-9008, კაიმანის  
კუნძულები 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33200 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 105146 A 
(220) 2019 10 03 
(732) „ინტერნეშენელ მასის ტაბაკ“ ლლკ 

10 ჰრანტ ვარდანიან სტრ., 0802 მასისი,  
არარატ რიჯენი, სომხეთი 

__________________________________________  
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(111) M 2020 33201 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 105447 A 
(220) 2019 10 23 
(732) შპს „გლავსპირტპრომი“ 

ლილოს ქ. 51, 0198, თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33202 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 105458 A 
(220) 2019 10 24 
(732) შპს „პოტატო.ჯი“ 

მ. თამარაშვილის ქ. 4, ბ. 3, 0800,  
ახალციხე, საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33203 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 105459 A 
(220) 2019 10 24 
(732) შპს „პოტატო.ჯი“ 

მ. თამარაშვილის ქ. 4, ბ. 3, 0800,  
ახალციხე, საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33204 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 105679 A 
(220) 2019 11 08 
(732) ალექსანდრე ბოლქვაძე 

ფალიაშვილის ქ. 66, ბ. 51, 0179,  
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33205 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 105792 A 
(220) 2019 11 18 
(732) შპს „გლავსპირტპრომი“ 

ლილოს 51, 0198, თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33206 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 103692 A 
(220) 2019 06 21 
(732) შპს „Bolero & Company“ 

 

ქუჩიშვილი ქ. 12-14-16, სართ. 6, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33207 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 103974 A 
(220) 2019 07 11 
(732) გიორგი იუკურიძე 

ჟუკოვსკის ქ. 19, ბ. 9, ოდესა, უკრაინა 
__________________________________________  
 
(111) M 2020 33208 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 103975 A 
(220) 2019 07 11 
(732) შპს „ჯორჯიან ლეჯენდ“ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 2913, ბ. 32, 0179,  
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33209 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 104425 A 
(220) 2019 08 05 
(732) შპს „აიფროდაქშენ“ 

დელისის ქ. 50, ბ. 6ა, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33210 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 104426 A 
(220) 2019 08 05 
(732) შპს „აიფროდაქშენ“ 

დელისის ქ. 50, ბ. 6ა, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33211 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 104427 A 
(220) 2019 08 05 
(732) შპს „აიფროდაქშენ“ 

დელისის ქ. 50, ბ. 6ა, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 33212 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
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(260) AM 2019 104428 A 
(220) 2019 08 05 
(732) შპს „აიფროდაქშენ“ 

დელისის ქ. 50, ბ. 6ა, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33213 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 104429 A 
(220) 2019 08 05 
(732) შპს „აიფროდაქშენ“ 

დელისის ქ. 50, ბ. 6ა, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 33214 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 104430 A 
(220) 2019 08 05 
(732) შპს „აიფროდაქშენ“ 

დელისის ქ. 50, ბ. 6ა, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 33215 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 104432 A 
(220) 2019 08 05 
(732) შპს „აიფროდაქშენ“ 

დელისის ქ. 50, ბ. 6ა, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 33216 R  
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(260) AM 2019 104906 A 
(220) 2019 09 17 
(732) შპს „New Offer“ 

ზ. გამსახურდია/ჭავჭავაძის ქ. 49, ბ. 8,  
ბათუმი, საქართველო 

__________________________________________  
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(111) M 2020 33139 R  
(151) 2020 09 22 
(181) 2030 09 22 
(210) AM 109765 
(220) 2020 09 16 
(732) შპს „კანტი“ 

შანდორ პეტეფის ქ. 4, 0190, ისნის 
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 03.07.12; 27.01.12; 27.05.02; 27.05.03 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარ-
და). 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 33140 R  
(151) 2020 09 24 
(181) 2030 09 24 
(210) AM 109823 
(220) 2020 09 20 
(732) შპს „პარტნერ“ 

უნივერსიტეტის ქ. 3, ( ნაკვ. 40/186),  
ფართი 115, 0177, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი ღვინჯილია 
(540) 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.04.02; 26.04.05; 26.04.22; 26.04.24;  

27.05.01; 27.05.22; 27.05.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511)  
24 ‒ ქსოვილები და მათი შემცვლელები; საო-
ჯახო თეთრეული; ქსოვილის ან პლასტმასის 
ფარდები. 
 

25 ‒ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 33175 R  
(151) 2020 09 28 
(181) 2030 09 28 
(210) AM 109747 
(220) 2020 09 14 
(732) შპს „ესქეიფ ვიპიენ“ 

ირაკლი აბაშიძის ქ. 34, 0179, თბილისი,   
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.19 
(511)  
9 ‒ სამეცნიერო, საკვლევი, სანავიგაციო, გეო-
დეზიური (ტოპოგრაფიული), ფოტოგრაფიუ-
ლი, კინემატოგრაფიული, აუდიოვიზუალური, 
ოპტიკური, აწონვის, გაზომვის, სიგნალიზა-
ციის, გამოსავლენი, ტესტირების, სამაშველო 
და სასწავლო აპარატურა და ინსტრუმენტები; 
აპარატურა და ინსტრუმენტები ელექტროო-
ბის გადაცემის, ჩართვა-გამორთვის, გარდაქ-
მნის, დაგროვების, განაწილების ან გამო-
ყენების რეგულირების ან მართვისთვის; აპა-
რატურა და ინსტრუმენტები ხმის ან გამოსა-
ხულების ჩაწერის, გადაცემის, აღწარმოების 
ან დამუშავებისთვის; მონაცემების მაგნიტუ-
რი მატარებლები, ჩასაწერი დისკები, ციფრუ-
ლი ან ანალოგიური ჩამწერი ან დამმახსოვ-
რებლები; მონეტებზე მომუშავე აპარატების 
მექანიზმები, სალარო აპარატები, მთვლელი 
მოწყობილობები; კომპიუტერები და კომპიუ-
ტერის პერიფერული მოწყობილობები; მყვინ-
თავის სამოსი, მყვინთავის ნიღბები, მყვინთა-
ვის ყურსაცობები, ცხვირის სამაგრები მყვინ-
თავებისა და მოცურავეებისთვის, მყვინთავის 
ხელთათმანები, სასუნთქი აპარატურა წყალ-
ქვეშა ცურვისთვის; ცეცხლმქრობი მოწყობი-
ლობები. 
 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
sasaqonlo niSnebi 

 
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis 

saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 
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38 ‒ სატელეკომუნიკაციო მომსახურება. 
 

42 ‒ სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები 
და გაფორმება; სამრეწველო ანალიზი, სამ-
რეწველო კვლევა და სამრეწველო დიზაინი; 
ხარისხის კონტროლისა და ავთენტურობის 
დადგენის სამსახური; კომპიუტერებისა და 
კომპიუტერული პროგრამების შექმნა და და-
მუშავება. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 33176 R  
(151) 2020 09 28 
(181) 2030 09 28 
(210) AM 109673 
(220) 2020 09 09 
(732) შპს „მილა საქართველო“ 

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

(740) მელანო გოგისვანიძე 
(540) 

 
(591) იასამნისფერი, თეთრი, მწვანე 
(531) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01;  

27.05.07; 29.01.12 
(511)  
3 ‒ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სა-
რეცხი საშუალებები; საწმენდი, საპრიალებე-
ლი, სახეხი და აბრაზიული პრეპარატები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 33177 R  
(151) 2020 09 28 
(181) 2030 09 28 
(210) AM 109748 
(220) 2020 09 14 
(732) ირაკლი არჯევანიძე 

აკ. წერეთლის გამზ. 49/50/51, თბილისი, 
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, ყვითელი 
(531) 24.07.03; 24.07.13; 24.07.23; 26.01.01;  

26.01.24; 26.03.01; 26.03.24; 26.05.04;  
26.07.03; 26.07.07; 29.01.12 

(511)  
41 ‒ განათლება; სასწავლო პროცესის უზ-
რუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულ-
ტურული აქტივობები (ღონისძიებები). 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 33178 R  
(151) 2020 09 28 
(181) 2030 09 28 
(210) AM 109762 
(220) 2020 09 16 
(732) დავით ბაგრატიონი მუხრან ბატო- 

ნიშვილი 
საგურამო, 3300, მცხეთა,  საქართველო 

(540)  

საქართველოს სამეფო 
სახლი 

The Royal House of Georgia 
(591) შავ-თეთრი 
(526) საქართველო Georgia 
(511)  
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

41 ‒ განათლება; სასწავლო პროცესის უზ-
რუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულ-
ტურული აქტივობები (ღონისძიებები). 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 33179 R  
(151) 2020 09 29 
(181) 2030 09 29 
(210) AM 109738 
(220) 2020 09 12 
(732) შპს „სუმბათა“ 

ფარნავაზ მეფის ქ. 14, ბათუმი,  
საქართველო 

(740) ირაკლი გვილია 
(540)  

სუმბათა 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
30 ‒ ყავა; ყავის არომატიზატორები; ყავის შე-
მცვლელები; ყავის მცენარეული შემცვლელე-
ბი; დაუმუშავებელი ყავა; ყავის რძიანი სასმე-
ლები; ყავის სასმელები; ჩაი, კაკაო და ხელოვ-
ნური ყავა; ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტა-
პიოკა და საგო; ფქვილი და მარცვლოვანი 
პროდუქტი; პურ-ფუნთუშეული, მაკარონი და 
საკონდიტრო ნაწარმი; შოკოლადი; ნაყინი, 
შარბათი და სხვა საკვები ყინული; შაქარი, 
თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი ფხვნი-
ლები; მარილი, სანელებლები, საკაზმები, და-
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კონსერვებული მწვანილი; ძმარი, საწებლები 
და სხვა საკაზმი; ყინული (გაყინული წყალი). 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 33180 R  
(151) 2020 10 01 
(181) 2030 10 01 
(210) AM 109837 
(220) 2020 09 23 
(732) ლუკა ელაიენს ლიმიტიდ 

აკარა ბილდ. 24 დე კასტრო სტრიტი,  
უიკჰემს კეი 1, როუდ-ტაუნი, ტორტოლა,  
ვირჯინის კუნძულები (ბრიტანეთის) 

(740) რიმა ლომაური 
(540) 
 

 
 

(591) წითელი, თეთრი, ნაცრისფერი 
(531) 03.07.03; 08.07.11; 26.01.15; 26.04.10 
(511)  
29 ‒ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; კვერცხი; რძე, ყვე-
ლი, კარაქი, იოგურტი და რძის სხვა პროდუქ-
ტები; საკვები ზეთები და საკვები ცხიმები. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 102980 A 
(800) 1464657 
(151) 2019 02 22 
(891) 2019 02 22 
(731) Christian Brandstetter 

Bld Mircea Voda 34, Sect3, Bukarest,  
Romania 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 16.01.11; 17.01.25; 24.15.01; 24.15.13;  

27.03.15; 27.05.02; 27.05.05 
(511)  
44 – Human healthcare services; human hygiene and 
beauty care; nutritional advice; information relating 
to massage; consultancy services relating to slim-
ming; information services relating to health care; 
health advice and information services; providing 
nutritional information about food; providing health 
care information by telephone; professional consul-
tancy relating to health care; counseling relating to 
occupational therapy; health care consultancy servi-
ces [medical]; nutrition counseling; advice relating 
to allergies; consulting services relating to health ca-
re; professional consultancy relating to health; ad-
vice relating to the personal welfare of elderly peop-
le [health]; health consultancy relating to bio-rhyt-
hms; advisory services relating to weight control; 
advisory services relating to diet; advisory services 
relating to weight loss; provision of information re-
lating to nutrition. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103629 A 
(800) 1472156 
(151) 2019 03 13 
(891) 2019 03 13 
(731) Teladoc Health, Inc. 

2 Manhattanville Road, Suite 203, Purchase  
NY 10577, USA 

(540)  

TELADOC HEALTH 
(591) Black, white  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(511)  
9 – Downloadable software, namely, software appli-
cation for use in connection with providing tele-
health, telemedicine, remote care, and virtual health 
care services; downloadable software based on arti-
ficial intelligence for use in providing medical dia-
gnoses, treatment recommendations, and medical ca-
re; downloadable software containing artificial inte-
lligence for use in the fields of medicine and health 
care. 
 

35 – Consulting services concerning employee bene-
fits plans and employee health and wellness plans; 
administrative services relating to physician referral 
services; administrative services relating to hospital 
referral services; scheduling medical appointments 
for others; operation of medical call centers that pro-
vide healthcare information and services via the In-
ternet, telephone and other means; electronic medi-
cal records management services; providing physici-
an directories and hospital and health plan direc-
tories; telehealth marketing services; storing and ma-
intaining personal medical history records and files. 
 

42 – Providing non-downloadable software via a 
web site for use in connection with providing tele-
health, telemedicine, remote care, and virtual health 
care services; providing temporary use of non-down-
loadable software for patients and healthcare provi-
ders to use in collaborating, monitoring, managing, 
tracking, and communicating concerning health care, 
wellness, nutrition, lifestyle management, and disea-
se treatment and management; providing temporary 
use of non-downloadable software for automating 
and providing medical referrals; providing an online, 
Internet-based application to enable users to access 
telemedicine services featuring the use of artificial 
intelligence in making diagnoses and providing me-
dical care; software as a service (SAAS) services 
featuring software for use in healthcare data analy-
tics; application service provider featuring software 
for use by healthcare payers, providers, employers, 
and carriers for the purpose of financial and health-
care data analytics; software as a service (SAAS) 
services featuring software for use in data warehou-
sing, mining, monitoring and management of elec-
tronic health records, and analysis of health and 
medical information for use by healthcare payers, 
providers, employers and carriers; providing softwa-
re-as-a-service (SAAS) services for healthcare pro-
viders for the storage and maintenance of patient 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec 
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb 

 
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17). 
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information and medical records, the provision of 
telemedicine, telehealth and virtual care services, 
and for the collection, management and reporting of 
information for insurance and benefits verification 
and for claims submission. 
 

44 – Medical services, namely, providing medical 
services and consultation over the telephone and via 
the Internet through the use of personal computers, 
smartphones, tablets, mobile and wireless devices, 
and other telecommunication devices; providing te-
lehealth, telemedicine, remote care, and virtual he-
alth care services; providing health and medical in-
formation and nutrition and wellness information via 
a web site; providing mental health and counseling 
services; providing expert medical opinion services 
and medical second opinion services; providing 
medical diagnosis services; providing chronic care 
management services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103636 A* 
(800) 1472297 
(151) 2019 01 02 
(891) 2019 01 02 
(731) LEO Pharma A/S 

Industriparken 55, DK-2750 Ballerup,  
Denmark 

(540) 

SKENZIA 
(591) Black, white  
(511)  
44 – Medical services in the field of skin diseases, 
atopic dermatitis, autoimmune and inflammatory di-
seases and in relation to treatment of the skin; medi-
cal, health and pharmaceutical consultation services 
in the field of skin diseases, atopic dermatitis, auto-
immune and inflammatory diseases and in relation to 
treatment of the skin; medical testing in the field of 
skin diseases, atopic dermatitis, autoimmune and 
inflammatory diseases and in relation to treatment of 
the skin. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104599 A 
(800) 1482880 
(151) 2019 04 24 
(891) 2019 04 24 
(731) Limited Liability Company "Torgovaya  

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

(540)  

KHADYZHI 
(591) Black, white  
(511)  
29 – Peanut milk; almond milk; meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, com-

potes; eggs, milk and milk products; oils and fats for 
food; ajvar [preserved peppers]; aloe vera prepared 
for human consumption; alginates for culinary pur-
poses; peanuts, prepared; albumen for culinary pur-
poses; white of eggs; beans, preserved; soya beans, 
preserved, for food; bouillon; ginger jam; ham; fatty 
substances for the manufacture of edible fats; edible 
birds' nests; peas, preserved; mushrooms, preserved; 
gelatine; meat jellies; jellies for food; fruit jellies; 
yolk of eggs; coconut fat; bone oil for food; lard; su-
et for food; fruit-based snack food; charcuterie; rai-
sins; caviar; fish roe, processed; yogurt; sauerkraut; 
kephir [milk beverage]; isinglass for food; clams, not 
live; milk shakes; black pudding; compotes; meat, 
tinned; vegetables, tinned; fish, tinned; fruits, tinned; 
bouillon concentrates; gherkins; shrimps, not live; 
prawns, not live; buttercream; croquettes; silkworm 
chrysalis for human consumption; kumys [milk be-
verage]; spiny lobsters, not live; lecithin for culinary 
purposes; onions, preserved; margarine; marmalade; 
peanut butter; coconut butter; corn oil for food; sesa-
me oil for food; olive oil for food; palm oil for food; 
palm kernel oil for food; sunflower oil for food; 
colza oil for food; butter; shellfish, not live; al-
monds, ground; animal marrow for food; mussels, 
not live; condensed milk; albumin milk; soya milk 
[milk substitute]; fish meal for human consumption; 
vegetable mousses; fish mousses; fruit pulp; meat, 
preserved; milk beverages, milk predominating; po-
tato fritters; olives, preserved; lobsters, not live; 
coconut, desiccated; nuts, prepared; tomato purée; 
liver pâté; pectin for culinary purposes; liver; pick-
les; jams; powdered eggs; food products made from 
fish; prostokvasha [soured milk]; poultry, not live; 
pollen prepared as foodstuff; cranberry compote; ap-
ple purée; crayfish, not live; crustaceans, not live; 
fish, preserved; fish, not live; salted fish; ryazhenka 
[fermented baked milk]; vegetable salads; fruit sa-
lads; bacon; pork; seeds, prepared; sunflower seeds, 
prepared; cream [dairy products]; whipped cream; 
fat-containing mixtures for bread slices; smetana 
[sour cream]; tomato juice for cooking; vegetable 
juices for cooking; salted meats; sausages; sausages 
in batter; preparations for making bouillon; prepara-
tions for making soup; tripe; soups; vegetable soup 
preparations; whey; cheese; tahini [sesame seed pas-
te]; tofu; sea-cucumbers, not live; truffles, preserved; 
tuna fish; oysters, not live; milk ferments for culina-
ry purposes; rennet; dates; crystallized fruits; frozen 
fruits; fruit preserved in alcohol; potato flakes; hum-
mus [chickpea paste]; fruit peel; preserved garlic; 
lentils, preserved; potato chips; low-fat potato chips; 
fruit chips; non-alcoholic eggnog; seaweed extracts 
for food; snail eggs for consumption; salmon, not 
live; fish fillets; sardines, not live; anchovy, not live; 
cocoa butter for food; herrings, not live; kimchi [fer-
mented vegetable dish]; coconut oil for food; linseed 
oil for food. 
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30 – Piccalilli; seaweed [condiment]; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces [condiments]; 
spices; aromatic preparations for food; flavorings, 
other than essential oils, for cakes; flavorings, other 
than essential oils, for beverages; coffee flavorings; 
star aniseed; cereal bars; high-protein cereal bars; 
pancakes; noodle-based prepared meals; buns; bread 
rolls; vanillin [vanilla substitute]; waffles; vermicelli 
[noodles]; natural sweeteners; sausage binding mate-
rials; sea water for cooking; malt biscuits; cloves 
[spice]; cake frosting [icing]; glucose for culinary 
purposes; gluten additives for culinary purposes; 
thickening agents for cooking foodstuffs; leaven; 
rice-based snack food; cereal-based snack food; ve-
getal preparations for use as coffee substitutes; dre-
ssings for salad; fruit jellies [confectionery]; confec-
tionery for decorating Christmas trees; cakes; past-
ries; peanut confectionery; almond confectionery; 
pasta; ginger [spice]; frozen yogurt [confectionery 
ices]; capers; curry [spice]; ketchup [sauce]; quiches; 
gluten prepared as foodstuff; sweetmeats [candy]; 
liquorice [confectionery]; peppermint sweets; cinna-
mon [spice]; unroasted coffee; starch for food; crac-
kers; custard; hominy grits; semolina; oatmeal; crus-
hed barley; groats for human food; corn, milled; 
corn, roasted; meat pies; couscous [semolina]; nood-
les; ice, natural or artificial; edible ices; candy; rice 
cakes; mayonnaise; macaroons [pastry]; macaroni; 
maltose; hominy; marinades; marzipan; royal jelly; 
bean meal; corn flour; flour; wheat flour; soya flour; 
barley meal; dessert mousses [confectionery]; cho-
colate mousses; muesli; mint for confectionery; co-
coa beverages with milk; coffee beverages with 
milk; coffee-based beverages; tea-based beverages; 
chocolate beverages with milk; chocolate-based be-
verages; cocoa-based beverages; infusions, not me-
dicinal; crushed oats; husked oats; nutmegs; stick li-
quorice [confectionery]; soya bean paste [condi-
ment]; pastilles [confectionery]; molasses for food; 
pepper; allspice; peppers [seasonings]; pesto [sauce]; 
cookies; petit-beurre biscuits; pies; pizzas; meat gra-
vies; fondants [confectionery]; popcorn; mustard 
meal; pralines; meat tenderizers for household pur-
poses; oat-based food; propolis; gingerbread; petits 
fours [cakes]; puddings; cake powder; fruit coulis 
[sauces]; ravioli; chewing gum; relish [condiment]; 
wheat germ for human consumption; spring rolls; 
palm sugar; aniseed; golden syrup; confectionery; 
baking soda [bicarbonate of soda for cooking purpo-
ses]; malt for human consumption; salt for preser-
ving foodstuffs; cooking salt; celery salt; sherbets 
[ices]; ham glaze; soya sauce; tomato sauce; pasta 
sauce; sauces [condiments]; spaghetti; seasonings; 
preparations for stiffening whipped cream; rusks; 
breadcrumbs; sushi; sandwiches; tabbouleh; tacos; 
cream of tartar for culinary purposes; tarts; dough; 
almond paste; tortillas; garden herbs, preserved [sea-
sonings]; beer vinegar; ferments for pastes; halvah; 
bread; unleavened bread; chips [cereal products]; 

corn flakes; oat flakes; chicory [coffee substitute]; 
iced tea; chutneys [condiments]; cheeseburgers [san-
dwiches]; chow-chow [condiment]; saffron [seaso-
ning]; chocolate; malt extract for food; essences for 
foodstuffs, except etheric essences and essential oils; 
husked barley; coffee, tea, cocoa and artificial co-
ffee; tapioca and sago; sugar, honey, treacle; cereal 
preparations; powders for making ice cream; bread, 
pastries and confectionery; ice cream; flour and 
preparations made from cereals; food flavorings, ot-
her than essential oils; vanilla flavorings for culinary 
purposes; tapioca flour; cake dough; turmeric; potato 
flour; binding agents for ice cream; caramels [can-
dy]. 
 

31 – Live animals; fresh fruits and vegetables; natu-
ral plants and flowers; animal foodstuffs; malt; alga-
rovilla for animal consumption; peanuts, fresh; draff; 
beans, fresh; wreaths of natural flowers; grapes, 
fresh; algae for human or animal consumption; fruit 
residue [marc]; dog biscuits; peas, fresh; mushroom 
spawn for propagation; mushrooms, fresh; trees; 
palm trees; turf, natural; unsawn timber; undressed 
timber; yeast for animal consumption; Christmas tre-
es; edible chews for animals; menagerie animals; pe-
anut cake for animals; oil cake; maize cake for ca-
ttle; rape cake for cattle; bagasses of cane [raw mate-
rial]; cereal seeds, unprocessed; grains [cereals]; gra-
ins for animal consumption; lime for animal forage; 
fish spawn; cocoa beans, raw; potatoes, fresh; ches-
tnuts, fresh; copra; raw barks; rough cork; pet food; 
stall food for animals; bird food; strengthening 
animal forage; chicory roots; nettles; groats for poul-
try; maize; shrubs; rose bushes; spiny lobsters, live; 
lemons, fresh; vine plants; onions, fresh; flower 
bulbs; leeks, fresh; olives, fresh; bran mash for ani-
mal consumption; shellfish, live; almonds [fruits]; 
mussels, live; peanut meal for animals; linseed meal 
for animal consumption; meal for animals; flax meal 
[fodder]; rice meal for forage; fish meal for animal 
consumption; straw mulch; beverages for pets; oats; 
vegetables, fresh; cucumbers, fresh; lobsters, live; 
nuts [fruits]; coconuts; kola nuts; bran; distillery 
waste for animal consumption; residue in a still after 
distillation; palms [leaves of the palm tree]; cuttle 
bone for birds; peppers [plants]; aromatic sand [li-
tter] for pets; locust beans, raw; mash for fattening 
livestock; animal fattening preparations; preparati-
ons for egg laying poultry; fishing bait, live; by-pro-
ducts of the processing of cereals, for animal con-
sumption; seed germ for botanical purposes; poultry, 
live; wheat; pollen [raw material]; crayfish, live; 
crustaceans, live; seedlings; plants; aloe vera plants; 
plants, dried, for decoration; rice, unprocessed; rye; 
wheat germ for animal consumption; fish, live; lettu-
ce, fresh; linseed for animal consumption; hay; co-
conut shell; bred stock; sanded paper [litter] for pets; 
malt for brewing and distilling; straw [forage]; straw 
litter; salt for cattle; trunks of trees; wood chips for 
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the manufacture of wood pulp; litter peat; garden 
herbs, fresh; sea-cucumbers, live; sugarcane; truf-
fles, fresh; oysters, live; fruit, fresh; fodder; hops; 
flowers, natural; flowers, dried, for decoration; silk-
worms; lentils, fresh; pine cones; hop cones; spi-
nach, fresh; juniper berries; eggs for hatching, fertili-
zed; silkworm eggs; barley; oranges, fresh; chicory, 
fresh; berries, fresh; squashes, fresh; hazelnuts, 
fresh; rhubarb, fresh; beet, fresh; edible sesame, un-
processed; citrus fruit, fresh. 
 

35 – Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agency services; 
commercial information agency services; advertising 
agency services; cost price analysis; rental of adver-
tising space; business auditing; employment agency 
services; computerized file management; book-kee-
ping; invoicing; demonstration of goods; opinion po-
lling; market studies; business information; business 
investigations; business research; marketing rese-
arch; personnel recruitment; business management 
and organization consultancy; business organization 
consultancy; business management consultancy; per-
sonnel management consultancy; professional busi-
ness consultancy; layout services for advertising 
purposes; marketing; business management of per-
forming artists; business management of sports peo-
ple; news clipping services; updating of advertising 
material; word processing; organization of exhibiti-
ons for commercial or advertising purposes; arran-
ging newspaper subscriptions for others; organiza-
tion of fashion shows for promotional purposes; 
organization of trade fairs for commercial or adver-
tising purposes; shop window dressing; business ap-
praisals; payroll preparation; data search in computer 
files for others; sponsorship search; business mana-
gement assistance; commercial or industrial manage-
ment assistance; economic forecasting; auctionee-
ring; production of advertising films; office machi-
nes and equipment rental; rental of advertising time 
on communication media; publicity material rental; 
rental of vending machines; rental of photocopying 
machines; publication of publicity texts; radio adver-
tising; bill-posting; distribution of samples; dissemi-
nation of advertising matter; direct mail advertising; 
writing of publicity texts; on-line advertising on a 
computer network; advertising by mail order; tele-
vision advertising; document reproduction; compila-
tion of statistics; compilation of information into 
computer databases; business inquiries; systemiza-
tion of information into computer databases; tax pre-
paration; drawing up of statements of accounts; tele-
marketing services; psychological testing for the se-
lection of personnel; business management of hotels; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; administrative proce-
ssing of purchase orders; public relations; modelling 
for advertising or sales promotion; typing; relocation 
services for businesses; price comparison services; 

secretarial services; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other busines-
ses]; shorthand; outsourcing services [business assis-
tance]; telephone answering for unavailable subscri-
bers; photocopying services; business efficiency ex-
pert services; Internet advertising services; banner 
advertising; advertising of cinemas; on-line adverti-
sing; advertising of movies; classified advertising; 
advertising via the Internet; advertising via electro-
nic media; transcription of communications [office 
functions]; commercial information and advice for 
consumers in the choice of products and services; 
copywriting; advisory services for business manage-
ment; presentation of goods on communication me-
dia, for retail purposes; wholesale services for phar-
maceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies; retail services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies; sales promotions at point of purchase or 
sale, for others. 
 

43 – Accommodation bureau services [hotels, boar-
ding houses]; rental of temporary accommodation; 
rental of meeting rooms; tourist home services; hotel 
reservations; boarding house bookings; temporary 
accommodation reservations; hotel services; retire-
ment home services; snack-bar services; café servi-
ces; cafeteria services; motel services; boarding hou-
se services; boarding for animals; rental of cooking 
apparatus; rental of chairs, tables, table linen, glass-
ware; rental of lighting apparatus other than for 
theatrical sets or television studios; rental of tents; 
rental of transportable buildings; rental of drinking 
water dispensers; restaurant services; self-service 
restaurant services; canteen services; holiday camp 
services [lodging]; bar services; providing campgro-
und facilities; food and drink catering; day-nursery 
[crèche] services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105414 A 
(800) 1493288 
(151) 2019 07 12 
(891) 2019 07 12 
(731) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving  
TX 75039, USA 

(540)  

 
(591) Black, white  
(511)  
4 – Lubricants for electric vehicles. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105690 A 
(800) 1496184 
(151) 2019 07 17 
(891) 2019 07 17 
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(731) CASINO RESHENIA OOD 
Sveti Kipryan Str., bl. 292, j.k. Mladost 2.,  
BG-1799 Sofia, Bulgaria 

(540)  

WINBET 
(591) Black, white  
(511)  
16 – Printed matter. 
 

35 – Advertising of goods and services through 
sponsorship of sports events; promotion of sports 
competitions and events; agency services for pro-
moting sports personalities (advertising services); 
advertising services; marketing; opinion polling; pu-
blic relations services; systemization of information 
into computer databases; business information. 
 

38 – Wireless broadcasting; providing telecommuni-
cations connections to a global computer network; 
electronic bulletin board services [telecommunica-
tions services]; video-on-demand transmission; cable 
television broadcasting; broadcasting and transmis-
sion of television programs; message sending; infor-
mation about telecommunication; rental of teleco-
mmunication equipment; computer aided transmis-
sion of messages and images; satellite transmission; 
radio communications; radio broadcasting; strea-
ming of data; television broadcasting; telecommuni-
cation services; telephone and mobile telephone ser-
vices; voice transmission services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105844 A 
(800) 1499343 
(151) 2019 06 05 
(891) 2019 06 05 
(731) Limited Liability Company "Torgovaya  

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

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
29 – Peanut milk; almond milk; meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, com-
potes; eggs, milk and milk products; oils and fats for 
food; ajvar [preserved peppers]; aloe vera prepared 
for human consumption; alginates for culinary pur-
poses; peanuts, prepared; albumen for culinary pur-
poses; white of eggs; beans, preserved; soya beans, 
preserved, for food; bouillon; ginger jam; ham; fatty 
substances for the manufacture of edible fats; edible 
birds' nests; peas, preserved; mushrooms, preserved;  
gelatine; meat jellies; jellies for food; fruit jellies; 
yolk of eggs; coconut fat; bone oil for food; lard; su-

et for food; fruit-based snack food; charcuterie; rai-
sins; caviar; fish roe, processed; yogurt; sauerkraut; 
kephir [milk beverage]; isinglass for food; clams, not 
live; milk shakes; black pudding; compotes; meat, 
tinned; vegetables, tinned; fish, tinned; fruits, tinned; 
bouillon concentrates; gherkins; shrimps, not live; 
prawns, not live; buttercream; croquettes; silkworm 
chrysalis for human consumption; kumys [milk be-
verage]; spiny lobsters, not live; lecithin for culinary 
purposes; onions, preserved; margarine; marmalade; 
peanut butter; coconut butter; corn oil for food; sesa-
me oil for food; olive oil for food; palm oil for food; 
palm kernel oil for food; sunflower oil for food; col-
za oil for food; butter; shellfish, not live; almonds, 
ground; animal marrow for food; mussels, not live; 
condensed milk; albumin milk; soya milk [milk sub-
stitute]; fish meal for human consumption; vegetable 
mousses; fish mousses; fruit pulp; meat, preserved; 
milk beverages, milk predominating; potato fritters; 
olives, preserved; lobsters, not live; coconut, desic-
cated; nuts, prepared; tomato purée; liver pâté; pec-
tin for culinary purposes; liver; pickles; jams; pow-
dered eggs; food products made from fish; prostok-
vasha [soured milk]; poultry, not live; pollen prepa-
red as foodstuff; cranberry compote; apple purée; 
crayfish, not live; crustaceans, not live; fish, preser-
ved; fish, not live; salted fish; ryazhenka [fermented 
baked milk]; vegetable salads; fruit salads; bacon; 
pork; seeds, prepared; sunflower seeds, prepared; 
cream [dairy products]; whipped cream; fat-contai-
ning mixtures for bread slices; smetana [sour cre-
am]; tomato juice for cooking; vegetable juices for 
cooking; salted meats; sausages; sausages in batter; 
preparations for making bouillon; preparations for 
making soup; tripe; soups; vegetable soup prepara-
tions; whey; cheese; tahini [sesame seed paste]; tofu; 
sea-cucumbers, not live; truffles, preserved; tuna 
fish; oysters, not live; milk ferments for culinary 
purposes; rennet; dates; crystallized fruits; frozen 
fruits; fruit preserved in alcohol; potato flakes; hum-
mus [chickpea paste]; fruit peel; preserved garlic; 
lentils, preserved; potato chips; low-fat potato chips; 
fruit chips; non-alcoholic eggnog; seaweed extracts 
for food; snail eggs for consumption; salmon, not li-
ve; fish fillets; sardines, not live; anchovy, not live; 
cocoa butter for food; herrings, not live; kimchi [fer-
mented vegetable dish]; coconut oil for food; linseed 
oil for food. 
 

30 – Piccalilli; seaweed [condiment]; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces [condiments]; 
spices; aromatic preparations for food; flavorings, 
other than essential oils, for cakes; flavorings, other 
than essential oils, for beverages; coffee flavorings; 
star aniseed; cereal bars; high-protein cereal bars; 
pancakes; noodle-based prepared meals; buns; bread 
rolls; vanillin [vanilla substitute]; waffles; vermicelli 
[noodles]; natural sweeteners; sausage binding mate-
rials; sea water for cooking; malt biscuits; cloves 
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[spice]; cake frosting [icing]; glucose for culinary 
purposes; gluten additives for culinary purposes; 
thickening agents for cooking foodstuffs; leaven; ri-
ce-based snack food; cereal-based snack food; vege-
tal preparations for use as coffee substitutes; dre-
ssings for salad; fruit jellies [confectionery]; confec-
tionery for decorating Christmas trees; cakes; past-
ries; peanut confectionery; almond confectionery; 
pasta; ginger [spice]; frozen yogurt [confectionery 
ices]; capers; curry [spice]; ketchup [sauce]; quiches; 
gluten prepared as foodstuff; sweetmeats [candy]; 
liquorice [confectionery]; peppermint sweets; cinna-
mon [spice]; unroasted coffee; starch for food; crac-
kers; custard; hominy grits; semolina; oatmeal; crus-
hed barley; groats for human food; corn, milled; 
corn, roasted; meat pies; couscous [semolina]; nood-
les; ice, natural or artificial; edible ices; candy; rice 
cakes; mayonnaise; macaroons [pastry]; macaroni; 
maltose; hominy; marinades; marzipan; royal jelly; 
bean meal; corn flour; flour; wheat flour; soya flour; 
barley meal; dessert mousses [confectionery]; cho-
colate mousses; muesli; mint for confectionery; co-
coa beverages with milk; coffee beverages with 
milk; coffee-based beverages; tea-based beverages; 
chocolate beverages with milk; chocolate-based be-
verages; cocoa-based beverages; infusions, not me-
dicinal; crushed oats; husked oats; nutmegs; stick li-
quorice [confectionery]; soya bean paste [condi-
ment]; pastilles [confectionery]; molasses for food; 
pepper; allspice; peppers [seasonings]; pesto [sauce]; 
cookies; petit-beurre biscuits; pies; pizzas; meat gra-
vies; fondants [confectionery]; popcorn; mustard 
meal; pralines; meat tenderizers for household pur-
poses; oat-based food; propolis; gingerbread; petits 
fours [cakes]; puddings; cake powder; fruit coulis 
[sauces]; ravioli; chewing gum; relish [condiment]; 
wheat germ for human consumption; spring rolls; 
palm sugar; aniseed; golden syrup; confectionery; 
baking soda [bicarbonate of soda for cooking purpo-
ses]; malt for human consumption; salt for preser-
ving foodstuffs; cooking salt; celery salt; sherbets 
[ices]; ham glaze; soya sauce; tomato sauce; pasta 
sauce; sauces [condiments]; spaghetti; seasonings; 
preparations for stiffening whipped cream; rusks; 
breadcrumbs; sushi; sandwiches; tabbouleh; tacos; 
cream of tartar for culinary purposes; tarts; dough; 
almond paste; tortillas; garden herbs, preserved [sea-
sonings]; beer vinegar; ferments for pastes; halvah; 
bread; unleavened bread; chips [cereal products]; 
corn flakes; oat flakes; chicory [coffee substitute]; 
iced tea; chutneys [condiments]; cheeseburgers [san-
dwiches]; chow-chow [condiment]; saffron [seaso-
ning]; chocolate; malt extract for food; essences for 
foodstuffs, except etheric essences and essential oils; 
husked barley; coffee, tea, cocoa and artificial co-
ffee; tapioca and sago; sugar, honey, treacle; cereal 
preparations; powders for making ice cream; bread, 
pastries and confectionery; ice cream; flour and 
preparations made from cereals; food flavorings, 

other than essential oils; vanilla flavorings for cu-
linary purposes; tapioca flour; cake dough; turmeric; 
potato flour; binding agents for ice cream; caramels 
[candy]; gruel, with a milk base, for food. 
 

31 – Live animals; fresh fruits and vegetables; natu-
ral plants and flowers; animal foodstuffs; malt; alga-
rovilla for animal consumption; peanuts, fresh; draff; 
beans, fresh; wreaths of natural flowers; grapes, 
fresh; algae for human or animal consumption; fruit 
residue [marc]; dog biscuits; peas, fresh; mushroom 
spawn for propagation; mushrooms, fresh; trees; 
palm trees; turf, natural; unsawn timber; undressed 
timber; yeast for animal consumption; Christmas tre-
es; edible chews for animals; menagerie animals; 
peanut cake for animals; oil cake; maize cake for ca-
ttle; rape cake for cattle; bagasses of cane [raw ma-
terial]; cereal seeds, unprocessed; grains [cereals]; 
grains for animal consumption; lime for animal 
forage; fish spawn; cocoa beans, raw; potatoes, 
fresh; chestnuts, fresh; copra; raw barks; rough cork; 
pet food; stall food for animals; bird food; stren-
gthening animal forage; chicory roots; nettles; groats 
for poultry; maize; shrubs; rose bushes; spiny lobs-
ters, live; lemons, fresh; vine plants; onions, fresh; 
flower bulbs; leeks, fresh; olives, fresh; bran mash 
for animal consumption; shellfish, live; almonds 
[fruits]; mussels, live; peanut meal for animals; lin-
seed meal for animal consumption; meal for ani-
mals; flax meal [fodder]; rice meal for forage; fish 
meal for animal consumption; straw mulch; bevera-
ges for pets; oats; vegetables, fresh; cucumbers, 
fresh; lobsters, live; nuts [fruits]; coconuts; kola 
nuts; bran; distillery waste for animal consumption; 
residue in a still after distillation; palms [leaves of 
the palm tree]; cuttle bone for birds; peppers 
[plants]; aromatic sand [litter] for pets; locust beans, 
raw; mash for fattening livestock; animal fattening 
preparations; preparations for egg laying poultry; 
fishing bait, live; by-products of the processing of 
cereals, for animal consumption; seed germ for bo-
tanical purposes; poultry, live; wheat; pollen [raw 
material]; crayfish, live; crustaceans, live; seedlings; 
plants; aloe vera plants; plants, dried, for decoration; 
rice, unprocessed; rye; wheat germ for animal con-
sumption; fish, live; lettuce, fresh; linseed for animal 
consumption; hay; coconut shell; bred stock; sanded 
paper [litter] for pets; malt for brewing and disti-
lling; straw [forage]; straw litter; salt for cattle; 
trunks of trees; wood chips for the manufacture of 
wood pulp; litter peat; garden herbs, fresh; sea-cucu-
mbers, live; sugarcane; truffles, fresh; oysters, live; 
fruit, fresh; fodder; hops; flowers, natural; flowers, 
dried, for decoration; silkworms; lentils, fresh; pine 
cones; hop cones; spinach, fresh; juniper berries; 
eggs for hatching, fertilized; silkworm eggs; barley; 
oranges, fresh; chicory, fresh; berries, fresh; squas-
hes, fresh; hazelnuts, fresh; rhubarb, fresh; beet, 
fresh; edible sesame, unprocessed; citrus fruit, fresh. 
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35 – Business management; business administration; 
office functions; arranging subscriptions to teleco-
mmunication services for others; import-export ag-
ency services; commercial information agency ser-
vices; advertising agency services; cost price analy-
sis; rental of advertising space; business auditing; 
employment agency services; computerized file ma-
nagement; book-keeping; invoicing; demonstration 
of goods; opinion polling; market studies; business 
information; business investigations; business rese-
arch; marketing research; personnel recruitment; bu-
siness management and organization consultancy; 
business organization consultancy; business manage-
ment consultancy; personnel management consultan-
cy; professional business consultancy; layout servi-
ces for advertising purposes; marketing; business 
management of performing artists; business manage-
ment of sports people; news clipping services; upda-
ting of advertising material; word processing; orga-
nization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; arranging newspaper subscriptions for ot-
hers; organization of fashion shows for promotional 
purposes; organization of trade fairs for commercial 
or advertising purposes; shop window dressing; bu-
siness appraisals; payroll preparation; data search in 
computer files for others; sponsorship search; busi-
ness management assistance; commercial or indus-
trial management assistance; economic forecasting; 
auctioneering; production of advertising films; office 
machines and equipment rental; rental of advertising 
time on communication media; publicity material 
rental; rental of vending machines; rental of photo-
copying machines; publication of publicity texts; 
radio advertising; bill-posting; distribution of samp-
les; dissemination of advertising matter; direct mail 
advertising; writing of publicity texts; on-line ad-
vertising on a computer network; advertising by mail 
order; television advertising; document reproduc-
tion; compilation of statistics; compilation of infor-
mation into computer databases; business inquiries; 
systemization of information into computer databa-
ses; tax preparation; drawing up of statements of ac-
counts; telemarketing services; psychological testing 
for the selection of personnel; business management 
of hotels; commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others; administrative 
processing of purchase orders; public relations; mo-
delling for advertising or sales promotion; typing; 
relocation services for businesses; price comparison 
services; secretarial services; procurement services 
for others [purchasing goods and services for other 
businesses]; shorthand; outsourcing services [busi-
ness assistance]; telephone answering for unavailab-
le subscribers; photocopying services; business effi-
ciency expert services; wholesale and retail store 
services; Internet advertising services; banner adver-
tising; advertising and marketing services; adverti-
sing and publicity services; advertising of cinemas; 
on-line advertising; advertising of movies; classified 

advertising; advertising via the Internet; advertising 
via electronic media; transcription of communicati-
ons [office functions]; commercial information and 
advice for consumers in the choice of products and 
services; copywriting; advisory services for business 
management; presentation of goods on communica-
tion media, for retail purposes; wholesale services 
for pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and medical supplies; retail services for phar-
maceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies; sales promotions at point of pur-
chase or sale, for others. 
 

43 – Services for providing food and drink; provi-
ding temporary housing accommodation; accommo-
dation bureau services [hotels, boarding houses]; 
rental of temporary accommodation; rental of mee-
ting rooms; tourist home services; hotel reservations; 
boarding house bookings; temporary accommodati-
on reservations; hotel services; retirement home ser-
vices; snack-bar services; café services; cafeteria 
services; motel services; boarding house services; 
boarding for animals; rental of cooking apparatus; 
rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental 
of lighting apparatus other than for theatrical sets or 
television studios; rental of tents; rental of transpor-
table buildings; rental of drinking water dispensers; 
restaurant services; self-service restaurant services; 
canteen services; holiday camp services [lodging]; 
bar services; providing campground facilities; food 
and drink catering; day-nursery [crèche] services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106107 A 
(800) 1502740 
(151) 2019 08 19 
(891) 2019 08 19 
(731) Open Joint Stock Company "Mogilevsky  

zavod liftovogo mashinostroeniya" (OJSC  
"Mogilevliftmash") 
OJSC "Mogilevliftmash", Prospekt Mira 42,  
212798 Mogilev, Belarus 

(540)  

CONTROL THE HEIGHT 
(591) Black, white  
(511)  
7 – Winches; grinding machines; control mecha-
nisms for machines, engines or motors; moving si-
dewalks (passenger conveyors); moving walkways 
(passenger conveyors); automatic multi-level car 
parking systems, mechanical multi-level car parking 
systems. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106112 A 
(800) 1502890 
(151) 2019 03 20 
(891) 2019 03 20 
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(731) Berg Elektro LLC 
Kurt-Frenzel str. 7b, 63743 Aschaffenburg,  
Germany 

(540)  

 
(591) White, black, red and yellow 
(531) 25.05.02; 26.04.09; 27.05.10; 29.01.14 
(526) ELECTRO 
(511)  
8 – Abrading instruments [hand instruments]; needle 
files; leather strops; cutter bars [hand tools]; rea-
mers; reamer sockets; extension pieces for braces for 
screw taps; palette knives; spatulas [hand tools]; bits 
[parts of hand tools]; squares [hand tools]; annular 
screw plates; bow saws; side arms, other than fire-
arms; nail extractors, hand-operated; lifting jacks, 
hand-operated; bayonets; beard clippers; hand drills, 
hand-operated; mortise chisels; holing axes; sharpe-
ning steels; riveting hammers [hand tools]; paring 
irons [hand tools]; scissors; graving tools [hand 
tools]; pickaxes; caulking irons; jig-saws; drawing 
knives; nail punches; fullers [hand tools]; fulling 
tools [hand tools]; hunting knives; frames for hand-
saws; saws [hand tools]; lasts [shoemakers' hand 
tools]; curling tongs; table cutlery [knives, forks and 
spoons]; shears; shear blades; perforating tools [hand 
tools]; tap wrenches; spanners [hand tools]; ratchets 
[hand tools]; dies [hand tools]; axes; table forks; pla-
nes; hand tools, hand-operated; vegetable slicers; na-
il nippers; tube cutters [hand tools]; cutters; cleavers; 
cutlery; fruit pickers [hand tools]; ladles [hand to-
ols]; razor strops; earth rammers [hand tools]; stam-
ping-out tools [hand tools]; milling cutters [hand 
tools]; trowels [gardening]; trowels; apparatus for 
destroying plant parasites, hand-operated; expanders 
[hand tools]; sharpening instruments; blade sharpe-
ning instruments; drills; scaling knives; thistle ext-
ractors [hand tools]; secateurs; pruning shears; bud-
ding knives; tree pruners; cuticle tweezers; hair-re-
moving tweezers; marline spikes; carpenters' augers; 
embossers [hand tools]; pedicure sets; razor cases; 
hollowing bits [parts of hand tools]; rakes [hand 
tools]; shovels [hand tools]; spades [hand tools]; 
border shears; scythes; scythe rings; scythe stones; 
irons [non-electric hand tools]; goffering irons; 
polishing irons [glazing tools]; blades for planes; 
molding irons; crimping irons; branding irons; gim-
lets [hand tools]; sword scabbards; hand implements 
for hair curling; lawn clippers [hand instruments]; 
ice picks; gouges [hand tools]; truncheons; engra-
ving needles; farriers' knives; paring knives; grafting 
tools [hand tools]; rabbeting planes; vegetable chop-
pers; hatchets; choppers [knives]; hoop cutters [hand 
tools]; harpoons; adzes [tools]; mattocks; oyster ope-

ners; insecticide sprayers [hand tools]; garden tools, 
hand-operated; pruning knives; clamps for carpen-
ters or coopers; razor blades; blades [hand tools]; 
blades [weapons]; saw blades [parts of hand tools]; 
levers; mallets [hand instruments]; hammers [hand 
tools]; sledgehammers; masons' hammers; chisels; 
metal band stretchers [hand tools]; braiders [hand 
tools]; money scoops; mortars for pounding [hand 
tools]; wick trimmers [scissors]; shaving cases; num-
bering punches; nail files; can openers, non-electric; 
harpoons for fishing; picks [hand tools]; pestles for 
pounding [hand tools]; guns [hand tools]; centre 
punches [hand tools]; foundry ladles [hand tools]; 
plane irons; rasps [hand tools]; razors, electric or 
non-electric; pin punches; fire irons; riveters [hand 
tools]; hainault scythes; saw holders; bill-hooks; 
implements for decanting liquids [hand tools]; edge 
tools [hand tools]; taps [hand tools]; augers [hand 
tools]; screwdrivers, non-electric; priming irons 
[hand tools]; bits [hand tools]; breast drills; agricul-
tural implements, hand-operated; grindstones [hand 
tools]; syringes for spraying insecticides; silver plate 
[knives, forks and spoons]; diggers [hand tools]; kni-
ves; pliers; tongs; swords; sabres; rams [hand tools]; 
instruments for punching tickets; nail files, electric; 
fingernail polishers, electric or non-electric; drill ho-
lders [hand tools]; hair clippers for personal use, el-
ectric and non-electric; agricultural forks [hand 
tools]; nail clippers, electric or non-electric; hair cli-
ppers for animals [hand instruments]; shearers [hand 
instruments]; flat irons; emery grinding wheels; files 
[tools]; punch pliers [hand tools]; punches [hand to-
ols]; cutting tools [hand tools]; manicure sets; guns, 
hand-operated, for the extrusion of mastics; ditchers 
[hand tools]; scrapers [hand tools]; mincing knives 
[hand tools]; scraping tools [hand tools]; ear-pier-
cing apparatus; depilation appliances, electric and 
non-electric; manicure sets, electric; vices; hand 
pumps; daggers; tool belts [holders]; cheese slicers, 
non-electric; pizza cutters, non-electric; crow bars; 
egg slicers, non-electric; eyelash curlers; mitre boxes 
[hand tools]; sand trap rakes; fireplace bellows [hand 
tools]; apparatus for tattooing; emery files; fish tapes 
[hand tools]; wire strippers [hand tools]; bench vices 
[hand implements]; metal wire stretchers [hand 
tools]; hobby knives [scalpels]; air pumps, hand-
operated; ceramic knives; emery boards; ski edge 
sharpening tools, hand-operated; tattoo needles; spa-
tulas for use by artists; sculptors' chisels; table kni-
ves, forks and spoons of plastic; table knives, forks 
and spoons for babies; scrapers for skis; handles for 
hand-operated hand tools; knife handles; scythe 
handles; vegetable spiralizers, hand-operated; vege-
table peelers [hand tools]; box cutters; hair braiders, 
electric; stirring sticks for mixing paint; wine bottle 
foil cutters, hand-operated; fruit segmenters; fruit 
corers; kitchen mandolins. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 106114 A 
(800) 1502955 
(151) 2019 10 02 
(891) 2019 10 02 
(731) Zdesenko Andrii 

13 Titova Street, Apartment 44, Dnipro 49055,  
Ukraine 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Babies' napkins; disposable babies' napkins made 
of paper and/or cellulose; babies' napkins, dispo-
sable; babies' diapers; disposable babies' diapers ma-
de of paper and/or cellulose; babies' diapers, dispo-
sable; babies' diaper-pants; disposable babies' dia-
per-pants made of paper and/or cellulose; babies' 
diaper-pants, disposable; babies' napkin-pants; dis-
posable babies' napkin-pants made of paper and/or 
cellulose; babies' napkin-pants, disposable; diapers 
for incontinence; diapers for incontinence, disposab-
le; pants, absorbent, for incontinence; pants, absor-
bent, for incontinence, disposable; sanitary panties; 
sanitary panties, disposable; sanitary pants; sanitary 
pants, disposable. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106118 A 
(800) 1503018 
(151) 2019 11 07 
(891) 2019 11 07 
(731) CB Holdings, LLC 

Post Office Box 279, South Boston VA 24592,  
USA 

(540)  

KINGSTON 
(591) Black, white  
(511)  
34 – Smokers' articles, namely, cigarettes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106119 A 
(800) 1503035 
(151) 2019 10 24 
(891) 2019 10 24 
(731) Delovie Linii LLC. 

ul. Startovaya, 8, liter A, 132; RU-196210  
Saint-Petersburg, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
6 – Platforms of metal; transport pallets of metal; lo-
ading pallets of metal; handling pallets of metal; 

containers of metal [storage, transport]; straps of 
metal for handling loads; belts of metal for handling 
loads; straps of metal for load handling; safes; boxes 
of common metal. 
 

7 – Hoppers [mechanical discharging]; truck lifts; 
wagon lifts; wrapping machines; loading ramps; 
pneumatic transporters; hoists; handling apparatus 
for loading and unloading; elevating apparatus. 
 

9 – Compact discs [audio-video]; computer prog-
rams, recorded; computer programs, downloadable. 
 

12 – Wagons; mine cars; refrigerated wagons; hand-
ling carts; forklift trucks. 
 

16 – Pamphlets; booklets; wrapping paper; packing 
paper; bags [envelopes, pouches] of paper or plas-
tics, for packaging; ledgers [books]; boxes of paper 
or cardboard; packaging material made of starches; 
conical paper bags; plastic film for wrapping. 
 

20 – Packaging containers of plastic; baskets, not of 
metal; loading pallets, not of metal; transport pallets, 
not of metal; handling pallets, not of metal. 
 

35 – Import-export agency services; commercial in-
formation agency services; advertising agencies; pu-
blicity agencies; cost price analysis; account audi-
ting; employment agency services; computerized file 
management; book-keeping; accounting; invoicing; 
demonstration of goods; transcription of communi-
cations; opinion polling; market studies; business in-
formation; commercial information and advice for 
consumers; compilation of statistical information; 
business investigations; marketing research; person-
nel recruitment; business management and organiza-
tion consultancy; human resources consultancy; bu-
siness organization consultancy; business manage-
ment consultancy; professional business consultan-
cy; layout services for advertising purposes; business 
management of performing artists; news clipping 
services; updating of advertising material; word pro-
cessing; secretarial services; shorthand; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purpo-
ses; arranging newspaper subscriptions for others; 
organization of trade fairs for commercial or adver-
tising purposes; shop window dressing; business ap-
praisals; payroll preparation; data search in computer 
files for others; sponsorship search; business mana-
gement assistance; commercial or industrial manage-
ment assistance; presentation of goods on communi-
cation media, for retail purposes; economic forecas-
ting; auctioneering; sales promotion for others; offi-
ce machines and equipment rental; rental of adver-
tising time on communication media; publicity mate-
rial rental; rental of vending machines; rental of pho-
tocopying machines; publication of publicity texts; 
typing; radio advertising; bill-posting; outdoor ad-
vertising; distribution of samples; dissemination of 
advertising matter; writing of publicity texts; adver-
tising; publicity; on-line advertising on a computer 
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network; advertising by mail order; television adver-
tising; document reproduction; compilation of statis-
tics; compilation of information into computer data-
bases; business inquiries; systemization of informa-
tion into computer databases; tax preparation; dra-
wing up of statements of accounts; copywriting; psy-
chological testing for the selection of personnel; bu-
siness management of hotels; commercial adminis-
tration of the licensing of the goods and services of 
others; administrative processing of purchase orders; 
public relations; modelling for advertising or sales 
promotion; relocation services for businesses; price 
comparison services; procurement services for ot-
hers [purchasing goods and services for other bu-
sinesses]; outsourcing services [business assistance]; 
telephone answering for unavailable subscribers; 
photocopying; business efficiency expert services. 
 

36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs; financial evaluation of standing 
timber; financial valuation of standing timber; finan-
cial evaluation of wool; financial valuation of wool. 
 

37 – Construction; repair; installation services. 
 

38 – Electronic bulletin board services [telecommu-
nications services]; providing internet chatrooms; 
providing user access to the Internet [service provi-
ders]; providing access to databases; providing tele-
communications connections to a global computer 
network; message sending; computer aided transmis-
sion of messages and images; electronic mail; tele-
conferencing services; voice mail services; teleco-
mmunications. 
 

39 – Air transport; boat rental; parking place rental; 
booking of seats for travel; travel reservation; tran-
sport reservation; towing; vehicle breakdown towing 
services; water distribution; delivery of newspapers; 
newspaper delivery; message delivery; parcel delive-
ry; delivery of goods; delivery of goods by mail or-
der; flower delivery; launching of satellites for ot-
hers; traffic information; transportation information; 
storage information; arranging of cruises; arranging 
of travel tours; hauling; carting; transport and sto-
rage of trash; transporting furniture; removal servi-
ces; barge transport; lighterage services; ferry-boat 
transport; transport of travellers; freight [shipping of 
goods]; guarded transportation of valuables; bus 
transport; car transport; boat transport; railway trans-
port; marine transport; passenger transport; river 
transport; porterage; refloating of ships; shipbrokera-
ge; transport brokerage; freight brokerage; operating 
canal locks; car rental; railway truck rental; rental of 
diving bells; rental of diving suits; rental of motor 
racing cars; rental of wheelchairs; rental of storage 
containers; horse rental; coach rental; refrigerator 
rental; frozen-food locker rental; vehicle rental; ste-
vedoring; unloading cargo; electricity distribution; 
distribution of energy; packaging of goods; ambu-
lance transport; garage rental; rental of vehicle roof 

racks; rental of warehouses; ice-breaking; piloting; 
water supplying; escorting of travellers; underwater 
salvage; salvage of ships; taxi transport; streetcar 
transport; tram transport; transport by pipeline; res-
cue operations [transport]; wrapping of goods; car 
parking; chauffeur services; pleasure boat transport; 
courier services [messages or merchandise]; salva-
ging; transport services; franking of mail; freighting; 
physical storage of electronically stored data or do-
cuments; boat storage; storage of goods; transport 
services for sightseeing tours; freight forwarding. 
 

41 – Training; arranging and conducting of semi-
nars. 
 

42 – Computer system analysis; installation of com-
puter software; updating of computer software; con-
version of data or documents from physical to elec-
tronic media; computer system design; computer so-
ftware design; packaging design. 
 

45 – Physical security consultancy; legal services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106120 A 
(800) 1503095 
(151) 2019 10 24 
(891) 2019 10 24 
(731) FICOSOTA OOD 

Madara Blvd. 48, BG-9700 Shumen, Bulgaria 
(540)  
 

 
 

(591) Red 
(531) 01.01.02; 01.01.12; 01.15.07; 01.15.09;  

27.05.04; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12 
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; laundry glaze; laundry soaking prepara-
tions; starch for laundry purposes; smoothing prepa-
rations [starching]; fabric softeners for laundry use; 
colour-brightening chemicals for household purpo-
ses [laundry]; laundry blueing; rinsing aids for use 
when washing clothes; laundry balls containing la-
undry detergent; laundry additives for water softe-
ning; rinsing agents for laundry; stain removing pre-
parations for use on household goods; cleaning, po-
lishing, scouring and abrasive preparations; colour-
removing preparations; bleaching preparations [de-
colorants] for household purposes; whiting; antista-
tic preparations for household purposes; dry-clea-
ning preparations; chemical cleaning preparations 
for household purposes; washing soda, for cleaning; 
volcanic ash for cleaning; descaling preparations for 
household purposes; wallpaper cleaning preparati-
ons; rust removing preparations; paint stripping pre-
parations; cleaning preparations for cleansing drains; 
cleaning preparations for use on tiles; abrasives; po-
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lish for furniture and flooring; non-slipping liquids 
for floors; wipes incorporating cleaning prepara-
tions; oils for cleaning purposes; laundry soap; soap 
for brightening textile; air fragrancing preparations; 
sachets for perfuming linen. 
 

5 – Disinfectants; mothproofing preparations; air pu-
rifying preparations; chemical preparations for trea-
ting mildew; carpet deodorizers; automobile deodo-
rizers; toilet deodorants; deodorants, other than for 
human beings or for animals; air deodorizing prepa-
rations; deodorants for clothing and textiles. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106121 A 
(800) 1503172 
(151) 2019 10 11 
(891) 2019 10 11 
(731) LIMITED LIABILITY MANUFACTURING  

AND TRADING COMPANY "ACME" 
5 Promyslova Str., Ukrainka, Obukhivsky r-n,  
Kyivska obl. 08720, Ukraine 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – Soap; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices; toiletry preparations; deodorants 
for human beings; cosmetic kits; shaving preparati-
ons; cosmetic preparations for baths; cosmetic pre-
parations for skin care; shampoos. 
 

5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106122 A 
(800) 1503219 
(151) 2019 07 23 
(891) 2019 07 23 
(731) SADAPACK MOROCCO FOR  

DISTRIBUTION 
Km 13 Route El Jadida Douar Lahfafra,  
Casablanca, Morocco 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.05; 27.05.10;  

27.05.24 

(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and ab-
rasive preparations; non-medicated soaps; perfumery 
products, essential oils, non-medicated cosmetics, 
non-medicated hair lotions; non-medicated dentif-
rices. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106123 A 
(800) 1503235 
(151) 2019 11 06 
(891) 2019 11 06 
(731) Zhangzhou Tan Co., Ltd. Fujian 

22nd Floor, Block 1, Liyuan Plaza, East Nanc- 
hang Road, Zhangzhou, 363000 Fujian, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 26.01.02; 26.01.05; 26.01.24; 27.05.17;  

27.05.24 
(511) 
29 – Canned quail eggs; dried edible fungus; canned 
fish; canned fruits; canned meat; canned vegetables; 
charcuterie; meat; ham; poultry (not live); edible 
birds' nests; fried pork flakes; seaweed extracts for 
food; processed betel nut; vegetable salads; fruits 
salads. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106124 A 
(800) 1503238 
(151) 2019 09 30 
(891) 2019 09 30 
(731) Nemiroff Intellectual Property Establishment 

Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein 
(540)  

BURNING PEAR 
(591) Black, white  
(511)  
33 – Alcoholic beverages (except beers); alcoholic 
beverages containing fruit; bitters; cocktails; diges-
ters [liqueurs and spirits]; distilled beverages; liqu-
eurs; spirits [beverages]; vodka. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106125 A 
(800) 1503241 
(151) 2019 10 24 
(891) 2019 10 24 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
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(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106133 A 
(800) 1503275 
(151) 2019 09 30 
(891) 2019 09 30 
(731) Nemiroff Intellectual Property Establishment 

Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein 
(540)  

BOLD ORANGE 
(591) Black, white  
(511)  
33 – Alcoholic beverages (except beers); alcoholic 
beverages containing fruit; bitters; cocktails; diges-
ters [liqueurs and spirits]; distilled beverages; liqu-
eurs; spirits [beverages]; vodka. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106136 A 
(800) 1503285 
(151) 2019 10 24 
(891) 2019 10 24 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest,  
Hungary 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511) 
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106139 A 
(800) 1503424 
(151) 2019 10 18 
(891) 2019 10 18 
(731) Senator GmbH 

Bahnhofstrasse 57, 64401 Groß-Bieberau,  
Germany 

(540)  

SENATOR 
(591) Black, white  
(511)  
16 – Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; bookbinding 
material; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paint brushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); 

plastic materials for packaging (not included in other 
classes); printers' type; printing blocks. 
 

18 – Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes, namely pencil cases, boxes, folders and ot-
her storage containers for paper, cardboard and wri-
ting implements, stationery and office requisites; 
animal skins, hides; walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
 

21 – Household or kitchen utensils and containers; 
combs and sponges; brushes (except paint brushes); 
brush-making materials; articles for cleaning purpo-
ses; steel wool; unworked or semi-worked glass (ex-
cept glass used in building); glassware, porcelain 
and earthenware not included in other classes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106140 A 
(800) 1503483 
(151) 2019 08 27 
(891) 2019 08 27 
(731) OVAPISCIS, S.A. 

C/Lugar de Fonteo, s/n, E-27278 Baleira  
(Lugo), Spain 

(540)  

 
(591) Blue, orange, yellow, black and white 
(531) 05.07.09; 05.07.14; 05.07.21; 08.07.11;  

27.05.01; 29.01.13 
(511)  
31 – Fertilized eggs for hatching; fish spawn for hat-
ching; fish spawn. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106141 A 
(800) 360153 
(151) 1969 07 21 
(891) 2019 08 22 
(731) MOL Petrolkémia Zártkörűen Működő  

Részvénytársaság 
TVK Központ Irodaház 2119 hrsz. 136 épület,  
TVK-Ipartelep, H-3581 Tiszaújváros, Hungary 

(540)  

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
(511) 
1 – Artificial materials, namely unprocessed polyet-
hylene (in the form of powders, liquids, pastes and 
granules), adhesive substances for use in industry. 
 

17 – Sheets, plates, rods, pipes, shaped parts (semi-
finished products) of plastic materials, namely of po-
lyethylene. 
 

20 – Barrels, containers made of polyethylene. 
 

21 – Portable containers, cans made of polyethylene. 
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28 – Games, toys, gymnastic and sporting articles (ot 
included in other classes). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106142 A 
(800) 870198 
(151) 2005 04 11 
(891) 2019 11 27 
(731) DIPTYQUE S.A.S. 

34, boulevard Saint-Germain, F-75005  
PARIS, France 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abra-
sive preparations; preparations and substances for 
the conditioning, care and appearance of the skin, 
body, face, eyes, hair, scalp, teeth and nails, soaps, 
personal cleansing preparations, shower gels, bath 
gels, bath preparations; perfumery, eau de parfum, 
toilet waters, deodorant preparations for personal 
use, anti-perspirants, cosmetics, colour cosmetics, 
eye cosmetics, nail cosmetics, lip cosmetics, make 
up removers, cosmetic impregnated tissues; sham-
poos, hair conditioners, preparations for the hair, 
hair lotions; dentifrices; sun tanning preparations, 
sun-screening preparations; shaving preparations, af-
ter shave and pre shave lotions and oils, depilatory 
preparations; essential oils, oils for toilet purposes; 
pomanders, potpourris, fragranced sachets for dra-
wers, room fragrance, incense, aromatic plant ex-
tracts. 
 

4 – Illuminants, lamp oils, candles, scented candles, 
wicks; candle making kits containing wax for ma-
king candles, stearin and wicks. 
 

35 – Retail services; retail services in the field of 
preparations and substances for the conditioning, ca-
re and appearance of the skin, body, face, eyes, hair, 
scalp, teeth and nails, perfumed or fragranced artic-
les, soaps, personal cleansing preparations, shower 
gels, bath gels, bath preparations, perfumery, eau de 
parfum, toilet waters, deodorant preparations for per-
sonal use, anti-perspirants, cosmetics, colour cosme-
tics, eye cosmetics, nail cosmetics, lip cosmetics, 
make up removers, cosmetic impregnated tissues, 
shampoos, hair conditioners, preparations for the 
hair, hair lotions, dentifrices, sun tanning preparati-
ons, sun-screening preparations, shaving preparati-
ons, after shave and pre shave lotions and oils, depi-
latory preparations, essential oils, oils for toilet pur-
poses, pomanders, potpourris, perfumed drawer li-
ners, fragranced sachets for drawers, incense, aroma-
tic plant extracts, illuminants, lamp oils, candles, 

scented candles, candle making kits, wicks; business 
advice and assistance services; franchise services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106143 A 
(800) 943563 
(151) 2007 09 27 
(891) 2019 11 27 
(731) JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen 

GmbH & Co. KgaA 
Jack Wolfskin Kreisel 1, 65510  
Idstein/Taunus, Germany 

(540)  

Texapore 
(591) Black, white  
(511)  
24 – Woven fabrics and textile goods (included in 
this class); cotton fabrics, woollen fabrics, lining 
materials, fleece fabrics; bathing linen, except clot-
hing, textile towels; blankets, namely travel blan-
kets, wool blankets, fleece blankets. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106144 A 
(800) 1017625 
(151) 2009 09 25 
(891) 2019 11 21 
(731) MATALAN LIMITED 

Matalan Head Office, Perimeter Road,  
Knowsley Industrial Park, Liverpool L33 7SZ,  
United Kingdom 

(540)  

MATALAN 
(591) Black, white  
(511)  
25 – Articles of clothing; footwear; headgear; all in-
cluded in this class. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; the bringing toget-
her, for the benefit of others, of a variety of goods, 
enabling customers to conveniently view and pur-
chase those goods in a department store, wholesale 
outlet, supermarket, a general merchandise retail sto-
re, via a television shopping channel or from a ca-
talogue by mail order or by means of telecommuni-
cations or from an Internet Website specialising in 
the marketing of general merchandise; provision of 
space on Websites for advertising goods and servi-
ces; business advisory services, promotional services 
and information services relating thereto; direct mail 
advertising; distribution of samples and promotional 
items; marketing services; business advisory and 
information services provided on-line from a com-
puter database or the Internet. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 106147 A 
(800) 1095764 
(151) 2011 09 29 
(891) 2019 11 21 
(731) MATALAN LIMITED 

Matalan Head Office, Perimeter Road,  
Knowsley Industrial Park, Liverpool L33 7SZ,  
United Kingdom 

(540) 

TAYLOR & WRIGHT 
(591) Black, white  
(511)  
25 – Articles of clothing, footwear and headgear. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106148 A 
(800) 1095816 
(151) 2011 09 29 
(891) 2019 11 21 
(731) MATALAN LIMITED 

Matalan Head Office, Perimeter Road,  
Knowsley Industrial Park, Liverpool L33 7SZ,  
United Kingdom 

(540)  

PAPAYA 
(591) Black, white  
(511)  
25 – Articles of clothing; headgear; footwear. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106150 A 
(800) 1123515 
(151) 2012 05 04 
(891) 2019 11 07 
(731) Bonne Juomat Oy 

Mäntynummentie 8; FI-08500 Lohja,  
Finland 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.03.01; 27.03.11 
(511)  
29 – Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes. 
 

32 – Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making be-
verages. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106151 A 
(800) 1141400 
(151) 2012 08 13 
(891) 2019 11 08 

(731) TRICOBIOTOS S.p.A. 
Via di Spicciano, 11, I-59021 Vaiano (PO),  
Italy 

(540)  

ARTISTIC FLAIR 
(591) Black, white  
(511) 
3 – Products for the care and conditioning of hair; 
hair creams and lotions; hair lacquers; hair colorants; 
hair dyes; bleaching preparations for the hair; hair 
lotions; hair styling preparations; shampoos; soaps 
and detergents for the skin and scalp; cosmetic pro-
ducts; face creams; body creams; foam bath; deter-
gents; body lotions; perfumery, essential oils. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106152 A 
(800) 1160870 
(151) 2013 02 21 
(891) 2019 11 27 
(731) JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen  

GmbH & Co. KgaA 
Jack Wolfskin Kreisel 1, 65510  
Idstein/Taunus, Germany 

(540)  

NANUK 
(591) Black, white  
(511)  
24 – Woven goods and textiles, all other than for 
window coverings, all the aforesaid goods included 
in this class; cotton fabrics, woollen fabric, linings, 
non-woven textile fabrics, all other than for window 
coverings; bath linen (except clothing); towels of te-
xtile; blankets, namely travel blankets, woollen blan-
kets, fleece blankets. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear; accessories for 
clothing (included in this class), braces (suspenders), 
belts (clothing); money belts; inner soles; soles for 
footwear; sleeping masks. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106153 A 
(800) 1170556 
(151) 2013 06 14 
(891) 2019 11 21 
(731) MATALAN LIMITED 

Matalan Head Office, Perimeter Road,  
Knowsley Industrial Park, Liverpool L33 7SZ,  
United Kingdom 

(540)  

SOLEFLEX 
(591) Black, white  
(511)  
25 – Clothing; footwear and headgear. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 106155 A 
(800) 1229062 
(151) 2014 11 28 
(891) 2019 04 11 
(731) ODOO S.A. 

Chaussée de Namur 40, B-1367 Grand- 
Rosiere, Belgium 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
9 – Computers and equipment for data processing 
(with the exception of couplings, contacts, plugs, 
sockets, connectors, multiple connectors as program 
buttons for data processing machines); computer sof-
tware, software packages; computer hardware (with 
the exception of couplings, contacts, plugs, sockets, 
connectors, male and female panels); recorded pro-
grams for computers. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail sale services 
for the commercialization of computer programs; 
arranging newspaper subscriptions, for others; arran-
ging subscriptions to telecommunication services for 
others; outsourcing services [business assistance]; 
collection and systematization of data in a central 
file; secretarial services; administrative processing 
of purchase orders; commercial information and ad-
vice for consumers (consumer advice shop); compu-
terized file management; rental of advertising space; 
online advertising on a computer network; data se-
arch in computer files for others; drawing up of sta-
tements of accounts; compilation of statistics; pre-
sentation of goods, particularly computer programs, 
on all communication media for retail sale; organiza-
tion of exhibitions for commercial or advertising 
purposes. 
 

42 – Scientific and technological services as well as 
research and design services relating thereto; indus-
trial analysis and research services; design and deve-
lopment of computer hardware and software; com-
puter programming; installation of computer softwa-
re; design of computer software; software updating; 
maintenance of software; rental of computer softwa-
re; rental of computer hardware; rental of web ser-
vers; conversion of computer program data and data 
[other than physical conversion]; conversion of data 
or documents from physical to electronic media; 
provision of search engines (software) for the Inter-
net; advice in the field of computer hardware and 
software; duplication of computer programs; creati-
on and maintenance of websites for third parties; 
project studies (technical), particularly in the field of 
information technology (services provided by com-
puter technicians or engineers); computer data reco-
very. 
__________________________________________ 

(260) AM 2020 106157 A 
(800) 1467767 
(151) 2019 02 19 
(891) 2019 11 26 
(731) Groupe GO SPORT 

17 Avenue de la Falaise, F-38360  
SASSENAGE, France 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.01.01; 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01;  

27.05.10; 27.05.12; 27.05.17; 27.05.21;  
27.05.24 

(511)  
35 – Services for the retail sale and presentation on 
any means of communication of bicycles, sunglas-
ses, sports bags, protective helmets, limb guards, 
chronometers, pedometers, heart-rate measuring 
units, energy food and beverages for sports, watches, 
photographic cameras, cameras, satellite geolocation 
navigators, compasses, altimeters, binoculars, me-
teorological terminals, books, geographical maps, 
tents for camping, sleeping bags, sun-protection pre-
parations, sports bags, backpacks, bags for campers, 
clothing, clothing for sports, shoes, beach shoes, fo-
otwear for skiing or sports, headgear, lingerie and 
underwear, articles for gymnastics and sports, ga-
mes, toys, balls and balloons; bringing together for 
others (excluding the transport thereof), of a variety 
of goods, namely: bicycles, sunglasses, sports bags, 
protective helmets, limb guards, chronometers, pe-
dometers, heart-rate measuring units, energy food 
and beverages for sports, watches, photographic ca-
meras, cameras, satellite geolocation navigators, co-
mpasses, altimeters, binoculars, meteorological ter-
minals, books, geographical maps, tents for cam-
ping, sleeping bags, sun-protection preparations, 
sports bags, backpacks, bags for campers, clothing, 
clothing for sports, shoes, beach shoes, footwear for 
skiing or sports, headgear, lingerie and underwear, 
articles for gymnastics and sports, games, toys, balls 
and balloons; wholesale services for bicycles, sung-
lasses, sports bags, protective helmets, limb guards, 
chronometers, pedometers, heart-rate measuring 
units, energy food and beverages for sports, watches, 
photographic cameras, cameras, satellite geolocation 
navigators, compasses, altimeters, binoculars, mete-
orological terminals, books, geographical maps, 
tents for camping, sleeping bags, sun-protection pre-
parations, sports bags, backpacks, bags for campers, 
clothing, clothing for sports, shoes, beach shoes, 
footwear for skiing or sports, headgear, lingerie and 

 
 #19  2020 10 12 

 
108 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

underwear, articles for gymnastics and sports, ga-
mes, toys, balls and balloons; services for the retail 
sale and online ordering of bicycles, sunglasses, 
sports bags, protective helmets, limb guards, chrono-
meters, pedometers, heart-rate measuring units, ener-
gy food and beverages for sports, watches, photo-
graphic cameras, cameras, satellite geolocation navi-
gators, compasses, altimeters, binoculars, meteorolo-
gical terminals, books, geographical maps, tents for 
camping, sleeping bags, sun-protection preparations, 
sports bags, backpacks, bags for campers, clothing, 
clothing for sports, shoes, beach shoes, footwear for 
skiing or sports, headgear, lingerie and underwear, 
articles for gymnastics and sports, games, toys, balls 
and balloons; sales promotion for others; adminis-
tration of consumer loyalty programs; management 
of loyalty and incentive programs; management of 
customer loyalty, bonuses and promotions; organiza-
tion and management of commercial incentive and 
loyalty programs; customer loyalty services for com-
mercial, promotional or advertising purposes. 
 

41 – Online publication of electronic magazines and 
catalogs (downloadable and non-downloadable); 
provision of non-downloadable online electronic 
publications; information (other than for advertising) 
provided by means of telecommunications or com-
puter networks, concerning sports and equipment 
relating thereto, in a retail store offering sports ar-
ticles for sale; organization of sports competitions; 
entertainment; organization of games and competi-
tions; game services provided on-line from a compu-
ter network; education, training, entertainment, spor-
ting and cultural activities; organization of colloqu-
iums, conferences, congresses, seminars, symposi-
ums; organization of sports competitions; organizing 
and conducting of sports events; sports entertain-
ment services; sports camp services; organization 
and conducting of non-virtual educational forums; 
organization of competitions (education or entertain-
ment); club services (entertainment or education); 
coaching (training); health club services (health and 
fitness training); organization of exhibitions for cul-
tural or educational purposes; organization and con-
ducting of training workshops; planning of recep-
tions (entertainment); organization of fashion shows 
for entertainment purposes; information relating to 
education and entertainment; online publication of 
specialized electronic books and journals; provision 
of non-downloadable online electronic publications; 
provision of non-downloadable music online; provi-
sion of non-downloadable videos online; electronic 
desktop publishing; photographic reporting; publica-
tion of newspapers, periodicals, catalogs and brochu-
res; publication of printed matter, also in electronic 
form, other than for advertising purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106191 A 
(800) 1503531 
(151) 2019 08 05 

(891) 2019 08 05 
(731) FUJIAN TIME AND TIANHE INDUSTRIAL  

CO., LTD. 
Honggongshan Development Zone, Honglai  
Town, Nanan City, Fujian, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 01.01.02; 01.01.10; 01.15.15; 27.05.02;  

27.05.08; 27.05.17; 28.03 
(511)  
5 – Paper tissues impregnated with disinfecting pre-
parations; pesticides; sanitary napkins; compresses; 
disinfectants; medicines for human purposes; food 
for babies; depuratives; medicines for veterinary 
purposes; babies' napkin-pants. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106192 A 
(800) 1503540 
(151) 2019 08 05 
(891) 2019 08 05 
(731) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL  

CO., LTD 
No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road,  
Yuhua District, Changsha, Hunan, China 

(540)  

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.15 
(511)  
34 – Tobacco; chewing tobacco; electronic cigaret-
tes; cigarettes; snuff; tobacco pipes; ashtrays for 
smokers; matches; lighters for smokers; cigarette fil-
ters. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106193 A 
(800) 1503651 
(151) 2019 10 24 
(891) 2019 10 24 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
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(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106194 A 
(800) 1503661 
(151) 2019 10 24 
(891) 2019 10 24 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106195 A 
(800) 1503677 
(151) 2019 10 04 
(891) 2019 10 04 
(731) PASCHAL-Werk G. Maier GmbH 

KreuzbühIstraße 5, 77790 Steinach, Germany 
(540)  

LOGO.pro 
(591) Black, white  
(511)  
6 – Building and construction materials and ele-
ments of metal; formwork of metal; formwork ele-
ments with formwork shell mainly made of metal; 
accessories [of metal] for formwork and formwork 
elements; lateral protection [of metal] for formwork 
and formwork elements; small items of metal hard-
ware, in particular nuts, bolts and fasteners of metal; 
formwork parts of metal for concrete, in particular 
formwork boards and panels, formwork tables for 
slab formwork, formwork corners, compensation 
parts, connecting bolts, formwork tension rods, spa-
cers of metal, conical stop elements for spacers; spa-
cers being building elements made of metal; shutte-
ring and cladding of metal for use in moulding con-
crete; scaffolding and scaffolding parts of metal, in 
particular the aforesaid for application on or of form-
work walls, panels and railings for panels in the 
form of mounts for formwork walkways, formwork 
supports; profile rails, end rails and crossbeams for 
overlapping and aligning adjacent formwork panels; 
girders and beams of metal; building panels of me-
tal; metal frames of metal for building; wall form-
work, ceiling formwork and support formwork of 
metal; work platforms, concreting platforms and su-
pport scaffolding of metal. 
__________________________________________ 
 
 

(260) AM 2020 106197 A 
(800) 1503684 
(151) 2019 10 24 
(891) 2019 10 24 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106198 A 
(800) 1503693 
(151) 2019 10 24 
(891) 2019 10 24 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511) 
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106202 A 
(800) 1503771 
(151) 2019 08 05 
(891) 2019 08 05 
(731) Innosilicon Technology Co., Ltd. 

D605-610, 99# RenAi Road, SuZhou  
Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, China 

(540)  
 

 
 

(591) Blue and orange 
(531) 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
9 – Digital to analogue converters; chips [integrated 
circuits]; power switches; electronic semiconductors; 
microchips [computer hardware]; computer termi-
nals; computer peripheral devices; computer progra-
mmes [programs], recorded; security tokens [encryp-
tion devices]; radio-frequency identification [RFID] 
readers; semiconductor memory devices; wafers for 
integrated circuits; printed circuit boards; electronic 
power controllers; integrated circuit modules; com-
puter chips; power connectors; electronic circuits; el-
ectronic circuit boards; electronic tags for goods; in-
tegrated circuit cards [smart cards]; interfaces for co-
mputers; central processing units; cabinets adapted 
to hold computers; radio-frequency identification 
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[RFID] tags; chip cards; couplers [data processing 
equipment]; encoded magnetic cards; microproces-
sors; computer hardware; computer software for enc-
ryption; digital signal processors; cards with integra-
ted circuits; electronic chips; connectors for electro-
nic circuits; electronic integrated circuits; electronic 
chips for the manufacture of integrated circuits; prin-
ted circuit boards incorporating integrated circuits; 
circuit boards; electric power supply sockets; semi-
conductors; stabilized voltage supply; low-voltage 
power supplies; high definition graphic chipsets; lar-
ge-scale integrated circuits; power adapters; data 
processing apparatus; computer memory devices; in-
tegrated circuits; converters for electric plugs. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106203 A 
(800) 1503797 
(151) 2019 11 06 
(891) 2019 11 06 
(731) Digi-Key Corporation 

701 Brooks Avenue South, Thief River Falls  
MN 56701, USA 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(526) ELECTRONICS" AND "AUTOMATION 
(511)  
35 – Computerized on-line wholesale and retail store 
services and distributorship services in the field of 
electronics, electronic components, hardware, and 
industrial automation products. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106204 A 
(800) 1503805 
(151) 2019 10 31 
(891) 2019 10 31 
(731) Boyarinov Pavel Sergeevich 

ul. Kosmonavta Volkova, 13, kor. 2, kv. 55,  
RU-127299 Moscow, Russian Federation 

(540)  

ORTOMAX 
(591) Black, white  
(511)  
20 – Picture frame brackets; bumper guards for cots, 
other than bed linen; reels, not of metal, non-mec-
hanical, for flexible hoses; pulleys of plastics for 
blinds; bolts, not of metal; casks of wood for decan-
ting wine; mooring buoys, not of metal; casks, not of 
metal; barrels, not of metal; identification bracelets, 
not of metal; sideboards; busts of wood, wax, plaster 
or plastic; costume stands; bolsters; fans for personal 
use, non-electric; work benches; vice benches [furni-
ture]; valet stands; coatstands; shoulder poles [yo-
kes]; screws, not of metal; display stands; showcases 

[furniture]; newspaper display stands; jewelry orga-
nizer displays; collars, not of metal, for fastening 
pipes; comb foundations for beehives; signboards of 
wood or plastics; loading gauge rods, not of metal, 
for railway wagons; nuts, not of metal; covers for 
clothing [wardrobe]; shoe pegs, not of metal; nesting 
boxes; coffins; doors for furniture; curtain holders, 
not of textile material; pegs [pins], not of metal; di-
vans; kennels for household pets; birdhouses; keybo-
ards for hanging keys; display boards; plugs [do-
wels], not of metal; containers, not of metal, for li-
quid fuel; troughs, not of metal, for mixing mortar; 
oil drainage containers, not of metal; packaging con-
tainers of plastic; flower-stands [furniture]; curtain 
tie-backs; clips, not of metal, for cables and pipes; 
binding screws, not of metal, for cables; clips of pla-
stic for sealing bags; rivets, not of metal; imitation 
tortoiseshell; locks, not of metal, for vehicles; locks, 
other than electric, not of metal; bead curtains for 
decoration; door bolts, not of metal; bottle closures, 
not of metal; closures, not of metal, for containers; 
latches, not of metal; mirrors [looking glasses]; 
hand-held mirrors [toilet mirrors]; bamboo; scratc-
hing posts for cats; animal claws; animal hooves; co-
ral; meerschaum; whalebone, unworked or semi-wo-
rked; stag antlers; tortoiseshell; shells; horn, unwor-
ked or semi-worked; animal horns; rattan; corozo; 
plaited straw, except matting; wickerwork; hampers 
[baskets] for the transport of items; works of art of 
wood, wax, plaster or plastic; cabinet work; reeds 
[plaiting materials]; settees; jerrycans, not of metal; 
curtain rods; index cabinets [furniture]; drain traps 
[valves] of plastic; water-pipe valves of plastic; val-
ves, not of metal, other than parts of machines; sta-
ves of wood; plastic keys; plastic key cards, not en-
coded and not magnetic; mats for infant playpens; 
saw horses; bed casters, not of metal; furniture cas-
ters, not of metal; brush mountings; chopping blocks 
[tables]; wind chimes [decoration]; door bells, not of 
metal, non-electric; bottle caps, not of metal; crad-
les; tent pegs, not of metal; curtain rings; split rings, 
not of metal, for keys; chests of drawers; console 
tables; containers, not of metal [storage, transport]; 
floating containers, not of metal; lecterns; dog ken-
nels; bakers' bread baskets; baskets, not of metal; 
moses baskets; bottle casings of wood; tool boxes, 
not of metal, empty; faucets, not of metal, for casks; 
armchairs; hairdressers' chairs; deck chairs; beds; 
hospital beds; bedsteads of wood; air beds, not for 
medical purposes; cots for babies; edgings of plastic 
for furniture; brackets, not of metal, for furniture; 
screw tops, not of metal, for bottles; table tops; sash 
fasteners, not of metal, for windows; hooks, not of 
metal, for clothes rails; curtain hooks; clothes hooks, 
not of metal; bag hangers, not of metal; beds for 
household pets; nesting boxes for household pets; 
ladders of wood or plastics; playpens for babies; 
mannequins; mattresses; air mattresses, not for me-
dical purposes; camping mattresses; sleeping mats; 
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furniture; furniture of metal; inflatable furniture; of-
fice furniture; school furniture; mobiles [decoration]; 
door knockers, not of metal; curtain rails; legs for 
furniture; feet for furniture; house numbers, not of 
metal, non-luminous; barrel hoops, not of metal; do-
or stops, not of metal or rubber; window stops, not 
of metal or rubber; moldings for picture frames; bed 
bases; furniture partitions of wood; freestanding 
partitions [furniture]; mother-of-pearl, unworked or 
semi-worked; mirror tiles; ambroid plates; registra-
tion plates, not of metal; identity plates, not of metal; 
loading pallets, not of metal; handling pallets, not of 
metal; transport pallets, not of metal; head-rests [fur-
niture]; stakes, not of metal, for plants or trees; tres-
tles [furniture]; magazine racks; book rests [fur-
niture]; stands for calculating machines; flower-pot 
pedestals; plastic ramps for use with vehicles; baby 
changing mats; pet cushions; pillows; cushions; head 
support cushions for babies; anti-roll cushions for 
babies; air cushions, not for medical purposes; air pi-
llows, not for medical purposes; head positioning pi-
llows for babies; removable mats or covers for sinks; 
racks [furniture]; library shelves; shelves for file 
cabinets; furniture shelves; shelves for storage; wood 
ribbon; straw edgings; towel stands [furniture]; hat 
stands; bathtub grab bars, not of metal; cask stands, 
not of metal; inflatable publicity objects; counters 
[tables]; bedding, except linen; corks for bottles; 
corks; stoppers, not of glass, metal or rubber; sealing 
caps, not of metal; stair rods; standing desks; emb-
roidery frames; dispensers for dog waste bags, fixed, 
not of metal; towel dispensers, fixed, not of metal; 
picture frames; sections of wood for beehives; cruci-
fixes of wood, wax, plaster or plastic, other than je-
welry; tanks, not of metal nor of masonry; fodder 
racks; curtain rollers; door handles, not of metal; 
knobs, not of metal; fishing baskets; writing desks; 
seats of metal; benches [furniture]; vats, not of me-
tal; honeycombs; sofas; bungs, not of metal; statues 
of wood, wax, plaster or plastic; oyster shells; silve-
red glass [mirrors]; shelving units; ambroid bars; 
umbrella stands; gun racks; carts for computers 
[furniture]; dressing tables; washstands [furniture]; 
tables; typing desks; drafting tables; massage tables; 
tables of metal; wall-mounted baby changing plat-
forms; saw benches [furniture]; desks; tea carts; din-
ner wagons [furniture]; steps [ladders], not of metal; 
chairs [seats]; high chairs for babies; shower chairs; 
chests, not of metal; placards of wood or plastics; 
stools; footstools; crates; trolleys [furniture]; straw 
plaits; mobile boarding stairs, not of metal, for pas-
sengers; straw mattresses; decorations of plastic for 
foodstuffs; beehives; door fasteners, not of metal; 
window fasteners, not of metal; funerary urns; hand-
held flagpoles, not of metal; door fittings, not of 
metal; coffin fittings, not of metal; bed fittings, not 
of metal; furniture fittings, not of metal; window fi-
ttings, not of metal; infant walkers; garment covers 
[storage]; stuffed animals; stuffed birds; hinges, not 

of metal; chaise longues; poles, not of metal; screens 
[furniture]; filing cabinets; medicine cabinets; plate 
racks; meat safes; bookcases; wardrobes; cupboards; 
shoe dowels, not of metal; bamboo curtains; slatted 
indoor blinds; screens for fireplaces [furniture]; la-
bels of plastic; yellow amber; lockers; chests for to-
ys; tool chests, not of metal, empty; boxes of wood 
or plastic; bottle racks; coat hangers; reels of wood 
for yarn, silk, cord; trays, not of metal; step stools, 
not of metal; winding spools, not of metal, non-me-
chanical, for flexible hoses; indoor window blinds of 
woven wood; slatted indoor blinds for windows; 
window blinds of fabric; letter boxes, not of metal or 
masonry. 
 

35 – Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agency services; 
commercial information agency services; advertising 
agency services; cost price analysis; rental of adver-
tising space; business auditing; financial auditing; 
business intermediary services relating to the mat-
ching of potential private investors with entrepre-
neurs needing funding; employment agency servi-
ces; computerized file management; book-keeping; 
invoicing; demonstration of goods; transcription of 
communications [office functions]; opinion polling; 
market studies; business information; commercial 
information and advice for consumers in the choice 
of products and services; business investigations; bu-
siness research; marketing research; personnel recru-
itment; business management and organization con-
sultancy; business organization consultancy; busi-
ness management consultancy; personnel manage-
ment consultancy; professional business consultan-
cy; consultancy regarding advertising communicati-
on strategies; consultancy regarding public relations 
communication strategies; layout services for adver-
tising purposes; marketing; marketing in the frame-
work of software publishing; targeted marketing; bu-
siness management of performing artists; business 
management of sports people; writing of résumés for 
others; scriptwriting for advertising purposes; news 
clipping services; updating and maintenance of in-
formation in registries; updating and maintenance of 
data in computer databases; updating of advertising 
material; word processing; online retail services for 
downloadable and pre-recorded music and movies; 
online retail services for downloadable ring tones; 
online retail services for downloadable digital music; 
organization of exhibitions for commercial or adver-
tising purposes; arranging newspaper subscriptions 
for others; organization of fashion shows for promo-
tional purposes; organization of trade fairs for com-
mercial or advertising purposes; shop window dres-
sing; design of advertising materials; business appra-
isals; payroll preparation; data search in computer 
files for others; sponsorship search; administrative 
assistance in responding to calls for tenders; busi-
ness management assistance; commercial or indus-
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trial management assistance; providing business in-
formation via a web site; provision of commercial 
and business contact information; web indexing for 
commercial or advertising purposes; economic fore-
casting; auctioneering; retail services for works of 
art provided by art galleries; sales promotion for ot-
hers; promotion of goods and services through spon-
sorship of sports events; production of teleshopping 
programmes; production of advertising films; office 
machines and equipment rental; rental of advertising 
time on communication media; publicity material 
rental; rental of billboards [advertising boards]; ren-
tal of vending machines; rental of sales stands; rental 
of photocopying machines; publication of publicity 
texts; radio advertising; bill-posting; distribution of 
samples; dissemination of advertising matter; direct 
mail advertising; registration of written communica-
tions and data; writing of publicity texts; advertising; 
online advertising on a computer network; adver-
tising by mail order; television advertising; docu-
ment reproduction; compilation of statistics; compi-
lation of information into computer databases; busi-
ness inquiries; systemization of information into 
computer databases; advisory services for business 
management; negotiation of business contracts for 
others; negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties; compiling indexes of 
information for commercial or advertising purposes; 
tax preparation; drawing up of statements of ac-
counts; telemarketing services; psychological testing 
for the selection of personnel; wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies; retail services for pharma-
ceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies; interim business management; bu-
siness management of hotels; business management 
for freelance service providers; business project ma-
nagement services for construction projects; com-
mercial administration of the licensing of the goods 
and services of others; business management of re-
imbursement programs for others; administration of 
consumer loyalty programs; administration of fre-
quent flyer programs; administrative processing of 
purchase orders; public relations; competitive intelli-
gence services; modelling for advertising or sales 
promotion; typing; market intelligence services; ap-
pointment reminder services [office functions]; web 
site traffic optimization; relocation services for busi-
nesses; tax filing services; search engine optimizati-
on for sales promotion; appointment scheduling ser-
vices [office functions]; gift registry services; price 
comparison services; secretarial services; procure-
ment services for others [purchasing goods and ser-
vices for other businesses]; shorthand; outsourcing 
services [business assistance]; telephone answering 
for unavailable subscribers; photocopying services; 
business efficiency expert services; commercial in-
termediation services; provision of an online market-
place for buyers and sellers of goods and services; 

presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; outsourced administrative manage-
ment for companies; pay per click advertising; retail 
and wholesale services; retail and wholesale store 
services; online ordering services; retail services 
provided by means of mail order catalogs; retail ser-
vices provided by television stores or internet web 
sites. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106205 A 
(800) 1503816 
(151) 2019 10 21 
(891) 2019 10 21 
(731) Azerbaijan Tourism Board 

96E Nizami street, Landmark I, Azerbaijan,  
AZ-1010 Baku, Azerbaijan 

(540) 

 
(591) Purple, dark salmon, red and white 
(531) 26.07.01; 27.05.09; 29.01.13 
(511)  
35 – Advertising, marketing and promotional servi-
ces; business analysis, research and information ser-
vices; business assistance, management and adminis-
trative services. 
 

39 – Distribution by pipeline and cable; packaging 
and storage of goods; rental services related to trans-
portation and storage; transport; vehicle parking and 
storage; parking and vehicle storage, mooring. 
 

41 – Education, entertainment and sport services; 
translation and interpretation; publishing and repor-
ting; education, entertainment and sports. 
 

43 – Boarding for animals; provision of food and 
drink; rental of furniture, linens, table settings, and 
equipment for the provision of food and drink; tem-
porary accommodation; providing temporary accom-
modation; services for providing food and drink. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106206 A 
(800) 1503820 
(151) 2019 08 05 
(891) 2019 08 05 
(731) Xi'an ChunHeFang Import & Export Co., Ltd. 

Room 40702, Unit 4, Building 2, No. 31,  
Zhangba 2nd Road, Hi-tech Industries  
Development Zone, Xi'an City, Shaanxi  
Province, China 
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(540)  
 
 

 
 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
29 – Fruit-based snack food; vegetables, preserved; 
nuts, prepared; eggs; tahini [sesame seed paste]; dri-
ed meat; meat; edible fats; dried edible mushrooms; 
fruits, tinned. 
 

30 – Dried noodles; sauces [condiments]; tea; pep-
pers [seasonings]; honey; bread; cereal-based snack 
food; cereal bars; instant noodles; seasonings. 
 

31 – Fruit, fresh; cereal seeds, unprocessed; vege-
tables, fresh; oats; edible sesame, unprocessed; nuts 
[fruits]. 
 

32 – Soda pops; vegetable juices [beverages]; non-
alcoholic fruit juice beverages; beer; orgeat; mineral 
water [beverages]. 
 

33 – Fruit extracts, alcoholic; spirits [beverages]; 
wine; mead [hydromel]; alcoholic beverages, except 
beer; baijiu [Chinese distilled alcoholic beverage]; 
alcoholic beverages containing fruit; kirsch; rice al-
cohol; yellow rice wine. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106209 A 
(800) 1503862 
(151) 2019 10 16 
(891) 2019 10 16 
(731) Flora Scherer 

Elsavatalstraße 96, 63820 Elsenfeld, Germany 
(540)  

amuro 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Non-medicated toiletries, in particular perfumery 
and cosmetics; essential oils and aromatic extracts. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106210 A 
(800) 1503873 
(151) 2019 10 16 
(891) 2019 10 16 
(731) INNER MONGOLIA KUNMING CIGARE- 

TTE LIMITED LIABILITY COMPANY 
NO.19 Daerdeng North Road, Saihan District,  
Huhhot City, 010020 Inner Mongolia  
Autonomous Region, China 

(540) 

 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 28.03 
(511)  
34 – Tobacco; chewing tobacco; cigarettes contai-
ning tobacco substitutes, not for medical purposes; 
cigarettes; electronic cigarettes; pipe tobacco; tobac-
co powder; snuff; cigars; cigarillos. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106212 A 
(800) 1503898 
(151) 2019 10 10 
(891) 2019 10 10 
(731) St. Jakobskellerei Schuler & Cie AG Schwyz  

ehemals Johann Jakob Castell & Cie 
Franzosenstrasse 14, CH-6423 Seewen,  
Switzerland 

(540)  

noa NOAH OF ARENI 
(591) Black, white  
(511) 
33 – Wines. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106213 A 
(800) 1504047 
(151) 2019 11 11 
(891) 2019 11 11 
(731) YOUTH TO THE PEOPLE INC. 

480 MCCORMICK STREET, SAN  
LEANDRO CA 94577, USA 

(540)  

YOUTH TO THE 
PEOPLE 

(591) Black, white  
(511)  
3 – Beauty masks; beauty serums; cosmetics and 
cosmetic preparations; eye cream; facial moisturi-
zers; facial washes; night cream; non-medicated skin 
care preparations, namely, creams, lotions, gels, to-
ners, cleaners and peels; non-medicated skin care 
preparations; skin cleansers; skin moisturizer; skin 
toners; after-shave; aloe vera preparations for cos-
metic purposes; bar soap; bath bombs; bath soaps; 
bb creams; blush; body butter; body cream; body 
lotion; body scrubs; body sprays; body wash; bubble 
bath; cc creams; cold creams; cosmetic oils; cosme-
tic preparations for body care; deodorants and an-
tiperspirants; depilatories; depilatory preparations; 
dry shampoos; essential oils; exfoliant creams; eye 
make-up; eye shadow; eyebrow cosmetics; eyebrow 
gel; eyeliner; face powder; foot scrubs; foundation; 
hair care creams; hair care lotions; hair care prepara-
tions; hair coloring preparations; hair dye; hair 
masks; hair mousse; hair oils; hair shampoos and 
conditioners; hair sprays and hair gels; hair styling 
preparations; hair texture cream; hair waving prepa-
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rations; heat protectant sprays for hair; lip balm; lip 
gloss; lip liner; lipstick; make-up pencils; make-up 
primer; make-up remover; mascara; perfumes and 
colognes; shaving creams; shaving gels; shaving lo-
tions; shaving preparations; shower and bath gel; sun 
screen; sun screen preparations; wipes impregnated 
with a skin cleanser; non-medicated lip care prepa-
rations; non-medicated soaps; skin bronzer. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106216 A 
(800) 1504086 
(151) 2019 11 08 
(891) 2019 11 08 
(731) Limited liability company "MISMA PET" 

Koptevskaya Street, 67, RU-125239 Moscow,  
Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 03.01.06; 03.01.08; 03.01.16; 27.05.01 
(511)  
31 – Dog biscuits; edible chews for animals; animal 
foodstuffs; pet food; bird food; strengthening animal 
forage; beverages for pets; litter for animals. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106217 A 
(800) 1504128 
(151) 2019 08 20 
(891) 2019 08 20 
(731) Open-Type Joint Stock Company "ROT  

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

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 28.05 
(511) 
30 – Waffles with smoothie or smoothie taste or 
smoothie flavor; fruit jellies [confectionery] with 
smoothie or smoothie taste or smoothie flavor; pas-
tries with smoothie or smoothie taste or smoothie 
flavor; caramels [candy] with smoothie or smoothie 
taste or smoothie flavor; sweetmeats [candy] with 
smoothie or smoothie taste or smoothie flavor; des-
sert mousses [confectionery] with smoothie or smo-
othie taste or smoothie flavor; muesli with smoothie 
or smoothie taste or smoothie flavor; biscuits with 
smoothie or smoothie taste or smoothie flavor; gin-
gerbread with smoothie or smoothie taste or smoot-
hie flavor; chips [cereal products] with smoothie or 

smoothie taste or smoothie flavor; chocolate with 
smoothie or smoothie taste or smoothie flavor. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106218 A 
(800) 1504152 
(151) 2019 10 29 
(891) 2019 10 29 
(731) August Storck KG 

Waldstraße 27, 13403 Berlin, Germany 
(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
30 – Confectionery; chocolate; chocolate products; 
pastries; ice-cream; preparations for making the 
aforementioned products, included in this class. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106219 A 
(800) 1504153 
(151) 2019 10 29 
(891) 2019 10 29 
(731) August Storck KG 

Waldstraße 27, 13403 Berlin, Germany 
(540) 

Mamba Frumeladki 
Milkghosts 

(591) Black, white  
(511)  
30 – Confectionery; chocolate; chocolate products; 
pastries; ice-cream; preparations for making the afo-
rementioned products, included in this class. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106221 A 
(800) 1504168 
(151) 2019 05 08 
(891) 2019 05 08 
(731) Dörentrup Feuerfestprodukte GmbH & Co.  

KG 
Lemgoer Str. 9, 32694 Dörentrup, Germany 

(540)  

DFP 
(591) Black, white  
(511) 
7 – Machines for processing refractory materials; 
mechanically, operated tamping tools, vibrating de-
vices and stencil turning devices; vibrators for the si-
de wall of crucible induction furnaces; two-arm and 
three-arm automatic vibrators; vibratory lifting devi-
ces; bottom vibratory plates; compressed air vibra-
tors (parts of machines); electric vibrators (parks of 
machines); backfilling compound compressors; cru-
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cible lifting devices; compulsory mixers (parts of 
machines); spraying machines. 
 

11 – Crucibles as a part for metal melting furnaces, 
prefabricated crucibles, furnace linings; all the afore-
mentioned goods for industrial furnaces, mainly cru-
cible induction furnaces, cupolas and rotary drum 
furnaces, melting, holding and pouring furnaces. 
 

19 – Refractory lining materials, not of metal, based 
on siliceous, aluminous, basic raw materials contai-
ning carbon, zirconium and silicon carbide or a com-
bination of these raw materials for lining of metal 
melting furnaces; refractory furnace linings, not of 
metal, namely for distributors for molten metal (tun-
dish), inductors (coils), ladles, fore hearths, conver-
ters, gutters. 
 

37 – Repair and maintenance services relating to me-
tal melting furnaces and parts therefor; installation 
services relating to metal melting furnaces and parts 
therefor. 
 

40 – Custom-specific production of goods and fit-
tings by molding of refractory materials for indus-
trial furnaces and metal melting furnaces. 
 

42 – Technical diagnostic testing services relating to 
the functionality of furnace linings; testing the func-
tionality of furnace linings during maintenance ser-
vices. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106222 A 
(800) 1504179 
(151) 2019 10 10 
(891) 2019 10 10 
(731) TORRE ZAMBRA S.R.L. 

Viale Regina Margherita, 24, I-66010  
Villamagna (CH), Italy 

(540) 

 
 

(591) Gold and black 
(531) 24.09.05; 25.01.25; 27.05.09; 27.05.10;  

27.05.22; 27.07.01; 29.01.13 
(511) 
33 – Wine. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106224 A 
(800) 1504217 
(151) 2019 11 22 
(891) 2019 11 22 
(731) YINGCHANG GROUP CO., LTD. 

DUQIAO, LINHAI, TAIZHOU CITY,  
ZHEJIANG, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.03 
(511) 
9 – Eyeglasses; sunglasses; eyeglass frames; specta-
cle frames; eyeglass cords; contact lenses; spectacle 
cases; optical glass; spectacle lenses; lens cases. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106228 A 
(800) 1504239 
(151) 2019 08 26 
(891) 2019 08 26 
(731) Aero Capital Solutions, Inc. 

3700 N. Capital of Texas Hwy, Suite 530,  
Austin TX 78746, USA 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 18.05.01; 18.05.03; 26.11.21; 27.05.10;  

27.05.11 
(526) AERO CAPITAL SOLUTIONS 
(511)  
35 – Business management of transportation fleets 
for others; wholesale and retail distributorships fea-
turing aircraft, aircraft engines and aircraft parts; 
business intermediary services, namely, facilitating 
the channeling of funds between lenders and borro-
wers by connecting those having a financial surplus 
with those having a financial deficit concerning the 
purchase of aircraft, aircraft engines and parts of air-
craft; providing office functions concerning portfolio 
management of leased aircraft and aircraft parts; 
business management services for airlines, aircraft 
owners and aircraft investors; business marketing for 
aircraft, aircraft engines and parts. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106235 A 
(800) 1504422 
(151) 2019 10 31 
(891) 2019 10 31 
(731) Tovarystvo z obmezhenoiu  

vidpovidalnistiu "Plastics-Ukraine" 
vul. Polyarna, bud. 20-V, m.Kyiv 04201,  
Ukraine 

(540)  
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(591) Black, white  
(511)  
35 – Administrative assistance in responding to calls 
for tenders/administrative assistance in responding 
to requests for proposals [RFPs]; administrative pro-
cessing of purchase orders; administration of consu-
mer loyalty programs; administration of frequent 
flyer programs; cost price analysis; business audi-
ting; financial auditing; auctioneering; outsourced 
administrative management for companies; book-
keeping/accounting; web indexing for commercial or 
advertising purposes, negotiation of business con-
tracts for others; market studies; opinion polling; in-
voicing. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106236 A 
(800) 1504482 
(151) 2019 11 22 
(891) 2019 11 22 
(731) Zhejiang Furuipu Building Materials Import  

and Export Co., Ltd. 
Room 22008, Yuejiang Business Centre, No.  
857, Xincheng Road, Binjiang District,  
Hangzhou City, Zhejiang Province, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 26.11.01; 26.11.13; 27.05.01 
(511)  
6 – Nozzles of metal; elbows of metal for pipes; 
junctions of metal for pipes; valves of metal, other 
than parts of machines, including those made from 
alloy steel and titanium; pipework of metal; bran-
ching pipes of metal; penstock pipes of metal; iron-
mongery; hooks of metal for clothes rails; poles of 
metal. 
 

11 – Floor drains; cocks for pipes and pipelines; hea-
ters for baths; flushing apparatus; sanitary apparatus 
and installations; air conditioning installations; water 
purification installations; taps [faucets]; water taps; 
hot water heating installations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106237 A 
(800) 1504501 
(151) 2019 09 25 
(891) 2019 09 25 
(731) NIBEC Co., Ltd. 

116, Bamdi-gil, Iwol-myeon, Jincheon-gun,  
Chungcheongbuk-do, 27816, Republic of  
Korea 

(540)  

NIBEC 

(591) Black, white  
(511)  
10 – Membranes for use in regenerating periodontal 
tissue; artificial mucous membrane; artificial neural 
tube; artificial teeth; bone prostheses; artificial skin. 
 

35 – Wholesale store services featuring disinfectants 
for dental and medical apparatus and instruments; 
wholesale store services featuring topical gels for 
medical and therapeutic purposes; wholesale store 
services featuring gargles for medical purposes; 
wholesale store services featuring medicated mouth 
care and treatment preparations; wholesale store ser-
vices featuring medicated mouth care preparations; 
wholesale store services featuring mouthwashes for 
medical purposes; wholesale store services featuring 
medicated mouth washes; wholesale store services 
featuring mouthwashes [gargles] for medical purpo-
ses; wholesale store services featuring breath refres-
hers for medical purposes; wholesale store services 
featuring medicated mouth treatment preparations; 
wholesale store services featuring medicated oral ca-
re gels; wholesale store services featuring mouth ca-
vity cleansers for medical purposes; wholesale store 
services featuring stem cells for medical purposes; 
wholesale store services featuring medicated anti-ca-
vity mouthwashes; wholesale store services featu-
ring medicated anti-cavity dental rinses; wholesale 
store services featuring anti-cavity mouth rinses for 
medical purposes; wholesale store services featuring 
medicated dentifrices; wholesale store services fea-
turing collagen for medical purposes; wholesale sto-
re services featuring medicated creams; wholesale 
store services featuring antibacterial substances for 
medical purposes; wholesale store services featuring 
adhesive skin patches for medical use; wholesale 
store services featuring bone cements for orthopae-
dic purposes; wholesale store services featuring 
composite materials for dental and dental technical 
purposes; wholesale store services featuring dental 
cements; wholesale store services featuring materials 
for dental fillings and for stopping purposes; whole-
sale store services featuring materials for dental fi-
llings; wholesale store services featuring teeth filling 
material; wholesale store services featuring material 
for repairing teeth; wholesale store services featuring 
implants [prosthesis] for use in bone grafting; who-
lesale store services featuring bone graft materials; 
wholesale store services featuring substitutes for 
bones/cartilage/ligaments and tendons; wholesale 
store services featuring biological bone implant ma-
terial; wholesale store services featuring artificial 
bone materials of ceramics; wholesale store services 
featuring medical apparatus and instruments for car-
tilage restoration; wholesale store services featuring 
medical apparatus and instruments for use in surge-
ry; wholesale store services featuring pharmaceutical 
preparations for the prevention of osteoporosis; who-
lesale store services featuring pharmaceutical prepa-
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rations for the treatment of osteoporosis; wholesale 
store services featuring preparations for the treat-
ment of osteoporosis; wholesale store services featu-
ring medical apparatus and instruments for arthritis 
treatment. 
 

42 – Scientific research for medical purposes in the 
area of cancerous diseases; development of pharma-
ceutical preparations and medicines; laboratory rese-
arch in the field of pharmaceuticals; pharmaceutical 
products development; pharmaceutical research and 
development; pharmaceutical drug development ser-
vices; scientific research in the field of pharmacy; 
analysis of peptide for medical research purposes; 
research and development of peptide for medical 
purposes; research and development of protein for 
medical products. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106238 A 
(800) 1504507 
(151) 2019 10 18 
(891) 2019 10 18 
(731) "ArtGrand" Limited Liability Company 

9ZH Zhurnalistov str., Dnepr city 49005,  
Ukraine 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.02 
(511)  
1 – Glue for industrial purposes; adhesives for pape-
rhanging / adhesives for wallpaper; adhesives for in-
dustrial purposes; gum solvents / degumming prepa-
rations; separating and unsticking [ungluing] prepa-
rations / ungluing preparations / unsticking and sepa-
rating preparations; wallpaper removing preparati-
ons. 
 

27 – Decorative wall hangings, not of textile; wall-
paper; textile wallpaper. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106239 A 
(800) 1504510 
(151) 2019 06 21 
(891) 2019 06 21 
(731) SUKHOMLYN OLIIA YURIIVNA 

Vul. Obolonska Nabereziina, 7, korp.4, kv 1,  
m. Kyiv 04211, Ukraine; 
LABZA NATALIIA YURIIVNA 
Vul. Mykhaila Lobanovskoho, 28, Kv.76  
S. Chaiky, Kyievo-Sviatoshynskyi raion,  
Kyivska obl. 08135, Ukraine; 
SUKHOMLYN MAKSYM  
OLEKSANDROVYCH 
vul. Kichkarivska, 42, m. Lutsk, Volynska obl. 
43016, Ukraine 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 18.04.02; 19.07.01; 19.07.23; 27.05.08;  

27.05.09; 27.05.10 
(511)  
32 – Aerated water; aloe vera drinks, non-alcoholic; 
aperitifs, non-alcoholic; barley wine [beer]; beer; 
beer-based cocktails; beer wort; cider, non-alcoholic; 
cocktails, non-alcoholic; energy drinks; essences for 
making beverages; extracts of hops for making beer; 
fruit juices; fruit nectars, non-alcoholic; ginger beer; 
grape must, unfermented; isotonic beverages; kvass 
[non-alcoholic beverage]; lemonades; lithia water; 
malt beer; malt wort; mineral water [beverages]; 
must; non-alcoholic beverages; non-alcoholic beve-
rages flavored with coffee; non-alcoholic beverages 
flavored with tea; non-alcoholic fruit extracts; non-
alcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic honey-
based beverages; non-alcoholic preparations for ma-
king beverages; orgeat; pastilles for effervescing be-
verages; powders for effervescing beverages; prepa-
rations for making aerated water; protein-enriched 
sports beverages; rice-based beverages, other than 
milk substitutes; sarsaparilla [non-alcoholic bevera-
ge]; seltzer water; sherbets [beverages]; smoothies; 
soda water; soft drinks; soya-based beverages, other 
than milk substitutes; syrups for beverages; syrups 
for lemonade; table waters; tomato juice [beverage]; 
vegetable juices [beverages]; waters [beverages]; 
whey beverages. 
 

33 – Alcoholic beverages containing fruit; alcoholic 
beverages, except beer; alcoholic essences; alcoholic 
extracts; anise [liqueur]; anisette [liqueur]; aperitifs; 
arrack [arak]; baijiu [Chinese distilled alcoholic be-
verage]; bitters; brandy; cider; cocktails; curacao; 
digesters [liqueurs and spirits]; distilled beverages; 
fruit extracts, alcoholic; gin; kirsch; liqueurs; mead 
[hydromel]; nira [sugarcane-based alcoholic bevera-
ge]; peppermint liqueurs; perry; piquette; pre-mixed 
alcoholic beverages, other than beer-based; rice al-
cohol; rum; sake; spirits [beverages]; vodka; whisky; 
wine. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 106240 A 
(800) 1504530 
(151) 2019 11 11 
(891) 2019 11 11 
(731) Mylan Inc. 

1000 Mylan Boulevard, Canonsburg PA 
15317, USA 

(540)  

VIATRIS 
(591) Black, white  
(511)  
44 – Providing information relating to diagnostic, 
prophylactic and therapeutic properties of pharma-
ceuticals. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106241 A 
(800) 1504542 
(151) 2019 07 17 
(891) 2019 07 17 
(731) Obshestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu  

"Thermo Techno Engineering" 
Novoalekseevskaya str., 20A, bld. 6, room 5,  
RU-129626 Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Grey and orange 
(531) 28.05; 29.01.12 
(511)  
35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; arranging subscrip-
tions to telecommunication services for others; im-
port-export agency services; commercial information 
agency services; advertising agency services; cost 
price analysis; rental of advertising space; business 
auditing; business intermediary services relating to 
the matching of potential private investors with en-
trepreneurs needing funding; employment agency 
services; computerized file management; book-kee-
ping; invoicing; demonstration of goods; transcrip-
tion of communications [office functions]; opinion 
polling; market studies; business information; com-
mercial information and advice for consumers in the 
choice of products and services; business investiga-
tions; business research; marketing research; perso-
nnel recruitment; business management and organi-
zation consultancy; business organization consultan-
cy; consultancy regarding public relations communi-
cation strategies; business management consultancy; 
personnel management consultancy; professional bu-
siness consultancy; layout services for advertising 
purposes; marketing; business management of perfo-
rming artists; business management of sports people;  
writing of résumés for others; scriptwriting for ad-
vertising purposes; news clipping services; updating 

and maintenance of information in registries; upda-
ting and maintenance of data in computer databases; 
updating of advertising material; word processing; 
organization of exhibitions for commercial or adver-
tising purposes; arranging newspaper subscriptions 
for others; organization of fashion shows for promo-
tional purposes; organization of exhibitions and tra-
de fairs for commercial or advertising purposes; 
shop window dressing; design of advertising mate-
rials; business appraisals; payroll preparation; data 
search in computer files for others; sponsorship se-
arch; business management assistance; commercial 
or industrial management assistance; commercial in-
termediation services; providing business informa-
tion via a web site; provision of commercial and bu-
siness contact information; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and ser-
vices; presentation of goods on communication me-
dia, for retail purposes; economic forecasting; auc-
tioneering; sales promotion for others; production of 
teleshopping programmes; production of advertising 
films; office machines and equipment rental; rental 
of advertising time on communication media; publi-
city material rental; rental of billboards [advertising 
boards]; rental of vending machines; rental of sales 
stands; rental of photocopying machines; publication 
of publicity texts; radio advertising; bill-posting; dis-
tribution of samples; dissemination of advertising 
matter; direct mail advertising; registration of writ-
ten communications and data; writing of publicity 
texts; online advertising on a computer network; ad-
vertising by mail order; television advertising; docu-
ment reproduction; compilation of statistics; compi-
lation of information into computer databases; bu-
siness inquiries; systemization of information into 
computer databases; advisory services for business 
management; negotiation of business contracts for 
others; negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties; compiling indexes of 
information for commercial or advertising purposes; 
tax preparation; drawing up of statements of acco-
unts; telemarketing services; psychological testing 
for the selection of personnel; outsourced adminis-
trative management for companies; business mana-
gement of hotels; business management for freelance 
service providers; business project management ser-
vices for construction projects; commercial adminis-
tration of the licensing of the goods and services of 
others; business management of reimbursement pro-
grams for others; administration of consumer loyalty 
programs; administration of frequent flyer programs; 
administrative processing of purchase orders; public 
relations; modelling for advertising or sales promoti-
on; typing; appointment reminder services [office 
functions]; web site traffic optimization; relocation 
services for businesses; tax filing services; search 
engine optimization for sales promotion; appoint-
ment scheduling services [office functions]; price 
comparison services; pay per click advertising; sec-
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retarial services; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other busine-
sses]; shorthand; outsourcing services [business as-
sistance]; telephone answering for unavailable subs-
cribers; photocopying services; business efficiency 
expert services. 
 

37 – Construction; repair; installation services; asp-
halting; drilling of deep oil or gas wells; drilling of 
wells; rebuilding engines that have been worn or 
partially destroyed; rebuilding machines that have 
been worn or partially destroyed; renovation of clot-
hing; retreading of tires; vulcanization of tires [repa-
ir]; building sealing; linen ironing; pressing of clot-
hing; disinfecting; rat exterminating; mining extrac-
tion; refilling of toner cartridges; vehicle battery 
charging; knife sharpening; building insulating; re-
pair information; construction information; brickla-
ying; riveting; construction consultancy; varnishing; 
re-tinning; scaffolding; road paving; window clea-
ning; vehicle washing; building construction super-
vision; tuning of musical instruments; upholstering; 
rustproofing; anti-rust treatment for vehicles; san-
ding; pumicing; strong-room maintenance and rep-
air; vehicle maintenance; paper hanging; painting or 
repair of signs; cleaning of buildings [exterior sur-
face]; vehicle polishing; vehicle breakdown repair 
services; rental of bulldozers; rental of drainage 
pumps; rental of dish drying machines; rental of road 
sweeping machines; rental of cleaning machines; re-
ntal of cranes [construction equipment]; rental of 
dishwashing machines; rental of laundry washing 
machines; rental of construction equipment; rental of 
excavators; laying of cable; plumbing; masonry; roo-
fing services; painting, interior and exterior; carpen-
try services; underwater repair; plastering; quarrying 
services; repair of security locks; umbrella repair; 
parasol repair; motor vehicle maintenance and repa-
ir; burner maintenance and repair; film projector re-
pair and maintenance; airplane maintenance and re-
pair; safe maintenance and repair; clock and watch 
repair; repair of power lines; pump repair; upholste-
ry repair; shoe repair; clothing repair; photographic 
apparatus repair; furniture restoration; restoration of 
musical instruments; restoration of works of art; ve-
hicle greasing; demolition of buildings; warehouse 
construction and repair; vehicle service stations [re-
fuelling and maintenance]; sterilization of medical 
instruments; washing; washing of linen; pier break-
water building; pipeline construction and maintenan-
ce; underwater construction; harbour construction; 
factory construction; building of fair stalls and 
shops; shipbuilding; cleaning of buildings [interior]; 
street cleaning; vermin exterminating, other than for 
agriculture, aquaculture, horticulture and forestry; 
tire balancing; pest control services, other than for 
agriculture, aquaculture, horticulture and forestry; 
hydraulic fracturing services; artificial snow-making 
services; laundering; installation of doors and win-

dows; irrigation devices installation and repair; ele-
vator installation and repair; heating equipment ins-
tallation and repair; burglar alarm installation and 
repair; furnace installation and repair; telephone ins-
tallation and repair; installation and repair of air-
conditioning apparatus; fire alarm installation and 
repair; freezing equipment installation and repair; 
electric appliance installation and repair; kitchen 
equipment installation; installation, maintenance and 
repair of computer hardware; machinery installation, 
maintenance and repair; office machines and equip-
ment installation, maintenance and repair; interfe-
rence suppression in electrical apparatus; swimming-
pool maintenance; furniture maintenance; chimney 
sweeping; boiler cleaning and repair; cleaning of 
clothing; dry cleaning; vehicle cleaning; diaper clea-
ning; leather care, cleaning and repair; fur care, clea-
ning and repair. 
 

42 – Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and industrial research services; design and deve-
lopment of computer hardware and software; water 
analysis; computer system analysis; handwriting 
analysis [graphology]; chemical analysis; energy au-
diting; recovery of computer data; interior design; 
industrial design; graphic arts design; computer virus 
protection services; oil-field surveys; geological sur-
veys; engineering; installation of computer software; 
meteorological information; clinical trials; material 
testing; textile testing; bacteriological research; bio-
logical research; geological research; cosmetic rese-
arch; mechanical research; chemical research; rese-
arch in the field of environmental protection; rese-
arch and development of new products for others; 
scientific research; analysis for oil-field exploitation; 
underwater exploration; calibration [measuring]; 
web site design consultancy; computer security con-
sultancy; information technology [IT] consultancy; 
consultancy in the design and development of com-
puter hardware; architectural consultancy; Internet 
security consultancy; computer software consultan-
cy; data security consultancy; technological consul-
tancy; oil-well testing; quality control; vehicle road-
worthiness testing; land surveying; dress designing; 
updating of computer software; monitoring of com-
puter systems to detect breakdowns; monitoring of 
computer systems for detecting unauthorized access 
or data breach; monitoring of computer systems by 
remote access; software as a service [SaaS]; mainte-
nance of computer software; authenticating works of 
art; design of interior decor; quality evaluation of 
standing timber; quality evaluation of wool; digitiza-
tion of documents [scanning]; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; urban 
planning; providing information on computer tec-
hnology and programming via a web site; provision 
of scientific information, advice and consultancy in 
relation to carbon offsetting; providing search engi-
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nes for the Internet; conversion of computer pro-
grams and data, other than physical conversion; 
conducting technical project studies; computer sys-
tem design; rental of web servers; computer rental; 
rental of computer software; unlocking of mobile 
phones; geological prospecting; oil prospecting; hos-
ting computer sites [web sites]; server hosting; con-
struction drafting; computer software design; cloud 
seeding; consultancy in the field of energy-saving; 
creating and designing website-based indexes of in-
formation for others [information technology servi-
ces]; creating and maintaining web sites for others; 
computer programming; technical writing; copying 
of computer programs; cloud computing; architec-
tural services; chemistry services; outsource service 
providers in the field of information technology; 
packaging design; off-site data backup; computer 
technology consultancy; telecommunications tech-
nology consultancy; scientific laboratory services; 
weather forecasting; styling [industrial design]; car-
tography services; data encryption services; research 
in the field of physics; electronic data storage; sur-
veying; electronic monitoring of credit card activity 
to detect fraud via the Internet; electronic monitoring 
of personally identifying information to detect iden-
tity theft via the Internet. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106242 A 
(800) 1504547 
(151) 2019 11 22 
(891) 2019 11 22 
(731) VENIPHARM 

4 Bureaux de la Colline, F-92213 SAINT  
CLOUD, France 

(540)  

LEDRAXEN 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical products and preparations; medi-
cines for human medicine. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106243 A 
(800) 1504605 
(151) 2019 11 08 
(891) 2019 11 08 
(731) Asian Electric Appliances & Cables  

Technology Co., Ltd. 
Building A-3, Area A, Hegui Industrial Zone,  
Lishui Town, Nanhai District, Foshan  
City, Guangdong Province, China 

(540)  

 

(591) Black, white  
(531) 28.03 
(511)  
9 – Copper wire, insulated; materials for electricity 
mains [wires, cables]; coaxial cables; fibre optic cab-
les; switches, electric; magnetic wires; identification 
threads for electric wires; junction sleeves for elec-
tric cables; sheaths for electric cables; transformers. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106244 A 
(800) 1504621 
(151) 2019 11 01 
(891) 2019 11 01 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

AIRPODS PRO 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Wireless communication devices for the transmi-
ssion of voice, data, and audio content; peripheral 
devices for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, set-top boxes, and audio and video 
players and recorders; wearable peripherals for use 
with computers, mobile telephones, mobile elec-
tronic devices, smart watches, televisions, set-top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
sound reproducing apparatus; digital audio players; 
voice recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; electronic connectors, coup-
lers, chargers, docks, docking stations, and adapters 
for use with all of the aforesaid goods; microphones; 
audio speakers; radios; radio transmitters and re-
ceivers; remote controls for controlling computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, wea-
rable electronic devices, smart watches, audio and 
video players and recorders, televisions, speakers, 
home theatre systems, and entertainment systems; 
wearable devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, smart wat-
ches, audio and video players and recorders, televi-
sions, speakers, home theatre systems, and entertain-
ment systems; interfaces for computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile digital elec-
tronic devices, wearable electronic devices, smart 
watches, televisions, set-top boxes, and audio and 
video players and recorders; cases for wearable elec-
tronic devices, earphones, and headphones; electro-
nic voice command and recognition apparatus for 
controlling the operations of consumer electronics 
devices. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 106245 A 
(800) 1504724 
(151) 2019 10 22 
(891) 2019 10 22 
(731) CHIARA LEOMBRUNI & C. S.A.S. 

Viale Bettino Craxi, 1, I-63812 Montegranaro  
(FM), Italy 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
18 – Bags. 
 

25 – Footwear. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106246 A 
(800) 1504742 
(151) 2019 11 08 
(891) 2019 11 08 
(731) APPLE INC. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540) 

 
(591) The color(s) yellow, light olive green, dark  

olive green and black is/are claimed as a  
feature of the mark 

(531) 02.09.06; 26.01.16; 29.01.13 
(511)  
9 – Downloadable and recorded computer software 
that monitors ambient noise levels to help prevent 
hearing loss; Downloadable and recorded computer 
software for measuring, tracking, and reporting am-
bient noise. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106247 A 
(800) 1504762 
(151) 2019 11 21 
(891) 2019 11 21 
(731) Avon Products, Inc. 

1 Avon Place, Suffern NY 10901, USA 
(540)  

AVON ANEW 
PROTINOL 

(591) Black, white  
(511)  
3 – Toiletries; skin care preparations; body and 
beauty care preparations; powders, cleansers, creams 
and lotions; 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 cre-
am; eye gels; eye lotions; eye make-up remover; eye 
shadow; eye liner; mascara; lipstick; lip liner; lip-
gloss; make-up foundation; blusher; tissues impreg-
nated with cosmetic lotions; cotton sticks for cos-
metic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; 
preparations for cleaning, moisturising, colouring 
and styling the hair; preparations for cleaning the 
teeth; shaving and aftershave preparations; perfu-
mes; fragrances; toilet waters; cologne; deodorants 
for human beings; anti-perspirants for personal use 
(toiletries); essential oils (cosmetic). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106249 A 
(800) 1504784 
(151) 2019 08 14 
(891) 2019 08 14 
(731) Double A (1991) Public Company Limited 

1 Moo 2, Thatoom, Srimahaphote,  
Prachinburi, Thailand, Thailand 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.02; 27.05.21; 27.05.25 
(511)  
16 – File folders (office requisites); clip folders; ring 
binders; plastic folders for stationery use; alphabet 
stencils; drawing rulers; erasers; staples; paper fas-
teners; notebooks; scratch pads; diaries; pencil leads; 
pen ink refills; typewriter paper; paper for photoco-
pying; paper for computer printers; facial tissues of 
paper; paper handkerchiefs; hand towels of paper; 
toilet paper; multipurpose paper; uncoated paper; 
bond paper for printing; bond paper for writing; glue 
for household or stationery purpose; paper-clips; of-
fice staplers; plastic envelopes for stationery use; 
indexes; document indexes; pencils; clutch pencils; 
index dividers; correction tapes (office requisites); 
pens; marker pens; correction pens; ballpoint pens; 
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whiteboard marker pens; highlighter pens; folders 
(stationery). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106250 A 
(800) 1504853 
(151) 2019 07 11 
(891) 2019 07 11 
(731) Joint Venture Joint-Stock Company  

"Kommunarka" 
ul. Aranskaya 18, 220033 Minsk, Belarus 

(540) 

 
(591) Red, yellow, green, light-blue, blue, lilac,  

orange, pink, white and black 
(531) 05.05.20; 05.13.01; 05.13.25; 26.04.05;  

26.04.14; 26.04.15; 26.04.16; 28.05; 29.01.15 
(511)  
30 – Cocoa; confectionery; waffles; confectionery 
for decorating christmas trees; pastries; peanut con-
fectionery; almond confectionery; caramels; sweet-
meats; liquorice namely confectionery; peppermint 
sweets; crackers; candy; cocoa beverages with milk; 
chocolate beverages with milk; chocolate-based be-
verages; cocoa-based beverages; pastilles namely 
confectionery; cookies; fondants namely confectio-
nery; pralines; gingerbread; powdered sugar; sugar 
confectionery; cakes; tarts; halvah; chocolate; des-
sert soufflés; souffles covered with chocolate. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106251 A 
(800) 1504894 
(151) 2019 08 29 
(891) 2019 08 29 
(731) SIA Social Impact gemeinnützige GmbH 

Lindengasse 56/18-19, A-1070 Wien, Austria 
(540)  

 
 

(591) Light blue, blue, dark blue, turquoise and red 
(531) 01.15.15; 01.15.21; 26.13.25; 27.05.01;  

29.01.13 

(511)  
35 – Advertising; providing business management 
start-up support for other businesses; business inter-
mediary services relating to the matching of poten-
tial private investors with entrepreneurs needing  
funding; professional business consulting; business 
organisation consulting; arranging of commercial 
and business contacts. 
 

36 – Financial advice; financial sponsorship and fi-
nancing of developing and newly established busi-
nesses; venture capital funding services to emerging 
and start-up companies. 
 

41 – Education; providing of training and further tra-
ining; entertainment; sporting and cultural activities; 
distance learning services provided online; issuing of 
educational awards; organisation of competitions 
and awards; arranging and conducting of workshops, 
lectures (training); providing electronic publications 
(not downloadable), especially in the field of start-
ups, innovations, youth empowerment; production of 
course materials to be distributed at seminars for 
professionals; coaching [training]; academic support 
for business founders. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106252 A 
(800) 1504910 
(151) 2019 07 19 
(891) 2019 07 19 
(731) DASTY ITALY S.P.A. 

Via Fratelli Kennedy 13, I-24060 Bagnatica  
(Bergamo), Italy 

(540) 

 
(591) Red 
(531) 27.05.03; 27.05.17; 29.01.01 
(511)  
3 – Cleaning and fragrancing preparations; laundry 
preparations; detergents; scouring liquids; grease-
removing preparations; mould-removing preparati-
ons; stain removers; degreasing sprays; abrasives; 
fabric softeners for laundry use; vehicle cleaning 
preparations; lime removers. 
 

5 – Sanitary preparations and articles; pest control 
preparations and articles; antiseptics; antiseptic cle-
ansers; disinfectants; anti-bacterial preparations; ger-
micidal detergents; disinfectant soap; biocides; fun-
gicides; air purifying preparations and air deodori-
sing preparations; medicated and sanitising soaps 
and detergents. 
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21 – Household cleaning utensils; cleaning combs; 
cleaning articles; polishing gloves; brooms; sponges; 
cleaning brushes for household purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106253 A 
(800) 1504932 
(151) 2019 10 16 
(891) 2019 10 16 
(731) Mr. Amirreza Sabetpey 

Ground Floor, No. 41, Shahid Abolfazl  
Mirjafari Alley, Shahid Eslami Alley,  
Khorasan Sq., Tehran, Islamic Republic  
of Iran 

(540) 

  
(591) Blue, red and yellow 
(531) 26.01.02; 26.01.03; 26.01.19; 27.05.07; 28.01;  

29.01.13 
(511) 
29 – Sausages; hot dog sausages; prepared meals 
(salad Olivier) consisting primarily of poultry or 
vegetables (potato) and prepared meals (eggplant 
curd) consisting primarily of eggplants or whey; 
felafel. 
 

30 – Mayonnaise; pasta; macaroni; spaghetti; ketc-
hup [sauce]; sandwiches; sauces [condiments]; ma-
caroni salad. 
 

35 – Export agency services for the goods related to 
sausages, hot dog sausages, prepared meals, mayon-
naise, pasta, macaroni, spaghetti, ketchup [sauce], 
sandwiches, sauces [condiments], felafel, macaroni 
salad. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106254 A 
(800) 1504950 
(151) 2019 10 15 
(891) 2019 10 15 
(731) Huizhou Qibei Technology Co., Ltd. 

Room 08, 10th Floor, 2-A GH Mall, No. 11  
Yanda Avenue, Huizhou, Guangdong, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
9 – Set-top boxes; television cameras; cameras [pho-
tography]; smartphones; graphics accelerators; com-

puter central processing units; tablet computers; no-
tebook computers; computers; data processing appa-
ratus; computer memory devices; processors [central 
processing units]; laptop computers; computer hard-
ware; humanoid robots with artificial intelligence; 
wearable computers; smartglasses; smartwatches; 
smart rings; human face recognition devices; video 
telephones; wearable activity trackers; telecommu-
nication apparatus in the form of jewelry; navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; louds-
peakers; camcorders; television apparatus; headsets; 
virtual reality headsets; wearable video display mo-
nitors. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106255 A 
(800) 1504972 
(151) 2019 06 17 
(891) 2019 06 17 
(731) Vitano Industry GmbH 

Blumenstraße 14, 33824 Werther, Germany 
(540)  

 
(591) Orange and grey 
(531) 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12 
(511)  
1 – Detergent additive for use with motor oil; deter-
gent additives for fuels; detergents for industrial use; 
battery electrolytes; anti-freeze for vehicle cooling 
systems; antifreeze for vehicle radiators; coolants for 
vehicle engines; coolants for vehicle radiators; coo-
ling fluids for vehicle radiators; vehicle engine coo-
lants; vehicle engines (coolants for -); sealants [che-
micals] for the sealing of surfaces; tire puncture 
sealants. 
 

4 – Lubricants and industrial greases, waxes and flu-
ids; fuels and illuminants; additive concentrates 
(non-chemical -) for lubricants; additives (non-che-
mical -) for hydraulic fluids; all purpose lubricants; 
automobile lubricants; automotive engine oils; auto-
motive final drive oils; automotive greases; automo-
tive lubricants for car engines; base oils; benzine; 
oils for turbo units; oils for turbines; penetrating 
greases; penetrating oils; motor oil; motor vehicle 
lubricants; non-chemical additives for engine oils; 
non-chemical additives for greases; non-chemical 
additives for lubricants; non-chemical additives for 
oils; non-chemical additives for transmission oils; 
oils for automobiles; lubricating oils [industrial lub-
ricants]; lubricating oils; lubricating oils for automo-
tive apparatus; lubricating oils containing additives 
which protect metal against wear by friction; lubri-
cating oils for wheels; lubrication grease for vehic-
les; mineral lubricating oils; mineral oils; mineral 
oils and greases for industrial purposes [not for fuel]; 
lubricants for use in industrial processes; lubricants 
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having cleaning properties; lubricating fluids; lub-
ricating grease; lubricating oil; lubricating oil for 
motor vehicle engines; lubricating oils and greases; 
industrial oils and greases, lubricants; industrial oils 
being quenching oils; light oils; lubricants for airc-
raft engines; lubricants for machines; grease for ma-
chines; greases for technical purposes; industrial gre-
ase; high pressure greases; industrial lubricants; in-
dustrial oil; industrial oil for batteries; engine star-
ting sprays; extra fine oils for motors; fine oils for 
motors; aviation fuel; benzine fuel; diesel oil; fossil 
fuels; fuel; fuel for motor vehicles; fuel oil; fuels (in-
cluding motor spirit); illuminating grease; illumina-
ting oil; industrial fuel oil; xylene fuel; lubricants for 
motor vehicles; oils for the hydrodynamic drive for 
vehicles. 
 

7 – Automobile oil pans; automotive engine blocks; 
fuel filters for vehicle engines; fuel filters; air clea-
ners [air filters] for engines; air filters for engines; 
air filters for motors; air filters for automobile engi-
nes; air filters for motorcycle engines; air filters for 
mechanical purposes; filters for cleaning cooling air, 
for engines; oil filters; oil filters [machine parts]; oil 
filters for engines; oil filters for motors and engines; 
water separators; water separators [machines]. 
 

9 – Battery chargers; battery charging devices for 
motor vehicles; batteries, electric, for vehicles; batte-
ries for electric vehicles; batteries for vehicles; elec-
tric batteries for vehicles; electric batteries for powe-
ring electric vehicles; vehicle batteries; emergency 
warning lights. 
 

11 – Air filters; filters for cleaning air; filters for air 
conditioning; air filters for air conditioning units; 
filters for air purifiers; filters for air conditioners; air 
filters for industrial use; air filters for household use; 
air filters for industrial installations; air cleaning fil-
ters [parts of air cleaning machines or installations]; 
air filters for use as dust extractors in industrial pro-
cesses; air filters for use as dust arrestants in indus-
trial processes; light bulbs for directional signals for 
vehicles; bulbs for lighting; direction indicator 
bulbs; electric bulbs; dashboard lamp bulbs; compact 
fluorescent light bulbs; electric lamp bulbs; electric 
light bulbs; electrical glass bulbs; electrical light 
bulbs; flashlight bulbs; halogen light bulbs; incan-
descent light bulbs; lamp bulbs; led light bulbs; light 
bulbs; light bulbs, electric; tail lamp bulbs. 
 

12 – Windscreen wipers; windshield wipers; head-
light wipers; wipers (windscreen -); wipers for wind-
screens; automobile windshield wipers; arms for 
windscreen wipers; windscreen wipers [for automo-
biles]; windshield wipers [vehicle parts]; wipers for 
car head lamps; windscreen wipers for motor cars; 
wiper blade refills for vehicle windscreen wipers. 
__________________________________________ 
 
 

(260) AM 2020 106256 A 
(800) 1504984 
(151) 2019 09 17 
(891) 2019 09 17 
(731) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY  

GAZPROM NEFT 
Pochtamtskaya ulitsa, dom 3-5, liter A,  
ch.pom. 1N, RU-190000 ST PETERSBURG, 
Russian Federation 

(540) 
 

 
 

(591) Orange and grey 
(531) 27.05.03; 29.01.12 
(511) 
3 – Abrasive cloth; sandcloth; abrasive paper; abra-
sives; adhesives for affixing false eyelashes; adhe-
sives for affixing false hair; adhesives for cosmetic 
purposes; after-shave lotions; air fragrance reed dif-
fusers; 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]; volatile alkali [ammonia] [deter-
gent]; antiperspirant soap; antiperspirants [toiletries]; 
antistatic preparations for household purposes; aro-
matics [essential oils]; astringents for cosmetic pur-
poses; baby wipes impregnated with cleaning prepa-
rations; badian essence; balms, other than for medi-
cal purposes; bases for flower perfumes; basma 
[cosmetic dye]; bath preparations, not for medical 
purposes; bath salts, not for medical purposes; beard 
dyes; beauty masks; bergamot oil; bleaching prepa-
rations [decolorants] for cosmetic purposes; bleac-
hing preparations [decolorants] for household pur-
poses; bleaching salts; bleaching soda; breath fres-
hening preparations for personal hygiene; breath 
freshening sprays; breath freshening strips; cake fla-
vorings [essential oils]; cake flavourings [essential 
oils]; cakes of toilet soap; cakes of soap; canned 
pressurized air for cleaning and dusting purposes; 
carbides of metal [abrasives]; chemical cleaning pre-
parations for household purposes; cleaning chalk; 
cleaning preparations; cleansers for intimate perso-
nal hygiene purposes, non medicated; cleansing milk 
for toilet purposes; cloths impregnated with a deter-
gent for cleaning; cobblers' wax; collagen prepara-
tions for cosmetic purposes; color-brightening che-
micals for household purposes [laundry]; colour-
brightening chemicals for household purposes [laun-
dry]; color-removing preparations; colour-removing 
preparations; colorants for toilet purposes; corundum 
[abrasive]; cosmetic creams; cosmetic dyes; cosme-
tic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for 
baths; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetic preparations for 
slimming purposes; cosmetics; cosmetics for ani-
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mals; cosmetics for children; cotton sticks for cos-
metic purposes; cotton swabs for cosmetic purposes; 
cotton wool for cosmetic purposes; creams for leat-
her; waxes for leather; decorative transfers for cos-
metic purposes; degreasers, other than for use in 
manufacturing processes; dental bleaching gels; den-
tifrices; denture polishes; deodorants for human be-
ings or for animals; deodorants for pets; deodorant 
soap; depilatory preparations; depilatories; depilat-
ory wax; descaling preparations for household pur-
poses; detergents, other than for use in manufactu-
ring operations and for medical purposes; diaman-
tine [abrasive]; douching preparations for personal 
sanitary or deodorant purposes [toiletries]; dry-clea-
ning preparations; drying agents for dishwashing 
machines; dry shampoos; eau-de-Cologne; emery; 
emery cloth; emery paper; essential oils; ethereal 
oils; essential oils of cedarwood; essential oils of cit-
ron; essential oils of lemon; ethereal essences; ex-
tracts of flowers [perfumes]; eye-washes, not for me-
dical purposes; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; 
fabric softeners for laundry use; false eyelashes; 
false nails; flavorings for beverages [essential oils]; 
flavourings for beverages [essential oils]; floor wax; 
floor wax removers [scouring preparations]; food 
flavourings [essential oils]; food flavorings [essenti-
al oils]; fumigation preparations [perfumes]; furbis-
hing preparations; gaultheria oil; gel eye patches for 
cosmetic purposes; geraniol; glass cloth [abrasive 
cloth]; greases for cosmetic purposes; grinding pre-
parations; sharpening preparations; hair conditio-
ners; hair dyes; hair colorants; hair lotions; hair 
spray; hair straightening preparations; hair waving 
preparations; waving preparations for the hair; helio-
tropine; henna [cosmetic dye]; herbal extracts for 
cosmetic purposes; hydrogen peroxide for cosmetic 
purposes; incense; ionone [perfumery]; jasmine oil; 
Javelle water; potassium hypochloride; joss sticks; 
lacquer-removing preparations; laundry bleach; lau-
ndry bleaching preparations; laundry blueing; laun-
dry glaze; laundry preparations; laundry soaking 
preparations; preparations for soaking laundry; laun-
dry starch; starch for laundry purposes; lavender oil; 
lavender water; leather bleaching preparations; lip 
glosses; lipstick cases; lipsticks; lotions for cosmetic 
purposes; make-up; make-up powder; make-up pre-
parations; make-up removing preparations; mascara; 
massage candles for cosmetic purposes; massage 
gels, other than for medical purposes; mint essence 
[essential oil]; mint for perfumery; mouthwashes, 
not for medical purposes; musk [perfumery]; mus-
tache wax; moustache wax; nail art stickers; nail 
care preparations; nail glitter; nail polish; nail var-
nish; nail varnish removers; nail polish removers; 
neutralizers for permanent waving; non-slipping li-
quids 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 prepa-

rations; pastes for razor strops; perfumery; perfumes; 
petroleum jelly for cosmetic purposes; phytocosme-
tic preparations; polish for furniture and flooring; 
polishing creams; polishing paper; polishing prepa-
rations; polishing rouge; jewellers' rouge; polishing 
stones; polishing wax; pomades for cosmetic purpo-
ses; potpourris [fragrances]; preparations for clea-
ning dentures; preparations for unblocking drain 
pipes; preparations to make the leaves of plants shi-
ny; preservatives for leather [polishes]; leather pre-
servatives [polishes]; pumice stone; quillaia bark for 
washing; rose oil; rust removing preparations; sac-
hets for perfuming linen; safrol; sandpaper; glass pa-
per; scented water; scented wood; scouring soluti-
ons; shampoos; shampoos for animals [non-medi-
cated grooming preparations]; shampoos for pets 
[non-medicated grooming preparations]; shaving 
preparations; shaving soap; shaving stones [astrin-
gents]; shining preparations [polish]; shoe cream; 
shoemakers' wax; shoe polish; shoe wax; silicon car-
bide [abrasive]; skin whitening creams; cream for 
whitening the skin; smoothing preparations [star-
ching]; smoothing stones; soap; soap for brightening 
textile; soap for foot perspiration; soda lye; stain re-
movers; starch glaze for laundry purposes; sun-tan-
ning preparations [cosmetics]; sunscreen preparati-
ons; tailors' wax; talcum powder, for toilet use; teeth 
whitening strips; terpenes [essential oils]; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; tissues impreg-
nated with make-up removing preparations; toiletry 
preparations; toilet water; tripoli stone for polishing; 
turpentine for degreasing; vaginal washes for perso-
nal sanitary or deodorant purposes; varnish-remo-
ving preparations; volcanic ash for cleaning; wallpa-
per cleaning preparations; washing soda, for clea-
ning; wax for parquet floors; whiting; windshield 
cleaning liquids; windscreen cleaning liquids. 
 

6 – Signboards of metal. 
 

7 – Pumps [machines]; pumps [parts of machines, 
engines or motors]; fuel dispensing pumps for servi-
ce stations; self-regulating fuel pumps; lubricating 
pumps; centrifugal pumps; ski edge sharpening 
tools, electric; hand-held tools, other than hand-ope-
rated; tools [parts of machines]. 
 

8 – Abrading instruments [hand instruments]; adzes 
[tools]; agricultural forks [hand tools]; agricultural 
implements, hand-operated; air pumps, hand-opera-
ted; annular screw plates; apparatus for destroying 
plant parasites, hand-operated; apparatus for tatto-
oing; augers [hand tools]; awls; axes; bayonets; be-
ard clippers; bench vices [hand implements]; bill-
hooks; bits [hand tools]; bits [parts of hand tools]; 
blades for planes; blade sharpening instruments; bla-
des [hand tools]; blades [weapons]; border shears; 
borers; bow saws; box cutters; braiders [hand tools]; 
branding irons; breast drills; budding knives; can 
openers, non-electric; tin openers, non-electric; car-
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penters' augers; cattle shearers; caulking irons; cen-
tre punches [hand tools]; ceramic knives; cheese sli-
cers, non-electric; chisels; choppers [knives]; clamps 
for carpenters or coopers; cleavers; crimping irons; 
crow bars; curling tongs; cuticle tweezers; cuticle 
nippers; cutlery; cutter bars [hand tools]; cutters; cu-
tting tools [hand tools]; daggers; depilation applian-
ces, electric and non-electric; dies [hand tools]; 
screw stocks [hand tools]; screw-thread cutters [hand 
tools]; diggers [hand tools]; ditchers [hand tools]; 
drawing knives; drill holders [hand tools]; ear-
piercing apparatus; earth rammers [hand tools]; edge 
tools [hand tools]; egg slicers, non-electric; embo-
ssers [hand tools]; emergency hammers; emery bo-
ards; emery files; emery grinding wheels; engraving 
needles; expanders [hand tools]; extension pieces for 
braces for screw taps; eyelash curlers; farriers' kni-
ves; files [tools]; fingernail polishers, electric or 
non-electric; nail buffers, electric or non-electric; 
fire irons; fireplace bellows [hand tools]; fish tapes 
[hand tools]; draw wires [hand tools]; flat irons; 
foundry ladles [hand tools]; frames for handsaws; 
fruit corers; fruit pickers [hand tools]; fruit segmen-
ters; fullers [hand tools]; fulling tools [hand tools]; 
garden tools, hand-operated; gimlets [hand tools]; 
glaziers' diamonds [parts of hand tools]; goffering 
irons; gouges [hand tools]; grafting tools [hand to-
ols]; graving tools [hand tools]; grindstones [hand 
tools]; sharpening wheels [hand tools]; guns, hand-
operated, for the extrusion of mastics; guns [hand 
tools]; hackles [hand tools]; hainault scythes; hair-
removing tweezers; hair braiders, electric; hair 
clippers for animals [hand instruments]; hair clippers 
for personal use, electric and non-electric; hammers 
[hand tools]; hand drills, hand-operated; hand imp-
lements for hair curling; handles for hand-operated 
hand tools; hand pumps; hand tools, hand-operated; 
harpoons; harpoons for fishing; hatchets; hobby kni-
ves [scalpels]; hoes [hand tools]; holing axes; mor-
tise axes; hollowing bits [parts of hand tools]; hoop 
cutters [hand tools]; hunting knives; ice picks; imp-
lements for decanting liquids [hand tools]; insectici-
de sprayers [hand tools]; insecticide vaporizers 
[hand tools]; insecticide atomizers [hand tools]; ins-
truments and tools for skinning animals; instruments 
for punching tickets; irons [non-electric hand tools]; 
jig-saws; kitchen mandolines; knife handles; knives; 
ladles [hand tools]; laser hair removal apparatus, ot-
her than for medical purposes; lasts [shoemakers' 
hand tools]; lawn clippers [hand instruments]; leat-
her strops; levers; lifting jacks, hand-operated; lives-
tock marking tools; cattle marking tools; machetes; 
mallets [hand instruments]; manicure sets; manicure 
sets, electric; marline spikes; masons' hammers; mat-
tocks; meat claws; metal band stretchers [hand to-
ols]; metal wire stretchers [hand tools]; milling cu-
tters [hand tools]; mincing knives [hand tools]; 
fleshing knives [hand tools]; meat choppers [hand 
tools]; mitre boxes [hand tools]; miter boxes [hand 

tools]; molding irons; moulding irons; money sco-
ops; mortars for pounding [hand tools]; mortise chi-
sels; nail clippers, electric or non-electric; nail dra-
wers [hand tools]; nail extractors, hand-operated; na-
il pullers, hand-operated; nail files; nail files, elec-
tric; nail nippers; nail punches; needle files; non-el-
ectric caulking guns; numbering punches; oyster 
openers; palette knives; paring irons [hand tools]; 
paring knives; pedicure sets; penknives; perforating 
tools [hand tools]; pestles for pounding [hand tools]; 
rammers [hand tools]; pickaxes; pickhammers; bush-
hammers; picks [hand tools]; pin punches; pizza cu-
tters, non-electric; plane irons; planes; pliers; polis-
hing irons [glazing tools]; glazing irons; priming 
irons [hand tools]; pruning knives; pruning shears; 
punches [hand tools]; punch pliers [hand tools]; pun-
ch rings [knuckle dusters]; knuckle dusters; rab-
beting planes; rakes [hand tools]; rams [hand tools]; 
rasps [hand tools]; ratchets [hand tools]; razor bla-
des; razor cases; razors, electric or non-electric; ra-
zor strops; reamers; reamer sockets; riveters [hand 
tools]; riveting hammers [hand tools]; sabres; sand 
trap rakes; saw blades [parts of hand tools]; saw hol-
ders; saws [hand tools]; scaling knives; scissors; 
scrapers for skis; scrapers [hand tools]; scraping 
tools [hand tools]; screwdrivers, non-electric; scul-
ptors' chisels; scythe handles; scythe rings; scythes; 
scythe stones; whetstones; secateurs; pruning scis-
sors; sharpening instruments; sharpening steels; kni-
fe steels; sharpening stones; shaving cases; shear 
blades; shearers [hand instruments]; shears; shovels 
[hand tools]; sickles; side arms, other than firearms; 
silver plate [knives, forks and spoons]; ski edge sha-
rpening tools, hand-operated; sledgehammers; spa-
des [hand tools]; spanners [hand tools]; wrenches 
[hand tools]; spatulas for use by artists; spatulas 
[hand tools]; spoons; squares [hand tools]; stamping-
out tools [hand tools]; stamps [hand tools]; sterile 
body piercing instruments; stirring sticks for mixing 
paint; stone hammers; stropping instruments; 
swords; sword scabbards; syringes for spraying in-
secticides; table cutlery [knives, forks and spoons]; 
tableware [knives, forks and spoons]; table forks; 
table knives, forks and spoons for babies; table 
knives, forks and spoons of plastic; taps [hand to-
ols]; tap wrenches; tattoo needles; thistle extractors 
[hand tools]; tongs; pincers; nippers; tool belts [hol-
ders]; tree pruners; trowels; trowels [gardening]; tru-
ncheons; bludgeons; police batons; tube cutters 
[hand tools]; tube cutting instruments; tweezers; ve-
getable choppers; vegetable peelers [hand tools]; ve-
getable slicers; vegetable knives; vegetable shred-
ders; vegetable spiralizers, hand-operated; vices; vi-
ses; weeding forks [hand tools]; whetstone holders; 
wick trimmers [scissors]; wine bottle foil cutters, 
hand-operated; wire strippers [hand tools]. 
 

9 – 3D spectacles; abacuses; accelerometers; accu-
mulators, electric; accumulators, electric, for vehic-
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les; batteries, electric, for vehicles; acid hydrome-
ters; acidimeters for batteries; acoustic alarms; sound 
alarms; acoustic conduits; acoustic couplers; actino-
meters; adding machines; aerometers; air analysis 
apparatus; alarm bells, electric; alarms; alcoholme-
ters; alidades; altimeters; ammeters; amplifiers; am-
plifying tubes; amplifying valves; anemometers; ani-
mated cartoons; anode batteries; high tension ba-
tteries; anodes; answering machines; antennas; ae-
rials; anti-glare glasses; anti-interference devices [el-
ectricity]; anti-theft warning apparatus; anticathodes; 
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 editing cinema-
tographic film; apparatus for fermentation [laborato-
ry apparatus]; apparatus for measuring the thickness 
of skins; apparatus to check franking; apparatus to 
check stamping mail; 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 video-receivers; audio interfa-
ces; audio mixers; audiovisual teaching apparatus; 
automated teller machines [ATM]; automatic indica-
tors of low pressure in vehicle tires; automatic indi-
cators of low pressure in vehicle tyres; azimuth ins-
truments; baby monitors; baby scales; bags adapted 
for laptops; balances [steelyards]; lever scales [ste-
elyards]; steelyards [lever scales]; balancing appara-
tus; bar code readers; barometers; bathroom scales; 
batteries, electric; batteries for electronic cigarettes; 
batteries for lighting; battery boxes; accumulator bo-
xes; battery chargers; battery jars; accumulator jars; 
beacons, luminous; bells [warning devices]; betat-
rons; binoculars; biochips; black boxes [data recor-
ders]; blueprint apparatus; boiler control instru-
ments; branch boxes [electricity]; breathing appara-
tus, except for artificial respiration; breathing appa-
ratus for underwater swimming; bullet-proof clot-
hing; bullet-proof waistcoats; bullet-proof vests; fib-
re optic cables; fiber optic cables; buzzers; cabinets 
for loudspeakers; cables, electric; calculating machi-
nes; calibrating rings; calipers; calorimeters; cam-
corders; cameras [photography]; capillary tubes; car-
penters' rules; carriers for dark plates [photography]; 
cases especially made for photographic apparatus 
and instruments; cases for smartphones; cash regis-
ters; cassette players; cathodes; cathodic anti-cor-
rosion apparatus; cell phone straps; cell switches [el-
ectricity]; reducers [electricity]; cellular phones; mo-
bile telephones; cell phones; centering apparatus for 
photographic transparencies; chargers for electric 
batteries; chargers for electronic cigarettes; charging 
stations for electric vehicles; chemistry apparatus 
and instruments; chips [integrated circuits]; choking 
coils [impedance]; chromatography apparatus for la-
boratory use; chronographs [time recording appara-

tus]; cinematographic cameras; cinematographic 
film, exposed; circuit breakers; circuit closers; circu-
lar slide rules; cleaning apparatus for sound recor-
ding discs; cleaning apparatus for phonograph re-
cords; climate control digital thermostats; close-up 
lenses; clothing especially made for laboratories; 
clothing for protection against accidents, irradiation 
and fire; clothing for protection against fire; gar-
ments for protection against fire; coaxial cables; 
coils, electric; coin-operated mechanisms for televi-
sion sets; coin-operated musical automata [juke bo-
xes]; juke boxes, musical; collectors, electric; com-
mutators; compact disc players; compact discs 
[audio-video]; compact discs [read-only memory]; 
comparators; compasses for measuring; computer 
game software, downloadable; computer game soft-
ware, recorded; computer hardware; computer key-
boards; computer memory devices; computer opera-
ting programs, recorded; computer peripheral devi-
ces; computer programs, downloadable; computer 
programs, recorded; computers; computer screen sa-
ver software, recorded or downloadable; computer 
software, recorded; computer software applications, 
downloadable; computer software platforms, recor-
ded or downloadable; condensers [capacitors]; capa-
citors; conductors, electric; connected bracelets [me-
asuring instruments]; connections for electric lines; 
connectors [electricity]; contact lenses; contacts, el-
ectric; containers for contact lenses; containers for 
microscope slides; control panels [electricity]; con-
verters, electric; copper wire, insulated; cordless te-
lephones; correcting lenses [optics]; cosmographic 
instruments; counterfeit [false] coin detectors; coun-
ters; meters; couplers [data processing equipment]; 
couplings, electric; connections, electric; covers for 
electric outlets; covers for personal digital assistants 
[PDAs]; covers for smartphones; covers for tablet 
computers; crash test dummies; crucibles [laborato-
ry]; cupels [laboratory]; current rectifiers; cyclot-
rons; darkroom lamps [photography]; darkrooms 
[photography]; data gloves; data processing appara-
tus; decompression chambers; decorative magnets; 
demagnetizing apparatus for magnetic tapes; densi-
meters; densitometers; detectors; devices for the pro-
jection of virtual keyboards; diagnostic apparatus, 
not for medical purposes; diaphragms for scientific 
apparatus; diaphragms [acoustics]; diaphragms [pho-
tography]; dictating machines; diffraction apparatus 
[microscopy]; digital photo frames; digital signs; di-
gital weather stations; directional compasses; disc-
harge tubes, electric, other than for lighting; electric 
discharge tubes, other than for lighting; disk drives 
for computers; disks, magnetic; distance measuring 
apparatus; distance recording apparatus; apparatus 
for recording distance; distillation apparatus for 
scientific purposes; distribution boards [electricity]; 
distribution boxes [electricity]; distribution consoles 
[electricity]; divers' masks; diving suits; DNA chips; 
dog whistles; dosage dispensers; dosimeters; down-
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loadable emoticons for mobile phones; downloadab-
le graphics for mobile phones; downloadable image 
files; downloadable music files; downloadable ring 
tones for mobile phones; drainers for use in photo-
graphy; photographic racks; dressmakers' measures; 
droppers for measuring, other than for medical or 
household purposes; drying apparatus for photograp-
hic prints; drying racks [photography]; ducts [electri-
city]; DVD players; dynamometers; ear pads for he-
adphones; ear plugs for divers; egg-candlers; egg ti-
mers [sandglasses]; hourglasses; electrical adapters; 
electric and electronic effects units for musical ins-
truments; electric apparatus for commutation; elec-
tric door bells; electric installations for the remote 
control of industrial operations; electricity conduits; 
electric loss indicators; electric plugs; electric soc-
kets; electric wire harnesses for automobiles; electri-
fied fences; electrified rails for mounting spot lights; 
electro-dynamic apparatus for the remote control of 
railway points; electro-dynamic apparatus for the re-
mote control of signals; electrolysers; electromag-
netic coils; electronic access control systems for in-
terlocking doors; electronic agendas; electronic book 
readers; electronic collars to train animals; electronic 
interactive whiteboards; electronic key fobs being 
remote control apparatus; electronic notice boards; 
electronic numeric displays; electronic pens [visual 
display units]; electronic pocket translators; electro-
nic publications, downloadable; electronic sheet mu-
sic, downloadable; electronic tags for goods; enco-
ded identification bracelets, magnetic; encoded key 
cards; encoded magnetic cards; enlarging apparatus 
[photography]; epidiascopes; equalizers [audio appa-
ratus]; equalisers [audio apparatus]; ergometers; ex-
posure meters [light meters]; eyeglass cases; spec-
tacle cases; eyeglass chains; spectacle chains; eyeg-
lass cords; spectacle cords; eyeglasses; spectacles; 
eyeglass frames; spectacle frames; eyepieces; eye-
wear; facsimile machines; film cutting apparatus; 
films, exposed; filters for respiratory masks; filters 
for ultraviolet rays, for photography; filters for use 
in photography; finger sizers; fire alarms; fire bea-
ters; fire blankets; fire boats; fire engines; fire esca-
pes; 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 trans-
parencies; frequency meters; furnaces for laboratory 
use; ovens for laboratory use; furniture especially 
made for laboratories; fuses; fuse wire; galena crys-
tals [detectors]; galvanic batteries; galvanic cells; ga-
lvanometers; gasoline gauges; petrol gauges; gaso-
meters [measuring instruments]; gas testing instru-
ments; gauges; glazing apparatus for photographic 
prints; Global Positioning System [GPS] apparatus; 
gloves for divers; gloves for protection against acci-
dents; gloves for protection against X-rays for indus-

trial purposes; goggles for sports; grids for batteries; 
hairdressing training heads [teaching apparatus]; 
hand-held electronic dictionaries; hands-free kits for 
telephones; head cleaning tapes [recording]; headge-
ar being protective helmets; head guards for sports; 
headphones; heat regulating apparatus; height mea-
suring instruments; heliographic apparatus; hemline 
markers; high-frequency apparatus; holders for elec-
tric coils; holograms; horns for loudspeakers; huma-
noid robots with artificial intelligence; hydrometers; 
hygrometers; identification sheaths for electric wi-
res; identification threads for electric wires; identity 
cards, magnetic; igniting apparatus, electric, for ig-
niting at a distance; electric apparatus for remote ig-
nition; incubators for bacteria culture; inductors [el-
ectricity]; infrared detectors; ink cartridges, unfilled, 
for printers and photocopiers; instruments containing 
eyepieces; integrated circuit cards [smart cards]; 
smart cards [integrated circuit cards]; integrated cir-
cuits; interactive touch screen terminals; interco-
mmunication 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 com-
puters, other than for video games; juke boxes for 
computers; junction boxes [electricity]; junction 
sleeves for electric cables; kilometer recorders for 
vehicles; mileage recorders for vehicles; knee-pads 
for workers; laboratory centrifuges; laboratory pipe-
ttes; laboratory robots; laboratory trays; lactoden-
simeters; lactometers; laptop computers; lasers, not 
for medical purposes; lenses for astrophotography; 
lens hoods; letter scales; levelling instruments; leve-
lling staffs [surveying instruments]; rods [surveying 
instruments]; levels [instruments for determining the 
horizontal]; life-saving capsules for natural disasters; 
life-saving rafts; life belts; lifeboats; life buoys; life 
jackets; life saving apparatus and equipment; light-
emitting diodes [LED]; light-emitting electronic po-
inters; light dimmers [regulators], electric; light re-
gulators [dimmers], electric; lighting ballasts; ligh-
tning rods; lightning arresters; lightning conductors; 
limiters [electricity]; locks, electric; logs [measuring 
instruments]; loudspeakers; magic lanterns; magne-
tic data media; magnetic encoders; magnetic reso-
nance imaging [MRI] apparatus, not for medical pur-
poses; magnetic tapes; magnetic tape units for com-
puters; magnetic wires; magnets; magnifying glasses 
[optics]; marine compasses; marine depth finders; 
marking buoys; marking gauges [joinery]; masts for 
wireless aerials; materials for electricity mains [wi-
res, cables]; material testing instruments and machi-
nes; mathematical instruments; measures; measuring 
apparatus; measuring devices, electric; measuring 
glassware; graduated glassware; measuring instru-
ments; measuring spoons; mechanical signs; mecha-
nisms for coin-operated apparatus; mechanisms for 
counter-operated apparatus; megaphones; memory 
cards for video game machines; mercury levels; me-
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tal detectors for industrial or military purposes; me-
teorological balloons; meteorological instruments; 
metronomes; micrometers; micrometer gauges; mic-
rometer screws for optical instruments; micropho-
nes; microprocessors; microscopes; microtomes; mi-
rrors for inspecting work; mirrors [optics]; modems; 
money counting and sorting machines; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes; monitors 
[computer hardware]; monitors [computer prog-
rams]; mouse pads; mouse [computer peripheral]; 
mouth guards for sports; nanoparticle size analysers; 
nanoparticle size analyzers; nautical apparatus and 
instruments; naval signalling apparatus; navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles [on-
board computers]; needles for record players; styli 
for record players; needles for surveying compasses; 
neon signs; nets for protection against accidents; no-
se clips for divers and swimmers; notebook compu-
ters; objectives [lenses] [optics]; observation instru-
ments; octants; ohmmeters; optical apparatus and 
instruments; optical character readers; optical con-
densers; optical data media; optical discs; optical 
fibers [fibres] [light conducting filaments]; optical 
fibers [light conducting filaments]; optical glass; 
optical lamps; optical lanterns; optical lenses; orga-
nic light-emitting diodes [OLED]; oscillographs; 
oxygen transvasing apparatus; ozonisers [ozonators]; 
parking meters; particle accelerators; pedometers; 
peepholes [magnifying lenses] for doors; periscopes; 
personal digital assistants [PDAs]; personal stereos; 
Petri dishes; photocopiers [photographic, electros-
tatic, thermic]; photometers; phototelegraphy appa-
ratus; photovoltaic cells; piezoelectric sensors; pin-
ce-nez; Pitot tubes; plane tables [surveying instru-
ments]; planimeters; plates for batteries; plotters; 
plumb bobs; plumb lines; pocket calculators; pola-
rimeters; portable media players; precision balances; 
precision measuring apparatus; pressure gauges; 
manometers; 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]; central processing units [processors]; projec-
tion 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 films 
adapted for smartphones; protective helmets; protec-
tive helmets for sports; protective masks; protective 
suits for aviators; protractors [measuring instru-
ments]; punched card machines for offices; push 
buttons for bells; pyrometers; quantity indicators; 
quantum dot light-emitting diodes [QLED]; radar 
apparatus; radiological apparatus for industrial pur-
poses; radiology screens for industrial purposes; ra-
dio pagers; radios; radiotelegraphy sets; radiotelep-
hony sets; railway traffic safety appliances; range 
finders; telemeters; readers [data processing equip-

ment]; rearview cameras for vehicles; record play-
ers; reflective articles for wear, for the prevention of 
accidents; reflective safety vests; refractometers; ref-
ractors; regulating apparatus, electric; relays, elec-
tric; remote control apparatus; rescue flares, non-ex-
plosive and non-pyrotechnic; rescue laser signalling 
flares; resistances, electric; respirators for filtering 
air; respiratory masks, other than for artificial res-
piration; resuscitation mannequins [teaching appara-
tus]; resuscitation training simulators; retorts; retorts' 
stands; revolution counters; rheostats; riding hel-
mets; ring sizers; road signs, luminous or mechani-
cal; rods for water diviners; rulers [measuring instru-
ments]; rules [measuring instruments]; saccharome-
ters; safety nets; life nets; safety restraints, other 
than for vehicle seats and sports equipment; safety 
tarpaulins; salinometers; satellite finder meters; sate-
llite navigational apparatus; satellites for scientific 
purposes; scales; scales with body mass analysers; 
scales with body mass analyzers; scanners [data pro-
cessing equipment]; screens for photoengraving; 
screens [photography]; screw-tapping gauges; secu-
rity surveillance robots; security tokens [encryption 
devices]; selfie lenses; selfie sticks [hand-held mo-
nopods]; semi-conductors; sextants; sheaths for elec-
tric cables; shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire; shutter releases [photography]; 
shutters [photography]; sighting telescopes for fire-
arms; telescopic sights for firearms; signal bells; sig-
nal lanterns; signalling buoys; signalling panels, lu-
minous or mechanical; signalling whistles; signals, 
luminous or mechanical; signs, luminous; simulators 
for the steering and control of vehicles; sirens; slee-
ves for laptops; slide-rules; slide calipers; slide pro-
jectors; transparency projection apparatus; slope in-
dicators; clinometers; gradient indicators; inclinome-
ters; smartglasses; smartphones; smart rings; smart-
watches; smoke detectors; snorkels; solar batteries; 
solar panels for the production of electricity; sol-
derers' helmets; solenoid valves [electromagnetic 
switches]; sonars; sounding apparatus and machines; 
sounding leads; sounding lines; sound locating ins-
truments; sound recording apparatus; sound recor-
ding carriers; sound recording discs; phonograph 
records; sound recording strips; sound reproduction 
apparatus; sound transmitting apparatus; spark-gu-
ards; speaking tubes; spectacle lenses; eyeglass len-
ses; spectrograph apparatus; spectroscopes; speed 
checking apparatus for vehicles; speed indicators; 
speed measuring apparatus [photography]; speed re-
gulators for record players; spherometers; spirit le-
vels; spools [photography]; sports whistles; sprinkler 
systems for fire protection; square rulers for measu-
ring; squares for measuring; stage lighting regula-
tors; stands adapted for laptops; stands for photo-
graphic apparatus; starter cables for motors; steering 
apparatus, automatic, for vehicles; step-up transfor-
mers; stereoscopes; stereoscopic apparatus; stills for 
laboratory experiments; stroboscopes; subwoofers; 
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sulfitometers; sunglasses; surveying apparatus and 
instruments; surveying chains; surveying instru-
ments; surveyors' levels; survival blankets; switch-
boards; switchboxes [electricity]; switches, electric; 
T-squares for measuring; tablet computers; tachome-
ters; tape recorders; taximeters; teaching apparatus; 
teaching robots; teeth protectors; telecommunication 
apparatus in the form of jewellery; telecommunica-
tion apparatus in the form of jewelry; telegraphs [ap-
paratus]; telegraph wires; telephone apparatus; telep-
hone receivers; telephone transmitters; telephone wi-
res; telepresence robots; teleprinters; teletypewriters; 
teleprompters; telerupters; telescopes; telescopic 
sights for artillery; television apparatus; temperature 
indicator labels, not for medical purposes; tem-
perature indicators; terminals [electricity]; testing 
apparatus not for medical purposes; test tubes; theft 
prevention installations, electric; theodolites; ther-
mal imaging cameras; thermionic tubes; thermionic 
valves; thermo-hygrometers; thermometers, not for 
medical purposes; thermostats; thermostats for ve-
hicles; thin client computers; thread counters; ticket 
dispensers; time clocks [time recording devices]; 
time recording apparatus; time switches, automatic; 
tone arms for record players; toner cartridges, unfi-
lled, for printers and photocopiers; totalizators; trac-
kballs [computer peripherals]; traffic-light apparatus 
[signalling devices]; traffic cones; transformers [el-
ectricity]; transistors [electronic]; transmitters of el-
ectronic signals; transmitters [telecommunication]; 
transmitting sets [telecommunication]; transparen-
cies [photography]; slides [photography]; transpon-
ders; triodes; tripods for cameras; 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; vi-
deo screens; videotapes; video telephones; viewfin-
ders, photographic; virtual reality headsets; viscosi-
meters; visors for helmets; voltage regulators for ve-
hicles; voltage surge protectors; voltmeters; voting 
machines; wafers for integrated circuits; wah-wah 
pedals; walkie-talkies; washing trays [photography]; 
water level indicators; wavemeters; wearable acti-
vity trackers; wearable computers; wearable video 
display monitors; weighbridges; weighing apparatus 
and instruments; weighing machines; weights; whis-
tle alarms; wind socks for indicating wind direction; 
wire connectors [electricity]; wires, electric; work-
men's protective face-shields; wrist rests for use with 
computers; X-ray apparatus not for medical purpo-
ses; X-ray films, exposed; X-ray photographs, other 
than for medical purposes; X-ray tubes not for me-
dical purposes. 
 

16 – Absorbent sheets of paper or plastic for food-
stuff packaging; addressing machines; address plates 
for addressing machines; address stamps; adhesive 
bands for stationery or household purposes; adhesi-

ves [glues] for stationery or household purposes; 
adhesive tape dispensers [office requisites]; adhesive 
tapes for stationery or household purposes; adverti-
sement boards of paper or cardboard; albums; scrap-
books; almanacs; animation cels; announcement 
cards [stationery]; apparatus for mounting photo-
graphs; aquarelles; watercolors [paintings]; waterco-
lours [paintings]; architects' models; arithmetical ta-
bles; calculating tables; artists' watercolor saucers; 
artists' watercolour saucers; atlases; baggage claim 
check tags of paper; bags for microwave cooking; 
bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; balls for ball-point pens; banknotes; ban-
ners of paper; barcode ribbons; bibs, sleeved, of 
paper; bibs of paper; binding strips [bookbinding]; 
biological samples for use in microscopy [teaching 
materials]; blackboards; blotters; blueprints; plans; 
bookbinding apparatus and machines [office equip-
ment]; bookbinding cloth; cloth for bookbinding; 
bookbinding material; bookends; booklets; bookmar-
kers; books; bottle envelopes of paper or cardboard; 
bottle wrappers of paper or cardboard; boxes of pa-
per or cardboard; bunting of paper; cabinets for sta-
tionery [office requisites]; calendars; canvas for pa-
inting; carbon paper; cardboard; cardboard tubes; 
cards; charts; cases for stamps [seals]; catalogues; 
chalk for lithography; chalk holders; charcoal pen-
cils; chart pointers, non-electronic; chromolithog-
raphs [chromos]; chromos; cigar bands; clipboards; 
clips for name badge holders [office requisites]; co-
asters of paper; comic books; compasses for dra-
wing; composing frames [printing]; composing 
sticks; conical paper bags; copying paper [statione-
ry]; cords for bookbinding; bookbinding cords; cor-
recting fluids [office requisites]; correcting ink [he-
liography]; correcting tapes [office requisites]; co-
vers of paper for flower pots; flower-pot covers of 
paper; covers [stationery]; wrappers [stationery]; 
cream containers of paper; credit card imprinters, 
non-electric; dental tray covers of paper; desk mats; 
diagrams; document files [stationery]; document ho-
lders [stationery]; document laminators for office 
use; drawer liners of paper, perfumed or not; dra-
wing boards; drawing instruments; drawing mate-
rials; drawing pads; drawing pens; drawing pins; 
thumbtacks; drawing rulers; drawing sets; duplica-
tors; elastic bands for offices; electrocardiograph pa-
per; electrotypes; embroidery designs [patterns]; en-
graving plates; engravings; envelope sealing machi-
nes for offices; envelopes [stationery]; erasing pro-
ducts; erasing shields; etching needles; etchings; 
fabrics for bookbinding; face towels of paper; figu-
rines of papier mâché; statuettes of papier mâché; 
files [office requisites]; filtering materials of paper; 
filter paper; finger-stalls [office requisites]; flags of 
paper; flyers; folders for papers; jackets for papers; 
forms, printed; fountain pens; franking machines for 
office use; postage meters for office use; French cur-
ves; galley racks [printing]; garbage bags of paper or 
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of plastics; geographical maps; glitter for stationery 
purposes; glue for stationery or household purposes; 
pastes for stationery or household purposes; gluten 
[glue] for stationery or household purposes; graining 
combs; graphic prints; graphic representations; grap-
hic reproductions; greeting cards; gummed cloth for 
stationery purposes; gummed tape [stationery]; gums 
[adhesives] for stationery or household purposes; 
hand-rests for painters; handkerchiefs of paper; hand 
labelling appliances; handwriting specimens for co-
pying; hat boxes of cardboard; hectographs; histolo-
gical sections for teaching purposes; holders for 
cheque books; holders for checkbooks; holders for 
stamps [seals]; house painters' rollers; humidity con-
trol sheets of paper or plastic for foodstuff packa-
ging; index cards [stationery]; indexes; Indian inks; 
ink; inking pads; inking ribbons; inking sheets for 
document reproducing machines; inking sheets for 
duplicators; inkstands; ink sticks; ink stones [ink re-
servoirs]; inkwells; isinglass for stationery or house-
hold purposes; labels of paper or cardboard; ledgers 
[books]; letter trays; lithographic stones; lithograp-
hic works of art; lithographs; loose-leaf binders; ring 
binders; luminous paper; magazines [periodicals]; 
manifolds [stationery]; manuals [handbooks]; hand-
books [manuals]; marking chalk; marking pens [sta-
tionery]; mats for beer glasses; mimeograph appara-
tus and machines; modelling clay; modelling mate-
rials; modelling paste; modelling wax, not for dental 
purposes; moisteners for gummed surfaces [office 
requisites]; moisteners [office requisites]; molds for 
modelling clays [artists' materials]; moulds for mo-
delling clays [artists' materials]; money clips; musi-
cal greeting cards; name badge holders [office requ-
isites]; name badges [office requisites]; newsletters; 
newspapers; nibs; nibs of gold; note books; numbe-
ring apparatus; numbers [type]; obliterating stamps; 
office perforators; office requisites, except furniture; 
oleographs; packaging material made of starches; 
packing [cushioning, stuffing] materials of paper or 
cardboard; pads [stationery]; page holders; paint bo-
xes for use in schools; paintbrushes; painters' brus-
hes; painters' easels; paintings [pictures], framed or 
unframed; paint trays; palettes for painters; pamph-
lets; pantographs [drawing instruments]; paper; pa-
per-clips; paper bags for use in the sterilization of 
medical instruments; paper bags for use in the sterili-
sation of medical instruments; paper bows, other 
than haberdashery or hair decorations; paper clasps; 
paper coffee filters; paper creasers [office requisi-
tes]; paper cutters [office requisites]; paper for me-
dical examination tables; paper for radiograms; 
paper for recording machines; paper knives [letter 
openers]; paper ribbons, other than haberdashery or 
hair decorations; papers for painting and calligraphy; 
paper sheets [stationery]; paper shredders for office 
use; paper tapes and cards for the recordal of com-
puter programmes; paperweights; paper wipes for 
cleaning; papier mâché; parchment paper; passport 

holders; pastels [crayons]; pen cases; boxes for pens; 
pencil holders; pencil lead holders; pencil leads; 
pencils; pencil sharpeners, electric or non-electric; 
pencil sharpening machines, electric or non-electric; 
pen clips; penholders; pens [office requisites]; pen 
wipers; perforated cards for Jacquard looms; perio-
dicals; photo-engravings; photograph stands; photo-
graphs [printed]; pictures; placards of paper or card-
board; place mats of paper; plastic bags for pet waste 
disposal; plastic bubble packs for wrapping or pac-
kaging; plastic cling film, extensible, for palletiza-
tion; plastic film for wrapping; plastics for mode-
lling; polymer modelling clay; portraits; postage 
stamps; postcards; posters; printed coupons; printed 
matter; printed publications; printed sheet music; 
printed timetables; printers' blankets, not of textile; 
printers' reglets; printing blocks; printing sets, por-
table [office requisites]; printing type; prints [engra-
vings]; prospectuses; punches [office requisites]; ret-
ractable reels for name badge holders [office requisi-
tes]; rice paper; rollers for typewriters; rubber era-
sers; school supplies [stationery]; scrapers [erasers] 
for offices; sealing compounds for stationery purpo-
ses; sealing machines for offices; sealing stamps; 
sealing wafers; sealing wax; seals [stamps]; self-ad-
hesive tapes for stationery or household purposes; 
sewing patterns; sheets of reclaimed cellulose for 
wrapping; shields [paper seals]; signboards of paper 
or cardboard; silver paper; slate pencils; song books; 
spools for inking ribbons; spray chalk; square rulers 
for drawing; squares for drawing; stamp pads; stamp 
stands; stamps [seals]; stands for pens and pencils; 
staples for offices; clips for offices; stapling presses 
[office requisites]; starch paste [adhesive] for statio-
nery or household purposes; stationery; steatite [tai-
lor's chalk]; steel letters; steel pens; stencil cases; 
stencil plates; stencils; stencils for decorating food 
and beverages; stencils [stationery]; stickers [statio-
nery]; stuffing of paper or cardboard; padding mate-
rials of paper or cardboard; T-squares for drawing; 
tablecloths of paper; table linen of paper; tablemats 
of paper; table napkins of paper; table runners of pa-
per; tags for index cards; tailors' chalk; teaching ma-
terials [except apparatus]; terrestrial globes; tickets; 
tissues of paper for removing make-up; toilet paper; 
hygienic paper; towels of paper; tracing cloth; tra-
cing needles for drawing purposes; tracing paper; 
tracing patterns; trading cards, other than for games; 
transfers [decalcomanias]; decalcomanias; transpa-
rencies [stationery]; trays for sorting and counting 
money; typewriter keys; typewriter ribbons; typewri-
ters, electric or non-electric; type [numerals and le-
tters]; letters [type]; vignetting apparatus; viscose 
sheets for wrapping; washi; waxed paper; wood pulp 
board [stationery]; wood pulp paper; wrapping pa-
per; packing paper; wristbands for the retention of 
writing instruments; writing board erasers; writing 
brushes; writing cases [sets]; writing cases [statione-
ry]; writing chalk; writing instruments; writing ma-
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terials; writing or drawing books; writing paper; wri-
ting slates. 
 

18 – Animal skins; pelts; attaché cases; baggage 
tags; luggage tags; bags; bags for campers; bags for 
climbers; bags for sports; bags [envelopes, pouches] 
of leather, for packaging; beach bags; bits for ani-
mals [harness]; blinkers [harness]; blinders [har-
ness]; boxes of leather or leatherboard; boxes of vul-
canized fibre; boxes of vulcanized fiber; bridles 
[harness]; bridoons; briefcases; business card cases; 
butts [parts of hides]; card cases [notecases]; cases 
of leather or leatherboard; casings, of leather, for 
springs; casings, of leather, for plate springs; cat o' 
nine tails; cattle skins; chain mesh purses; chamois 
leather, other than for cleaning purposes; skins of 
chamois, other than for cleaning purposes; chin 
straps, of leather; clothing for pets; collars for ani-
mals; compression cubes adapted for luggage; con-
ference folders; conference portfolios; covers for 
animals; covers for horse saddles; credit card cases 
[wallets]; curried skins; fastenings for saddles; fra-
mes for umbrellas or parasols; fur; fur-skins; furnitu-
re coverings of leather; game bags [hunting acces-
sories]; garment bags for travel; girths of leather; 
goldbeaters' skin; grips for holding shopping bags; 
halters; head-stalls; handbag frames; handbags; har-
ness fittings; harness for animals; harness straps; 
harness traces; hat boxes of leather; haversacks; 
hiking sticks; trekking sticks; horse blankets; horse 
collars; horseshoes; imitation leather; key cases; kid; 
knee-pads for horses; labels of leather; leather, un-
worked or semi-worked; leatherboard; leathercloth; 
leather cord; leather leashes; leather leads; leather 
straps; leather thongs; moleskin [imitation of leat-
her]; motorized suitcases; mountaineering sticks; al-
penstocks; music cases; muzzles; net bags for shop-
ping; nose bags [feed bags]; pads for horse saddles; 
parasols; parts of rubber for stirrups; pocket wallets; 
pouch baby carriers; purses; randsels [Japanese 
school satchels]; reins; reins for guiding children; 
riding saddles; rucksacks; backpacks; saddlebags; 
saddlecloths for horses; saddlery; saddle trees; scho-
ol bags; school satchels; shopping bags; shoulder 
belts [straps] of leather; leather shoulder belts; leat-
her shoulder straps; sling bags for carrying infants; 
slings for carrying infants; stirrup leathers; stirrups; 
straps for skates; straps for soldiers' equipment; 
straps of leather [saddlery]; suitcase handles; suitca-
ses; suitcases with wheels; tefillin [phylacteries]; 
tool bags, empty; traces [harness]; travelling bags; 
travelling sets [leatherware]; travelling trunks; tri-
mmings of leather for furniture; leather trimmings 
for furniture; trunks [luggage]; umbrella covers; um-
brella handles; umbrella or parasol ribs; umbrella 
rings; umbrellas; umbrella sticks; valises; valves of 
leather; vanity cases, not fitted; walking stick hand-
les; walking cane handles; walking sticks; canes; 
walking stick seats; wheeled shopping bags; whips. 

20 – Furniture shelves; library shelves; shelves for 
storage; shelving units; shelves for file cabinets; sho-
wcases [furniture]; signboards of wood or plastics; 
display stands. 
 

21 – Abrasive pads for kitchen purposes; abrasive 
sponges for scrubbing the skin; aerosol dispensers, 
not for medical purposes; animal bristles [brush-
ware]; animal grooming gloves; apparatus for wax-
polishing, non-electric; aquarium hoods; aromatic oil 
diffusers, other than reed diffusers; autoclaves, non-
electric, for cooking; pressure cookers, non-electric; 
baby baths, portable; baking mats; basins [recep-
tacles]; baskets for household purposes; basting bru-
shes; basting spoons [cooking utensils]; beaters, 
non-electric; beer mugs; bird baths; birdcages; blen-
ders, non-electric, for household purposes; bobec-
hes; candle drip rings; bootjacks; boot trees; bottle 
openers, electric and non-electric; bottles; bowls [ba-
sins]; basins [bowls]; boxes for dispensing paper to-
wels; boxes of glass; bread baskets for household 
purposes; bread bins; bread boards; broom handles; 
brooms; brushes; brushes for cleaning tanks and 
containers; brushes for footwear; buckets; pails; buc-
kets made of woven fabrics; bulb basters; busts of 
porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass; 
butter-dish covers; butter dishes; buttonhooks; caba-
rets [trays]; cages for household pets; cake decora-
ting tips and tubes; cake moulds; cake molds; cande-
labra [candlesticks]; candlesticks; candle extinguis-
hers; candle jars [holders]; candy boxes; boxes for 
sweetmeats; carpet beaters [hand instruments]; car-
pet sweepers; car washing mitts; cauldrons; ceramics 
for household purposes; chamber pots; chamois 
leather for cleaning; buckskin for cleaning; skins of 
chamois for cleaning; cheese-dish covers; china or-
naments; chopsticks; cinder sifters [household uten-
sils]; cleaning instruments, hand-operated; cleaning 
tow; closures for pot lids; clothes-pegs; clothes-pins; 
cloth for washing floors; clothing stretchers; stretc-
hers for clothing; cloths for cleaning; rags for clea-
ning; coasters, not of paper or textile; cocktail sha-
kers; cocktail stirrers; coffee filters, non-electric; co-
ffee grinders, hand-operated; coffee percolators, 
non-electric; coffeepots, non-electric; coffee services 
[tableware]; coin banks; cold packs for chilling food 
and beverages; comb cases; combs; combs for ani-
mals; confectioners' decorating bags [pastry bags]; 
containers for household or kitchen use; cookery 
moulds; cookery molds; cookie jars; cookie [biscuit] 
cutters; cooking mesh bags, other than for microwa-
ves; cooking pots; cooking pot sets; cooking skewers 
of metal; cooking pins of metal; cooking utensils, 
non-electric; coolers [ice pails]; ice buckets; ice 
pails; corkscrews, electric and non-electric; cosmetic 
spatulas; cosmetic utensils; cotton waste for clea-
ning; couscous cooking pots, non-electric; covers, 
not of paper, for flower pots; flower-pot covers, not 
of paper; cruets; cruet sets for oil and vinegar; crumb 
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trays; crushers for kitchen use, non-electric; crystal 
[glassware]; cups; cups of paper or plastic; curry-
combs; cutting boards for the kitchen; decanters; 
decanter tags; deep fryers, non-electric; demijohns; 
carboys; deodorising apparatus for personal use; 
deodorizing apparatus for personal use; dish covers; 
covers for dishes; dishes; dishwashing brushes; dis-
posable table plates; drinking bottles for sports; drin-
king glasses; drinking horns; drinking straws; straws 
for drinking; drinking troughs; drinking vessels; dri-
pping pans; droppers for cosmetic purposes; drop-
pers for household purposes; drying racks for laun-
dry; dustbins; garbage cans; refuse bins; trash cans; 
dusting apparatus, non-electric; dusting cloths [rags]; 
earthenware; crockery; earthenware saucepans; egg 
cups; egg poachers; egg separators, non-electric, for 
household purposes; egg yolk separators; electric 
brushes, except parts of machines; electric combs; 
electric devices for attracting and killing insects; 
enamelled glass, not for building; epergnes; eyebrow 
brushes; eyelash brushes; feather-dusters; feeding 
troughs; fiberglass, other than for insulation or texti-
le use; fibreglass, other than for insulation or textile 
use; fiberglass thread, other than for textile use; fib-
reglass thread, other than for textile use; figurines of 
porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass; 
statuettes of porcelain, ceramic, earthenware, terra-
cotta or glass; fitted picnic baskets, including dishes; 
flasks; flat-iron stands; floss for dental purposes; flo-
wer pots; fly swatters; fly traps; foam toe separators 
for use in pedicures; food steamers, non-electric; 
fruit cups; fruit presses, non-electric, for household 
purposes; frying pans; funnels; furniture dusters; 
fused silica [semi-worked product], other than for 
building; gardening gloves; garlic presses [kitchen 
utensils]; glass, unworked or semi-worked, except 
building glass; glass bowls; glass bulbs [receptac-
les]; glass vials [receptacles]; glasses [receptacles]; 
glass flasks [containers]; glass for vehicle windows 
[semi-finished product]; glass incorporating fine 
electrical conductors; glass jars [carboys]; glass sto-
ppers; glass wool, other than for insulation; gloves 
for household purposes; glove stretchers; glue-pots; 
graters for kitchen use; grill supports; gridiron 
supports; grills [cooking utensils]; griddles [cooking 
utensils]; hair for brushes; heads for electric toot-
hbrushes; heat-insulated containers; heat-insulated 
containers for beverages; heaters for feeding bottles, 
non-electric; hip flasks; holders for flowers and 
plants [flower arranging]; horse brushes; horsehair 
for brush-making; hot pots, not electrically heated; 
ice cream scoops; ice cube molds; ice cube moulds; 
ice tongs; indoor aquaria; tanks [indoor aquaria]; 
indoor terrariums [plant cultivation]; indoor terra-
riums [vivariums]; inflatable bath tubs for babies; 
insect traps; insulating flasks; vacuum bottles; iro-
ning board covers, shaped; ironing boards; isother-
mic bags; kettles, non-electric; kitchen containers; 
kitchen grinders, non-electric; kitchen utensils; knife  

rests for the table; ladles for serving wine; lamp-
glass brushes; large-toothed combs for the hair; lazy 
susans; lint removers, electric or non-electric; liqu-
eur sets; litter boxes for pets; litter trays for pets; 
lunch boxes; majolica; make-up brushes; make-up 
removing appliances; make-up sponges; mangers for 
animals; material for brush-making; menu card hol-
ders; mess-tins; mills for household purposes, hand-
operated; mixing spoons [kitchen utensils]; molds 
[kitchen utensils]; moulds [kitchen utensils]; mops; 
mop wringer buckets; mop wringers; mortars for kit-
chen use; mosaics of glass, not for building; mouse 
traps; mugs; nail brushes; napkin rings; nest eggs, 
artificial; noodle machines, hand-operated; nozzles 
for watering cans; roses for watering cans; nozzles 
for watering hose; nutcrackers; opal glass; opaline 
glass; oven mitts; kitchen mitts; barbecue mitts; 
painted glassware; paper plates; pasta makers, hand-
operated; pastry cutters; pepper mills, hand-opera-
ted; pepper pots; perfume burners; perfume vapori-
zers; perfume sprayers; pestles for kitchen use; pie 
servers; tart scoops; pig bristles for brush-making; 
piggy banks; pitchers; jugs; place mats, not of paper 
or textile; plate glass [raw material]; plates for 
diffusing aromatic oil; plates to prevent milk boiling 
over; plug-in diffusers for mosquito repellents; plun-
gers for clearing blocked drains; polishing apparatus 
and machines, for household purposes, non-electric; 
polishing cloths; polishing gloves; polishing leather; 
polishing materials for making shiny, except pre-
parations, paper and stone; porcelain ware; portable 
cool boxes, non-electric; portable coolers, non-
electric; potholders; pot lids; pots; pottery; poultry 
rings; pouring spouts; powder compacts; powdered 
glass for decoration; powder puffs; rat traps; refri-
gerating bottles; reusable ice cubes; reusable silicone 
food covers; rings for birds; rolling pins, domestic; 
rotary washing lines; salad bowls; salad tongs; salt 
cellars; salt shakers; saucepan scourers of metal; 
saucers; scoops for household purposes; scouring 
pads; pads for cleaning; scrubbing brushes; services 
[dishes]; serving ladles; shaving brushes; shaving 
brush stands; stands for shaving brushes; shoe horns; 
shoe trees; sieves [household utensils]; sifters [ho-
usehold utensils]; signboards of porcelain or glass; 
siphon bottles for aerated water; siphon bottles for 
carbonated water; ski wax brushes; smoke absorbers 
for household purposes; soap boxes; soap dispen-
sers; soap holders; dishes for soap; soup bowls; 
spatulas for kitchen use; spice sets; sponge holders; 
sponges for household purposes; sprinklers; sque-
egees [cleaning instruments]; stands for portable ba-
by baths; statues of porcelain, ceramic, earthenware, 
terra-cotta or glass; steel wool for cleaning; stew-
pans; strainers for household purposes; sugar bowls; 
sugar tongs; syringes for watering flowers and 
plants; sprinklers for watering flowers and plants; 
tablemats, not of paper or textile; table napkin hol-
ders; table plates; tableware, other than knives, forks 
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and spoons; tagines, non-electric; tajines, non-
electric; tankards; tar-brushes, long handled; tea bag 
rests; tea caddies; tea cosies; tea infusers; tea balls; 
teapots; tea services [tableware]; tea strainers; ther-
mally insulated containers for food; tie presses; toilet 
brushes; toilet cases; fitted vanity cases; toilet paper 
dispensers; toilet paper holders; toilet sponges; toilet 
utensils; toothbrushes; toothbrushes, electric; tooth-
pick holders; toothpicks; tortilla presses, non-electric 
[kitchen utensils]; towel rails and rings; rails and 
rings for towels; trays for household purposes; trays 
of paper, for household purposes; trivets [table uten-
sils]; trouser presses; urns; utensils for household 
purposes; vases; vegetable dishes; vessels of metal 
for making ices and iced drinks; vitreous silica fib-
res, other than for textile use; vitreous silica fibers, 
other than for textile use; waffle irons, non-electric; 
washing boards; washtubs; waste paper baskets; 
water apparatus for cleaning teeth and gums; wate-
ring cans; watering devices; sprinkling devices; wax-
polishing appliances, non-electric, for shoes; whisks, 
non-electric, for household purposes; window-bo-
xes; wine-tasting pipettes; wine-tasting siphons; wi-
ne aerators; wool waste for cleaning; works of art of 
porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass. 
 

24 – Table napkins of textile; serviettes of textile; to-
wels of textile; face towels of textile; flags of textile 
or plastic. 
 

25 – Albs; ankle boots; aprons [clothing]; ascots; ba-
bies' pants [underwear]; bandanas [neckerchiefs]; 
bathing caps; bathing suits; swimsuits; bathing 
trunks; bathing drawers; bath robes; bath sandals; 
bath slippers; beach clothes; beach shoes; belts [clo-
thing]; berets; bibs, not of paper; bibs, sleeved, not 
of paper; boas [necklets]; bodices [lingerie]; boots; 
boots for sports; boot uppers; boxer shorts; braces 
for clothing [suspenders]; suspenders; brassieres; 
breeches for wear; camisoles; cap peaks; caps being 
headwear; chasubles; clothing; clothing containing 
slimming substances; clothing for gymnastics; clot-
hing of imitations of leather; clothing of leather; 
coats; collars [clothing]; combinations [clothing]; 
corselets; corsets [underclothing]; cuffs; wristbands 
[clothing]; cyclists' clothing; detachable collars; dre-
sses; dressing gowns; dress shields; ear muffs [clot-
hing]; embroidered clothing; esparto shoes or san-
dals; fingerless gloves; fishing vests; fittings of me-
tal for footwear; football shoes; football boots; foot-
muffs, not electrically heated; footwear; footwear 
uppers; fur stoles; furs [clothing]; gabardines [clot-
hing]; gaiters; spats; galoshes; goloshes; garters; gir-
dles; gloves [clothing]; gymnastic shoes; hairdre-
ssing capes; half-boots; hat frames [skeletons]; hats; 
headbands [clothing]; headwear; heelpieces for foot-
wear; heelpieces for stockings; heel protectors for 
shoes; heels; hoods [clothing]; hosiery; inner soles; 
jackets [clothing]; jerseys [clothing]; judo uniforms; 
jumper dresses; pinafore dresses; karate uniforms; 

kimonos; knitwear [clothing]; lace boots; layettes 
[clothing]; leggings [leg warmers]; leg warmers; leg-
gings [trousers]; leotards; liveries; maniples; man-
tillas; masquerade costumes; miters [hats]; mitres 
[hats]; mittens; money belts [clothing]; motorists' 
clothing; muffs [clothing]; neck scarves [mufflers]; 
neck scarfs [mufflers]; mufflers [neck scarves]; nec-
kties; non-slipping devices for footwear; outerclot-
hing; overalls; smocks; overcoats; topcoats; paja-
mas; pyjamas; panties; knickers; paper clothing; pa-
per hats [clothing]; parkas; pelerines; pelisses; petti-
coats; pockets for clothing; pocket squares; ponchos; 
ready-made clothing; ready-made linings [parts of 
clothing]; sandals; saris; sarongs; sashes for wear; 
scarfs; scarves; shawls; shirt fronts; shirts; shirt yo-
kes; shoes; short-sleeve shirts; shower caps; ski 
boots; ski gloves; skirts; skorts; skull caps; sleep 
masks; slippers; slips [underclothing]; socks; sock 
suspenders; soles for footwear; sports jerseys; sports 
shoes; sports singlets; stockings; stocking suspen-
ders; studs for football boots; stuff jackets [clot-
hing]; suits; sweat-absorbent socks; sweat-absorbent 
stockings; sweat-absorbent underwear; sweat-absor-
bent underclothing; sweaters; pullovers; jumpers 
[pullovers]; teddies [underclothing]; bodies [under-
clothing]; tee-shirts; tights; tips for footwear; togas; 
top hats; trousers; pants (Am.); trouser straps; gaiter 
straps; turbans; underpants; underwear; underclot-
hing; uniforms; valenki [felted boots]; veils [clot-
hing]; vests; waistcoats; visors being headwear; wa-
terproof clothing; welts for footwear; wet suits for 
water-skiing; wimples; wooden shoes. 
 

35 – Administration of consumer loyalty programs; 
administration of frequent flyer programs; administ-
rative assistance in responding to calls for tenders; 
administrative assistance in responding to requests 
for proposals [RFPs]; administrative processing of 
purchase orders; advertising; publicity; advertising 
agencies; publicity agencies; advertising by mail 
order; advisory services for business management; 
appointment reminder services [office functions]; 
appointment scheduling services [office functions]; 
arranging newspaper subscriptions for others; arran-
ging subscriptions to telecommunication services for 
others; auctioneering; bill-posting; book-keeping; 
accounting; business appraisals; business auditing; 
business efficiency expert services; business infor-
mation; business inquiries; business intermediary 
services relating to the matching of potential private 
investors with entrepreneurs needing funding; busi-
ness investigations; business management and orga-
nization consultancy; business management assistan-
ce; business management consultancy; business ma-
nagement for freelance service providers; business 
management of hotels; business management of per-
forming artists; business management of reimburse-
ment programs for others; business management of 
reimbursement programmes for others; business ma-
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nagement of sports people; business organization 
consultancy; business project management services 
for construction projects; business research; com-
mercial administration of the licensing of the goods 
and services of others; commercial information ag-
ency services; commercial information and advice 
for consumers in the choice of products and services; 
commercial intermediation services; commercial lo-
bbying services; commercial or industrial manage-
ment assistance; competitive intelligence services; 
compilation of information into computer databases; 
compilation of statistics; compiling indexes of infor-
mation for commercial or advertising purposes; co-
mputerized file management; consultancy regarding 
advertising communication strategies; consultancy 
regarding public relations communication strategies; 
corporate communications services; cost price ana-
lysis; data search in computer files for others; de-
monstration of goods; design of advertising materi-
als; direct mail advertising; dissemination of adver-
tising matter; distribution of samples; document rep-
roduction; drawing up of statements of accounts; 
economic forecasting; employment agency services; 
financial auditing; gift registry services; import-ex-
port agency services; interim business management; 
invoicing; layout services for advertising purposes; 
marketing; marketing in the framework of software 
publishing; marketing research; market intelligence 
services; market studies; media relations services; 
modelling for advertising or sales promotion; nego-
tiation and conclusion of commercial transactions 
for third parties; negotiation of business contracts for 
others; news clipping services; office machines and 
equipment rental; online advertising on a computer 
network; online retail services for downloadable and 
pre-recorded music and movies; online retail servi-
ces for downloadable digital music; online retail ser-
vices for downloadable ring tones; opinion polling; 
organization of exhibitions for commercial or adver-
tising purposes; organization of fashion shows for 
promotional purposes; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; outdoor adver-
tising; outsourced administrative management for 
companies; outsourcing services [business assistan-
ce]; pay per click advertising; payroll preparation; 
personnel management consultancy; personnel rec-
ruitment; photocopying services; presentation of go-
ods on communication media, for retail purposes; 
price comparison services; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other bu-
sinesses]; production of advertising films; produc-
tion of teleshopping programmes; production of tele-
shopping programs; professional business consultan-
cy; promotion of goods and services through spon-
sorship of sports events; providing business infor-
mation via a web site; provision of an online market-
place for buyers and sellers of goods and services; 
provision of commercial and business contact infor-
mation; psychological testing for the selection of 

personnel; publication of publicity texts; publicity 
material rental; public relations; radio advertising; 
registration of written communications and data; re-
location services for businesses; rental of advertising 
space; rental of advertising time on communication 
media; rental of billboards [advertising boards]; ren-
tal of office equipment in co-working facilities; ren-
tal of photocopying machines; rental of sales stands; 
rental of vending machines; retail services for phar-
maceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies; retail services for works of art 
provided by art galleries; sales promotion for others; 
scriptwriting for advertising purposes; search engine 
optimization for sales promotion; search engine opti-
misation for sales promotion; secretarial services; 
shop window dressing; shorthand; sponsorship se-
arch; systemization of information into computer da-
tabases; targeted marketing; tax filing services; tax 
preparation; telemarketing services; telephone ans-
wering for unavailable subscribers; television adver-
tising; transcription of communications [office func-
tions]; typing; updating and maintenance of data in 
computer databases; updating and maintenance of 
information in registries; updating of advertising ma-
terial; web indexing for commercial or advertising 
purposes; web site traffic optimization; web site traf-
fic optimisation; wholesale services for pharmaceu-
tical, veterinary and sanitary preparations and medi-
cal supplies; word processing; writing of publicity 
texts; writing of résumés for others; writing of cur-
riculum vitae for others. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106257 A 
(800) 1505021 
(151) 2019 11 08 
(891) 2019 11 08 
(731) Nouryon Chemicals International B.V. 

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem,  
Netherlands 

(540)  

BEROL 
(591) Black, white  
(511)  
1 – Chemical additives for fuel; surface-active 
agents; emulsifiers and surface active agents for fuel 
to reduce emissions; chemical additives to emulsify 
water in fuel; automatic transmission fluid for motor 
vehicles. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106258 A 
(800) 1505041 
(151) 2019 08 14 
(891) 2019 08 14 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

"Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen- 
Triugulnika", BG-1151 Sofia, Bulgaria 
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(540)  
 

 
 

(591) Yellow, red, orange, white, black, green and  
gray 

(531) 27.05.02; 27.05.03; 29.01.15 
 (511)  
9 – Software; computer gaming software; computer 
software packages; computer operating system soft-
ware; computer software, recorded; software drivers; 
virtual reality software; games software; entertain-
ment software for computer games; computer pro-
grams for network management; operating computer 
software for main frame computers; monitors (com-
puter hardware); computer hardware; apparatus for 
recording images; monitors (computer programs); 
computer game programs; computer programs for 
recorded games; apparatus for recording, transmi-
ssion or reproduction of sound or images; commu-
nications servers [computer hardware]; electronic 
components for gambling machines; computer appli-
cation software featuring games and gaming; com-
puter software for the administration of on-line ga-
mes and gaming; computer hardware for games and 
gaming; hardware and software for gambling, gamb-
ling machines, gambling games on the Internet and 
via telecommunication network. 
 

28 – Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; elec-
tronic games; parlor games; gaming chips; gaming 
tables; slot machines [gaming machines]; LCD game 
machines; slot machines and gaming devices; coin-
operated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; equip-
ment for casinos; roulette tables; gaming roulette 
wheels; casino games; automats and gambling ma-
chines; coin-operated machines and or electronic co-
in-operated machines with or without the possibility 
of gain; boxes for coin-operated machines, slot ma-
chines and gaming machines; electronic or electro-
technical gaming devices, automats and machines, 
coin-operated machines; housings for coin-operated 
machines, gaming equipment, gaming machines, 
machines for gambling; electropneumatic and elec-
trical gambling machines (slot machines). 
 

41 – Gambling; services related to gambling; ga-
ming services for entertainment purposes; casino, 
gaming and gambling services; training in the deve-
lopment of software systems; provision of equip-
ment for gambling halls; providing casino equipment 
[gambling]; gaming machine entertainment services; 
providing casino facilities [gambling]; halls with ga-
ming machines; amusement arcade services; games 
equipment rental; rental of gaming machines; provi-
ding amusement arcade services; rental of gaming 

machines with images of fruits; editing or recording 
of sounds and images; sound recording and video 
entertainment services; hire of sound reproducing 
apparatus; provision of gaming equipment for casi-
nos; providing of casino facilities; online gambling 
services; casino, gaming and gambling services; 
operation of gaming establishments, gaming halls, 
Internet casinos, online gambling sites. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106260 A 
(800) 1505063 
(151) 2019 11 14 
(891) 2019 11 14 
(731) Colgate-Palmolive Company 

300 Park Avenue, New York NY 10022, USA 
(540)  

 
(591) The color(s) red, green, blue and white is/are 

claimed as a feature of the mark 
(531) 01.15.09; 10.05.01; 26.04.09; 26.11.08;  

26.11.13; 29.01.15 
(511)  
3 – Dentifrices; toothpaste; tooth gel. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106261 A 
(800) 1505065 
(151) 2019 11 22 
(891) 2019 11 22 
(731) Zhejiang Furuipu Building Materials Import  

and Export Co., Ltd. 
Room 22008, Yuejiang Business Centre, No.  
857, Xincheng Road, Binjiang District,  
Hangzhou City, Zhejiang Province, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
6 – Ironmongery; locks of metal, other than electric; 
flanges of metal [collars]; screws of metal; safe de-
posit boxes; valves of metal, other than parts of ma-
chines; building materials of metal; tanks of metal; 
towel dispensers, fixed, of metal; cast iron, unw-
rought or semi-wrought. 
 

11 – Taps [faucets]; hot water heating installations; 
floor drains; heaters for baths; flushing apparatus; 
sanitary apparatus and installations; air conditioning 
installations; water purification installations; faucets 
for pipes; cocks for pipes. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 106263 A 
(800) 1505106 
(151) 2019 09 20 
(891) 2019 09 20 
(731) Mario Badescu Skin Care, Inc. 

320 East 52nd Street, New York NY 10022,  
USA 

(540)  

 
(591) Black, white  
(511) 
3 – Deodorants and antiperspirants; aftershave; after-
shave balms; after-shave emulsions; after-shave lo-
tions; aftershave moisturizing cream; aftershave 
preparations; after-sun gels; aloe vera preparations 
for cosmetic purposes; astringents for cosmetic pur-
poses; bath and shower gels and salts not for medical 
purposes; bath gels; bath soaps in liquid, solid or gel 
form; beauty care cosmetic products; beauty creams; 
beauty lotions; beauty masks; beauty milks; beauty 
serums; beauty soap; body and beauty care cosme-
tics; body and beauty care preparations; body cre-
ams; body soap; body lotions; body scrubs; body 
washes; bubble bath; cleansing creams; cleansing 
milk; cleansing milk for cosmetic purposes; cold 
creams; collagen preparations for cosmetic purposes; 
cosmetic body care preparations, namely, body 
scrubs, non-fragranced shower gels; cosmetic cre-
ams; cosmetic creams for skin care; cosmetic hand 
creams; cosmetic masks; cosmetic milks; cosmetic 
nail preparations; cosmetic oils; cosmetic oils for the 
epidermis; cosmetic preparations; cosmetic prepara-
tions against sunburn and to protect skin from sun's 
rays; cosmetic preparations and products for skin ca-
re; cosmetic preparations for bath and shower; cos-
metic preparations for baths; cosmetic preparations 
for body care; cosmetic preparations for skin care, 
face and body, hair and scalp, firming lotions; cos-
metics and cosmetic preparations; cosmetic skin 
fresheners; cosmetic soaps; cosmetic sun-protecting 
sunscreen, suntan and tanning preparations; cream 
soaps; cuticle cream; exfoliant creams; exfoliants for 
hair, skin, body and face; eye cream, gels and lo-
tions; eye make-up remover; face and body creams, 
lotions, milk; face oils; face powder; facial clean-
sers, cleansing milk, emulsions, lotions, masks, mo-
isturizers, oils, scrubs and washes; fragranced body 
care preparations, namely, body scrubs and shower 
gels; fragranced face care preparations, namely, fa-
cial cleansers and facial moisturizers; fragranced fa-
cial moisturizer; fragranced skin care preparations, 
namely, skin cleansers and moisturizers; gels for 
cosmetic purposes; hair care preparations; hair con-
ditioners; hair rinses; hair shampoos; hand creams 
and lotions; lip balm; loose face powder; lotions for 
cosmetic purposes; make-up remover; moisturizing 
body lotions and creams; night creams; non-foaming 

cosmetic preparations for skin, face and body; non-
medicated acne treatment preparations; non-medi-
cated anti-aging serum; non-medicated balms for use 
on hair, skin and lips; non-medicated bath soap pre-
parations; non-medicated bath soaps in liquid, solid 
or gel form; non-medicated beard care preparations, 
namely, creams, lotions, oils and cleaners; non-me-
dicated beauty and cosmetic soap; non-medicated 
bubble bath preparations; non-medicated cleansers 
for personal use, namely, skin cleansers and facial 
cleansers; non-medicated cream soap; non-medica-
ted facial and eye care serum containing antioxi-
dants; non-medicated foot cream; non-medicated lip 
balms; non-medicated lip care preparations; non-
medicated liquid soaps; non-medicated preparations 
for all the care of skin, hair and scalp; non-medica-
ted skin care creams and lotions; non-medicated skin 
care preparations; non-medicated skin creams, se-
rums and toners; non-medicated soaps; oils for cos-
metic purposes; perfumed creams and soaps; pre-
shave creams, gels, preparations and lotions; scented 
body lotions and creams; scented body spray; self-
tanning cosmetic preparations; shampoos; shaving 
creams and preparations; shower and bath gel; skin 
clarifiers, cleansers, cleansing lotion, creams, toners, 
moisturizers; skin cosmetic fresheners, lotions, 
masks, moisturizer, moisturizing gel, and toners; 
skin soap; sun block, sunblock lotions and sunblock 
preparations; sun care lotions; sun screen; toiletry 
bags sold filled with non-medicated toiletry prepara-
tions, namely, soap, shampoo, hair conditioner; to-
pical skin sprays for cosmetic purposes; protective 
creams. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106264 A 
(800) 1112905 
(151) 2012 02 28 
(891) 2019 10 09 
(731) Brauerei Aying Franz Inselkammer KG 

Zornedinger Str. 1, 85653 Aying, Germany 
(540) 

 
(591) Light blue, dark blue, light green, medium 

green, dark green, chartreuse, light yellow,  
dark yellow, grey and brown 

(531) 05.01.08; 06.07.01; 06.19.11; 07.01.03;  
07.01.08; 24.01.13; 29.01; 29.01.15 
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(511)  
32 – Beer, beer-based premixed beverages, mineral 
water and aerated waters (beverages), and other non-
alcoholic beverages. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106265 A 
(800) 1127071 
(151) 2011 09 29 
(891) 2019 11 21 
(731) MATALAN LIMITED 

Matalan Head Office, Perimeter Road,  
Knowsley Industrial Park, Liverpool L33 7SZ,  
United Kingdom 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 07.01.24; 27.03.15 
(511)  
3 – Soaps, toiletries, cosmetics, hair care products; 
skin care products; bath lotions, deodorants, clean-
sers, moisturisers, perfumery, detergents, gels for 
use on the hair, non-medicated toilet preparations; 
dentifrices, shampoos, nail care preparations, anti-
perspirants, depilatory preparations, shaving soaps, 
cosmetic preparation for tanning the skin; eau de co-
logne, disinfectant soaps, deodorant soap, stain re-
movers, toilet waters; shaving preparations, hair 
waving preparations, hair setting preparations; clea-
ning preparations; shower preparations; preshaving 
and aftershaving lotions; creams, washing and bath-
room preparations, body powder, toilet articles; body 
care products, beauty care products; colouring ma-
tters, tints and lotions, all for the hair and the beard, 
hair bleaching preparations; preparation for the care 
of the body, emery, emery paper, emery cloth all for 
nail grooming; antiperspirant soap; bath salts, not for 
medical purposes; boot cream; boot polish; cleansing 
milk for toilet purposes; cosmetic kits; cosmetics es-
sential oils; eye make-up; eyebrow cosmetics; eyeb-
row pencils; hair colorants; hair dyes, hair lotions; 
lotions for cosmetic purposes; make-up; make-up 
powder; make-up preparations; make-up removing 
preparations; beauty masks; medicated soap; nail 
polish; nail varnish; oils for cosmetic purposes; oils 
for perfumes and scents; perfumes; shaving prepara-
tions; shaving soap; shoe cream; shoe polish; shoe 
wax; suntanning preparations; talcum powder; tissu-
es impregnated with cosmetic lotions; toiletries; nail 
varnish; nail varnish removing preparations; cos-
metic dyestuffs. 
 

4 – Candle assemblies; candles; Christmas tree cand-
les; candles for use as nightlights; candles for use in 
the decoration of cakes; fragranced candles; musk 
scented candles; scented candles; wicks for candles;  
fire lighters, fuel, gas fuel, gas for lighting. 

6 – Common metals and their alloys; ironmongery; 
small items of metal hardware; safes; aluminium 
foil; safety cash boxes of common metal; buckles of 
common metal; cashboxes of metal; clips of metal 
for cables and pipes; non-electric door bells; non-
electric door closers; door fittings of metal; door 
frames of metal; door handles of metal; door knoc-
kers; non-electric door openers; door stops of metal; 
doors of metal; fittings of metal for beds; fittings of 
metal for furniture; fittings of metal for windows; 
metal hardware; hooks; keys; rings of common me-
tal for keys; money boxes of metal; cans; foil; boxes 
of metal; tool chests of metal; tool handles of metal; 
non-electric wires and cables of metal; parts, fittings 
and components for all the aforesaid goods. 
 

14 – Clocks and watches; sports watches, horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps; tro-
phies,  jewellery and imitation jewellery; time kee-
ping instruments; alarm clocks; badges of precious 
metal; boxes of precious metal; bracelets; cases for 
clock and watch-making; cases for watches; chains 
of precious metal; clock cases; clock hands; imita-
tion gold; jewel cases of precious metal; key rings; 
rings being jewellery; tie clips, tie pins; watch 
bands; wrist watches; ornaments of precious metals; 
trinkets; parts, fittings and components for all the 
aforesaid goods; key cases. 
 

18 – Bags, luggage, travelling bags and cases; wa-
llets and purses; umbrellas, parasols and walking 
sticks; trunks, pannier bags, travel bags, haversacks, 
backpacks, briefcases, rucksacks; shopping bags, 
holdalls; belts, keycases, school bags and school sat-
chels; beach bags; parts, fittings and components for 
all the aforesaid goods; sports bags. 
 

20 – Furniture; bolsters, pillows; cushions, mattres-
ses, sleeping bags; bedding except linen; bed casters, 
not of metal; beds; benches; bins; boxes; brackets; 
bakers' bread baskets; cable clips; casters; chairs; 
chests of drawers; chests; containers of plastic, con-
tainers; cupboards; curtain hooks, curtain rails, cur-
tain rings, curtain rods, curtain rollers, curtain tie-
backs, curtains; deck chairs, desks, divans, door fi-
ttings; door furniture; easy chairs; hampers (bas-
kets); identity plates; magazine racks; picture fra-
mes; mirrors; sofas; stools; tables; goods not inclu-
ded in other classes of wood, cork, reed, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mot-
her-of-pearl, meerschaum and substitutes for all the-
se materials or of plastics; parts, fittings and compo-
nents for all the aforesaid goods. 
 

21 – Small domestic utensils and containers; house-
hold or kitchen utensils, articles and containers; cut-
lery drawer inserts; plates, cups, bowls and dishes; 
baskets for domestic use; trays for domestic purpo-
ses; works of art; candle holders; watering cans; ice 
buckets; sculptures and statuettes; reproduction of 
sculptures; glassware; porcelain; earthenware; figuri-
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nes; miniature figures; ornaments made from cera-
mics, china, crystal, earthenware, glass and porcela-
in; vases and urns; flower pots; tableware; cooking 
utensils; pressure cookers; jugs and drinking vessels; 
non-electric machines, mills and grinders for tea and 
coffee; combs, sponges; brushes; non-electric instru-
ments and materials, all for cleaning; kettles, coffee 
pots; household and kitchen filters, receptacles for 
filter paper inserts all for household or kitchen use; 
ironing boards, refuse bins, towel rails, vegetable 
racks; trinket boxes; giftware articles and works of 
art, all made of bone china, china, crystal, earthen-
ware, glass, porcelain or terracotta; decorative artic-
les made of glass, decorated china, chinaware, eart-
henware or porcelain; domestic bread baskets; parts, 
fittings and components for all the aforesaid goods; 
belt buckles, all being of precious metal or coated 
therewith; candle rings of precious metal; candles-
ticks of precious metal; non electric coffee pots, 
household containers all of precious metal; house-
hold utensils of precious metal; kitchen containers of 
precious metal; kitchen utensils of precious metal; 
saucers of precious metal; mugs, tankards. 
 

24 – Textile articles, textiles, textile wall hangings; 
linen and upholstery fabrics; bed linen, bed covers, 
bed clothes, bed spreads, quilt covers, duvet covers, 
pillow cases, quilts, duvets, sleeping bags; bath li-
nen, towels; table linen, table covers, table cloths, 
table mats; table napkins; kitchen towels, tea towels; 
curtains, curtain tie backs, blinds; cushion covers; 
handkerchiefs; parts, fittings and components for all 
the aforesaid goods. 
 

28 – Gymnastic and sporting articles; toys, games, 
playthings, soft toys, novelties, souvenirs; balloons; 
Christmas tree decorations; sporting articles; electro-
nic games; decorations for Christmas trees; miniatu-
re figurines as toys; artificial Christmas trees and 
Christmas tree stands; playing cards; parts, fittings 
and components for all the aforesaid goods. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106266 A 
(800) 1167642 
(151) 2013 06 14 
(891) 2019 11 21 
(731) MATALAN LIMITED 

Matalan Head Office, Perimeter Road,  
Knowsley Industrial Park, Liverpool L33 7SZ,  
United Kingdom 

(540)  

SOON 
(591) Black, white  
(511) 25 – Clothing; footwear; headgear. 
__________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2020 106267 A 
(800) 1314599 
(151) 2016 06 28 
(891) 2019 10 22 
(731) SANTA FARMA İLAÇ SANAYİİ ANONİM  

ŞİRKETİ 
Okmeydanı, BoruÇiçeği Sk. No.16 Kat:4, 
 Şişli, TR-34382 İstanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
5 – Pharmaceuticals. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106269 A 
(800) 1433484 
(151) 2018 07 31 
(891) 2019 11 13 
(731) HAYAL SERAMİK YAPI VE ÜRÜNLERİ 

TURİZM SAN.TİC. A.Ş. 
Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak, No:1  
Kat:3 D:11 Efeler, Aydın, Turkey 

(540)  

 
(591) Cooper color, white and grey 
(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 27.05.23;  

29.01.13 
(526) Granite 
(511)  
19 – Sand, gravel, crushed stone, asphalt, bitumen, 
cement, gypsum, plaster, concrete, marble blocks for 
construction, included in this class; building mate-
rials (as finished products) made of concrete, gyp-
sum, clay, potters' clay, stone, marble, wood, plastics 
and synthetic materials for building, construction, 
road construction purposes, included in this class; 
nonmetallic buildings, non-metallic building mate-
rials, poles not of metal for power lines, barriers not 
of metal; natural and synthetic coatings in the form 
of panels and sheets, being building materials; bitu-
men cardboard coatings for roofing; bitumen coating 
for roofing; doors and windows of wood and synt-
hetic materials; traffic signs not of metal, non-lumi-
nous and nonmechanical, for roads; monuments and 
statuettes of stone, concrete and marble; building 
glass; prefabricated swimming pools not of metal 
(structures); aquarium sand. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 106271 A 
(800) 1459156 
(151) 2019 01 31 
(891) 2019 12 03 
(731) Simpsons Malt Limited 

Tweed Valley Maltings, Tweedside Trading  
Estate, Ord Road, Berwick-upon-Tweed  
TD15 2UZ, United Kingdom 

(540)  

SIMPSONS MALT 
(591) Black, white  
(511)  
30 – Malt for use in the preparation of food. 
 

31 – Malt for brewing and distilling. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106272 A 
(800) 1480877 
(151) 2019 03 25 
(891) 2019 12 04 
(731) Bacardi & Company Limited 

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein 
(540)  

FIERO 
(591) Black, white  
(511)  
32 – Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making be-
verages. 
 

33 – Alcoholic beverages except beers. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106336 A 
(800) 1505165 
(151) 2019 11 21 
(891) 2019 11 21 
(731) Matalan Limited 

Matalan Head Office, Perimeter Road,  
Knowsley Industrial Park, Liverpool  
L33 7SZ, United Kingdom 

(540)  

MORLEY 
(591) Black, white  
(511)  
25 – Clothing, footwear and headgear. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106337 A 
(800) 1505166 
(151) 2019 11 07 
(891) 2019 11 07 
(731) CB HOLDINGS, LLC 

POST OFFICE BOX 279, SOUTH BOSTON  
VA 24592, USA 

(540)  

PALMETTO 
(591) Black, white  
(511)  
34 – Cigarettes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106338 A 
(800) 1505183 
(151) 2019 11 26 
(891) 2019 11 26 
(731) Green Cross Corporation 

107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu,  
Yongin-si, Gyeonggi-do 16924, Republic 
of Korea 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
5 – Pharmaceuticals; drugs for medical purposes; 
medicines for human purposes; human vaccine pre-
parations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106339 A 
(800) 1505191 
(151) 2019 10 24 
(891) 2019 10 24 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05; 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106340 A 
(800) 1505295 
(151) 2019 11 05 
(891) 2019 11 05 
(731) NOVARTIS AG 

CH-4002 Basel, Switzerland 
(540)  

ENERZAIR (CYRILLIC) 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106341 A 
(800) 1505301 
(151) 2019 10 15 
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(891) 2019 10 15 
(731) Yongkang Zongbang Import & Export  

Co., Ltd. 
Floor 2, No. 112, Chengnan Road,  
JiangnanSub-di strict, Yongkang,  
Jinhua, Zhejiang, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.17; 27.05.23 
(511)  
7 – Saws (machines); engraving machines; agricul-
tural machines; metalworking machines; electric ha-
mmers; dynamos; pumps (machines); hand-held to-
ols, other than hand-operated; welding machines, el-
ectric. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106343 A 
(800) 1505359 
(151) 2019 08 22 
(891) 2019 08 22 
(731) Vuelos Baratos Limited 

Magazine Studios 5-6 Magazine Street,  
Derry BT48 6HJ, United Kingdom 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 03.07.07; 03.07.16; 28.05 
(511)  
9 – Software applications for mobile telephones; ap-
plication software for wireless devices; collaborative 
software; computer application software for mobile 
phones; computer applications for streaming audio-
visual material via the Internet; hardware for compu-
ters; computer software for data processing; recor-
ded computer programs; recorded software; compu-
ter programs for accessing, consulting and searching 
databases online; software; downloadable computer 
applications; software for calculating costs; compu-
ter programs which can be downloaded from the In-
ternet; computer software for the analysis of market 
data; software for the authorization of access to da-
tabases; computer software for communication bet-
ween computers via a local network; computer soft-
ware for creating dynamic websites; software for 
creating searchable databases of information and 
data; database management software; software for 
electronic bulletin boards; computer programs for 
scanning images and documents; computer software 
for compiling positioning data; computer software 
for the treatment of positioning data; computer soft-
ware for the transmission of positioning data; com-
puter software for time control; computer programs 
for use in controlling access to computers; computer 
software for use in hand-held mobile digital electro-

nic devices and other consumer electronic products; 
computer software in the field of electronic publis-
hing; software to enable data retrieval; computer 
programs enabling teleconferencing, videoconferen-
cing and videophone services; software enabling the 
transmission of information via the Internet; compu-
ter software for data mining; devices for broadcas-
ting content on local wireless networks; computer 
software for document management; downloadable 
applications for use with mobile devices; computer 
gaming software downloadable via a global compu-
ter network and wireless devices; downloadable mo-
bile applications for data management; downloadab-
le mobile applications for information management; 
downloadable mobile applications for the transmis-
sion of information; hardware for computers; ins-
truction manuals in electronic format; interactive co-
mputer programs; interactive computer software that 
provides navigation and travel information; mobile 
applications for ordering a taxi; mobile data devices; 
podcasts; software and applications for mobile devi-
ces; software for information mining on computer 
networks; software for digital tablets; traveling dis-
tance monitors; wireless communication devices; 
data processing apparatus; apparatus for recording 
data; apparatus for reproducing data; apparatus for 
transmitting data; software applications for social 
networking via the Internet; comparators; computer 
databases; computer hardware for the compilation of 
positioning data; search-engine computer software; 
computer programs for online use of social net-
works; software for use as an application program-
ming interface (API); computer programs for searc-
hing and retrieving data; electronic databases; data 
mining software; software for cleaning data; electro-
nically recorded data; downloadable electronic new-
sletters; receivers for data communication; electronic 
data media; downloadable electronic publications; 
electronic publications recorded on computer media; 
apparatus for data processing in real time; recorded 
data files; software for designing on-line advertising 
on web pages; software for embedding on-line ad-
vertising on websites; software for the rental of on-
line advertising on websites; software for business 
data analysis; transmission pipes; weekly publica-
tions which can be downloaded in electronic form 
from the Internet; downloadable information relating 
to travel, flights, ferries, trains, coaches, tours, vehi-
cle rental, combined travel, tours and accommoda-
tions; mobile applications relating to travel, flights, 
ferries, trains, coaches, tours, vehicle rental, combi-
ned travel, tours and accommodations; mobile app-
lications relating to travel price comparisons; mobile 
applications with user reviews concerning hotels and 
accommodation; screen scraping applications; com-
puter software for screen scraping applications; com-
puter software for price comparison applications; 
computer software for price reviews; computer soft-
ware for integrating data from web services; com-
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puter software for extracting data and fares from 
web pages; tourist guides [publications] [downloa-
dable]; hotel and accommodation guides [downloa-
dable]; airport guides [downloadable]; travel pla-
nning software; price comparison application; user 
review mobile applications; travel planning applica-
tion programs; software for compare prices; travel 
planning mobile applications; downloadable price 
comparison applications; application programs for 
desktop computers, laptop computers, mobile pho-
nes, PDAs, portable data media players and mobile 
devices for supplying reviews and recommendations 
on events, bars, restaurants, hotels and local attracti-
ons; application programs for desktop computers, 
laptop computers, mobile phones, PDAs, portable 
data media players and mobile devices for supplying 
reviews and recommendations on online travel agen-
cies, accommodation, accommodation reservation 
services, ferries, trains, vehicle rental, cruises, air-
port parking in combined travel, airport transfer 
services, tourist destinations, travel and travel insu-
rance products and services; radio direction search 
apparatus; mobile applications; mobile software; 
downloadable software applications; computer prog-
rams [downloadable software]; software which can 
be downloaded from the Internet; downloadable app-
lication software for smartphones; downloadable 
computer software for data transmission; downloa-
dable coupons for mobile devices; software for mo-
bile phones (Apps); computer software platforms for 
social networks; software for desktop publishing; 
downloadable application programs for comparing 
flight and travel prices; downloadable software ena-
bling access to a search engine with price compa-
rison services relating to travel; downloadable soft-
ware for search engines with price comparison ser-
vices relating to travel; application programs enab-
ling users to access, show and search opinions, re-
views, ratings, comments and recommendations of 
users in relation to travel; downloadable mobile app-
lications enabling advertisers to manage advertising 
on a global network; application programs enabling 
advertisers to manage advertising on a global net-
work; application programs enabling partners and 
associated companies to manage recommendations 
on a global network; application programs showing 
statistical and performance information on adverti-
sing, exchange rates, costs per click, costs per pur-
chase, other data relating to advertisements and ac-
count and invoice information; application programs 
enabling advertisers to show statistical and perfor-
mance information on advertising, exchange rates, 
costs per click, costs per purchase, other data rela-
ting to advertisements and account and invoice in-
formation; application programs enabling advertisers 
to review statistical and performance information on 
advertising, exchange rates, costs per click, costs per 
purchase, other data relating to advertisements and 
account and invoice information; application pro-

grams enabling users to review statistical and per-
formance information on sales, exchange rates, costs 
per click, costs per purchase, other data relating to 
advertisements and account and invoice information; 
travel planning mobile applications; downloadable 
travel planning software; application programs enab-
ling users to search and compare travel offers; app-
lication programs for storing, collecting, managing, 
filtering and obtaining private information; down-
loadable software for auctions of travel tickets, tra-
vel offers and travel goods and services; downloa-
dable software for searching, comparing and boo-
king travel offers; application programs enabling fil-
tering of search results of flights and flight prices on 
the basis of price, departure and arrival airport, de-
parture and arrival time, airline, travel agency, du-
ration of travel, the number of stops, credit card fees 
and payment systems, the number of permitted pie-
ces of travel baggage, user comments and reviews 
and other available data and parameters; application 
programs enabling filtering of search results of 
hotels and accommodation on the basis of price, 
dates, category, accommodation class, stars, rooms, 
services available, accommodation functions, hotel 
chains, user topics, reviews and comments and other 
available data and parameters; application programs 
providing access to a forum enabling users to pur-
chase, sell and switch travel reservations, travel of-
fers and travel products and services; application 
programs for desktop computers, laptop computers, 
mobile phones, PDAs, portable data media players 
and mobile devices enabling users to search and 
compare offers relating to flights; application prog-
rams for desktop computers, laptop computers, mo-
bile phones, PDAs, portable data media players and 
mobile devices enabling users to book offers relating 
to flights; application programs enabling users of 
desktop computers, laptop computers, mobile pho-
nes, PDAs, portable data media players and mobile 
devices to search and compare offers relating to tra-
vel; application programs enabling users compare 
flight prices with prices of bus, train, vehicle rental, 
shared vehicles, ferries and private transport servi-
ces; application programs providing access to an In-
ternet search engine by means of which users can 
compare travel offers on a map; application prog-
rams showing the flight price history and predic-
tions; application programs showing the history and 
predictions of accommodation prices, vehicle rental, 
trains, ferries, cruises and buses; application prog-
rams providing links to information regarding travel; 
application programs providing access to a forum for 
the sale of travel offers; application programs pro-
viding an Internet search engine enabling users to 
compare flight prices with prices of bus, train, vehic-
le rental, shared vehicles, ferries and private trans-
port services; application programs enabling users to 
compare travel offers on a map; application prog-
rams enabling users to search and compare flight 
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offers; application programs enabling users to book 
flight offers; application programs enabling users to 
search and compare accommodation offers; applica-
tion programs enabling users to book accommoda-
tion; application programs enabling users to search, 
compare and book vehicle rental offers; application 
programs providing access to travel search results; 
web-based software enabling users to search, com-
pare and book train offers; application programs 
enabling users to search, compare and book train 
offers; application programs enabling users to se-
arch, compare and book travel offers; application 
programs providing access to travel directories on 
the Internet; application programs providing access 
to directories enabling users to search, show, rate 
and filter flight prices on the basis of departure and 
arrival airport, price, departure and arrival time, 
airline, travel agency, duration of travel, the number 
of stops, credit card fees and payment systems, the 
number of permitted pieces of travel baggage, user 
comments and reviews and other available data and 
parameters; application programs providing access 
to directories enabling users to search, show, rate 
and filter accommodation offers on the basis of cost, 
dates, category, accommodation class, stars, rooms, 
services available, accommodation functions, hotel 
chains, user topics, reviews and comments and other 
available data and parameters; application programs 
providing access to directories enabling users to 
search, show, rate and filter vehicle rental offers; 
application programs providing access to online 
directories enabling users to search, show, rate and 
filter travel offers; application programs providing 
access to directories relating to travel, to travel 
offers and other information; application programs 
providing access to online control panels enabling 
advertisers to show statistical and performance infor-
mation on advertising, exchange rates, costs per 
click, costs per purchase, other data relating to ad-
vertisements and account and invoice information; 
application programs providing access to online 
control panels enabling users to show statistical and 
performance information on sales, exchange rates, 
costs per click, costs per purchase, other data rela-
ting to advertisements and account and invoice in-
formation; application programs providing access to 
partner network software; artificial intelligence 
software for flight and transport services price com-
parison services; artificial intelligence software for 
travel price comparison services; artificial intelligen-
ce software for searching and booking airplane tic-
kets; artificial intelligence software for searching 
and booking train, bus and ferry tickets; artificial 
intelligence software for searching and booking ac-
commodation; artificial intelligence software for se-
arching and booking car parks and transfer services 
to airports; artificial intelligence software for sear-
ching and booking vehicle rental and shared vehic-
les; artificial intelligence software for searching 

fares for airplane, train, bus, ferry, accommodation 
prices, vehicle rental and shared vehicles; artificial 
intelligence software for searching for travel insu-
rance; artificial intelligence software; artificial inte-
lligence software and computer training; voice reco-
gnition software; voice processors; voice operated 
encoders; voice identifiers; biometric voice recogni-
tion systems; voice processing systems; digital voice 
recorders; software for web applications; business 
software; computer software for integrating applica-
tions and databases; software for web applications 
and web servers; application programs for search 
engines with price comparison services relating to 
travel; application programs enabling users to access 
an online web page enabling users to publish their 
opinions, reviews, ratings, comments and recom-
mendations on any subject relating to travel; applica-
tion programs enabling users to publish their opi-
nions, reviews, ratings, comments and recommen-
dations in relation to hotel chains, ferry reservation 
services, ferry operators, train reservation services, 
railway operators, cruise reservation services, cruise 
operators, airport transport services, bus companies, 
bus reservation services, travel booking services and 
other companies of the travel sector; application 
programs enabling users to publish their opinions, 
reviews, ratings, comments and recommendations in 
relation to tourist destinations, airlines, online travel 
agencies, vehicle rental companies, vehicle rental 
services, accommodation reservation services, hotels 
and accommodation, bars, restaurants, events, tours 
and sightseeing, museums, local attractions, musical 
performance venues, another venue type and thea-
ters. 
 

35 – Marketing services relating to travel; informati-
on index compilation for commercial or advertising 
purposes; computerized compilation of customer in-
dexes; market study; business information, research 
and analysis services; provision of business infor-
mation from online databases; market study services 
relating to the customer loyalty; compilation of ad-
vertisements; web indexing for commercial or adver-
tising purposes; banner advertising; compilation of 
data for others; collection and analysis of informa-
tion and data relating to business management; com-
pilation of business directories; compilation of mai-
ling lists; compilation of commercial information; 
maintenance of an information register; compilation 
of indexed addresses; compilation of statistical infor-
mation; compilation of mathematical data; compila-
tion of computer databases; compilation of company 
information; compilation, production and dissemina-
tion of advertising matter; compilation of informati-
on in computer databases; compilation of online 
business directories; preparation of advertising sta-
tistics; computerized compilation of order lists; co-
llection and systemization of information in data 
banks; compilation of advertisements for use as we-
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bsites on the Internet; compilation of business direc-
tories for publication on the Internet; gathering and 
providing price and statistical information concer-
ning business and trade; compilation of directories 
for publication on other global computer networks or 
the Internet; management of customer loyalty sche-
mes, incentive or promotional schemes; organiza-
tion, operation and supervision of loyalty and incen-
tive programs; organization, operation and supervisi-
on of incentive and loyalty programs; promotion 
marketing services using audiovisual means; adver-
tising services relating to the tourist sector; organi-
zing competitions for advertising purposes; adver-
tising the products and services of online vendors via 
an online search guide; promotion [advertising] of 
travel; sales promotion of third-party goods and ser-
vices through distribution of printed matter and 
competitions for promotion; promoting products and 
services via sponsorship; organizing of prize draws 
for promotional purposes; advertising and promotion 
services; promotion of the sale of third-party goods 
and services via promotional events; Advertising via 
electronic media and specifically the Internet; elec-
tronic commerce services, specifically, provision of 
information on goods via telecommunication net-
works for advertising and sales purposes; providing 
advertising space on electronic media; advertising by 
transmission of on-line advertising for third parties 
through electronic communication networks; adver-
tising, including online advertising via a computer 
network; arranging and conducting of auction sales 
via the Internet; online auctioneering services via the 
Internet; price comparison services; evaluation of 
accommodation price comparison; provision of onli-
ne price comparison services; consultancy services 
for searching for sponsors; promoting goods and 
services of others via discount card schemes; compi-
lation and systematization of information used in 
electronic transmissions; commercial information 
services provided by access to a computer database; 
updating and maintenance of data on computer da-
tabases; updating of advertising information in a 
computer database; advertising and marketing servi-
ces provided via blogs; Updating of business infor-
mation in a computer database; placing of adverti-
sements; advertising via mobile phone networks; ad-
ministration of incentive award programs to promote 
the sale of products and third party services; Internet 
advertising for others; distribution of advertising, 
marketing and materials for promotional purposes; 
advertising agents; advertising for others; adverti-
sing services provided via a database; advertising 
services provided via the Internet; advertising of 
commercial web sites; advertising services for e-co-
mmerce promotion; Advertising services relating to 
the transport industries; compilation of advertise-
ments for use on the Internet; business promotion by 
computer; copywriting; affiliate marketing; arran-
ging advertising contracts, for others; arranging and 

conducting of marketing events; arranging and con-
ducting of promotional events; organization of pre-
sentations for advertising purposes; advertising ser-
vices relating to real estate; advertising services re-
lating to books; advertising services relating to ho-
tels; advertising services relating to the sale of pro-
ducts; business promotion services provided via au-
diovisual media; marketing via the Internet; provi-
sion of information relating to advertising; graphic 
advertising services; digital advertising services; di-
rect marketing; displaying advertisements for others; 
editing services for advertising purposes; event mar-
keting; design of marketing studies; financial marke-
ting; design of advertising materials; writing of texts 
for advertising and promotional purposes; promoting 
the products and services of others through the 
administration of sales and promotional incentive 
schemes including coupons; database marketing; 
dissemination of data relating to advertising; data 
search in computer files for third parties; data pro-
cessing services in the field of transport; data pro-
cessing for the compilation of data for business pur-
poses; online data processing services; design of ad-
vertising brochures; online advertising; negotiating 
advertising contracts; mediation for advertising; 
computer management of files; marketing services 
relating to restaurants; advertising in magazines; 
publication of advertising brochures; forwarding and 
updating of advertising texts; pay-per-click adver-
tising services; placing of advertisements for others; 
marketing strategy planning; online community ma-
nagement services; preparation of mailing lists for 
direct mail advertising services [other than for sale]; 
provision of business data; preparation of marketing 
plans; preparation of audiovisual presentations for 
use in advertising; presentation of companies on the 
Internet and other media; promoting the products 
and services of others via agreements with sponsors 
in order to associate their products and services with 
sports competitions; product launch services; press 
advertising services; production of video tapes, vi-
deo discs and audio-visual recordings for promotio-
nal purposes; promotion of third-party goods and 
services through loyalty card programs; promotion 
of special events; promotion of music concerts; pro-
motion of insurance services for others; promotion 
of sports competitions and events; promotion of 
sales; promotion, advertising and marketing of web-
sites online; publication of online advertising ma-
terial; publication of advertising materials and texts; 
marketing services in search engines; search engine 
optimization; sponsorship search; response adverti-
sing; reproduction of advertising material; Sales pro-
motions at points of purchase or sale for others; sales 
promotion aided by audiovisual media; optimization 
of traffic web page; updating of advertising material; 
television advertising; administrative processing of 
telephone or computerized purchase orders; organi-
zation of subscriptions to Internet services; organiza-
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tion of subscriptions to electronic newspapers; orga-
nization of subscriptions of publications of others; 
computerized online ordering services; coupon pro-
curement services for others; electronic processing 
of orders; product and service price quotation; pro-
vision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; providing information 
on consumer products; price analysis services; subs-
criptions to electronic newspapers; sales manage-
ment services; order services for the wholesale bu-
siness; compiling, for the benefit of others, a variety 
of telecommunication services enabling consumers 
to compare and conveniently purchase these servi-
ces; compiling, for the benefit of others, a variety of 
insurance services enabling consumers to compare 
and conveniently purchase these services; telemar-
keting services; compilation of lists of potential 
customers; compilation of statistics relating to busi-
ness; consultancy relating to the preparation of bu-
siness statistics; financial records management; com-
puterized commercial research; commercial informa-
tion services, via the Internet; business expertise; 
commercial information agencies for providing busi-
ness information, including demographic data or 
marketing; economic forecasting; providing a guide 
of websites of others for facilitating business tran-
sactions; news clipping services; market reports and 
studies; information and opinions provided by ex-
perts in relation to companies and businesses; expert 
evaluations and reports relating to business matters; 
preparation of surveys for businesses; providing 
business statistical information relating to medical 
matters; providing business information relating to 
companies; providing commercial information in the 
field of social media; providing commercial infor-
mation via web sites; providing an online business 
information directory on the Internet; information 
and advisory services relating to tariffs; business in-
formation research; providing sales analysis; surveys 
for commercial purposes; provision of information 
relating to data processing; information and advice 
to consumers regarding the selection of products and 
items for sale; conducting market research based on 
opinion polling; analysis of public advertising 
awareness; market research by means of a computer 
database; Market opinion poll studies; pricing fixing 
surveys; profit surveys; preparation of public opini-
on polling; opinion polling; analysis of market stu-
dies; marketing studies provided by telephone; mar-
ket study services regarding Internet usage habits; 
market research and analysis services; online retail 
services for suitcases; retail services for suitcases; 
commercial wholesale services for articles of lugga-
ge; market research for compiling information on 
viewers; market research for compiling information 
on publication readers; advisory services relating to 
data processing; counseling on the analysis of bu-
ying habits and needs of customers provided with 
the help of sensory data and data relating to quality 

and quantity; data collection; compilation and sys-
temization of business databases; advertising of 
transport and delivery; direct mail advertising; direct 
mail advertising; advertising of products for others 
sellers for enabling customers viewing and compa-
ring the products of those vendors; advisory services 
relating to advertising; services including the registe-
ring of statistical data; services for compilation of 
statistics; providing computerized commercial infor-
mation; electronic data processing; sales promotion 
for others; commercial information and counseling 
for consumers in the selection of goods and services; 
business information services provided online from a 
global computer network or via the Internet; com-
mercial consultancy; services in connection with bo-
nus, incentive and customer loyalty programs; pro-
motional, marketing and advertising services; ad-
vertising; online advertising via a computer network; 
services for the promotion of products and services 
of others; customer loyalty services for commercial, 
promotional or advertising purposes; dissemination 
of advertising for others via the Internet; providing 
online financial services comparisons; providing an 
online advertising reference guide featuring the 
products and services of other online vendors on the 
Internet; providing online advertising reference gui-
des; compilation and systemization of information 
on computer databases; checking computerized data; 
computer data processing; data input services; data 
input; services for obtaining data from a data mana-
gement system; transcription of data; dissemination 
of business data; interpretation of market research 
data; management and compilation of computerized 
databases; analysis of market research data; market 
research data collection services; market research 
data recovery services; provision of commercial in-
formation, via the Internet, cable networks or other 
forms of data transfer; preparation of business sta-
tistical data; recording of written communications 
and data; subscriptions to database services via tele-
communications; statistical evaluation of marketing 
data; systemization of information into computer da-
tabases; provision of hotel price comparison reports; 
advertising and marketing services provided via 
social media; provision of marketing consultancy in 
the field of social media; data input and processing 
services; data processing for businesses; data and in-
formation analysis; data and information updating; 
extraction of information from data banks; extraction 
of information from cache files; price comparison 
services in the flight sector; price comparison servi-
ces in the travel sector; price comparison services in 
the sector of hotels, hostels, guesthouses, accommo-
dation, camping sites and private homes; price com-
parison services in the vehicle rental sector; price 
comparison services in relation to parking in air-
ports; price comparison services in the airport trans-
fer sector; electronic dissemination of information 
and statistical data in relation to travel; provision of 
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statistical data in relation to travel; provision of in-
formation and statistical data in relation to the prefe-
rences of travelers; electronic dissemination of ad-
vertising material and information; electronic disse-
mination of information and advertising material in 
relation to flights and air transport; provision of pri-
ce comparison services via the Internet in relation to 
flights and hotels; access to an online marketplace 
for buyers and sellers of products and services; pro-
vision of consumer information services and reco-
mmendations on products and services in the travel 
services sector; advertising services in connection 
with network association services for travel agen-
cies, enabling advertisers to connect with web pages; 
compilation and systemization of information; finan-
cial services by computer; online advertising net-
work mail order services for connecting advertisers 
to websites; promotion of third-party products and 
services by means of advertisements on websites; 
flight price comparison services; vehicle rental price 
comparison services; compilation and storage in data 
banks of reviews, opinions and recommendations 
regarding travel agencies, online travel agencies, ac-
commodation, accommodation reservation offices, 
ferries, trains, vehicle rental companies, cruises, air-
port parking for organized travel, airport transfer 
companies, tourist destinations, travel products, tra-
vel and travel insurance services; flight price compa-
rison services, including airport charges, credit card 
fees and luggage charges; provision of links to airli-
nes, ferry operators, railway companies, bus compa-
nies, online travel agencies, tour operators and acco-
mmodation reservation offices; travel and flight di-
rectory services; provision of flight price historical 
data; flight price analysis; users survey regarding 
travel and travel habits; provision of data represen-
ting the most visited tourist destinations of Europe 
and the world; provision of travel price comparison 
services for desktop computers, laptop computers, 
mobile phones, PDAs, portable data media players 
and mobile devices; provision of control panels ena-
bling advertisers to show statistical and performance 
information on advertising, exchange rates, costs per 
click, costs per purchase, other data relating to ad-
vertisements and account and invoice information; 
provision of control panels enabling users to show 
statistical and performance information on sales, ex-
change rates, earnings per click, costs per purchase, 
other data relating to advertisements and account 
and invoice information; compilation, extraction, 
search and maintenance of data regarding travel; 
compilation, extraction, search and maintenance of 
travel prices, flight schedules and other data in a data 
bank; provision of flight price comparison services 
via the Internet; provision of price comparison ser-
vices for transport by train, bus and ferry via the 
Internet; provision of hotel price comparison servi-
ces via the Internet; provision of vehicle rental price 
and shared vehicle fee comparison services via the 

Internet; provision of airport parking price compa-
rison services via the Internet; provision of airport 
transfer price comparison services via the Internet; 
provision of cruise price comparison services via the 
Internet; provision of travel insurance price compa-
rison services via the Internet; product or service 
price quotation; provision of web page directory ser-
vices featuring hyperlinks to web pages of others; 
provision of a web page featuring a market study 
panel directory for consumers; accommodation ser-
vice reviews; preparation of independent ratings and 
reviews of other companies for commercial purpo-
ses; provision of a web page featuring consumer re-
views of the services of others in the sector of flights 
and transport services; provision of a web page fea-
turing consumer reviews of the services of others in 
the sector of transport by train and bus; provision of 
a web page featuring consumer reviews of the ser-
vices of others in the sector of accommodation; 
provision of a web page featuring consumer reviews 
of the services of others in the sector of vehicle 
rental and shared vehicle; provision of a web page 
featuring consumer reviews of the services of others 
in the sector of airport parking and airport transfers; 
provision of a web page featuring consumer reviews 
of the services of others in the sector of cruises; web 
page directories for advertising purposes; web page 
indexes for price comparison services; web page 
indexes for search engine optimization; web page in-
dexes regarding travel; web page indexes for travel 
directories; advertising services of other vendors for 
enabling customers viewing and comparing the ser-
vices of those vendors; purchase facilitation servi-
ces, specifically, providing an online purchase and 
comparison search engine for obtaining information 
regarding shopping; promotion of sales of products 
and services of others by means of a web page fea-
turing coupons, discounts, price comparisons, com-
ments regarding products, links to the retail web pa-
ges of others, and information regarding discounts, 
advice and information regarding client services and 
product management and prices on Internet sites in 
connection with purchases made via the Internet; 
access to an online computer database relating to 
product localization, product descriptions, product 
classification, product price fixing and product price 
comparison; provision of information regarding on-
line sales directories; advertising and directory ser-
vices, specifically promotion of sales of services of 
others by means of a web page featuring links to 
web pages of others; commercial evaluation and ra-
ting of consumer products for others prior to pur-
chase; access to a website where users can sending 
ratings, reviews and recommendations on products 
and services for commercial use sent by users. 
 

36 – Organization of travel insurance; consultancy 
and brokerage services relating to travel insurance; 
credit services relating to travel; currency exchange 
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and advice; listings of currency exchange rates; dis-
count card services to young people for travel; eco-
nomic and financial research services; emergency 
financial services for travelers; financial database 
services; financial services relating to travel; finan-
cial sponsorship and patronage; currency services; 
payment guarantees on medical expenses for foreign 
travelers; travel insurance services; issuing of vouc-
hers in connection with customer loyalty schemes; 
issuing of travelers' checks and monetary receipts; 
issuing of prepaid cards for use as electronic tran-
sport documents; issuing of travelers' checks by tra-
vel agencies; foreign exchange online real time; pro-
vision of information regarding online insurance 
extracted from an electronic data bank or the Inter-
net; issuing of travel vouchers; fundraising services 
via a microfinancing website; currency conversion in 
prices for flights, accommodation, vehicle rental and 
travel offers, for price comparison services. 
 

38 – Arranging access to databases on the Internet; 
dissemination of audio, video and multimedia con-
tent via the Internet and other communication net-
works; dissemination of audio; broadcasting of audi-
ovisual and multimedia content via the Internet; 
provision of Internet chat rooms; chat room services 
for social networking; communication via online 
blogs; communication of data by means of teleco-
mmunications; communication services, in particular 
the electronic transmission of data and documents 
among computer users; communication services bet-
ween data banks; communication services for the 
electronic transmission of data; communications ser-
vices for accessing a database; communication servi-
ces for exchange of data in electronic format; trans-
mission of information by computer; computerized 
data transmission services; data radio broadcasting 
services; data communication by electronic means; 
data communication services; data communication 
services accessible by access code; data communica-
tion services accessible via passwords; data broad-
casting in real time; data transmission; data trans-
mission and data dissemination; transmission of in-
formation by means of electronic mail; data trans-
mission services by means of telecommunication 
networks; digital broadcasting of audio; electronic 
exchange of data stored in databases accessible via 
telecommunication networks; dispatch, reception 
and forwarding of electronic messages; electronic 
transmission and retransmission of sound, images, 
documents, messages and data; electronic transmis-
sion of data and documents via computer terminals 
and electronic devices; electronic transmission of 
instant messages and data; electronic mail data ser-
vices; international data transfer; radio broadcasting 
services by means of the Internet; live transmissions 
accessible by means of an Internet site [webcams]; 
music broadcasting; services for uploading photo-
graphs to the Internet; multimedia broadcasting ser-

vices for portable devices [podcasting]; provision of 
access to databases; providing access to data in com-
puter networks; providing access to online computer 
databases; providing access to Internet portals; Onli-
ne chat rooms for social networking; provision of 
on-line forums; access to telecommunication con-
nections to the Internet or to databases; user access 
services for a global computer network and online 
sites containing information on a wide range of to-
pics; user access to computer programs in data net-
works; user access services for search engines; 
access to web sites, portals and content; providing 
access to data available on communication networks; 
provision of access to data or documents stored 
electronically in central files for remote consultation; 
provision of access to data via the Internet; provision 
of electronic communication links; provision of el-
ectronic data links; providing electronic video links; 
provision of access to telecommunications and con-
nections with computer databases and the Internet; 
provision of access to databases and to the Internet 
via telecommunications; secure transmission servi-
ces for data, sound or images; transmission of stre-
amed data [streaming]; telecommunication services 
by means of platforms and portals on the Internet; 
telecommunications gateway services; telecommu-
nication services for providing access to databases; 
transfer of information and data via on-line services 
and the Internet; transference and dissemination of 
information and data via computer networks and the 
Internet; transmission and reception [transmission] 
of database information by means of the teleco-
mmunications network; audio data transmission via 
the Internet; transmission of data, audio, video and 
multimedia files; assignment of data and audio, vi-
deo and multimedia files including downloadable 
files and files streamed via a global computer net-
work; transmission of messages, data and content via 
the Internet and other communication networks; 
transmission of portable audio files; transmission of 
short messages [SMS], images, speech, sound, mu-
sic and text communications between mobile teleco-
mmunications devices; video broadcasting services; 
on-demand video transmission; downloading of vi-
deos to the Internet; website dissemination services; 
wireless broadcasting services; wireless transmission 
and broadcasting of television programs; provision 
of links to information on websites; provision of 
links to information on websites regarding travel; 
provision of access to travel insurance systems; pro-
vision of access to data and travel reservation service 
prices; provision of access to data and airlines 
charges; provision of access to data and hotel reser-
vation service prices; provision of access to price 
search engines; provision of online communications 
links taking the user of the network to local and 
global web pages and websites of others; provision 
of access to airline and travel agency reviews on the 
Internet; provision of access to accommodation revi-
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ews on the Internet; provision of access to vehicle 
rental reviews; provision of access to travel insu-
rance reviews on the Internet; electronic transmis-
sion of reviews and information regarding airlines 
and travel agencies via computer and communica-
tion networks; electronic transmission of reviews 
and information regarding accommodation, accom-
modation booking offices, ferries, trains, vehicle re-
ntal companies, cruises, airport parking for organi-
zed travel, tourist destinations, travel products, travel 
and travel insurance services via computer and co-
mmunications networks; provision of access to a po-
rtal for travel price comparison services; provision 
of access to a search engine comparing flight prices, 
train links, bus links and ferry links; provision of 
online chat forums for the social networking; elec-
tronic transmission of travel reports and information 
via computer and communication networks; provi-
sion of access to a travel comparison search engine; 
provision of access to an Internet search engine sho-
wing travel offers; provision of access to a private 
control panel enabling users to manage advertising, 
measure and track the performance of advertising, 
show statistical data and manage bill payments; 
provision of access to a search engine for online tra-
vel price comparison services; provision of access to 
an online web page enabling users to publish their 
opinions, reviews, ratings, comments and recomme-
ndations on any subject relating to travel; provision 
of access to an Internet or mobile telephone interface 
showing opinions, reviews, ratings, comments and 
recommendations of users concerning travel; provi-
sion of access to an online web page providing users 
with hotels and accommodation, bars, restaurants, 
events, tours and sightseeing tours; provision of 
access to an online web page providing users with 
museums, local attractions, concerts and event ve-
nues, theaters; provision of access to an online web 
page providing users with hotel chains, ferry reser-
vation services, ferry operators, train reservation ser-
vices, railway operators, cruise reservation services, 
cruise operators, airport transfer services, bus com-
panies, bus reservation services, travel booking ser-
vices and other companies relating to travel; pro-
vision of access to an online web page enabling 
users to give their opinion, reviews, ratings, com-
ments and recommendations on tourist destinations, 
airlines, online travel agencies, vehicle rental pro-
viders, vehicle rental companies and accommodation 
reservation services; provision of temporary access 
to an online interface for the management of ad-
vertising on a global network; provision of access to 
downloadable mobile applications enabling users to 
manage advertising on a global network; provision 
of access to mobile applications enabling users to 
manage advertising on a global network; provision 
of access to online control panels enabling users to 
manage advertising on a global network; provision 
of access to an online control panel showing statis-

tical and performance information on advertising, 
exchange rates, costs per click, costs per purchase, 
other data relating to advertisements and account 
and invoice information; provision of access to 
downloadable mobile applications enabling users to 
show statistical and performance information on ad-
vertising, exchange rates, costs per click, costs per 
purchase, other data relating to advertisements and 
account and invoice information; provision of access 
to online partner software enabling advertisers to 
show statistical and performance information on ad-
vertising, exchange rates, costs per click, costs per 
purchase, other data relating to advertisements and 
account and invoice information; provision of access 
to an online partner software enabling users to show 
statistical and performance information on adverti-
sing, exchange rates, costs per click, costs per pur-
chase, other data relating to advertisements and ac-
count and invoice information; provision of access 
to travel planning mobile applications; provision of 
temporary use of non-downloadable travel planning 
software; provision of temporary use of a non-down-
loadable travel planning web page; provision of 
access to online software for the searching and com-
paring travel offers; provision of access to online 
software for storing, compiling, managing, filtering 
and obtaining private information; provision of ac-
cess to online software for storing, compiling, mana-
ging, searching, filtering and obtaining information 
regarding travel; provision of access to non-down-
loadable auction software regarding transport tickets, 
travel offers, travel products and travel services; 
provision of access to non-downloadable software 
for searching, comparing and booking travel offers; 
provision of access to online software enabling fil-
tering of search results and prices on the basis of 
price, departure and arrival airport, departure and 
arrival time, airline, travel agency, duration of travel, 
the number of stops, ticket class, credit card fees and 
payment systems, the number of permitted pieces of 
travel baggage and other available data and parame-
ters; provision of access to online software enabling 
filtering of search results of hotels and accommoda-
tion on the basis of price, dates, category, accommo-
dation class, stars, rooms, services available, acco-
mmodation functions, hotel chains, user topics, re-
views and comments and other available data and 
parameters; provision of access to a forum enabling 
users to purchase, sell and switch travel reservations, 
travel offers and travel products and services; pro-
vision of access to a price comparison service web 
page enabling users of desktop computers, laptop 
computers, mobile phones, PDAs, portable data me-
dia players and mobile devices to search and com-
pare offers relating to flights; provision of access to 
a price comparison service web page enabling users 
of desktop computers, laptop computers, mobile 
phones, PDAs, portable data media players and mo-
bile devices to book flight offers; provision of access 

 
 #19  2020 10 12 

 
149 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

to a software-based application on the Internet ena-
bling users of desktop computers, laptop computers, 
mobile phones, PDAs, portable data media players 
and mobile devices to search and compare offers 
relating to travel; provision of access to a software-
based application on the Internet enabling users of 
desktop computers, laptop computers, mobile pho-
nes, PDAs, portable data media players and mobile 
devices to book travel offers; provision of access to 
an Internet search engine enabling users to compare 
flight prices with prices of bus, train, vehicle rental, 
shared vehicles, ferries and private transport servi-
ces; provision of access to an Internet search engine 
by means of which users can compare travel offers 
on a map; provision of access to online software 
showing the flight price history and predictions; 
provision of access to online software showing the 
history and predictions of accommodation prices, 
vehicle rental, trains, ferries, cruises and buses; 
provision of access to links to information regarding 
travel; provision of an automatic redirection of users 
to web pages of providers of selected travel offers; 
provision of access to a travel offer forum; provision 
of access to a price comparison service web page 
enabling users of desktop computers, laptop com-
puters, mobile phones, PDAs, portable data media 
players and mobile devices to book travel offers; 
provision of access to a price comparison service 
web page enabling users of desktop computers, lap-
top computers, mobile phones, PDAs, portable data 
media players and mobile devices to search and 
compare travel offers; provision of access to an In-
ternet search engine via a pre-downloaded mobile 
application; provision of access to search results via 
a pre-downloaded mobile application; provision of 
access to a travel price comparison service via a pre-
downloaded mobile application; provision of access 
to web-based software enabling users to search and 
compare flights prices; provision of access to web-
based software enabling users to book flights offers; 
provision of access to web-based software enabling 
users to check the availability of accommodation 
offers and compare the prices; provision of access to 
web-based software enabling users to book accom-
modation offers; provision of access to web-based 
software enabling users to search, compare and book 
vehicle rental offers; provision of access to search 
results via a pre-downloaded mobile application; 
provision of access to web-based software enabling 
users to search and compare train prices; provision 
of access to web-based software enabling users to 
book train offers; provision of access to online soft-
ware for storing, compiling, managing, searching, 
filtering and obtaining travel information; provision 
of access to web-based software enabling users to 
search, compare and book travel offers; provision of 
access to travel directories on the Internet; provision 
of access to online directories enabling users to se-
arch, show, rate and filter flight prices on the basis 

of departure and arrival airport, price, departure and 
arrival time, airline, travel agency, duration of travel, 
the number of stops, ticket class, credit card fees and 
payment systems, the number of permitted pieces of 
travel baggage, user comments and reviews and ot-
her available data and parameters; provision of ac-
cess to online directories enabling users to search, 
show, rate and filter accommodation offers on the 
basis of price, dates, category, accommodation class, 
stars, rooms, services available, accommodation fun-
ctions, hotel chains, user topics, reviews and com-
ments and other available data and parameters; pro-
vision of access to online directories enabling users 
to search, show, rate and filter vehicle rental offers; 
provision of access to on-line directories that users 
to search, showing, rating and filtering travel offers; 
provision of access to directories relating to travel, 
with travel offers and other information; provision of 
access to online control panels enabling advertisers 
to show statistical and performance information on 
advertising, exchange rates, costs per click, costs per 
purchase, other data relating to advertisements and 
account and invoice information; provision of access 
to online control panels enabling users to show sta-
tistical and performance information on sales, ex-
change rates, earnings per click, costs per purchase, 
other data relating to advertisements and account 
and invoice information; publication of online tourist 
guides [publications]; publication of travels and ans-
wers regarding travel; publication of online direc-
tories regarding travel, classified according to the 
dates of travel, airports, countries, regions, prices 
and tourist destinations; publication of online direc-
tories regarding travel; provision of access to partner 
network software; provision of automatic redirection 
of users to web pages of selected travel offer pro-
viders. 
 

39 – Provision of information regarding transport 
and travel via telecommunications apparatus and 
equipment; organization of travel; travel reservation; 
travel consultancy; travel services; travel agent ser-
vices for arranging travel; travel agency services for 
business travel; travel guide services; travel guide 
services; organization of tours; air travel services; 
itinerary planning services; tourist guide and travel 
information services; travel reservation agencies; ad-
vice services regarding travel itineraries; organiza-
tion of business travel; booking services of seats for 
travel; services of transport of travelers; Travel ag-
ency services for arranging holiday travel; travel tic-
ket reservation services; organization of tours by co-
ach; travel reservation; provision of tourist informa-
tion relating to travel; booking of seats for travel; is-
suing of travel tickets; cruise travel services; infor-
mation and consultancy services relating to travel; 
reservation services for airline travel; arranging of 
tour packages; computerized information services 
relating to travel; Planning, arranging and booking 
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travel; booking of seats for travel by train; booking 
of seats for travel by bus; booking of seats for air 
travel; provision of information regarding travel via 
computer; schedule consultancy services relating to 
travel; booking of travel and holiday tours; reserva-
tion services for travel by land; provision of infor-
mation regarding travel itineraries; escorting of tra-
velers; transport of travelers; organization of travel 
to and from hotels; organization of overseas travel 
for cultural purposes; provision of information regar-
ding travel via the Internet; services for the provision 
of information relating to travel routes; physical sto-
rage of data, photographs and digital audio and ima-
ge files stored electronically; physical storage of el-
ectronically-stored data or documents; travel infor-
mation regarding alterations due to adverse weather 
conditions; transport reservation; reservations in air 
transport; booking of rental vehicles; booking of tra-
in tickets; booking of airport parking places; boo-
king of boat tickets; arranging and booking of sight-
seeing tours; arranging and booking of excursions; 
arranging and booking of cruises; booking agency 
services for tours; arranging and booking of city sig-
htseeing tours; provision of taxi booking services via 
mobile applications; arranging and booking of travel 
in the package holiday market; booking and organi-
zation of access to airport lounges; provision of in-
formation for the planning and booking via electro-
nic means of airline travel; provision of information 
regarding the planning and booking of travel and 
transport via electronic means; provision of infor-
mation via the Internet in relation to the booking of 
business travel; planning, arranging and booking of 
travel via electronic means; booking of seats for 
transport in motor vehicles; passenger shuttle servi-
ces between airport car parks and terminals; provi-
sion of information regarding travel and transport; 
provision of online information relating to travel; 
provision of information relating to flights via elec-
tronic means; reservation services for tours; cruise 
reservation services; air ticket reservation services; 
tourist travel reservation services; reservation servi-
ces for holiday travel; reservation services for car 
rental; reservation services for bus transport; reser-
vation services for travel by sea; priority boarding, 
check-in, seating and reservation assignment servi-
ces for frequent flyers; travel agencies, in particular 
reservation and booking of transport; computerized 
reservation services relating to passenger transport; 
computerized information services relating to travel 
reservations; provision of information regarding te-
mporary safekeeping of personal belongings; infor-
mation regarding urban transport; arranging the ren-
tal of all kinds of transport means; computerized in-
formation relating to transport services; organization 
of the transportation of passengers by road, rail, air 
and boat; consultancy services relating to transport 
provided by telephone call centers and telephone ho-
tlines; provision of information relating to motor ra-

cing routes; provision of information relating to 
flight arrival; provision of information regarding 
flights; provision of data relating to schedules; pro-
vision of data relating to methods of transport; provi-
sion of information services relating to aviation; pro-
vision of information regarding the state of roads 
and traffic; provision of information regarding air 
transport; professional consultancy services relating 
to transport services; providing information relating 
to postal codes; information regarding road trans-
port; providing information relating to fares [trans-
port]; provision of information relating to aircraft 
departure; providing information regarding airline 
flight programming; services for providing informa-
tion relating to railway transport; services for arran-
ging transport; transportation information; reservati-
on agency services for car rental; providing informa-
tion regarding bicycle rental; arranging the rental of 
cars as part of tour packages; arranging and booking 
of guided sightseeing tours; arranging and booking 
of day excursions; planning and organization of gu-
ided sightseeing tours and day excursions; providing 
information regarding excursions and guided tourist 
routes; arranging the transport of passengers via he-
licopter; organization of tours as a bonus program 
for credit card customers; organization of urgent 
changes of airplane tickets; organization of traveler 
escorting; traveler transport organization services; 
organization of excursions and cruises; organization 
of holiday transport; organization of expeditions; or-
ganization of air travel; vehicle rental service with 
driver; computerized travel reservation services; 
consultancy for travel route planning; preparation of 
travel visas, passports and travel documents for per-
sons traveling abroad; arranging of travel plans for 
individuals and for groups; providing information re-
garding flight arrival and departure; travel arrange-
ment; transport and transfer services for disabled 
persons; charter services for yachts and ships; boat 
rental; chartering of transport; chartering of vehicles 
for travel; transport of valuables by air; information 
services relating to the transport of merchandise; 
maritime transport agency services for organizing 
the transport of goods; luggage transport services; 
organization of transfer of luggage; arranging the co-
llection of goods; organization of transportation of 
goods; organization of air cargo transport; organiza-
tion of transport of merchandise by sea; international 
air freight shipping services; providing information 
relating to the transport of goods; provision of ad-
vice regarding transportation of goods; route plan-
ning [navigation services]; personalized driving di-
rections; providing information regarding to vehicle 
parking services; Rental of vehicle parking; agency 
services for organizing the transport of passengers' 
baggage; organization for the storage of baggage; or-
ganization of flights; organization of transport for 
tourist circuits; Baggage collection; consultancy ser-
vices relating to travel provided by telephone call 
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centers and telephone hotlines; providing informa-
tion regarding travel via the Internet; reservation of 
cabins; travel ticket issuing services; physical stora-
ge of data, documents, digital photographs, music, 
image, videos and computer games, all stored elec-
tronically; Provision of data relating to passenger 
transport; car rental; travel services in shared car; 
tourist operator services for reservation of seats for 
travel; information relating to travel (services for the 
provision of); provision of reviews regarding global 
tourist destinations; provision of reviews regarding 
airport facilities; provision of reviews regarding air-
lines; provision of reviews regarding travel service 
providers; organization of transport for commercial 
users; travel planning services; planning and reser-
vation via electronic means of airline travel; reserva-
tion agency services for airlines; processing airline 
tickets, cruise tickets and train tickets; airline and 
online travel agency reviews; airline and online tra-
vel agency user reviews; travel planning ideas sha-
red by users; travel reports and travelers’ opinions; 
travel planning and reservations via desktop compu-
ters, laptop computers, mobile phones, PDAs, porta-
ble data media players and mobile devices; provi-
ding information regarding prices, flights, trains, fe-
rries, buses, accommodation and vehicle rental, air-
port parking prices, airport transfers, cruises, travel 
insurance and other travel offers via desktop compu-
ters, laptop computers, mobile phones, PDAs, porta-
ble data media players and mobile devices; provision 
of information and recommendations regarding tra-
vel via desktop computers, laptop computers, mobile 
phones, PDAs, portable data media players and mo-
bile devices; provision of travel reservations via des-
ktop computers, laptop computers, mobile phones, 
PDAs, portable data media players and mobile devi-
ces; providing information regarding travel via the 
Internet; provision of information regarding travel 
via smartphones; provision of travel reservations via 
the Internet; provision of travel reservations via 
smartphones; provision of access to travel reservati-
on software via smartphones; provision of access to 
travel reservation software via the Internet; reservati-
ons of seats for travel and ecological routes via a 
web page; providing information to travelers relating 
to fares, schedules and public transport; reservation 
of seats for transport by train. 
 

41 – Booking of venues for shows and sports events; 
booking of sports facilities; reservation services for 
concerts; educational courses relating to the travel 
industry; printed material rental; providing informa-
tion regarding entertainment and entertainment ev-
ents via online networks and the Internet; informati-
on related to education provided online from a com-
puter database or from the Internet; library services 
relating to data stored and retrieved by electronic 
means; multimedia publishing of electronic publica-
tions; electronic publication of books and newspa-

pers online; online library research services; prepara-
tion of entertainment programs for broadcast; prepa-
ration of news programs for broadcast; provision of 
electronic publications; providing non-downloadable 
electronic publications via a global computer net-
work or the Internet; providing information regar-
ding cultural activities; provision of information on 
recreational activities; supply of electronic publica-
tions online, not downloadable; providing non-
downloadable online electronic publications regar-
ding music; entertainment services using portable 
audio files; Providing instruction relating to compu-
ter programming; publication of directories relating 
to travel; publication of manuals; publication of ma-
terial accessible from databases or from the Internet; 
online publication of guides, travel maps, street 
maps, and city leisure guides for travelers, not down-
loadable; publication of texts and images also in 
electronic form, except for advertising purposes; 
publication of art reviews; rental of sound and image 
recordings; rental of sound and video recordings; bo-
oking services for concert and theater tickets; servi-
ces for the reservation of seats for shows; editing of 
newsletters; services for the publication of tourist 
guides; theater booking services; information on 
tickets for sport events; services for the reservation 
of venues for cultural events; ticket reservation ser-
vices for entertainment events; services for the reser-
vation of venues for music concerts; venue reserva-
tion services for recreational and leisure events; ser-
vices for the reservation of venues for sporting 
events; training services relating to design; blogging 
services; library services provided by means of a 
computer database; provision of information on rec-
reational activities; information related to entertain-
ment provided online from a computer database or 
from the Internet; conducting photo library research; 
Entertainment services provided online from a com-
puter database or the Internet; training; entertain-
ment services; sporting and cultural activities; orga-
nization of cultural activities; entertainment reserva-
tion services; education; providing entertainment in-
formation via a global computer network; provision 
of news relating to travel; provision of newsletters 
relating to travel; online tourist guides [publicati-
ons]; online airport guides; tourist guides [publicati-
ons] in the form of video recordings; tourist guides 
[publications] in the form of audio recordings; onli-
ne information from an electronic database or from 
the Internet in relation to travel; provision of online 
information from an electronic data bank on the In-
ternet in relation to leisure; publication of reviews 
online in the field of entertainment; publication of 
comments online in the field of accommodation; 
publication of reviews online regarding flights; pub-
lication of comments online regarding travel; publi-
cation of maps; electronic desktop publishing; pub-
lication of travelers’ opinions; publication of reviews 
online in relation to flights; publication of travelers’ 
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reviews and their opinion; provision of reviews, opi-
nions and recommendations online regarding travel 
agencies, online travel agencies, accommodation, ac-
commodation reservation offices, ferries, trains, ve-
hicle rental companies, cruises, airport parking for 
organized travel, airport transfer companies, tourist 
destinations, travel products, travel and travel insu-
rance services; publication of expert reviews regar-
ding airlines, online travel agencies, airports, tourist 
destinations, accommodation, accommodation reser-
vation services, ferries, trains, vehicle rental servi-
ces, cruises, airport car parks for organized travel, 
airport transfer companies, tourist destinations, tra-
vel products, travel and travel insurance services; 
publication of coupons and discount codes; publica-
tion of travel trends; publication of accommodation 
reviews; publication of travel plans provided by 
users of web pages and mobile applications; publica-
tion of travel plans; publication of travelers’ opini-
ons; publication of comments online regarding fli-
ghts; publication of travel reports and travelers’ opi-
nions; publication of comments, reviews and reco-
mmendations online regarding tourist destinations; 
publication of comments, reviews and recommenda-
tions online regarding airlines and online travel 
agencies; publication of information, comments and 
personalized recommendations regarding travel; pu-
blication of information, comments and personalized 
recommendations regarding travel via a global com-
munications network; provision of non-downloadab-
le directory publications online regarding flight des-
tinations, airlines and flight prices; publication of 
information, reviews and personalized recommenda-
tions regarding travel via global communications 
networks; provision of online reviews, reviews and 
recommendations regarding airlines, online travel 
agencies, accommodation, accommodation provi-
ders, ferries, trains, vehicle rental companies, crui-
ses, combined travel, airport parking, airport trans-
fers, tourist destinations, travel products, travel and 
travel insurance services; publication of content, 
news, articles, comments and opinions regarding tra-
vel; publication of reviews of airlines and online tra-
vel agencies via the Internet; publication of acco-
mmodation reviews via the Internet; publication of 
comments regarding accommodation reservation ser-
vices via the Internet; publication of railway compa-
ny reviews via the Internet; publication of airport 
parking reviews via the Internet; publication of air-
port transfer services reviews via the Internet; pub-
lication of cruise and cruise company reviews via the 
Internet; publication of vehicle rental company revi-
ews via the Internet; publication of travel insurance 
reviews via the Internet; publication of comments re-
garding bus companies via the Internet; publication 
of tourist destination reviews via the Internet; pub-
lication of travel reviews and information via com-
puter and communications networks; publication of  

reviews and information regarding airlines and travel 
agencies via computer and communications net-
works; publication of opinions, scores, ratings, revi-
ews and recommendations regarding all subjects re-
lating to travel via the Internet; publication of infor-
mation regarding travel; publication of Internet di-
rectories regarding travel; publication of online tou-
rist guides [publications]; publication of questions 
and answers regarding travel; publication of online 
travel directories, sorted by dates of travel, airports, 
countries, regions, prices and destinations; provision 
of links to information regarding travel; publication 
of online directories regarding travel; publication of 
online directories regarding travel enabling users to 
search, show, rate and filter flight prices on the basis 
of departure and arrival airport, price, departure and 
arrival time, airline, travel agency, duration of travel, 
the number of stops, ticket class, credit card fees and 
payment systems, the number of permitted pieces of 
travel baggage, user ratings and reviews and other 
available data and parameters; publication of online 
directories enabling users to search and filter by of-
fers, prices, dates, accommodation category, accom-
modation class, number of stars, rooms, services 
available, characteristics of overnight stay, hotel 
chains, topics, users reviews and other available data 
and parameters; publication of online directories 
enabling users to search, show, rate and filter vehicle 
rental offers; publication of online directories enab-
ling users to search, show, rate and filter travel of-
fers; publication of directories relating to travel, with 
travel offers and other information; publication of a 
global flight price directory by cities, airports, coun-
tries, regions, categories of flight and prices via the 
Internet; publication of flight price history and pre-
dictions via the Internet; publication of price history 
and predictions for accommodation, vehicle rental, 
trains, ferries, travel and buses via the Internet; pub-
lication of a forum with travel offers; publication of 
flights, accommodation and travel offers via the In-
ternet; publication of an online forum with travel re-
servations, travel offers and travel products and ser-
vices; publication of travel offers on a map on the 
Internet; online publishing services; publication of 
electronic texts; provision of publications online. 
 

42 – Software upgrading; repair of computer softwa-
re; development of computer programs for others; 
configuration of computer networks via software; 
design and development of computer software; qua-
lity control relating to software; design and develo-
pment of database software; rental of travel softwa-
re; design, maintenance and updating of computer 
software; rental of software to read a database con-
taining price quotations; design and development of 
software for evaluating and calculating data; design 
and development of software for reading, transmi-
tting and organizing data; Provision of temporary 
use online of non-downloadable software for langu-
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ge translation; custom writing of computer prog-
rams, software and codes for creating web pages on 
the Internet; development and creation of computer 
programs for data processing; providing temporary 
use of non-downloadable software for use in the 
creation and publication of online journals and 
blogs; rental of hardware; search engine manage-
ment; search engine services on the Internet with 
specific search options; provision of search engines 
for obtaining data on a global computer networks; 
electronic data storage; temporary electronic storage 
of information and data; design and development of 
systems for the input, output, processing, display 
and storage of data; providing computer facilities for 
the electronic storage of digital data; design and 
development of data storage systems; data compres-
sion for electronic storage; creation and design of 
web-based information indexes for others [informa-
tion technology services]; illustration services (de-
sign); website design; product design; computer de-
sign services; technological services and design rela-
ted to the above; design services for data processing 
systems; design services relating to data processors; 
services for the design of maps; advisory services 
relating to the design of computer programs; design 
of computer hardware; computer system design; de-
sign services relating to document reproduction; de-
sign services relating to the development of compu-
terized systems for data processing; computer rese-
arch services; provision of research services; rese-
arch and development services; advisory services 
relating to technological research; research relating 
to computer programs; weather forecasting; provi-
ding meteorological information; providing meteo-
rological information relating to snow conditions 
and road closures; creation and maintenance of soft-
ware for blogs; hosting of digital content, namely 
online journals and blogs; development of software 
for multimedia data storage and retrieval; provision 
of temporary access to non-downloadable software 
applications via a website; application service provi-
der [ASP], namely hosting of software applications 
of others; installation and personalization of appli-
cation software for computers; providing temporary 
use of online non-downloadable software for impor-
ting and managing data; providing temporary use of 
non-downloadable software enabling the sharing of 
multimedia content and comments among users; pro-
viding temporary use of on-line non-downloadable 
operating software for accessing and using computer 
networks in the cloud; temporary use of online non-
downloadable software for data transmission; provi-
sion of temporary use of online non-downloadable 
software for data management; temporary use of on-
line non-downloadable software for transmitting in-
formation; provision of temporary access to non-
downloadable software for financial analysis and 
production of reports; provision of temporary use of 
online non-downloadable software for creating web-

sites; providing temporary use of on-line non-down-
loadable inventory management software; hosting of 
portable audio files; compilation of computer prog-
rams; compilation of environmental information; 
compilation of web pages for the Internet; compilati-
on of information relating to environmental conditi-
ons; compilation of data processing programs; grap-
hic design for compilation of web pages on the Inter-
net; programming of software for reading, transmi-
tting and organizing data; Hosting of web portals; 
programming of software for portals, chat rooms, 
chat lines and Internet forums; hosting of digital 
content on the Internet; Updating software databa-
ses; development, updating and maintenance of soft-
ware systems and databases; updating of software 
for data processing; installation, maintenance and 
updating of database software; maintenance of data-
bases; creation and maintenance of web sites for ot-
hers; creation, design and maintenance of web pa-
ges; creation and maintenance of websites for mobi-
le telephones; creation, maintenance and upgrading 
of computer software; data collection service regar-
ding air quality; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; computer progra-
mming for data processing; database design; design 
and development of software for importing and ma-
naging data; development of databases; development 
of data processing systems; hosting of databases; 
installation and maintenance of database software; 
programming of software for importing and mana-
ging data; programming of data processing prog-
rams; providing scientific research information and 
results from an online searchable database; Internet 
search engines; providing search engines for obtai-
ning data via communications networks; search en-
gine design services; computer programming for da-
ta processing and communication systems; computer 
programming services for data storage [data ware-
housing]; computer data analysis services; computer 
services concerning electronic data storage; conver-
sion of computer programs and data, other than phy-
sical conversion; conversion of computer programs 
and data (except physical modifications); creation of 
programs for data processing; data backup services; 
electronic information data conversion; analysis of 
large quantities of data and relations between the da-
ta; duplication and data conversion services; data 
reproduction services; data decoding; design and de-
velopment of computer databases; design and deve-
lopment of software for data processing; design and 
development of systems for data input; design and 
development of data recovery software; design servi-
ces relating to data processing tools; development of 
data-processing apparatus; development and main-
tenance of computer database software; development 
of data programs; development of programs for data 
processing; development of software for web; deve-
lopment of software for mobile telephony; provision 
of software for planning travel online enabling users 
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to store tourist routes, travel plans, travel reserva-
tions and data; creation, maintenance, updating and 
provision of online blogs; provision of online blogs; 
search engine management with information relating 
to travel; search engine management with informati-
on relating to travel insurance; search engine mana-
gement with information relating to world currenci-
es; storage of data and information; provision of on-
line reservation systems; provision of online reser-
vation systems relating to accommodation; provision 
of online reservation systems relating to leisure and 
cultural activities; provision of online reservation 
systems relating to travel; provision of online reser-
vation systems relating to the vehicle rental; deve-
lopment of web pages; provision of information re-
garding travel from an online data bank enabling 
searches; search engine management for consulting 
data on a global computer network; engineering ser-
vices relating to data processing; providing tempo-
rary use of online non-downloadable software for 
processing electronic payments; search engine for 
travel offers without need for indicating the destina-
tion; search engine combining offers of different air-
lines; provision of temporary use of online software 
showing the history and predictions of accommoda-
tion prices, vehicle rental, trains, ferries, cruises and 
buses; provision of temporary use of a search engine 
for online travel price comparison services; provisi-
on of temporary use of an online web page enabling 
users to publish their opinions, reviews, ratings, 
comments and recommendations on any subject rela-
ting to travel; provision of temporary use of an In-
ternet or mobile telephone interface showing opini-
ons, reviews, ratings, comments and recommenda-
tions of users concerning travel; provision of tempo-
rary access to an online interface for the manage-
ment of advertising on a global network; provision 
of temporary use of mobile applications for mana-
ging advertising on a global network; provision of 
temporary use of a control panel online showing 
statistical, performance and invoice information; 
provision of temporary use of travel planning mobile 
applications; provision of temporary use of non-
downloadable travel planning software; provision of 
temporary use of a non-downloadable travel plan-
ning web page; provision of temporary use of online 
software for the searching and comparing travel of-
fers; provision of temporary use of online software 
for storing, compiling, managing, filtering and ob-
taining private information; provision of temporary 
use of online software for storing, compiling, mana-
ging, searching, filtering and obtaining information 
relating to travel; provision of temporary use of non-
downloadable auction software regarding transport 
tickets, travel offers, travel products and travel servi-
ces; provision of temporary use of non-downloadab-
le software for searching, comparing and booking 
travel offers; provision of temporary use of compu-
ter software online enabling the filtering of search 

results of flights and prices on the basis of cost, 
times, arrival and departure, airline, travel agency; 
the airport, duration of travel, the number of stops, 
ticket class, credit card fees and payment systems 
and the number of permitted pieces of travel bagga-
ge; provision of temporary use of online software 
enabling filtering of search results of hotels and 
accommodation on the basis of price, dates, catego-
ry, accommodation class, stars, rooms, services avai-
lable, accommodation functions, hotel chains, user 
topics, reviews and comments; provision of tempo-
rary use of translations of web pages; provision of 
temporary use of a forum enabling users to purchase, 
sell and switch travel reservations, travel offers and 
travel products and services; provision of temporary 
use of a price comparison service web page enabling 
users of desktop computers, laptop computers, mo-
bile phones, PDAs, portable data media players and 
mobile devices to search, compare and reserve offers 
relating to travel; provision of temporary use of a 
web-based application program enabling users of 
desktop computers, laptop computers, mobile pho-
nes, PDAs, portable data media players and mobile 
devices to search, compare and reserve offers rela-
ting to travel; provision of temporary use of an In-
ternet search engine enabling users to compare flight 
prices with prices of bus, train, vehicle rental, shared 
vehicles, ferries and private transport services; pro-
vision of temporary use of a search engine enabling 
users to compare travel offers on a map; provision of 
temporary use of online software showing the flight 
price history and predictions; provision of links to 
information regarding travel; provision of automatic 
redirection of users to web pages of selected travel 
providers; provision of temporary use of localized 
versions and translations of web pages; provision of 
temporary use of a forum for the sale of travel of-
fers; provision of temporary use of a travel search 
engine by means of a pre-downloaded mobile appli-
cation; provision of temporary use of a flight price 
comparator by means of a pre-downloaded mobile 
application; provision of temporary use of web-ba-
sed software enabling users to search, compare and 
book flight offers; provision of temporary use of 
web-based software enabling users to search, com-
pare and book accommodation offers; provision of 
temporary use of web-based software enabling users 
to search, compare and book vehicle rental offers; 
provision of temporary use of web-based software 
enabling users to search, compare and book train of-
fers; provision of temporary use of web-based soft-
ware enabling users to search, compare and book 
travel offers; provision of temporary use of travel 
directories via the Internet; provision of temporary 
use of online directories enabling users to search, 
show, rate and filter flight prices on the basis of de-
parture and arrival airport, price, departure and arri-
val time, airline, travel agency, duration of travel, 
the number of stops, credit card fees and payment 
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systems, the number of permitted pieces of travel ba-
ggage, user comments and reviews and other avai-
lable data and parameters; provision of temporary 
use of online directories enabling users to search, 
show, rate and filter accommodation offers on the 
basis of cost, dates, category, accommodation class, 
stars, rooms, services available, accommodation fun-
ctions, hotel chains, user topics, reviews and com-
ments and other available data and parameters; pro-
vision of temporary use of online directories enab-
ling users to search, show, rate and filter vehicle ren-
tal offers; provision of temporary use of online di-
rectories enabling users to search, show, rate and 
filter travel offers; provision of temporary use of di-
rectories relating to travel, with travel offers and ot-
her information; provision of temporary use of an 
online control panel enabling advertisers to show 
statistical and performance information on adverti-
sing, exchange rates, costs per click, costs per purc-
hase, other data relating to advertisements and acco-
unt and invoice information; provision of temporary 
use of an online control panel enabling users to show 
statistical and performance information on sales, ex-
change rates, value per click, costs per purchase, ot-
her data relating to advertisements and account and 
invoice information; provision of temporary use of 
partner network software; provision of a web page 
featuring a flight price search engine; provision of a 
web page featuring a flight search engine; provision 
of a web page featuring a search engine for fares for 
flights, buses, trains and ferries; provision of a web 
page featuring an accommodation search engine; 
provision of a web page featuring a cruise search 
engine; provision of a web page featuring an airport 
car park and airport transfer search engine; design 
and development of search engines; application ser-
vice provider featuring software for application pro-
gramming interface (API) for the integration of 
flight prices and information on flights on web pa-
ges; application service provider featuring software 
for application programming interface (API) for the 
integration of accommodation prices and informati-
on on accommodation on web pages; application 
service provider featuring software for application 
programming interface (API) for the integration of 
prices of trains, buses and ferries and and informa-
tion with respect to web pages; application service 
provider featuring software for application progra-
mming interfaces (API) for the integration of car 
parks in airports and airport transfer prices and cor-
responding information on web pages, application 
service provider featuring software for application 
programming interfaces (API) for the integration of 
cruise prices and information on web pages; applica-
tion service provider featuring software for applica-
tion programming interface (API) for the integration 
of travel insurances and information with respect to 
web pages; application service provider featuring 
software for application programming interface 

(API) for the integration of vehicle rental and shared 
vehicles on web pages; development and adminis-
tration of application programs for the provision of 
multimedia content provided by museums and other 
events venues for use in different types of wireless 
mobile devices; advanced research regarding pro-
ducts in the field of artificial intelligence; develop-
ment, maintenance and updating of a search engine 
of a telecommunications network; development of 
computer software application solutions; provision 
of temporary use of web-based application software 
enabling users of desktop computers, laptop compu-
ters, mobile phones, PDAs, portable data media pla-
yers and mobile devices to search travel, means of 
transport, temporary accommodation, vehicle rental, 
shared vehicles and group travel, airport car parks 
and lists of temporary car parks, airport transfer 
services and travel insurances. 
 

43 – Time share accommodation reservation servi-
ces; agency services for booking temporary acco-
mmodation; accommodation reservation services for 
travelers; reservation of camping accommodation; 
reservation of hotel accommodation; reservation of 
hotel rooms for travelers; reservation of tables in 
restaurants; electronic hotel information services; 
hotel reservation via the Internet; reservation of res-
taurants and food; provision of reviews of restau-
rants and bars; providing information regarding ac-
commodation and accommodation reservation office 
services for travelers; provision of information rela-
ting to restaurants; provision of information relating 
to accommodation reservation; reservation services 
for booking meals; restaurant information services; 
restaurant reservation services; provision of tempo-
rary accommodation; room reservation services; ac-
commodation reservation services provided by travel 
agencies; restaurant reservation services provided by 
travel agencies; hotel accommodation reservation 
services provided by travel agencies; provision of 
access to a data bank containing information regar-
ding accommodation; provision of information in re-
lation to hotels and accommodation; provision of 
information in relation to restaurants, bars and cafe-
terias; providing hotels and temporary accommo-
dation reviews; temporary accommodation rating; 
accommodation ratings; hotel and flight combinati-
ons; holiday accommodation rating; provision of 
comments online regarding restaurants and hotels; 
room reservations. 
 

45 – Compilation of legal information; consultancy 
services relating to legal matters; online social net-
working services; Internet services relating to social 
networks; providing legal information; software li-
censing [legal services]; assignment of licenses re-
garding databases [legal services]; online services on 
social networks accessible via downloadable mobile 
applications; Authentication of information on per-
sonal identity [identity validation services]; provi-
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ding information relating to flight safety; legal infor-
mation services for travelers; provision of legal in-
formation relating to travel; social network regarding 
travel on the Internet, where travelers can share in-
formation and interact with each other; social net-
work services relating to travel enabling travelers to 
solicit and provide suggestions, comments, respon-
ses and recommendations via an online forum; social 
network regarding travel enabling travelers to solicit 
and provide suggestions, comments, responses and 
recommendations via a social network; social net-
work regarding travel enabling travelers to solicit 
and provide suggestions, comments, responses and 
recommendations via desktop computers, laptop 
computers, mobile phones, PDAs, portable data me-
dia players and mobile devices. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106344 A 
(800) 1505371 
(151) 2019 10 31 
(891) 2019 10 31 
(731) adp Gauselmann GmbH 

Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,  
Germany 

(540)  

AFRICAN TALES 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Computer software; coin-operated mechanisms; 
computer and video games software; games software 
in particular for use on any computer platform, inc-
luding electronic entertainment and games consoles; 
computer game programs; video games (software); 
computer games provided through a global computer 
network or supplied by means of multi-media elec-
tronic broadcast or through telecommunications or 
electronic transmission or via the internet; computer 
games, leisure and recreational software, video ga-
mes and computer software, all being provided in 
the form of storage media; programs for operating 
electric and electronic apparatus for games, amuse-
ment and/or entertainment purposes; computer soft-
ware for computer games on the internet; online ga-
mes (software), in particular for online betting ga-
mes, online prize games, online gambling games, 
online games of skill and online casino games; com-
puter software in the form of an app for mobile de-
vices and computers; calculating apparatus in coin-
operated machines and parts for the aforesaid goods; 
electric, electronic, optical or automatic apparatus, 
for identifying data carriers, identity cards and credit 
cards, bank notes and coins; software in particular 
for casino and/or amusement arcade games, for ga-
ming machines and/or slot machines each one with 
or without prize payouts; gaming software that gene-
rates or displays wager outcomes of gaming machi-
nes; operational computer games software; computer 

software for managing of games (game collection); 
computer programs for video games; computer video 
game software. 
 

28 – Games; toys; 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 ro-
ulette tables, roulette wheels; coin-operated automa-
tic gaming machines and gaming machines, in parti-
cular for gaming arcades, with or without a prize pa-
yout; electronic or electrotechnical gaming appara-
tus, automatic gaming machines, gaming machines, 
slot machines operated by coins, tokens, banknotes, 
tickets or by means of electronic, magnetic or bio-
metric storage media, in particular for commercial 
use in casinos and amusement arcades, with or wit-
hout a prize payout; automatic gaming machines and 
gaming machines, in particular for commercial use 
in casinos and gaming arcades, with or without a pri-
ze payout; coin-operated gaming machines and/or el-
ectronic 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, tic-
kets or by means of electronic, magnetic or biome-
tric storage media, in particular for commercial use 
in casinos and gaming arcades, with or without a pri-
ze payout; electronic games; electronic game enter-
tainment 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 adapted for coin-operated auto-
matic amusement machines; apparatus for games 
(including video games), other than adapted for use 
with external screens or monitors only; electropneu-
matic 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 be-
tting offices, connected or unconnected to a compu-
ter network; LCD games consoles; automatic ga-
ming machines; all the aforesaid automatic machines 
operating in networks; apparatus and devices for ac-
cepting and storing money, being fittings for the afo-
resaid automatic machines, included in this class; 
automatic lottery machines. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106345 A 
(800) 1505375 
(151) 2019 10 31 
(891) 2019 10 31 
(731) adp Gauselmann GmbH 

Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,  
Germany 
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(540)  

Clegypt 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Computer software; coin-operated mechanisms; 
computer and video games software; games software 
in particular for use on any computer platform, inc-
luding electronic entertainment and games consoles; 
computer game programs; video games (software); 
computer games provided through a global computer 
network or supplied by means of multi-media elec-
tronic broadcast or through telecommunications or 
electronic transmission or via the internet; computer 
games, leisure and recreational software, video ga-
mes and computer software, all being provided in 
the form of storage media; programs for operating 
electric and electronic apparatus for games, amuse-
ment and/or entertainment purposes; computer soft-
ware for computer games on the internet; online ga-
mes (software), in particular for online betting ga-
mes, online prize games, online gambling games, 
online games of skill and online casino games; co-
mputer software in the form of an app for mobile 
devices and computers; calculating apparatus in co-
in-operated machines and parts for the aforesaid 
goods; electric, electronic, optical or automatic appa-
ratus, for identifying data carriers, identity cards and 
credit cards, bank notes and coins; software in parti-
cular for casino and/or amusement arcade games, for 
gaming machines and/or slot machines each one 
with or without prize payouts; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming 
machines; operational computer games software; co-
mputer software for managing of games (game co-
llection); computer programs for video games; com-
puter video game software. 
 

28 – Games; toys; 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 ro-
ulette tables, roulette wheels; coin-operated automa-
tic gaming machines and gaming machines, in parti-
cular for gaming arcades, with or without a prize pa-
yout; electronic or electrotechnical gaming appara-
tus, automatic gaming machines, gaming machines, 
slot machines operated by coins, tokens, banknotes, 
tickets or by means of electronic, magnetic or bio-
metric storage media, in particular for commercial 
use in casinos and amusement arcades, with or wit-
hout a prize payout; automatic gaming machines and 
gaming machines, in particular for commercial use 
in casinos and gaming arcades, with or without a pri-
ze payout; coin-operated gaming machines and/or el-
ectronic 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, tic-
kets or by means of electronic, magnetic or biomet-
ric storage media, in particular for commercial use in 
casinos and gaming arcades, with or without a prize 
payout; electronic games; electronic game entertain-
ment apparatus and parts thereof; video output game 
machines; drawing apparatus for prize games and lo-
tteries, draws or raffles; housings of metal, plastic 
and/or wood adapted for coin-operated automatic 
amusement machines; apparatus for games (inclu-
ding video games), other than adapted for use with 
external screens or monitors only; electropneumatic 
and electric slot machines with pulling handles (ga-
ming machines); gaming tables, in particular for tab-
le football, billiards, sliding games; flying discs (to-
ys) and darts; gaming machines, namely electric, el-
ectronic or electromechanical apparatus for bingo 
games, lotteries or video lottery games and for be-
tting offices, connected or unconnected to a compu-
ter network; LCD games consoles; automatic ga-
ming machines; all the aforesaid automatic machines 
operating in networks; apparatus and devices for 
accepting and storing money, being fittings for the 
aforesaid automatic machines, included in this class; 
automatic lottery machines. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106346 A 
(800) 1505384 
(151) 2019 10 21 
(891) 2019 10 21 
(731) adp Gauselmann GmbH 

Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,  
Germany 

(540)  

Dark Towers 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Computer software; coin-operated mechanisms; 
computer and video games software; games software 
in particular for use on any computer platform, inc-
luding electronic entertainment and games consoles; 
computer game programs; video games (software); 
computer games provided through a global computer 
network or supplied by means of multi-media elec-
tronic broadcast or through telecommunications or 
electronic transmission or via the internet; computer 
games, leisure and recreational software, video ga-
mes and computer software, all being provided in 
the form of storage media; programs for operating 
electric and electronic apparatus for games, amuse-
ment and/or entertainment purposes; computer soft-
ware for computer games on the internet; online ga-
mes (software), in particular for online betting ga-
mes, online prize games, online gambling games, 
online games of skill and online casino games; com-
puter software in the form of an app for mobile de-
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vices and computers; calculating apparatus in coin-
operated machines and parts for the aforesaid goods; 
electric, electronic, optical or automatic apparatus, 
for identifying data carriers, identity cards and credit 
cards, bank notes and coins; software in particular 
for casino and/or amusement arcade games, for ga-
ming machines and/or slot machines each one with 
or without prize payouts; gaming software that gene-
rates or displays wager outcomes of gaming machi-
nes; operational computer games software; computer 
software for managing of games (game collection); 
computer programs for video games; computer video 
game software. 
 

28 – Games; toys; 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 auto-
matic gaming machines and gaming machines, in 
particular for gaming arcades, with or without a pri-
ze payout; electronic or electrotechnical gaming ap-
paratus, automatic gaming machines, gaming machi-
nes, slot machines operated by coins, tokens, bank-
notes, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commer-
cial 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 (machi-
nes), with or without prizes; housings adapted for 
gaming machines, gaming apparatus and automatic 
gaming machines, operated by means of coins, to-
kens, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commer-
cial use in casinos and gaming arcades, with or wit-
hout a prize payout; electronic games; electronic ga-
me 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 adapted for coin-operated 
automatic amusement machines; apparatus for ga-
mes (including video games), other than adapted for 
use with external screens or monitors only; electro-
pneumatic and electric slot machines with pulling 
handles (gaming machines); gaming tables, in parti-
cular for table football, billiards, sliding games; fly-
ing 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; all the aforesaid automatic ma-
chines operating in networks; apparatus and devices 
for accepting and storing money, being fittings for 

the aforesaid automatic machines, included in this 
class; automatic lottery machines. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106348 A 
(800) 1505398 
(151) 2019 10 28 
(891) 2019 10 28 
(731) Davidoff & Cie SA 

Rue de Rive 2, CH-1200 Genève, Switzerland 
(540) 

AMBITION DRIVES 
PROGRESS 

(591) Black, white  
(511)  
34 – Tobacco, raw or manufactured; tobacco pro-
ducts; tobacco substitutes, for non-medicinal and 
non-curative use; cigarettes; electronic cigarettes; li-
quid nicotine solutions for use in electronic ciga-
rettes; smokers' articles, cigarette lighters; ashtrays; 
matches. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106349 A 
(800) 1505442 
(151) 2019 11 22 
(891) 2019 11 22 
(731) YINGCHANG GROUP CO., LTD. 

DUQIAO, LINHAI, TAIZHOU CITY,  
ZHEJIANG, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.03 
(511) 
9 – Eyeglasses; sunglasses; eyeglass frames; spec-
tacle frames; eyeglass cords; contact lenses; spectac-
le cases; optical glass; spectacle lenses; lens cases. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106350 A 
(800) 1505466 
(151) 2019 08 14 
(891) 2019 08 14 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

4, "Maritsa" Str., "Vranya-Lozen- 
Triugulnika", BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540)  
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(591) Yellow, red, orange, white, black, blue, brown  
and gray 

(531) 27.05.01; 27.05.03; 27.05.25; 29.01.15 
(511)  
9 – Software; computer gaming software; computer 
software packages; computer operating system soft-
ware; computer software, recorded; software drivers; 
virtual reality software; games software; entertain-
ment software for computer games; computer prog-
rams for network management; operating computer 
software for mainframe computers; monitors (com-
puter hardware); computer hardware; apparatus for 
recording images; monitors (computer programs); 
computer game programs; computer programs for 
recorded games; apparatus for recording, transmis-
sion or reproduction of sound or images; communi-
cations servers [computer hardware]; electronic co-
mponents for gambling machines; computer applica-
tion software featuring games and gaming; computer 
software for the administration of on-line games and 
gaming; computer hardware for games and gaming; 
electronic components and computer software for 
gambling, gambling machines, gambling games on 
the Internet and via telecommunication network. 
 

28 – Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; elec-
tronic games; parlor games; gaming chips; gaming 
tables; slot machines [gaming machines]; LCD game 
machines; slot machines and gaming devices; coin-
operated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; equip-
ment for casinos; roulette tables; gaming roulette 
wheels; casino games; gambling machines and amu-
sement machines, automatic and coin-operated; co-
in-operated amusement machines and/or electronic 
coin-operated amusement machines with or without 
the possibility of gain; boxes for coin-operated ma-
chines, slot machines and gaming machines; electro-
nic or electrotechnical amusement machines and ap-
paratus, gaming machines, coin-operated entertain-
ment machines; housings for coin-operated machi-
nes, gaming equipment, gaming machines, machines 
for gambling; electropneumatic and electrical gam-
bling machines (slot machines). 
 

41 – Gambling; services related to gambling; ga-
ming services for entertainment purposes; casino, 
gaming and gambling services; training in the deve-
lopment of software systems; provision of equip-
ment for gambling halls; providing casino equipment 
[gambling]; gaming machine entertainment services; 
providing casino facilities [gambling]; gaming hall 
services; amusement arcade services; games equip-
ment rental; rental of gaining machines; providing 
amusement arcade services; rental of gaming ma-
chines with images of fruits; editing or recording of 
sounds and images; sound recording and video en-
tertainment services; hire of sound reproducing ap-

paratus; provision of gaming equipment for casinos; 
providing of casino facilities; online gambling servi-
ces; casino, gaming and gambling services; provisi-
on of gaming establishments, gaming halls, Internet 
casinos, online gaming services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106351 A 
(800) 1505481 
(151) 2019 08 15 
(891) 2019 08 15 
(731) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu  

"Tuplex-Ukraine" 
vul. Bohdana Khmelnytskoho, 44, m. Kyiv  
01030, Ukraine 

(540)  
 

 
 

(591) White, yellow and blue 
(531) 26.11.03; 27.05.11; 29.01.13 
(511)  
35 – Sales promotion. 
 

37 – Building; repair; installation services. 
 

41 – Education. 
 

42 – Technical project studies; engineering; enginee-
ring drawing; consultancy professional, non-busi-
ness in the design and development of computer har-
dware; construction drafting. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106352 A 
(800) 1505560 
(151) 2019 06 21 
(891) 2019 06 21 
(731) "ROSAIMPEX" OOD 

Tsar Kaloyan 8, BG-4000 Plovdiv,  
Bulgaria 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – Cosmetics and cosmetic preparations; oils for 
cosmetic purposes; cosmetics; cosmetics for perso-
nal use; oils for cosmetic purposes; facial preparati-
ons; cleaner for cosmetic brushes; oils for cosmetic 
purposes; cosmetics containing hyaluronic acid; im-
pregnated cloths for cosmetic use; greases for cos-
metic purposes; tissues impregnated with cosmetics; 
cosmetic preparations for body care; cosmetic kits; 
natural oils for cosmetic purposes; aromatherapy oil; 
perfume oils for the manufacture of cosmetic pre-
parations; scented body lotions and creams; perfu-
med creams; aromatherapy creams; cosmetic lotions; 
baby sun creams; cosmetic creams and lotions; cos-
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metics in the form of creams; shampoo-conditioners; 
hair conditioners; beauty balm creams; aftershave 
balms; hair moisturising conditioners; skin conditio-
ners; balms, other than for medical purposes; beauty 
masks; cosmetic dyes; beauty lotions; beauty se-
rums; cleansing milk for toilet purposes; cosmetic 
nourishing creams; cosmetic moisturisers; night cre-
ams [cosmetics]; toning creams [cosmetic]; cosmetic 
hand creams; face creams for cosmetic use; body 
cream; day creams; mousses [cosmetics]; depilatory 
creams; moisturising creams; suncare lotions; clean-
sing lotions; balms, other than for medical purposes; 
skin lotion; shaving lotion; hair lotions; hand lotions; 
baby lotions; body lotions; sun tan lotion; after-sun 
lotions; hair lotions; scented body lotions; cosmetic 
facial lotions; paint stripping preparations; prepara-
tions for protecting coloured hair; tints for the hair; 
hair colour removers; shampoos for human hair; pre-
parations for cleaning dentures; tooth cleaning pre-
parations; cleaning preparations for personal use; na-
tural cosmetics; organic cosmetics; non-medicated 
cosmetics and toiletry preparations; waterproof suns-
creen. 
 

5 – Medicinal ointments; pharmaceutical lipsalves; 
balms for medical purposes; antibacterial pharma-
ceuticals; medicated lotions; medicated skin lotions; 
pharmaceutical skin lotions; antibacterial hand loti-
ons; foot balms (medicated -); balms for pharmaceu-
tical purposes; balsamic preparations for medical 
purposes; medicated lip balm; herbal creams for me-
dical use; babies' creams [medicated]; creams for de-
rmatological use; skin care creams for medical use; 
body creams for pharmaceutical use; medicated cre-
ams; protective creams (medicated -); body creams 
[medicated]; hydrocortisone creams; night creams 
[medicated]; moisturising creams [pharmaceutical]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106353 A 
(800) 1505561 
(151) 2019 07 19 
(891) 2019 07 19 
(731) VENELIN STOYANOV GEORGIEV 

apartment 13, floor 5, entrance B, 
"Asenovska" street 32, BG-8800 Sliven,  
Bulgaria 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Absorbent cotton; acai powder dietary supple-
ments; acaricides; acetates for pharmaceutical pur-
poses; acids for pharmaceutical purposes; acne tre-
atment preparations; aconitine; adhesive plasters; 
adhesive tapes for medical purposes; adhesives for 
dentures; adjuvants for medical purposes; air puri-
fying preparations; air deodorizing preparations; al-

bumin dietary supplements; albuminous foodstuffs 
for medical purposes; albuminous preparations for 
medical purposes; alcohol for pharmaceutical purpo-
ses; aldehydes for pharmaceutical purposes; algici-
des; alginate dietary supplements; alginates for phar-
maceutical purposes; alkaline iodides for pharma-
ceutical purposes; alkaloids for medical purposes; 
alloys of precious metals for dental purposes; al-
mond milk for pharmaceutical purposes; aloe vera 
preparations for pharmaceutical purposes; alumini-
um acetate for pharmaceutical purposes; amino acids 
for medical purposes; amino acids for veterinary 
purposes; anaesthetics; analgesics; angostura bark 
for medical purposes; animal washes [insecticides]; 
anti-uric preparations; antibacterial soap; antibacte-
rial handwashes; antibiotics; anticryptogamic prepa-
rations; antioxidant pills; antiparasitic preparations; 
antiparasitic collars for animals; antiseptic cotton; 
antiseptics; appetite suppressants for medical purpo-
ses; appetite suppressant pills; aseptic cotton; asth-
matic tea; astringents for medical purposes; babies' 
diapers; babies' diaper-pants; bacterial poisons; bac-
terial preparations for medical and veterinary use; 
bacteriological preparations for medical and veteri-
nary use; balms for medical purposes; balsamic pre-
parations for medical purposes; bandages for dres-
sings; barks for pharmaceutical purposes; bath pre-
parations for medical purposes; bath salts for medi-
cal purposes; bicarbonate of soda for pharmaceutical 
purposes; biocides; biological preparations for medi-
cal purposes; biological preparations for veterinary 
purposes; biological tissue cultures for medical pur-
poses; biological tissue cultures for veterinary pur-
poses; bismuth preparations for pharmaceutical pur-
poses; bismuth subnitrate for pharmaceutical purpo-
ses; blood plasma; blood for medical purposes; bone 
cement for surgical and orthopaedic purposes; bouil-
lons for bacteriological cultures; breast-nursing 
pads; bromine for pharmaceutical purposes; bron-
chodilating preparations; bunion pads; by-products 
of the processing of cereals for dietetic or medical 
purposes; cachets for pharmaceutical purposes; cac-
hou for pharmaceutical purposes; preparations for 
callouses; calomel [fungicide]; camphor oil for me-
dical purposes; camphor for medical purposes; can-
dy, medicated; candy for medical purposes; capsules 
for medicines; carbolineum [parasiticide]; casein 
dietary supplements; castor oil for medical purposes; 
cattle washes [insecticides]; caustic pencils; caustics 
for pharmaceutical purposes; cedar wood for use as 
an insect repellent; cellulose esters for pharmaceu-
tical purposes; cellulose ethers for pharmaceutical 
purposes; cement for animal hooves; charcoal for 
pharmaceutical purposes; chemical conductors for 
electrocardiograph electrodes; chemical contracepti-
ves; chemical preparations for the diagnosis of pre-
gnancy; chemical preparations to treat mildew; che-
mical preparations to treat wheat blight; chemical 
preparations for treating phylloxera; chemical prepa-
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rations for pharmaceutical purposes; chemical prepa-
rations for medical purposes; chemical preparations 
for veterinary purposes; chemical reagents for medi-
cal or veterinary purposes; chemico-pharmaceutical 
preparations; chewing gum for medical purposes; 
chilblain preparations; chinoline for medical purpo-
ses; chloroform; cocaine; cod liver oil; collagen for 
medical purposes; collodion for pharmaceutical pur-
poses; collyrium; compresses; condurango bark for 
medical purposes; solutions for contact lenses; con-
tact lens cleaning preparations; cooling sprays for 
medical purposes; corn rings for the feet; corn re-
medies; cotton for medical purposes; cotton swabs 
for medical purposes; cream of tartar for pharma-
ceutical purposes; creosote for pharmaceutical pur-
poses; croton bark; cultures of microorganisms for 
medical or veterinary use; curare; decoctions for 
pharmaceutical purposes; dental abrasives; dental 
amalgams; dental cements; dental impression mate-
rials; dental lacquer; dental mastics; dental amal-
gams of gold; deodorants, other than for human be-
ings or for animals; deodorants for clothing and tex-
tiles; depuratives; preparations for destroying noxi-
ous animals; preparations for destroying dry rot fun-
gus; preparations for destroying mice; detergents for 
medical purposes; diabetic bread adapted for medi-
cal use; diagnostic preparations for medical purpo-
ses; diagnostic biomarker reagents for medical pur-
poses; diagnostic preparations for veterinary purpo-
ses; diapers for pets; diastase for medical purposes; 
dietary fibre; dietary supplements for animals; die-
tary supplements with a cosmetic effect; dietetic fo-
ods adapted for medical purposes; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use; digestives for pharmaceuti-
cal purposes; digitalin; dill oil for medical purposes; 
disinfectant soap; disinfectants for hygiene purposes; 
disinfectants for chemical toilets; disinfectants; dog 
washes [insecticides]; douching preparations for me-
dical purposes; dressings, medical; drugs for medical 
purposes; elixirs [pharmaceutical preparations]; en-
zyme preparations for medical purposes; enzyme 
preparations for veterinary purposes; enzyme dietary 
supplements; enzymes for medical purposes; enzy-
mes for veterinary purposes; ergot for pharmaceuti-
cal purposes; esters for pharmaceutical purposes; et-
hers for pharmaceutical purposes; eucalyptol for 
pharmaceutical purposes; eucalyptus for pharmaceu-
tical purposes; extracts of hops for pharmaceutical 
purposes; eyepatches for medical purposes; prepara-
tions to facilitate teething; febrifuges; fennel for me-
dical purposes; ferments for pharmaceutical purpo-
ses; first-aid boxes, filled; fish meal for pharmaceu-
tical purposes; flour for pharmaceutical purposes; 
flowers of sulfur for pharmaceutical purposes; fly 
catching paper; fly glue; fly destroying preparations; 
food for babies; formic aldehyde for pharmaceutical 
purposes; freeze-dried food adapted for medical pur-
poses; freeze-dried meat adapted for medical purpo-

ses; frostbite salve for pharmaceutical purposes; fu-
migating 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 purpo-
ses; germicides; glucose for medical purposes; glu-
cose dietary supplements; glycerine for medical pur-
poses; glycerophosphates; greases for medical pur-
poses; greases for veterinary purposes; guaiacol for 
pharmaceutical purposes; gum for medical purposes; 
gurjun balsam for medical purposes; haematogen; 
haemoglobin; haemorrhoid preparations; haemosta-
tic pencils; herbal teas for medicinal purposes; her-
bal extracts for medical purposes; preparations for 
destroying noxious plants; homogenized food adap-
ted for medical purposes; hormones for medical pur-
poses; hydrastine; hydrastinine; hydrated chloral for 
pharmaceutical purposes; hydrogen peroxide for me-
dical purposes; immunostimulants; infant formula; 
insect repellents; insect repellent incense; insecti-ci-
dal animal shampoo; insecticidal veterinary washes; 
insecticides; iodides for pharmaceutical purposes; 
iodine for pharmaceutical purposes; iodoform; Irish 
moss for medical purposes; isotopes for medical pur-
poses; jalap; jujube, medicated; lacteal flour for ba-
bies; larvae exterminating preparations; laxatives; 
lead water; lecithin for medical purposes; lecithin 
dietary supplements; leeches for medical purposes; 
lice treatment preparations [pediculicides]; lime-ba-
sed pharmaceutical preparations; liniments; linseed 
for pharmaceutical purposes; linseed meal for phar-
maceutical purposes; linseed dietary supplements; 
linseed oil dietary supplements; lint for medical pur-
poses; liquorice for pharmaceutical purposes; lotions 
for pharmaceutical purposes; lotions for veterinary 
purposes; lupulin for pharmaceutical purposes; mag-
nesia for pharmaceutical purposes; malt for pharma-
ceutical purposes; malted milk beverages for medi-
cal purposes; mangrove bark for pharmaceutical pur-
poses; medical preparations for slimming purposes; 
medicated eye-washes; medicated animal feed; me-
dicated dentifrices; medicated after-shave lotions; 
medicated shampoos; medicated toiletry preparati-
ons; medicated hair lotions; medicated dry sham-
poos; medicated shampoos for pets; medicated soap; 
medicated massage candles; medicinal alcohol; me-
dicinal mud; medicinal infusions; medicinal tea; me-
dicinal oils; medicinal herbs; medicinal roots; me-
dicinal drinks; medicinal hair growth preparations; 
medicine cases, portable, filled; medicines for alle-
viating constipation; medicines for dental purposes; 
medicines for human purposes; medicines for veteri-
nary purposes; melissa water for pharmaceutical pur-
poses; menthol; mercurial ointments; preparations of 
microorganisms for medical or veterinary use; milk 
ferments for pharmaceutical purposes; milk sugar for 
pharmaceutical purposes; milking grease; mineral 
waters for medical purposes; mineral water salts; mi-
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neral food supplements; mint for pharmaceutical 
purposes; moleskin for medical purposes; mothproo-
fing preparations; mothproofing paper; moulding 
wax for dentists; mouthwashes for medical purposes; 
mud for baths; mustard oil for medical purposes; 
mustard for pharmaceutical purposes; mustard plas-
ters; myrobalan bark for pharmaceutical purposes; 
napkins for incontinents; narcotics; nervines; nicoti-
ne gum for use as an aid to stop smoking; nicotine 
patches for use as aids to stop smoking; nutraceutical 
preparations for therapeutic or medical purposes; 
nutritional supplements; nutritive substances for 
microorganisms; oil of turpentine for pharmaceutical 
purposes; ointments for pharmaceutical purposes; 
opiates; opium; opodeldoc; opotherapy 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; pedi-
culicidal shampoos; pepsins for pharmaceutical pur-
poses; peptones for pharmaceutical purposes; pesti-
cides; petroleum jelly for medical purposes; pharma-
ceutical preparations; pharmaceutical preparations 
for treating sunburn; pharmaceutical preparations for 
skin care; pharmaceutical preparations for treating 
dandruff; pharmaceuticals; phenol for pharmaceuti-
cal purposes; phosphates for pharmaceutical purpo-
ses; phytotherapy preparations for medical purposes; 
plant extracts for pharmaceutical purposes; poisons; 
pollen dietary supplements; pomades for medical 
purposes; porcelain for dental prostheses; potassium 
salts for medical purposes; poultices; powder of 
cantharides; powdered milk for babies; pre-filled sy-
ringes for medical purposes; propolis for pharma-
ceutical purposes; propolis dietary supplements; pro-
tein dietary supplements; protein supplements for 
animals; purgatives; pyrethrum powder; quassia for 
medical purposes; quebracho for medical purposes; 
quinine for medical purposes; quinquina for medical 
purposes; radioactive substances for medical purpo-
ses; radiological contrast substances for medical pur-
poses; radium for medical purposes; rat poison; rea-
gent paper for medical purposes; reagent paper for 
veterinary purposes; preparations for reducing sexu-
al activity; remedies for foot perspiration; remedies 
for perspiration; repellents for dogs; rhubarb roots 
for pharmaceutical purposes; royal jelly for phar-
maceutical purposes; royal jelly dietary supple-
ments; rubber for dental purposes; salts for mineral 
water baths; salts for medical purposes; sanitary pan-
ties; sanitary tampons; sanitary towels; sarsaparilla 
for medical purposes; scapulars for surgical purpo-
ses; sea water for medicinal bathing; sedatives; se-
men for artificial insemination; serotherapeutic me-
dicines; serums; personal sexual lubricants; sexual 
stimulant gels; siccatives [drying agents] for medical 
purposes; slimming pills; slug exterminating prepa-
rations; smelling salts; smoking herbs for medical 

purposes; sodium salts for medical purposes; soil-
sterilizing preparations; solvents for removing adhe-
sive plasters; soporifics; starch for dietetic or phar-
maceutical purposes; stem cells for medical purpo-
ses; stem cells for veterinary purposes; sterilizing 
preparations; steroids; stick liquorice for pharmaceu-
tical purposes; strychnine; styptic preparations; su-
gar for medical purposes; sulfonamides [medicines]; 
sulfur sticks [disinfectants]; sunburn ointments; sup-
positories; surgical dressings; surgical implants com-
prised of living tissues; surgical glues; syrups for 
pharmaceutical purposes; tanning pills; tartar for 
pharmaceutical purposes; teeth filling material; the-
rapeutic preparations for the bath; thermal water; 
thymol for pharmaceutical purposes; tincture of io-
dine; tinctures for medical purposes; tissues impre-
gnated with pharmaceutical lotions; tobacco extracts 
[insecticides]; tobacco-free cigarettes for medical 
purposes; tonics [medicines]; preparations of trace 
elements for human and animal use; transplants [li-
ving tissues]; preparations for the treatment of burns; 
turpentine for pharmaceutical purposes; vaccines; 
vaginal washes for medical purposes; vermifuges; 
vermin destroying preparations; vesicants; veterinary 
preparations; vine disease treating chemicals; vita-
min preparations; vitamin supplement patches; vul-
nerary sponges; wadding for medical purposes; wart 
pencils; wheat germ dietary supplements; yeast for 
pharmaceutical purposes; yeast dietary supplements. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106354 A 
(800) 1505627 
(151) 2019 10 22 
(891) 2019 10 22 
(731) Running World Cup Limited 

5 Dashwood Lang Road, Bourne Business  
Park, Weybridge KT15 2HJ, United Kingdom 

(540)  
 

 
 

(591) Black, red 
(531) 09.09.15; 26.04.05; 26.04.16; 26.04.18;  

27.05.01; 27.05.09; 27.05.15; 29.01.13 
(511)  
25 – Clothing, footwear and headgear. 
 

41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; arranging, conduc-
ting and organizing activities, events, and compe-
titions for sporting, recreational or entertainment 
purposes; provision of on-line electronic publicati-
ons relating to running, sporting activities and 
events; publishing of electronic newsletters relating 
to running, sporting activities and events; informati-
on, consultancy and advice relating to all of the afo-
resaid services. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 106355 A 
(800) 1505635 
(151) 2019 08 20 
(891) 2019 08 20 
(731) YALONG INTELLIGENT EQUIPMENT  

GROUP CO., LTD. 
Yongjia Industrial Park, Wenzhou, 325000  
Zhejiang, China 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 28.03 
(511)  
9 – Electronic publications, downloadable; teaching 
apparatus; apparatus and instruments for physics; fu-
rniture especially made for laboratories; demonstra-
ting instruments for physics; frequency meters; high-
frequency apparatus; set of electric checking and tes-
ting apparatus; epidiascopes; computers; meters; au-
tomatic gauge; measures; integrated circuits; slides 
[photography]; signal lanterns; power distribution or 
control machines and apparatus for power station; 
teaching projection lamp. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106356 A 
(800) 1505688 
(151) 2019 08 08 
(891) 2019 08 08 
(731) adp Gauselmann GmbH 

Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,  
Germany 

(540)  

Zonic 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Computer software; coin-operated mechanisms; 
computer and video games software; games software 
in particular for use on any computer platform, inc-
luding electronic entertainment and games consoles; 
computer game programs; video games (software); 
computer games provided through a global computer 
network or supplied by means of multi-media elec-
tronic broadcast or through telecommunications or 
electronic transmission or via the internet; computer 
games, leisure and recreational software, video ga-
mes and computer software, all being provided in 
the form of storage media; programs for operating 
electric and electronic apparatus for games, amuse-
ment and/or entertainment purposes; computer soft-
ware for computer games on the internet; online ga-
mes (software), in particular for online betting ga-
mes, online prize games, online gambling games, 
online games of skill and online casino games; com-

puter software in the form of an app for mobile de-
vices and computers; calculating apparatus in coin-
operated machines and parts for the aforesaid goods; 
electric, electronic, optical or automatic apparatus, 
for identifying data carriers, identity cards and credit 
cards, bank notes and coins; software, in particular 
for casino and/or amusement arcade games, for ga-
ming machines and/or slot machines, each one with 
or without prize payouts; games software that gene-
rates or displays wager outcomes of slot machines; 
operational computer games software; computer sof-
tware for managing of games (game collection); co-
mputer programs for video games; computer video 
game software. 
 

28 – Games; toys; 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 ro-
ulette tables, roulette wheels; coin-operated automa-
tic gaming machines and gaming machines, in par-
ticular for gaming arcades, with or without a prize 
payout; electronic or electrotechnical gaming appa-
ratus, automatic gaming machines, gaming machi-
nes, slot machines operated by coins, tokens, bank-
notes, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commer-
cial 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 (machi-
nes), with or without prizes; housings adapted for 
gaming machines, gaming apparatus and automatic 
gaming machines, operated by means of coins, to-
kens, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commer-
cial use in casinos and gaming arcades, with or wit-
hout a prize payout; electronic games; electronic 
game entertainment apparatus and parts thereof; vi-
deo output game machines; drawing apparatus for 
prize games and lotteries, draws or raffles; housings 
of metal, plastic and/or wood adapted for coin-
operated automatic amusement machines; apparatus 
for games (including video games), other than adap-
ted for use with external screens or monitors only; 
electropneumatic and electric slot machines with pu-
lling handles (gaming machines); gaming tables, in 
particular for table football, billiards, sliding games; 
flying discs (toys) and darts; gaming machines, na-
mely electric, electronic or electromechanical appa-
ratus for bingo games, lotteries or video lottery ga-
mes and for betting offices, connected or unconnec-
ted to a computer network; LCD games consoles; 
automatic gaming machines; all the aforesaid auto-
matic machines operating in networks; apparatus and 
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devices for accepting and storing money, being fi-
ttings for the aforesaid automatic machines, included 
in this class; automatic lottery machines. 
 

41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; rental of automatic 
slot machines and entertainment machines for casi-
nos; arranging and conducting games; gambling; 
operating lotteries; provision of non-downloadable 
games on the Internet, featuring online and being ap-
plications for smartphones; games services provided 
online from a computer network; provision of enter-
tainment and/or educational content for apps for 
mobile devices and computers; conducting quizzes 
by means of smartphone applications; providing ca-
sino facilities (gambling), betting services; gaming 
services, amusement arcade services, on-line casino 
and betting services; gambling services via the in-
ternet; providing an online library services which 
feature downloadable games over a global computer 
network. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106358 A 
(800) 1505743 
(151) 2019 09 11 
(891) 2019 09 11 
(731) BRUT 

51 rue Vivienne, F-75002 PARIS, France 
(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 24.17.01; 24.17.02; 27.05.17 
(511)  
9 – Electronic publications; digital publications; 
downloadable publications; downloadable digital 
content and other downloadable electronic data; 
audio and video cassettes, discs and any other re-
cording media; CD-ROMs; interactive CDs; DVDs; 
multimedia and entertainment software applications; 
application software for streaming audio-visual (mu-
lti)media content via the Internet; photographic ap-
paratus and instruments; cinematographic cameras; 
optical apparatus and instruments; apparatus and ins-
truments for checking (supervision); teaching appa-
ratus and instruments; sound recording apparatus; 
sound transmitting apparatus; sound reproduction 
apparatus; image recording apparatus; image trans-
mission apparatus; image reproduction apparatus; di-
gital recording media; data processing equipment; 
computers; electronic tablets; smartphones; electro-
nic book readers; game software; software; computer 
peripheral devices. 
 

25 – Clothing; underwear; footwear; headwear. 
 

35 – Advertising; business consultancy, promotion 
and marketing; business and advertising services, 

namely media plan establishment services and media 
space purchase on behalf of third parties; creation of 
advertising; arranging and placing advertisements 
for others; promoting the goods and services of 
others through the distribution of video advertising 
on the Internet; arranging and implementation of 
blueprints and media and advertising concepts; orga-
nization and promotion of shows, events and exhi-
bitions for commercial and advertising purposes; 
provision and rental of advertising space; rental of 
advertising time on all communication media. 
 

38 – Electronic and digital transmission and retrans-
mission of sounds, images, documents, messages, 
data, webcasting, audio and video broadcasts in the 
field of general news and business, namely business, 
finance, entertainment, sports, culture, education, 
new technologies, environment, food, well-being, 
fashion and travel; telecommunications via national 
and international networks (Internet); information on 
telecommunications; communications by computer 
terminals; communications by fiber-optic networks; 
radio communications; telephone communications; 
online communication services; provision of access 
to global computer networks; provision of access to 
online forums; provision of access to databases; 
press agencies; rental of telecommunication appara-
tus; radio program broadcasting; television program 
broadcasting; teleconferencing services; videocon-
ferencing services; electronic messaging services; 
rental of access time to global computer networks. 
 

41 – Reporters services in the form of news analysis 
[updates] and news commentary in the field of ge-
neral business, namely, business, finance, entertain-
ment, sports, culture, education, new technologies, 
environment, food, well-being, fashion and travel; 
news reporting services; publication of newspapers 
online; entertainment via webcasts (video broadcas-
ting of events on the Internet) and podcasts (broad-
casting of audio creation on events on the Internet); 
production of sound, images, motion pictures, docu-
ments, messages and data in the field of information 
and general business, namely business, finance, en-
tertainment, sports, culture, education, new techno-
logies, environment, food, well-being, fashion and 
travel; organization of events, colloquiums, semi-
nars, cultural events and festivals; organization of fi-
nancial and cultural, educational or entertainment 
competitions; photo production, video editing, pro-
duction of films and documentaries, editing of wri-
tten texts; education; training; entertainment; spor-
ting and cultural activities; entertainment informa-
tion; provision of educational information; vocatio-
nal retraining; provision of recreational facilities; 
publication of books; book lending; rental of sound 
recordings; rental of television sets; rental of stage 
scenery; photography services; organization and 
conducting of lotteries; organization and conducting 
of colloquiums; organization and conducting of con-
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ferences; organization and conducting of congresses; 
organization of exhibitions for cultural or educatio-
nal purposes; booking of tickets for shows; game 
services provided online from a computer network; 
electronic publication of books and journals online; 
electronic desktop publishing; publication of video, 
audio and multimedia entertainment via digital dis-
plays, digital display panels or interactive screens. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106387 A 
(800) 239091 
(151) 1961 01 07 
(891) 2019 12 03 
(731) Langnese Honig GmbH & Co. KG 

Hammoorer Weg 25, 22941 Bargteheide,  
Germany 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511) 
5 – Purified honey for medicinal and pharmaceutical 
purposes, fennel honey, honey-based ointment. 
 

30 – Honey, artificial honey, Turkish honey, vinegar 
based on honey clippings, spices for gingerbread. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106393 A 
(800) 1257701 
(151) 2014 11 14 
(891) 2019 07 03 
(731) YAŞAR BALTACI 

Akçaburgaz Mahallesi, 93., Sokak No:5,  
Esenyurt – İstanbul, Turkey 

(540)  
 

 
 

(591) The colors green and white are the feature of  
the mark 

(531) 25.03.01; 29.01.12 
(511)  
6 – Ores of non-precious metal, common metals and 
their alloys and semi-finished products made of the-
se materials, goods and materials of common metal 
used for storage, wrapping, packaging, sheltering 
and building purposes, containers of metal (storage, 
transport), fences and transportable buildings made 
of metal, ladders of metal, goods of common metal 
for filtering and sifting purposes, included in this 
class, doors, windows, shutters, jalousies and their 
cases and fittings of metal, non-electric cables and 
wires of metal, ironmongery, small hardware of me-

tal, ventilation ducts, vents, vent covers, pipes, chim-
ney caps, manhole covers, grilles of metal for ven-
tilation, heating, sewage, telephone, underground el-
ectricity and air conditioning installations, metal pa-
nels or boards (non-luminous and non-mechanical) 
used for signalling, route showing, publicity pur-
poses, signboards of metal, advertisement columns 
of metal, signaling panels of metal, pipes of metal 
for transportation of liquids and gas and their metal 
fittings, valves of metal, drilling pipes of metal, sa-
fes (strong boxes) of metal, metal railway materials, 
bollards of metal, floating docks of metal, mooring 
buoys of metal, anchors, metal moulds for casting, 
other than machine parts, works of art made of co-
mmon metals or their alloys, metal closures, bottle 
caps of metal, metal poles, metal pallets and metal 
ropes for lifting, loading and transportation purpo-
ses; metal hangers, ties, straps, tapes and bands used 
for load-lifting and load-carrying. 
 

7 – Machines, machine tools and industrial robots 
for processing and shaping wood, metals, glass, plas-
tics and minerals, construction machines and robotic 
mechanisms (machines) for use in construction, lif-
ting, loading and transmission machines and robotic 
mechanisms (machines) for lifting, loading and tran-
smission purposes, machines and robotic mecha-
nisms (machines) for use in agriculture and animal 
breeding, machines and robotic mechanisms (ma-
chines) for processing cereals, fruits, vegetables and 
food, engines and motors, other than for land vehic-
les, parts and fittings therefore; parts of land vehicle 
motors and engines, included in this class, 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, auto-
matic spray guns for paint, electric punching machi-
nes and guns, electric adhesive tape dispensers (ma-
chines), 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, elec-
tric welding machines, industrial robots (machines) 
with the abovementioned functions, printing machi-
nes, packaging machines, filling, plugging and sea-
ling machines, labellers (machines), sorting machi-
nes, industrial robots (machines) with the abovemen-
tioned functions, machines for textile processing, 
sewing machines, industrial robots (machines) with 
the abovementioned functions, pumps other than 
parts of machines or engines, electric kitchen ma-
chines for chopping, grinding, crushing, mixing and 
mincing foodstuff, washing machines, laundry was-
hing machines, dishwashers, spin driers (not heated), 
electric cleaning machines for cleaning floors, car-
pets or floorings, vacuum cleaners and parts thereof. 
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19 – Sand, gravel, crushed stone, asphalt, bitumen, 
cement, gypsum for use in construction, road cons-
truction, repair and covering work, building materi-
als (as finished products) made of concrete, gypsum, 
clay, potters' clay, natural or artificial stone, wood, 
plastics and synthetic materials for building, cons-
truction, road construction purposes, included in this 
class; non-metallic building materials, non-metallic 
transportable buildings, poles not of metal, barriers 
not of metal, doors and windows of wood and synt-
hetic materials, traffic signs not of metal, non-lumi-
nous and non-mechanical, for roads, monuments and 
statuettes of stone, concrete and marble, natural and 
synthetic surface coatings in the form of panels and 
sheets, being building materials; heat adhesive synt-
hetic surface coating, being building materials; bitu-
men cardboard coatings for roofing; bitumen coating 
for roofing, building glass, prefabricated swimming 
pools not of metal (structures), aquarium sand. 
 

37 – Construction services, rental of construction 
machines and equipment, cleaning services for buil-
dings (interior and exterior), public areas, industrial 
premises; disinfecting, vermin exterminating servi-
ces, other than for agriculture, rental of cleaning ma-
chines and equipment, vehicles service stations for 
land vehicles, maintenance, repair and refueling of 
land vehicles, vehicles service stations for marine 
vehicles, maintenance, repair and refueling of mari-
ne vehicles, repair and maintenance of air vehicles, 
upholstering, repair and restoration of furniture, ins-
tallation, 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, clock and watch repair, 
mining services and mining extraction, repair of 
shoes, bags and belts. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106396 A 
(800) 1399854 
(151) 2017 09 19 
(891) 2019 12 05 
(731) POWER OF WARRIOR FOODS, INC 

35810 Graystone Drive, ABBOTSFORD  
BC V3G 1K7, Canada 

(540) 

 
(591) Red, light-brown, dark-brown, yellow, white  

and black 

(531) 02.01.01; 02.01.04; 03.07.19; 27.05.10;  
29.01.14 

(511)  
32 – Energy drinks. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106405 A 
(800) 1498249 
(151) 2019 05 10 
(891) 2019 05 10 
(731) READBOY EDUCATIONAL  

TECHNOLOGY CO., LTD 
Changmingshui Industrial Park,  Wuguishan  
Town,  Zhongshan City,  528400 Guangdong 
Province, China 

(540) 
 

 
 

(591) Red 
(531) 27.05.02; 29.01.01 
(511)  
9 – Smart watch (data processing); smart glasses 
(data processing); computer programs (downloadab-
le software); wearable motion tracker; intelligent 
mobile phone; mobile phone; electronic book reader; 
learning machine; e-learning machine; electronic 
sound reproduction device for audio books. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106444 A 
(800) 1506477 
(151) 2019 08 09 
(891) 2019 08 09 
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE  

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
15 Temmuz Mah. Camiyolu Cad. No.50,  
K.2 Güneşli Bağcılar, İstanbul, Turkey 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes, chemical preparations for medical 
purposes, dietary supplements, including those adap-
ted for medical purposes, dietary supplements for 
slimming purposes, food for babies, herbs and herbal 
beverages adapted for medicinal purposes, dental 
preparations and articles, sanitary preparations for 
medical use, hygienic pads, hygienic tampons, plas-
ters, materials for dressings, diapers, including those 
made of paper and textiles, preparations for destro-
ying vermin, fungicides, herbicides, deodorants, ot-
her than for human beings or for animals, air deodo-
rising preparations, disinfectants, antiseptics, deter-
gents for medical purposes. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 106445 A 
(800) 1506478 
(151) 2019 08 09 
(891) 2019 08 09 
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE  

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
15 Temmuz Mah. Camiyolu Cad. No.50, 
K.2 Güneşli Bağcılar, İstanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes, chemical preparations for medical 
purposes, dietary supplements, including those adap-
ted for medical purposes, dietary supplements for 
slimming purposes, food for babies, herbs and herbal 
beverages adapted for medicinal purposes,dental 
preparations and articles, sanitary preparations for 
medical use, hygienic pads, hygienic tampons, plas-
ters, materials for dressings, diapers, including those 
made of paper and textiles, preparations for destro-
ying vermin, fungicides, herbicides, deodorants, ot-
her than for human beings or for animals, air deodo-
rising preparations, disinfectants, antiseptics, deter-
gents for medical purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106456 A 
(800) 1506814 
(151) 2019 10 02 
(891) 2019 10 02 
(731) ABUS August Bremicker Söhne KG 

Altenhofer Weg 25, 58300  
Wetter/Volmarstein, Germany 

(540)  

ABUS 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Scientific apparatus and instruments for research 
in laboratories and as laboratory equipment; nau-
tical, surveying, photographic, cinematographic, op-
tical, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conduc-
ting, switching, transforming, accumulating, regula-
ting or controlling electricity; electric and electronic 
monitoring apparatus, in particular alarm installati-
ons and parts therefor, fire alarm installations, video 
surveillance installations; remote control apparatus; 
electric anti-theft alarms; alarms and electric lock-
sets; smart home devices for building and home au-
tomation; perimeter monitoring apparatus; cameras; 
fire alarms; water detectors; smoke alarms; motion 
sensor; glass breakage detectors; vibration detectors; 
access control installations; electronic locking and 

unlocking systems; electric and electronic locks and 
parts therefor; electric and electronic keys; locks 
comprising fingerprint readers; locks comprising 
biometric fingerprint scanners; biometric access con-
trol systems; facial recognition apparatus; vein pa-
ttern recognition apparatus; gesture control appara-
tus; speech recognition apparatus; movement pattern 
recognition apparatus; wireless locks; electric and 
electronic door controllers; radiocommunication ap-
paratus; telephony apparatus; integrated circuits; ma-
gnetic encoders; apparatus for the recording, trans-
mission and reproduction of data, sound or images; 
data-processing equipment and computers; periphe-
rals adapted for use with computers; magnetic data 
media; encoded magnetic cards; smart cards; smoke 
detectors; peepholes [magnifying lenses] for doors; 
electronic speech and relay modules; programming 
apparatus; panic buttons; magnetic contacts; switch 
contacts; storage batteries; electric cables and distri-
butors; programs for data processing equipment; sof-
tware (recorded), in particular for video surveillance 
apparatus, alarm apparatus and locking systems; 
home and building automation software; application 
software for mobile devices; computer software for 
mobile applications that enable interaction and inter-
face between vehicles and mobile devices; cloud 
computing software; mobile apps; computer softwa-
re for interpreting fingerprints or palm prints; facial 
recognition, vein pattern recognition, gesture cont-
rol, voice recognition and movement pattern recog-
nition software; software for electronic lock and ac-
cess control device data transmission via a global 
computer network, by wireless telephone network, 
or by radio transmission; software for downloading 
application programs and for remote programming, 
control, monitoring, and management of electronic 
locks and access devices via global computer net-
work, wireless telephone network or radio transmis-
sion; software for smart home devices for building 
and home automation; software for programming, 
controlling, monitoring and managing electronic 
locks and access control apparatus; programs and 
software (recorded) for data processing equipment, 
namely for home video surveillance apparatus, home 
alarm apparatus, home locking systems and house 
automation; downloadable software, namely for ho-
me video surveillance apparatus, home alarm appa-
ratus and home locking systems and house automa-
tion, in particular apps for lighting, alarm and home 
automation, lights, windows, gates, doors, locks and 
systems consisting of the aforesaid goods; mobile 
phone applications enabling the purchase, sale, ma-
nagement and viewing of digital assets; computer 
software in the fields of distributed ledgers, namely 
blockchain, and ledgers of transactions involving 
digital currency, virtual currency, and digital assets; 
downloadable media, including downloadable image 
files, downloadable graphics for mobile phones; 
downloadable representations of digital assets; pro-
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tection devices for personal use against accidents; 
protective clothing; head protection; fire extinguis-
hers; fire-extinguishing sprays; sensors and detec-
tors, including for roller blinds; movement, presen-
ce, brightness, temperature and gas sensors based on 
semiconductors, infrared waves, radio and/or mirc-
rowaves and electronic analysis and signalling ap-
paratus therefor; distance measuring apparatus and 
sensors; commutators; finger switches; key switches; 
switches for garage door drives, door drives, swing 
gate drives, sliding door drives, sectional gate drives, 
rolling gate drives, external gate drives or articulated 
arm drives; roller shutter switches; awning switches; 
encoded switches; wireless encoded switches; light 
switches; radio receiving tuners; time switches, au-
tomatic; transmitters; wireless transmitters; electrical 
transmitters; optical transmitters; transmitters for 
transmitting signals to garage door drives, door dri-
ves, swing door drives, sliding door drives, sectional 
gate drives, rolling gate drives, external gate drives 
or articulated arm drives; electric, electronic, thermal 
and programmable controllers; electrical controls for 
roller blinds; antennas; sockets, plugs and other con-
tacts [electric connections]; radio-controlled sockets; 
window contacts (electric); transducers; radio cont-
rols; smart home controllers; controllers for house-
hold apparatus or kitchen apparatus; controllers for 
household technology; electronic installations for 
light, alarm and house automation, included in this 
class; photovoltaic apparatus and installations for ge-
nerating solar electricity; sensors for automatically 
tracking the sun's position; industrial automation 
controllers; electrically operated converters; light 
diodes; signalling lights; flameless light-emitting 
diodes. 
 

11 – Lighting lamps; electric lamps; LED lamps; 
lamps; lamps for electrical installations; halogen 
lamps; projector lamps; safety lamps; illuminant 
lamps for projectors; reading lights; electrical lamps 
for indoor lighting; lamps for outdoor use; stro-
boscopic lamps [light effects]; strobe lights [light 
effects]; fluorescent lamps; solar lamps; portable 
lamps [for illumination]; LED safety lamps; portable 
hand lamps [for illumination]; solar powered lamps; 
full spectrum light sources [other than for photo-
graphic or medical use]; electric night lights; floor 
lamps; street lamps; reflector lamps; lamps for ve-
hicle lighting; motor vehicle lamps; lamps for direc-
tional signals of automobiles; turn sign-board lamps 
for motor vehicles; luminaires; LED luminaires; 
LED lighting fixtures; recessed lights; electrically 
operated lighting apparatus and accumulator lamps; 
lights for vehicles; bicycle lights; motorcycle lights; 
vehicle lighting and lighting reflectors; helmet 
lights; light emitting diode lights for automobiles; 
emergency lighting; lamps for emergency lighting; 
emergency lighting with single batteries; fixed gene-
ral-purpose lights; fixed garden lights; portable ge-

neral-purpose lights; portable lights for children; 
electric hand lamps [other than for photographic 
use]; built-in floor lights; security lighting incorpo-
rating a movement activated sensor; security lighting 
incorporating an infra-red activated sensor; LED 
landscape lights; lighting being for use with security 
systems; opaque casings for lights; luminous house 
numbers; lamp holders; lamp glasses; lamp reflec-
tors; lamp holders; lamp shades; filters for use with 
lamps; bases adapted for the mounting of lamps; di-
rection indicators for cycles (lamps for -); reflectors 
for vehicles; vehicle headlamps; headlamps for use 
on motor cycles; headlamps for use on cycles; search 
lights; spot lights for household illumination; elec-
tric lighting devices; light bulbs, electric; incandes-
cent lamps; LED light bulbs; filament lamps for hou-
sehold use and similar general lighting purposes; ha-
logen light bulbs; fluorescent lamp tubes; fluorescent 
luminaires for architectural lighting; fluorescent lu-
minaires for stage lighting; flourescent electric light 
bulbs; electric torches; LED flashlights; solar powe-
red torches; flashlights utilising electric rechargeable 
devices; light sources of electro luminescence; self-
luminous light sources; light sources [other than for 
photographic or medical use]; LED light strips; LED 
candles; LED lighting assemblies for illuminated 
signs; light-emitting diodes [LED] lighting appara-
tus; bicycle dynamo lights; night lights [other than 
candles]; electric fairy lights; industrial lighting fix-
tures; outdoor electrical lighting fixtures; lighting el-
ements for buildings; indoor electrical lighting fix-
tures; lighting fixtures for commercial use; lighting 
fixtures for household use. 
 

36 – Insurance underwriting; insurance and financial 
affairs relating to legal assistance, fraud, robbery, 
theft, violence, price protection, health, healthcare 
and hospital stays; insurance and financial affairs re-
lating to electrical engineering, plumbing, locksmit-
hing, pest control and relating to air conditioning 
installations, and with regard to breakdown services, 
car breakdowns, rental of cars, rental of vehicles and 
travel using vehicles; underwriting of motor accident 
insurance; financial affairs; monetary affairs; lea-
sing, financing and insurance relating to security so-
lutions; processing of electronic payments; proces-
sing payments for the purchase of goods and ser-
vices via an electronic communications network; 
bank card, credit card, debit card and electronic pay-
ment card services; processing payments made by 
charge cards. 
 

38 – Telecommunications; providing of access to 
apps, in particular mobile apps (computer software); 
providing access to data on the Internet; providing 
access to electronic databases; providing access to 
connectivity services and access to electronic com-
munications networks for the transmission or recep-
tion of digital files and in particular audio, image or 
multimedia content on the Internet; providing access 
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to websites having digital files; transmission of digi-
tal files via telecommunications installations; provi-
ding telecommunications connections to the Internet 
or databases; providing access to communications 
networks for transmission or reception of computer 
software and applications on the Internet; e-mail 
services; delivery of messages by electronic trans-
mission; wireless data messaging services, particu-
larly services that enable a user to send and/or re-
ceive messages through a wireless data network; 
transmission and reception of voice communication 
services; broadcasting or transmission of streamed 
and downloadable digital audio and video content 
via computer and telecommunications networks; in-
formation and advisory services relating to the afo-
resaid included in this class. 
 

42 – Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; design and deve-
lopment of software in the field of mobile applica-
tions; hosting of mobile applications; cloud compu-
ting; cloud hosting provider services; design and 
development of operating software for accessing and 
using a cloud computing network; programming of 
operating software for accessing and using a cloud 
computing network; application service provider 
[asp], namely, hosting computer software applica-
tions of others; consultancy in relation to interior 
design, or construction planning; consultancy in re-
lation to software for home video surveillance appa-
ratus, home alaram apparatus and home alarm ins-
tallations as well as home locking systems; design 
services for the interior of buildings; planning (de-
sign) of domestic and security technology; informa-
tion provided online by means of a computerised 
system in the field of domestic and security techno-
logy; technical consultancy with regard to fire pro-
tection, security; technical advice in connection with 
energy-saving measures; technical planning and con-
sulting in the field of light engineering; certification 
in relation to lighting, domestic and security techno-
logy, and locking technology; rental of computer 
systems; rental of storage area of computer servers; 
rental of memory space on servers via communica-
tion networks; providing on-line non-downloadable  
application software via communication networks; 
designing, production and maintenance of computer 
programs; computer rental; providing non-downloa-
dable software; providing non-downloadable compu-
ter programs for administration of electronic pay-
ment settlement systems. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106457 A 
(800) 1506823 
(151) 2019 11 14 
(891) 2019 11 14 

(731) Colgate-Palmolive Company 
300 Park Avenue, New York NY 10022, USA 

(540)  

 
(591) The color(s) red, blue, and white is/are  

claimed as a feature of the mark 
(531) 01.15.09; 10.05.01; 26.04.09; 26.11.08;  

26.11.13; 29.01.15 
(511)  
3 – Dentifrices; toothpaste; tooth gel. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106458 A 
(800) 1506850 
(151) 2019 10 03 
(891) 2019 10 03 
(731) MONDİ YATAK YORGAN SANAYİ VE  

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
1. Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No:12,  
Melikgazi, Kayseri, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 26.01.03; 26.01.12; 26.01.16; 26.01.18;  

27.05.10 
(511)  
20 – Furniture, made of any kind of material; living 
room furniture; bathroom furniture; bedroom furni-
ture; office furniture; mattresses; spring mattresses; 
air mattresses; pillows; beds; bed bases; cushions, 
not for medical purposes; water beds, not for medi-
cal purposes; mirrors; bouncing chairs for babies; 
playpens for babies; cradles; infant walkers; display 
boards; frames for pictures and paintings; identifica-
tion plates; identification tags; nameplates; identifi-
cation labels made of wood or synthetic materials; 
ornaments and decorative goods of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum, beeswax, plas-
tic or plaster, included in this class, namely figuri-
nes, holiday ornaments for walls and sculptures; bas-
kets, non-metallic; fishing baskets; kennels, nesting 
boxes and beds for household pets; portable ladders 
and mobile boarding stairs of wood or synthetic ma-
terials; bamboo curtains; roller indoor blinds [for 
interiors]; slatted indoor blinds; strip curtains of ba-
mboo or wood; bead curtains for decoration, curtain 
hooks; curtain rings; curtain tie-backs; curtain rods. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; the bringing toget-
her, for the benefit of others, of a variety of goods 
excluding the transport thereof, enabling customers 
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to conveniently view and purchase those goods, na-
mely, furniture, living room furniture, bathroom fur-
niture, bedroom furniture, office furniture, mattres-
ses, spring mattresses, air mattresses, pillows, beds, 
bed bases, cushions, sleeping bags for camping, wa-
ter beds, not for medical purposes, mirrors, bouncing 
chairs, playpens, cradles, infant walkers, display bo-
ards, frames for pictures and paintings, ornaments 
and decorative goods, holiday ornaments for walls, 
sculptures, baskets, fishing baskets, kennels, nesting 
boxes and beds for household pets, curtains, bamboo 
curtains, roller indoor blinds, slatted indoor blinds, 
strip curtains, curtain hooks, curtain rings, curtain 
tie-backs, curtain rods, textile fabrics, upholstery 
fabrics, ticks, household linen, knitted fabrics, nylon 
fabric, polyester fabrics, silk fabrics, curtains of tex-
tile and plastic, bed covers, quilt covers, cotton fab-
rics, furniture coverings of textiles, mattress covers, 
sheets, tablecloths, bed linen, pillowcases, carpets, 
rugs, mats, prayer rugs, linoleum, artificial turf, lino-
leum for covering floors, gymnasium mats, wallpa-
pers, wall hangings, such services may be provided 
by retail stores, wholesale outlets, through mail or-
der catalogues or by means of electronic media. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106459 A 
(800) 1506885 
(151) 2019 11 11 
(891) 2019 11 11 
(731) Mylan Inc. 

1000 Mylan Boulevard, Canonsburg PA  
15317, USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 01.05.02; 01.15.23 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular, gastrointestinal, neurological, respi-
ratory, psychiatric, allergic, dermatological, pulmo-
nary, metabolic, muscular, erectile dysfunction, in-
fectious and inflammatory conditions, cancer, dia-
betes, multiple sclerosis; oral and transdermal con-
traceptives. 
 

10 – Medical fluid injectors. 
 

44 – Providing information relating to diagnostic, 
prophylactic and therapeutic properties of pharma-
ceuticals. 
__________________________________________ 

(260) AM 2020 106469 A 
(800) 1507094 
(151) 2019 10 22 
(891) 2019 10 22 
(731) TOR VM Ltd 

Novatorov st., 7A, bld. 2, room 44B,  
RU-119421 Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Blue and white 
(531) 27.05.22; 29.01.12 
(511) 
10 – Dental apparatus and instruments. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106470 A 
(800) 1507102 
(151) 2019 12 04 
(891) 2019 12 04 
(731) SHENZHEN YONGNUO PHOTOGRAPHIC  

EQUIPMENT CO., LTD. 
Building A, Shenfubao Modern Optics  
Factory, Kengzi Street, Pingshan District,  
Shenzhen, 518000 Guangdong Province,  
China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.03 
(511)  
9 – Optical lenses; objectives [lenses] [optics]; ca-
meras [photography]; flashlights [photography]; sig-
nal lanterns; video recorders; cinematographic came-
ras; transparencies [photography]; remote control 
apparatus; shutters [photography]; chronographs [ti-
me recording apparatus]; photocopiers [photograp-
hic, electrostatic, thermic]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106471 A 
(800) 1507121 
(151) 2019 11 11 
(891) 2019 11 11 
(731) Dressler Consulting LLC 

1664 De Mott Court, Merrick NY  
11566-1219, USA 
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(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 24.17.02; 26.01.06; 26.01.24; 27.05.10 
(511)  
42 – Computer programming; computer software de-
sign; computer software consultancy; computer tec-
hnology consultancy; data security consultancy; data 
encryption services; information technology [IT] 
consultancy; maintenance of computer software; 
outsource service providers in the field of informa-
tion technology; quality control; research and deve-
lopment of new products for others; research in the 
field of telecommunications technology; technologi-
cal consultancy; telecommunications technology co-
nsultancy; web site design consultancy. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106472 A 
(800) 1507129 
(151) 2019 11 22 
(891) 2019 11 22 
(731) Mudanjiang Hengfeng Paper Co. LTD 

11 hengfeng road, Yangming district,  
Mudanjiang city, Heilongjiang province,  
China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.17; 27.05.23 
(511)  
16 – Tissue paper for makeup remover. 
 

34 – Cigarette paper. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106473 A 
(800) 1507165 
(151) 2019 07 29 
(891) 2019 07 29 
(731) WORLD ATHLETICS 

6-8, quai Antoine 1er, MC-98000 Monaco,  
Monaco 

(540) 

 
(591) Black, white  

(531) 26.13.25; 27.05.01 
(511)  
35 – Advertising; dissemination of advertising matt-
er via all media, in particular in the form of thematic 
messages centered on human values; advertising by 
sponsoring; online advertising and marketing servi-
ces; commercial business management; commercial 
administration; office functions; advertising servi-
ces, namely, advertising promotion of third-party go-
ods and services through contractual agreements, es-
pecially partnership [sponsoring] and licenses con-
cerning the transfer of notoriety, image and likea-
bility derived from cultural and sports events, espe-
cially an international athletic competition; adverti-
sing services, namely, promoting the goods and ser-
vices of others by the means referred to as the initial 
interest factor driving the public to consider goods or 
services that are are presented to them with specific 
signs, emblems or messages for attracting their at-
tention; advertising services, namely, promoting the 
goods and services of others by the means referred 
to as image transfer; rental of advertising space of all 
type and on all media, whether digital or not; com-
mercial administration of the participation of natio-
nal teams in an international athletic competition, 
and promotion of said teams to the public and in-
terested parties; business administration consultancy 
services; data input and processing services; organi-
zation of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; advertising promotion of sporting compe-
titions and events for use by others; advertising pro-
motion of concerts and of cultural events for others; 
provision of documentation, namely direct mail ad-
vertising, distribution of advertising material, distri-
bution of samples, reproduction of documents; com-
puter file management, namely digital file manage-
ment comprising a portfolio of images and video se-
quences intended for use under license in traditional 
advertising and in the advertising promotion of be-
havior (moral advertising); business management re-
lating to e-commerce, namely providing information 
on products via telecommunication networks for ad-
vertising and sales purposes; retail services or who-
lesale services for clothing, footwear, headgear; re-
tail services or wholesale services for sports goods; 
retail sale or wholesale of jewelry, watches, fashion 
accessories, bags, souvenirs (memorabilia); mainte-
nance of computerized databases. 
 

41 – Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities, televised sporting and cultural en-
tertainment; organization of sports competitions; or-
ganization of an international athletic competition; 
organizing and conducting of international sports 
events; entertainment in the nature of sports compe-
titions; entertainment in the nature of an internatio-
nal athletic competition; entertainment, namely, or-
ganizing and conducting a series of sports events, 
broadcast live or recorded for distribution by any 
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media; providing on-line entertainment, namely, in 
the field of sport, provided on-line from an on-line 
computer database or the Internet or another wireless 
electronic communication network; providing online 
educational information in the field of sports provi-
ded online from a computer database or the Internet 
or another wireless electronic communication net-
work; providing information in the field of enter-
tainment and sporting events via an online website; 
providing information featuring links to news in the 
field of ports and articles in the field of sports via an 
interactive Website; organization of sporting and 
cultural events and activities; organization of exhi-
bitions for cultural and educational purposes; orga-
nization of lotteries and competitions; betting and 
gambling services in connection with or relating to 
sports; on-line betting services; entertainment servi-
ces provided during sporting events or concerning 
sporting events; providing online entertainment in 
the form of game tournaments, fantasy sports leagu-
es and game shows; providing sports facilities; rental 
of audio and video equipment, production of films, 
other than advertising films; production of sound 
and video recordings; presentation and distribution 
of video and sound recordings; rental of films and of 
sound and video recordings; rental and/or provision 
via a computer network of interactive education and 
entertainment products, namely interactive compact 
discs, CD-ROMs, computer games; production of te-
levision and radio programs and of videotapes; news 
reporter services; reservation of tickets for sporting 
events and shows; timing of sports events; interac-
tive entertainment; provision of games on the Inter-
net; information on sport and cultural activities, as 
well as training, education and entertainment provi-
ded on-line from a computer database or from the 
Internet; publication of books, magazines, texts (ot-
her than advertising texts) and periodicals; publica-
tion of texts (other than advertising texts), including 
regulations, guidelines and standards in the field of 
sport and in particular athletics; provision of spor-
ting results; rental of recorded sounds and images; 
audio production services; editing and publishing 
services; publication of statistics regarding sporting 
results and audience ratings for sporting competiti-
ons; provision of information relating to entertain-
ment; presenting of prizes rewarding the authors of 
exceptional acts or performances; arranging and con-
ducting ceremonies relating to the presentation of 
prizes and awards. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106474 A 
(800) 1507202 
(151) 2019 07 24 
(891) 2019 07 24 
(731) Zidorg s.r.o. 

U gymnazia 1233/1, Nusle, CZ-140 00  
Praha 4, Czech Republic 

(540) 

 
(591) White, red, black and grey 
(531) 21.01.01; 27.05.17; 29.01.13 
(511)  
34 – Tobacco and tobacco substitute; cigarettes and 
cigars; electronic cigarettes oral vaporizers for smo-
kers; smokers' articles; matches. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106475 A 
(800) 1507276 
(151) 2019 11 11 
(891) 2019 11 11 
(731) SPS CIGARONNE LLC 

Hovhannisyan St., 24 A, 0076 Yerevan,  
Armenia 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
34 – Flavorings, other than essential oils, for tobac-
co; flavorings, other than essential oils, for use in el-
ectronic cigarettes; gas containers for cigar lighters; 
absorbent paper for tobacco pipes; cigarette paper; 
lighters for smokers; tobacco pouches; books of ci-
garette papers; humidors; matchboxes; firestones; ci-
gar cutters; cigar holders; cigarette holders; mouth-
pieces for cigarette holders; tips of yellow amber for 
cigar and cigarette holders; ashtrays for smokers; 
spittoons for tobacco users; pipe racks for tobacco 
pipes; pipe cleaners for tobacco pipes; liquid solu-
tions for use in electronic cigarettes; electronic ciga-
rettes; cigarettes; cigarettes containing tobacco subs-
titutes, not for medical purposes; cigarillos; cigars; 
tobacco jars; match holders; matches; oral vaporizers 
for smokers; tobacco; chewing tobacco; snuff; snuff 
boxes; herbs for smoking; tobacco pipes; pocket ma-
chines for rolling cigarettes; cigarette filters; wicks 
adapted for cigarette lighters; cigarette tips; cigar ca-
ses; cigarette cases. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 106491 A 
(800) 807031 
(151) 2003 03 07 
(891) 2019 11 19 
(731) PILEJE 

37 quai de Grenelle, F-75015 PARIS,  
France 

(540)  

PILEJE 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Cosmetics, cosmetic products for skin and hair 
care; perfumery products. 
 

5 – Pharmaceutical products, dermatological pro-
ducts; veterinary products; reagents for medical and 
veterinary use; sanitary products for medical use and 
for intimate hygiene; food supplements for medical 
use; antioxidant food supplements (in the form of 
tablets) for medical use; dietetic products, substan-
ces, beverages and foodstuffs for medical or veteri-
nary use; edible plant fibers (non-nutritive); prepara-
tions of trace elements for human and animal con-
sumption; vitamin preparations; food for babies; 
milk ferments for pharmaceutical use; prebiotic or 
probiotic lactic starters for pharmaceutical use; plas-
ters, materials for dressings (excluding instruments); 
material for dental fillings and dental impressions; 
disinfectants for medical or sanitary use (other than 
soaps); products for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
 

29 – Food supplements not for medical use and exc-
lusively for human consumption (included in this 
class); meat, fish, poultry and game; meat extracts, 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy pro-
ducts; lactic starters for non-pharmaceutical use and 
exclusively for human consumption; edible oils and 
fats; meat, fish, poultry and game-based preserves; 
prebiotic or probiotic lactic starters for non-pharma-
ceutical use and exclusively for human consumption, 
fruit-based food supplements not for medical use 
and exclusively for human consumption, antioxidant 
food supplements (in the form of tablets) not for me-
dical use and exclusively for human consumption 
based on acerola (cherry) powder and grape pomace 
extract. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; 
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (excluding salad dressings); spices, 
ice for refreshment; cereal-based food supplements 
not for medical use and exclusively for human con-
sumption; antioxidant food supplements (in the form 
of tablets) not for medical use and exclusively for 
human consumption based on leaven or rye; salad 

dressings; plant-based fortifying substances, plant-
based nutritional supplements. 
 

31 – Plants, dried plants, natural flowers. 
 

32 – Food supplements and dietetic products used in 
the preparation of beverages; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages, fruit be-
verages and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106492 A 
(800) 877474 
(151) 2005 12 05 
(891) 2019 11 07 
(731) G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG 

Kieler Strasse 11, 25551 Hohenlockstedt,  
Germany 

(540)  

NYDA 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stop-
ping teeth, dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106494 A 
(800) 1102506 
(151) 2011 09 19 
(891) 2019 12 16 
(731) GUERLAIN 

68 avenue des Champs-Elysées, F-75008  
PARIS, France 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
(511)  
3 – Soap, perfumery, essential oils and cosmetics. 
 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106495 A 
(800) 1164135 
(151) 2013 02 27 
(891) 2019 12 03 
(731) ESSEMODA S.R.L. 

Via Padre Mario Vergara, 132, I-80027  
FRATTAMAGGIORE (NA), Italy 

(540)  

 
(591) Black, white  
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(531) 27.05.01 
(511)  
25 – Articles of clothing namely jackets, shirts, shirt 
front; tee-shirts; trousers, coats, sweaters, skirts, pu-
llover, socks, stockings, tights, gloves, belts, scarves, 
jeans, underwear, pajamas; under garments; sashes 
for wear; bathrobes; braces; berets; sun visors; 
muffs; ear muffs; neckwear; neckties; bow ties; pan-
ty hoses; garters; bandanas; brassieres; underpants; 
camisoles; cuffs; fur stoles; knitwear (clothing); 
overcoats; parkas; shawls; smocks; suits; waistcoats; 
lingerie; clothing for gymnastics; tracksuits, swimsu-
its, beach clothes, smocks; overalls; dress shields; 
shoulder wraps; drawers; dressing gowns; chemise-
ttes; furs; (clothing) detachable collars; combinati-
ons clothing; anti-sweat underwear; wind coats; cor-
selets; ready-made clothing; breeches for wear; ou-
terclothing; ready-made linings (parts of clothing); 
shirt yokes; gabardines (clothing); corsets; vests; jer-
sey (clothing); liveries; sports jersey; wristbands 
(clothing); aprons; pelisses (clothing); frock coats; 
topcoats; stuff jackets (clothing); petticoats; slips; 
teddies; clothing of leather; clothing of imitation of 
leather; fishing vests; wind resistant jacket or wind 
vests or wind jackets; under garment; children's clot-
hing; babies' pant (clothing); layettes (clothing); bibs 
not of cloth or paper; bathing caps; bathing drawers; 
bathing trunks; waterproof clothing; raincoats; ponc-
hos; shoes, sport shoes; beach shoes, bath sandals, 
sandals; ski boots; boots, slippers; football shoes; 
gymnastic shoes; footwear; bath slippers; half-boots; 
galoshes; gaiters; gaiter straps; boots for sports; rain 
boots; caps(headwear); shower caps; skull caps; ho-
ods; hats; headgear for wear; headbands; children's 
headwear; hosiery; sock suspenders; stocking sus-
penders; leggings; ankle socks; mittens; shawls; pe-
lerines; mantillas; ascots; girdles; money belts (clot-
hing); leather belt (clothing); wedding dresses. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106496 A 
(800) 1167854 
(151) 2013 01 28 
(891) 2019 12 06 
(731) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (doing business as KAWASAKI HEAVY 

INDUSTRIES, LTD.) 
1-1 Higashikawasakicho 3-Chome, Chuo-ku,  
Kobe-shi, Hyogo 650-8670, Japan 

(540)  

 
(591) Black, white  
(511)  
12 – Automobiles; all terrain vehicles; utility vehic-
les; lorries; buggie type vehicles for various purpo-
ses; trucks; fork lift trucks; 4-wheel drive light utility 
car; two-wheeled motor vehicles, bicycles and their 

parts and fittings; motorcycles; scooters; mopeds; 
two-wheeled vehicles; handle bars for two-wheeled 
vehicles; handle pads for two-wheeled vehicles; 
front forks for two-wheeled vehicles; wheel rims for 
two-wheeled vehicles; wheel hubs for two-wheeled 
vehicles; spokes for two-wheeled vehicles; tires for 
two-wheeled vehicles; frames for two-wheeled ve-
hicles; saddle for two-wheeled vehicles; stands for 
two-wheeled vehicles; drive chains for two-wheeled 
vehicles; drive belts for two-wheeled vehicles; fai-
rings for two-wheeled vehicles; mudguards for two-
wheeled vehicles; side covers for two-wheeled ve-
hicles; tail covers for two-wheeled vehicles; pedals 
for two-wheeled vehicles; luggage racks for two-
wheeled vehicles; warning horns for two-wheeled 
vehicles; luggage carriers for vehicles; luggage 
truck; lifting cars; caissons vehicles; sprinkling 
trucks; coaches; motor coaches; caravans; trailer of 
vehicles; cycle cars; electric cars; electric scooters; 
electric bicycle; vans of vehicles; refrigerated vehic-
les; military automobiles for transport; automobiles 
for transport; water trucks; motor cars; concrete mi-
xing vehicles; ambulances; camping cars; motor ho-
mes; cleaning trolleys; snowmobiles; tank lorries; 
storage battery conveyor car; air pumps for vehicles 
accessories; tipping bodies for lorries or trucks; au-
tomobile hoods; automobile chassis; wheels for au-
tomobiles, two-wheeled motor vehicles and bicycles; 
hoods for vehicle engines; hoods for vehicles; cran-
kcases for automobiles components and two-whee-
led motor vehicles components; hubs for automobi-
les wheels, two-wheeled motor vehicles wheels and 
bicycles wheels; chassis for automobiles, two-whee-
led motor vehicles and bicycles; vehicle bumpers; 
bumpers for cars; clutches for land vehicles; balance 
weights for vehicles wheels; hub caps; bands for 
wheel hubs; freewheels for land vehicles; doors for 
automobiles; vehicles wheel spokes; spoke clips for 
wheels; rims for automobiles wheels, cycle cars 
wheels, two-wheeled motor vehicles wheels and bi-
cycles wheels; undercarriages for automobiles; win-
dows for automobiles; tipping apparatus, parts of 
trucks and wagons; automobile bodies; bodies for 
vehicles; automobile body covers; driving chains for 
land vehicles; steering wheels for land vehicles; ele-
vating tailgates for parts of land vehicles; lifts tail-
gates for parts of land vehicles; power tailgates for 
parts of land vehicles; tailboard lifts for parts of land 
vehicles; tailgates for parts of land vehicles; automo-
bile wheel; automobile wheel axis holder; non-skid 
devices for vehicle tires; anti-skid chains; head-rests 
for automobile seats; trailer hitches for vehicles; 
reversing alarms for vehicles; pneumatic valves for 
vehicle tires; safety belts for automobile seats; safety 
seats for children; windscreen wipers; luggage nets 
for automobiles; seat cover for cars; automobile run-
ning boards; ski carriers for cars; seats for cars; 
horns for automobiles, two-wheeled motor vehicles 
and bicycles; direction signals for vehicles; turn sig-
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nals for vehicles; caps for automobile petrol tanks 
and two-wheeled motor vehicles petrol tanks; secu-
rity harness for car seats; security harness for auto-
mobile seats; sun-blinds adapted for cars; sun-blinds 
adapted for automobiles; air bags for automobiles; 
windshields; rearview mirrors; anti-glare devices for 
automobiles; covers for vehicle steering wheels; side 
cars; motorcycle wheel; motorcycle wheel axis hol-
der; direction indicators for bicycles; bicycle stands; 
mudguards; bicycle chains; bicycle handle bars; cyc-
le mudguards; cranks for cycles; cycle hubs; pedals 
for cycles; bicycle spokes; wheels for bicycles; bi-
cycle saddles; cycle saddles; cycle stands; bells for 
bicycle, cycles; cycle bells; dress guards for bicyc-
les, cycles or motorcycles; delivery tricycles; saddles 
for bicycles, cycles or motorcycles; trishaw; bicycle 
frames; frames for cycle cars wheels and bicycles 
wheels; saddle covers for bicycles or motorcycles; 
baskets adapted for cycles; panniers adapted for 
cycles; bag for bicycles; electric bicycles; motorized 
tricycle; electric tricycle; power assist vehicle; bi-
cycle pumps; cycle pumps; omnibuses; inner tubes 
for pneumatic tires for automobiles, two-wheeled 
motor vehicles and bicycles; tires for automobiles 
wheels, two-wheeled motor vehicles wheels and bi-
cycles wheels; cycle tires; tires for bicycles; casings 
for pneumatic tires for automobiles wheels, two-
wheeled motor vehicles wheels and bicycles wheels; 
studs for tires; treads for retreading tires for auto-
mobiles wheels, two-wheeled motor vehicles wheels 
and bicycles wheels; pneumatic tires for automobiles 
wheels, two-wheeled motor vehicles wheels and bi-
cycles wheels; solid tires for automobiles wheels, 
two-wheeled motor vehicles wheels and bicycles 
wheels; automobile tires; inner tubes for motorcyc-
les; tubeless tires for bicycles, motorcycles; spoiler 
for automobiles wheels, two-wheeled motor vehicles 
wheels and bicycles wheels; wiper for front lights; 
spare tire covers. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106497 A 
(800) 1174588 
(151) 2013 01 28 
(891) 2019 12 06 
(731) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 

KAISHA (doing business as KAWASAKI  
HEAVY INDUSTRIES, LTD.) 
1-1 Higashikawasakicho 3-Chome, Chuo-ku,  
Kobe-shi, Hyogo 650-8670, Japan 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 26.03.23; 27.05.21 

(511)  
12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water; motors and engines for land vehicles; co-
uplings and transmission components for land vehic-
les; traction engines; non-electric prime movers for 
land vehicles not including their parts; internal com-
bustion engines (for land vehicles); jet engines (for 
land vehicles); turbines (for land vehicles); transmis-
sion components for land vehicles; shafts, axles or 
spindles (for land vehicles); bearings (for land vehic-
les); shaft couplings or connectors (for land vehic-
les); power transmissions and gearing (for land ve-
hicles); shock absorbers (for land vehicles); springs 
(for land vehicles); brakes (for land vehicles); AC 
motors or DC motors for land vehicles not including 
their parts; vessels; personal watercraft; small water-
craft; ships; boats; aircraft; railway rolling stock; au-
tomobiles; all terrain vehicles; utility vehicles; lor-
ries; buggie type vehicles for various purposes; 
trucks; fork lift trucks; 4-wheel drive light utility 
cars; two-wheeled motor vehicles, bicycles and their 
parts and fittings; motorcycles; scooters; mopeds; 
two-wheeled vehicles; handle bars for two-wheeled 
vehicles; handle pads for two-wheeled vehicles; 
front forks for two-wheeled vehicles; wheel rims for 
two-wheeled vehicles; wheel hubs for two-wheeled 
vehicles; spokes for two-wheeled vehicles; tires for 
two-wheeled vehicles; frames for two-wheeled 
vehicles; saddle for two-wheeled vehicles; stands for 
two-wheeled vehicles; drive chains for two-wheeled 
vehicles; drive belts for two-wheeled vehicles; 
fairings for two-wheeled vehicles; mudguards for 
two-wheeled vehicles; side covers for two-wheeled 
vehicles; tail covers for two-wheeled vehicles; 
pedals for two-wheeled vehicles; brake pads for two-
wheeled vehicles; luggage racks for two-wheeled 
vehicles; warning horns for two-wheeled vehicles; 
steering damper for two-wheeled vehicles; engines 
for land vehicles; adhesive rubber patches for repai-
ring tubes or tires; baby carriages; railway coup-
lings; luggage carriers for vehicles; flanges for rail-
way wheel tires; railway wheel tires; bogies for rail-
way cars; luggage truck; rolling stock for funicular 
railways; buffers for railway rolling stock; sleeping 
berths for vehicles; refrigerated wagons for railway 
vehicles; locomotives; railway carriages; dining 
cars; vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail; dining cars for carriages; funnels for locomo-
tives; locomotive wheels; locomotive wheel axis 
holders; lifting cars; caissons vehicles; sprinkling 
trucks; coaches; motor coaches; cars for cable trans-
port installations; caravans; trailers of vehicles; hose 
carts; cycle cars; electric vehicles; vans (vehicles); 
refrigerated vehicles; sleeping cars; military vehicles 
for transport; vehicles for transport; water vehicles; 
tilting-carts; tramcars; motor cars; concrete mixing 
vehicles; ambulances; camping cars; motor homes; 
cleaning trolleys; snowmobiles; remote control ve-
hicles other than toys; tank lorries; storage battery 
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conveyor car; air pumps (vehicle accessories); sus-
pension shock absorbers for vehicles; tipping bodies 
for lorries or trucks; shock absorbing springs for ve-
hicles; automobile hoods; automobile chains; auto-
mobile chassis; torsion bars for vehicles; vehicle 
wheels; hoods for vehicle engines; hoods for vehic-
les; crankcases for land vehicle components; hubs 
for vehicle wheels; vehicle chassis; vehicle bumpers; 
bumpers for cars; hydraulic circuits for vehicles; 
gearing for land vehicles; electric motors for land 
vehicles; clutches for land vehicles; balance weights 
for vehicles wheels; axles for vehicles; axle journals; 
hub caps; brakes for vehicles; bands for wheel hubs; 
motors for land vehicles; driving motors for land ve-
hicles; transmissions for land vehicles; propulsion 
mechanisms for land vehicles; jet engines for land 
vehicles; freewheels for land vehicles; doors for ve-
hicles; vehicle wheel spokes; spoke clips for wheels; 
vehicle suspension springs; rims for vehicle wheels; 
undercarriages for vehicles; turbines for land vehic-
les; windows for vehicles; tipping apparatus, parts of 
trucks and wagons; automobile bodies; shock absor-
bers for automobiles; brake linings for vehicles; bra-
ke shoes for vehicles; gear boxes for land vehicles; 
bodies for vehicles; shaped vehicle covers; driving 
chains for land vehicles; transmission chains for land 
vehicles; torque converters for land vehicles; stee-
ring wheels for land vehicles; reduction gears for 
land vehicles; brake segments for vehicles; connec-
ting rods for land vehicles, other than parts of motors 
and engines; elevating tailgates for parts of land ve-
hicles; tailgate lifts for parts of land vehicles; power 
tailgates for parts of land vehicles; tailboard lifts for 
parts of land vehicles; tailgates for parts of land 
vehicles; transmission shafts for land vehicles; auto-
mobile wheels; automobile wheel axis holders; co-
uplings for land vehicles; non-skid devices for ve-
hicle tires; anti-skid chains; head-rests for vehicle 
seats; trailer hitches for vehicles; reversing alarms 
for vehicles; pneumatic valves for vehicle tires; safe-
ty belts for vehicle seats; safety seats for children; 
windscreen wipers; luggage nets for vehicles; seat 
covers for cars; seat covers for vehicles; vehicle ru-
nning boards; ski carriers for cars; vehicle seats; 
seats for cars; upholstery for vehicles; horns for ve-
hicles; direction signals for vehicles; turn signals for  
vehicles; caps for vehicle petrol tanks; security har-
ness for car seats; security harnesses for vehicle se-
ats; sun-blinds adapted for cars; sun-blinds adapted 
for automobiles; air bags for automobiles; winds-
hields; rearview mirrors; anti-theft devices for vehic-
les; anti-dazzle devices for vehicles; anti-glare devi-
ces for vehicles; covers for vehicle steering wheels; 
side cars; motorcycle wheels; motorcycle wheel axis 
holders; direction indicators for bicycles; bicycle 
stands; mudguards; bicycle chains; bicycle handle 
bars; gears for cycles; bicycle brakes; cycle mud-
guards; rims for wheels of bicycles, cycles; cranks 
for cycles; motors for cycles; cycle hubs; pedals for 

cycles; bicycle spokes; wheels for bicycles; bicycle 
saddles; cycle saddles; cycle stands; bells for bicyc-
les, cycles; cycle bells; dress guards for bicycles, 
cycles or motorcycles; carrier tricycles; delivery tri-
cycles; tricycles for transportation; saddles for bi-
cycles, cycles or motorcycles; tricycles; bicycle fra-
mes; tricycle frames; saddle covers for bicycles or 
motorcycles; baskets adapted for cycles; panniers 
adapted for cycles; bags for bicycles; electric bicyc-
les; motorized tricycles; electric tricycles; power 
assist vehicles; bicycle pumps; cycle pumps; casting 
carriages; ladle cars; ski lifts; chair lifts; cable trans-
port apparatus and installations; cable cars; telpher 
railways; mine cart wheels; luggage carts; sack-bar-
rows; two-wheeled trolleys; handling carts; golf 
carts; hand cars; pushchairs; strollers; covers for ba-
by carriages; pushchair covers; portable pushchair 
covers; hoods for baby carriages; pushchair hoods; 
wheel barrows; casters for trolleys; shopping tro-
lleys; foldable luggage barrows; omnibuses; kick 
sledges; inner tubes for pneumatic tires; tires for ve-
hicle wheels; treads for vehicles (roller belts); treads 
for vehicles (tractor type); cycle tires; tires for bi-
cycles; casings for pneumatic tires; studs for tires; 
treads for retreading tires; pneumatic tires; solid tires 
for vehicles wheels; adhesive rubber patches for re-
pairing inner tubes; automobile tires; inner tubes for 
motorcycles; tubeless tires for bicycles, motorcycles; 
airplane tires; repair outfits for inner tubes; aerial 
conveyors; air vehicles; air balloons; amphibious 
airplanes; airplanes; airships; space vehicles; seapla-
nes; hydroplanes; aeronautical apparatus, machines 
and appliances; ejector seats for aircraft; ferry boats; 
ship hulls; boat hooks; hooks for ships; steering gear 
for ships; disengaging gear for boats; inclined ways 
for boats; screw-propellers for boats; oars; davits for 
boats; pontoons; motor boats; rudders; funnels for 
ships; timbers for ships; dredgers for boats; spars for 
ships; sculls; stern oars; portholes; screws for ships; 
paddles for canoes; screw-propellers; cleats (nauti-
cal); rowlocks; yachts; fenders for ships; masts for 
boats; tilting carts; spoiler for vehicles; headlight wi-
pers; brake pads for automobiles; spare tire covers. 
__________________________________________ 
 
 
(260) AM 2020 106498 A 
(800) 1174589 
(151) 2013 01 28 
(891) 2019 12 06 
(731) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 

KAISHA (doing business as KAWASAKI  
HEAVY INDUSTRIES, LTD.) 
1-1 Higashikawasakicho 3-Chome, Chuo-ku,  
Kobe-shi, Hyogo 650-8670, Japan 

(540)  
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(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water; motors and engines for land vehicles; co-
uplings and transmission components for land ve-
hicles; traction engines; non-electric prime movers 
for land vehicles not including their parts; internal 
combustion engines (for land vehicles); jet engines 
(for land vehicles); turbines (for land vehicles); tran-
smission components for land vehicles; shafts, axles 
or spindles (for land vehicles); bearings (for land 
vehicles); shaft couplings or connectors (for land ve-
hicles); power transmissions and gearing (for land 
vehicles); shock absorbers (for land vehicles); 
springs (for land vehicles); brakes (for land vehic-
les); AC motors or DC motors for land vehicles not 
including their parts; vessels; personal watercraft; 
small watercraft; ships; boats; aircraft; railway ro-
lling stock; automobiles; all terrain vehicles; utility 
vehicles; lorries; buggie type vehicles for various 
purposes; trucks; fork lift trucks; 4-wheel drive light 
utility cars; two-wheeled motor vehicles, bicycles 
and their parts and fittings; motorcycles; scooters; 
mopeds; two-wheeled vehicles; handle bars for two-
wheeled vehicles; handle pads for two-wheeled ve-
hicles; front forks for two-wheeled vehicles; wheel 
rims for two-wheeled vehicles; wheel hubs for two-
wheeled vehicles; spokes for two-wheeled vehicles; 
tires for two-wheeled vehicles; frames for two-whee-
led vehicles; saddle for two-wheeled vehicles; stands 
for two-wheeled vehicles; drive chains for two-whe-
eled vehicles; drive belts for two-wheeled vehicles; 
fairings for two-wheeled vehicles; mudguards for 
two-wheeled vehicles; side covers for two-wheeled 
vehicles; tail covers for two-wheeled vehicles; pe-
dals for two-wheeled vehicles; brake pads for two-
wheeled vehicles; luggage racks for two-wheeled ve-
hicles; warning horns for two-wheeled vehicles; ste-
ering damper for two-wheeled vehicles; engines for 
land vehicles; adhesive rubber patches for repairing 
tubes or tires; baby carriages; railway couplings; lu-
ggage carriers for vehicles; flanges for railway whe-
el tires; railway wheel tires; bogies for railway cars; 
luggage truck; rolling stock for funicular railways; 
buffers for railway rolling stock; sleeping berths for  
vehicles; refrigerated wagons for railway vehicles; 
locomotives; railway carriages; dining cars; vehicles 
for locomotion by land, air, water or rail; dining cars 
for carriages; funnels for locomotives; locomotive 
wheels; locomotive wheel axis holders; lifting cars; 
caissons vehicles; sprinkling trucks; coaches; motor 
coaches; cars for cable transport installations; cara-
vans; trailers of vehicles; hose carts; cycle cars; el-
ectric vehicles; vans (vehicles); refrigerated vehic-
les; sleeping cars; military vehicles for transport; 
vehicles for transport; water vehicles; tilting-carts; 
tramcars; motor cars; concrete mixing vehicles; am-
bulances; camping cars; motor homes; cleaning tro-

lleys; snowmobiles; remote control vehicles other 
than toys; tank lorries; storage battery conveyor car; 
air pumps (vehicle accessories); suspension shock 
absorbers for vehicles; tipping bodies for lorries or 
trucks; shock absorbing springs for vehicles; auto-
mobile hoods; automobile chains; automobile chas-
sis; torsion bars for vehicles; vehicle wheels; hoods 
for vehicle engines; hoods for vehicles; crankcases 
for land vehicle components; hubs for vehicle whe-
els; vehicle chassis; vehicle bumpers; bumpers for 
cars; hydraulic circuits for vehicles; gearing for land 
vehicles; electric motors for land vehicles; clutches 
for land vehicles; balance weights for vehicles whe-
els; axles for vehicles; axle journals; hub caps; bra-
kes for vehicles; bands for wheel hubs; motors for 
land vehicles; driving motors for land vehicles; tran-
smissions for land vehicles; propulsion mechanisms 
for land vehicles; jet engines for land vehicles; fre-
ewheels for land vehicles; doors for vehicles; vehicle 
wheel spokes; spoke clips for wheels; vehicle sus-
pension springs; rims for vehicle wheels; underca-
rriages for vehicles; turbines for land vehicles; win-
dows for vehicles; tipping apparatus, parts of trucks 
and wagons; automobile bodies; shock absorbers for 
automobiles; brake linings for vehicles; brake shoes 
for vehicles; gear boxes for land vehicles; bodies for 
vehicles; shaped vehicle covers; driving chains for 
land vehicles; transmission chains for land vehicles; 
torque converters for land vehicles; steering wheels 
for land vehicles; reduction gears for land vehicles; 
brake segments for vehicles; connecting rods for 
land vehicles, other than parts of motors and engi-
nes; elevating tailgates for parts of land vehicles; 
tailgate lifts for parts of land vehicles; power tail-
gates for parts of land vehicles; tailboard lifts for 
parts of land vehicles; tailgates for parts of land ve-
hicles; transmission shafts for land vehicles; auto-
mobile wheels; automobile wheel axis holders; co-
uplings for land vehicles; non-skid devices for ve-
hicle tires; anti-skid chains; head-rests for vehicle 
seats; trailer hitches for vehicles; reversing alarms 
for vehicles; pneumatic valves for vehicle tires; safe-
ty belts for vehicle seats; safety seats for children; 
windscreen wipers; luggage nets for vehicles; seat 
covers for cars; seat covers for vehicles; vehicle ru-
nning boards; ski carriers for cars; vehicle seats; 
seats for cars; upholstery for vehicles; horns for 
vehicles; direction signals for vehicles; turn signals 
for vehicles; caps for vehicle petrol tanks; security 
harness for car seats; security harnesses for vehicle 
seats; sun-blinds adapted for cars; sun-blinds adap-
ted for automobiles; air bags for automobiles; wind-
shields; rearview mirrors; anti-theft devices for ve-
hicles; anti-dazzle devices for vehicles; anti-glare 
devices for vehicles; covers for vehicle steering 
wheels; side cars; motorcycle wheels; motorcycle 
wheel axis holders; direction indicators for bicycles; 
bicycle stands; mudguards; bicycle chains; bicycle 
handle bars; gears for cycles; bicycle brakes; cycle 
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mudguards; rims for wheels of bicycles, cycles; 
cranks for cycles; motors for cycles; cycle hubs; pe-
dals for cycles; bicycle spokes; wheels for bicycles; 
bicycle saddles; cycle saddles; cycle stands; bells for 
bicycles, cycles; cycle bells; dress guards for bicyc-
les, cycles or motorcycles; carrier tricycles; delivery 
tricycles; tricycles for transportation; saddles for bi-
cycles, cycles or motorcycles; tricycles; bicycle fra-
mes; tricycle frames; saddle covers for bicycles or 
motorcycles; baskets adapted for cycles; panniers 
adapted for cycles; bags for bicycles; electric bi-
cycles; motorized tricycles; electric tricycles; power 
assist vehicles; bicycle pumps; cycle pumps; casting 
carriages; ladle cars; ski lifts; chair lifts; cable tran-
sport apparatus and installations; cable cars; telpher 
railways; mine cart wheels; luggage carts; sack-
barrows; two-wheeled trolleys; handling carts; golf 
carts; hand cars; pushchairs; strollers; covers for 
baby carriages; pushchair covers; portable pushchair 
covers; hoods for baby carriages; pushchair hoods; 
wheel barrows; casters for trolleys; shopping tro-
lleys; foldable luggage barrows; omnibuses; kick 
sledges; inner tubes for pneumatic tires; tires for 
vehicle wheels; treads for vehicles (roller belts); 
treads for vehicles (tractor type); cycle tires; tires for 
bicycles; casings for pneumatic tires; studs for tires; 
treads for retreading tires; pneumatic tires; solid tires 
for vehicles wheels; adhesive rubber patches for 
repairing inner tubes; automobile tires; inner tubes 
for motorcycles; tubeless tires for bicycles, motor-
cycles; airplane tires; repair outfits for inner tubes; 
aerial conveyors; air vehicles; air balloons; amphi-
bious airplanes; airplanes; airships; space vehicles; 
seaplanes; hydroplanes; aeronautical apparatus, ma-
chines and appliances; ejector seats for aircraft; ferry 
boats; ship hulls; boat hooks; hooks for ships; stee-
ring gear for ships; disengaging gear for boats; inc-
lined ways for boats; screw-propellers for boats; 
oars; davits for boats; pontoons; motor boats; rud-
ders; funnels for ships; timbers for ships; dredgers 
for boats; spars for ships; sculls; stern oars; portho-
les; screws for ships; paddles for canoes; screw-pro-
pellers; cleats (nautical); rowlocks; yachts; fenders 
for ships; masts for boats; tilting carts; spoiler for 
vehicles; headlight wipers; brake pads for automo-
biles; spare tire covers. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106499 A 
(800) 1317206 
(151) 2016 09 09 
(891) 2019 12 17 
(731) MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG 

Zweifaller Str. 120, 52224 Stolberg,  
Germany 

(540)  

Dream Away 
(591) Black, white  

(511)  
3 – Soaps, cosmetics, perfumery, essential oils, hair 
lotions, dentifrices. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106541 A 
(800) 1507916 
(151) 2019 09 09 
(891) 2019 09 09 
(731) EUROSCIENCE 

1 quai Lezay Marnesia, F-67000 Strasbourg,  
France 

(540) 
 

 
 

(591) Blue, light blue, red, yellow and green 
(531) 01.05.24; 01.13.01; 29.01.15 
(526) EUROSCIENCE 
(511)  
41 – Education. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106545 A 
(800) 1508019 
(151) 2019 09 13 
(891) 2019 09 13 
(731) GRAND MEZCAL SA DE CV 

Valladolid 40 Int A-103, (Despacho Fuentes)  
Colonia Roma, 06700 Delegacion  
Cuahutemoc, Mexico 

(540) 

  
(591) Black, white  
(531) 04.02.11; 26.01.01; 26.01.06; 26.01.15;  

27.05.01 
(511)  
33 – Alcoholic beverages excluding beer. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106556 A 
(800) 1508335 
(151) 2019 10 31 
(891) 2019 10 31 
(731) Joint-Stock Company "Artistic paints plant  

"Nevskaya palitra" 
Serdobolskaya ulitsa, 68, liter F, pomeshenie  
17, RU-197342 Saint-Petersburg, Russian  
Federation 
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(540)  

NEVSKAYA PALITRA 
(591) Black, white  
(511)  
2 – Ceramic paints; coatings [paints]; colorants; ena-
mels [varnishes]; enamels for painting; fixatives [va-
rnishes]; fixatives for watercolors; food dyes; gam-
boge for painting; glazes [paints, lacquers]; gum-lac; 
gum resins; lacquers; mastic [natural resin]; metals 
in powder form for use in painting, decorating, prin-
ting and art; mordants; natural resins, raw; paints; 
paper for dyeing Easter eggs; pigments; primers; 
printing ink; sumac for varnishes; thinners for lac-
quers; thinners for paints; varnishes; watercolor 
paints for use in art; white lead. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106557 A 
(800) 1508349 
(151) 2019 07 16 
(891) 2019 07 16 
(731) ÖZTÜRK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET  

ANONİM ŞİRKETİ 
Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi,  
Hamit Kaplan Sokak, No: 10, Arnavutköy –  
İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Red, black, yellow, orange and white 
(531) 01.15.03; 25.01.19; 26.01.24; 26.03.01;  

27.01.12; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;  
27.05.24; 29.01.14 

(526) UNIVERSAL INSECTICID AEROSOL ® 
(511) 
5 – Insecticides; insecticidal preparations, anti-fly 
lotions; fly destroying preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106558 A 
(800) 1508379 
(151) 2019 11 06 
(891) 2019 11 06 
(731) SHANDONG PROVINCE SANLI TIRE  

MANUFACTURE CO., LTD 
WEST OF THE NORTHERN SECTION, OF  
KUNLUNSHAN ROAD, CAO COUNTY,  
HEZE CITY, 100053 SHANDONG  
PROVICE, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
(511)  
12 – Casings for pneumatic tires [tyres]; solid tires 
for vehicle wheels; automobile tires. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106560 A 
(800) 1508405 
(151) 2019 07 31 
(891) 2019 07 31 
(731) Mitsubishi Electric Corporation 

7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
100-8310, Japan 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(511)  
9 – Devices and apparatus used for monitoring and 
controlling elevators, escalators and moving side-
walks utilizing telecommunication network; compu-
ters; computer software for use in monitoring and 
controlling the operation of elevators, escalators and 
moving sidewalks. 
 

37 – Repair and maintenance of elevators, escalators 
and moving sidewalks; providing information rela-
ting to repair and maintenance of elevators, escala-
tors and moving sidewalks; repair or maintenance of 
elevators, escalators and moving sidewalks by remo-
te monitoring; providing information relating to re-
pair or maintenance of elevators, escalators and mo-
ving sidewalks by remote monitoring. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106562 A 
(800) 1508461 
(151) 2019 10 08 
(891) 2019 10 08 
(731) HAIHUI New Energy Motor Co., Ltd. 

No.1, Rizhao East Road, Ju County, Rizhao  
City, 276500 Shandong, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(511)  
12 – Electric cars; electric vehicles; sports cars; cars; 
automobile chassis; motors, electric, for land vehic-
les; automobile bodies; bumpers for automobiles; 
gear boxes for land vehicles; driverless cars [auto-
nomous cars]; handling carts; automobile tires; space 
vehicles; vehicle chassis; remote control vehicles, 
other than toys. 
__________________________________________ 

 
 #19  2020 10 12 

 
180 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2020 106564 A 
(800) 1508493 
(151) 2019 10 18 
(891) 2019 10 18 
(731) Obshestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu  

"J-UNITED GROUP" 
OOO "J-UNITED GROUP", 83, Beruniy  
street, Olmazarskiy district, Tashkent city  
100020, Uzbekistan 

(540) 
 

  
 

(591) Light grey, grey, dark grey and black 
(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.24 
(526) Extrusions 
(511)  
6 – Common metals and their alloys, metal materials 
for building and construction; transportable buil-
dings of metal; railway material of metal; non-elec-
tric cables and wires of common metal; small items 
of metal hardware; pipes of metal; safes; ores. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; sales promotion for 
others; retail services for metal hardware; retail ser-
vices provided by convenience stores; retail services 
provided by variety stores. 
 

37 – Building construction; repair; installation ser-
vices. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106584 A 
(800) 1471037 
(151) 2019 04 05 
(891) 2019 12 19 
(731) KURTSAN ILACLARI ANONIM ŞIRKETI 

Istoc Otomarket, A-2 Blok, Burak Plaza,  
Kat 7, Bagcilar, TR-34169 İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Red, green and white 
(531) 05.11.11; 26.01.04; 26.01.20; 29.01.13 
(511)  
3 – Non-medicated hair shampoo; non-medicated 
shampoo conditioners; non-medicated dandruff sha-
mpoo; non- medicated hair creams; non-medicated 
facial creams; foam cleansers for personal use; non-

medicated cosmetic hand creams; non-medicated 
body creams; non-medicated hair tonics; non-medi-
cated skin care preparation, namely, body mist; non-
medicated serums for use on brow, hair, skin, lips, 
lash; non-medicated cosmetic soap; non-medicated 
skin soap; non-medicated beauty soap; non-medica-
ted shaving soap; oil baths for hair care; argan oil for 
cosmetic purposes; hair conditioners; non-medicated 
natural soap bars; rose water for cosmetic purposes; 
make up remover; wrinkle removing skin care pre-
parations; foot deodorant spray; aloe vera gel for 
cosmetic purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106585 A 
(800) 1502670 
(151) 2019 09 02 
(891) 2019 12 20 
(731) ARTELIA 

16 rue Simone Veil, Saint-Ouen-sur-Seine,  
F-93400, France 

(540)  

ACCROBERM 
(591) Black, white  
(511)  
16 – Printed matter whose purpose concerns the 
protection of sea and river works, namely the cons-
truction of dikes, barriers, breakwaters for the pro-
tection of sea and river works, laying concrete 
blocks for the protection of sea and river works, ca-
sings for the construction of concrete blocks for the 
protection of sea and river works. 
 

19 – Concrete blocks for the protection of sea and 
river works; scale models (made of concrete) of 
concrete blocks, for laboratory study of hydraulic 
and wave phenomena relating to the protection of 
sea and river works. 
20 – Scale models (made of plastic or resin) of 
concrete blocks, for laboratory study of hydraulic 
and wave phenomena relating to the protection of 
sea and river works. 
 

37 – Construction, repair, maintenance services for 
dikes, barriers, breakwaters for the protection of sea 
and river works; information, advice, consulting 
with respect to construction, repair, maintenance of 
dikes, barriers, breakwaters for the protection of sea 
and river works; laying concrete blocks for the 
protection of sea and river works; information, 
advice, consulting with respect to laying concrete 
blocks for the protection of sea and river works; 
construction of models (scale models) of concrete 
blocks for laboratory study of hydraulic and wave 
phenomena relating to the protection of sea and river 
works; supervision (management) of construction, 
repair and maintenance works of dikes, barriers, 
breakwaters for the protection of sea and river 
works; supervision (management) of laying of conc-
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rete blocks for the protection of sea and river works; 
construction, repair, maintenance of casings for 
making concrete blocks for the protection of sea and 
river works; rental of casings for making concrete 
blocks for the protection of sea and river works; 
rental of models (scale models) of concrete blocks 
for laboratory study of hydraulic and wave pheno-
mena relating to the protection of sea and river 
works; consultancy services relating to laying conc-
rete blocks for the protection of sea and river works. 
 

41 – Training with respect to construction, repair 
and maintenance of dikes, barriers, breakwaters for 
the protection of sea and river works; training with 
respect to laying concrete blocks for the protection 
of sea and river works; training with respect to 
construction of casings for making concrete blocks 
for the protection of sea and river works. 
 

42 – Engineering services relating to the protection 
of sea and river works; studies (engineering works) 
of any apparatus, equipment, machines, buildings 
useful for the construction, repair, maintenance of 
dikes, barriers, breakwaters for the protection of sea 
and river works; study of any apparatus, equipment, 
machines relating to laying concrete blocks for the 
protection of sea and river works; study of any ap-
paratus, equipment, machines relating to the cons-
truction, maintenance of casings for making concrete 
blocks for the protection of sea and river works; 
laboratory work relating to the design, construction, 
repair, maintenance of dikes, barriers, breakwaters 
for the protection of sea and river works; laboratory 
work relating to laying concrete blocks for the pro-
tection of sea and river works; laboratory study of 
hydraulic and wave phenomena relating to the 
protection of sea and river works. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106617 A 
(800) 1508849 
(151) 2019 10 25 
(891) 2019 10 25 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

Administration Building, Huawei  
Technologies Co.,  
Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen,  
China 

(540) 
  

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511) 
9 – Computers; data processing apparatus; computer 
memories; central processing units (processors); in-
tegrated circuit cards (smart cards); laptop compu-
ters; computer hardware; humanoid robots with ar-
tificial intelligence; thin client computers; hand-held 

electronic dictionaries; wearable computers; smart-
glasses; smartwatches; smart rings; scales; scales 
with body mass analyzers; human face recognition 
devices; digital signs; video telephones; global posi-
tioning system [GPS] apparatus; wearable activity 
trackers; telecommunication apparatus in the form of 
jewellery; navigation apparatus for vehicles (on-bo-
ard computers); cell phones; loudspeakers; camcor-
ders; television apparatus; earphones; virtual reality 
headsets; wearable video display monitors; teaching 
machines; headphones; set-top boxes; digital video 
recorder for vehicles; television cameras; electronic 
book readers; digital photo frames; cameras (photo-
graphy); smartphones; computer programs for edi-
ting images, sounds and videos; graphics accelera-
tors; computer programs for document management; 
operating system programs; computer operating pro-
grams; computer operating software; computer cent-
ral processing units; computer programs for sear-
ching content in the computers and computer net-
works by remote access; computer software for ope-
rating and controlling audio and video apparatus; 
compiler software; computer chatbot software for 
simulating conversation; computer software for con-
troling self-service terminal; computer software of 
maintaining and running computer system; computer 
programs applications (programs for executing com-
puter maintenance); computer operating programs, 
recorded; computer software, recorded; computer 
software applications, downloadable; tablet compu-
ters; computer software platforms, recorded or 
downloadable; notebook computers; computer soft-
ware for wireless content transmission; computer 
software for network management; computer soft-
ware for computer access control. 
 

42 – Design and development of multimedia pro-
ducts; research and development of computer soft-
ware; mobilephone software design; software design 
and development; design and development of mobi-
lephone software applications; design and develo-
pment of instant messaging software; development 
and creation of computer programs for data pro-
cessing; electronic data storage; developing of driver 
and operating system software; database develop-
ment services; database design and development; de-
sign of computer databases; reconstruction of data-
bases; development of computer platforms; data 
migration services; electronic data back-up services; 
providing information on computer technology and 
programming via a web site; software as a service 
[SaaS]; computer software design; cloud computing; 
platform as a service [PaaS]; updating and mainte-
nance of computer software. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106629 A 
(800) 1509179 
(151) 2019 10 30 
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(891) 2019 10 30 
(731) Bushueva Inna Vladimirovna 

Prokhorova Str., 16A, apt. 1, Yoshkar-Ola,  
RU-424028 Republic of Mari El, Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.03.01; 26.03.06; 27.05.17 
(511)  
6 – Doors of metal; locks of metal, other than el-
ectric; locking systems of metal, other than electric; 
ironwork for doors; works of art of common metal; 
forged works of common metal. 
 

19 – Doors, not of metal; stained-glass windows. 
 

21 – Works of art made of ceramic. 
 

40 – Metal treating, including the manufacture of 
works of basic metals and their alloys on request for 
others; blacksmithing; custom assembling of mate-
rials for others. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106630 A 
(800) 1509191 
(151) 2019 07 17 
(891) 2019 07 17 
(731) OWNR WALLET OÜ 

Punane tn 6-219, Lisnamae Linaosa,  
EE-13619 Tallinn, Harju maakond, Estonia 

(540) 

 
(591) Blue 
(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.18; 27.05.01;  

27.05.22; 29.01.04 
(511)  
9 – 3D spectacles; answering machines; electronic 
parking lot ticket dispensers; circuit breakers; au-
tomated teller machines [ATM]; steering apparatus, 
automatic, for vehicles, namely, simulators for the 
steering and control of vehicles; batteries for electro-
nic cigarettes; accumulators, electric; acoustic coup-
lers; data processing apparatus; Global Positioning 
System [GPS] apparatus; audio- and video-receivers; 

audio interfaces; batteries, electric, for vehicles; cor-
dless telephones; biochips for research or scientific 
purposes; computer memory devices; black boxes 
being electronic data recorders; encoded identifica-
tion bracelets, magnetic being measuring instru-
ments; video screens; camcorders; blank video cas-
settes; video baby monitors; video telephones; 
hands-free kits for telephones; virtual reality head-
sets; floppy disk drives; disks, blank magnetic; disk 
drives for computers; juke boxes for computers; 
downloadable electronic publications in the nature of 
books, magazines, manuals in the field of eLearning 
courses; electronic interactive whiteboards; electro-
nic pocket translators; protective films adapted for 
computer screens; protective films adapted for 
smartphones; optical readers being data processing 
equipment; compact discs, audio-video featuring 
eLearning courses in the field of general human 
interests; computers; computer hardware; computer 
game software; computer software, recorded for the 
administration, documentation, tracking, reporting 
and delivery of training in the form of eLearning; 
joysticks for use with computers, other than for vi-
deo games; computer keyboards; computer perip-
heral devices; computer programs, downloadable 
software for the administration, documentation, trac-
king, reporting and delivery of training in the form 
of eLearning; computer programs, recorded for the 
administration, documentation, tracking, reporting 
and delivery of training in the form of eLearning; 
computer operating programs, recorded; commuta-
tors; electric apparatus for commutation being com-
municators; computer mouses being computer perip-
heral; mobile telephones; modems; monitors being 
computer hardware; computer monitors for compu-
ter programs; navigation apparatus for vehicles 
being on-board computers; headphones; notebook 
computers; optical fibers being light conducting fila-
ments; blank optical discs; optical character readers; 
optical data media, namely, blank optical data car-
riers; transmitters of electronic signals; computer 
software applications, downloadable for the adminis-
tration, documentation, tracking, reporting and deli-
very of training in the form of eLearning; central 
processing units being processors; smartwatches; 
smart rings; smartglasses; smartphones; solar batte-
ries; solar panels for production of electricity; blank 
usb flash drives. 
 

36 – Actuarial services; financial analysis; banking; 
stock brokerage services; stocks and bonds broke-
rage; brokerage of carbon credits; real estate broke-
rage; insurance brokerage; securities brokerage; re-
pair costs evaluation [financial appraisal]; issuance 
of travellers' cheques; issuance of credit cards; issu-
ance of tokens of value; investment of funds; arran-
ging finance for construction projects; online ban-
king; trusteeship; debt advisory services; electronic 
funds transfer; providing financial information via a 
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web site; safe deposit services; deposits of valuables; 
charitable fund raising; rent collection; capital inves-
tment; mortgage banking; apartment house manage-
ment; real estate management; clearing-houses, fi-
nancial; insurance consultancy; stock exchange quo-
tations; pawnbrokerage; marine insurance underwri-
ting; providing rebates at participating establish-
ments of others through use of a membership card; 
loans [financing]; instalment loans; bail-bonding; 
exchanging money; processing of debit card pay-
ments; processing of credit card payments; organi-
zation of monetary collections; rental of apartments; 
rental of real estate; rental of offices [real estate]; 
rental of offices for co-working; rental of farms; an-
tique appraisal; stamp appraisal; real estate apprai-
sal; numismatic appraisal; art appraisal; fiscal va-
luation; jewellery appraisal; cheque verification; len-
ding against security; accommodation bureau servi-
ces (apartments); real estate agency services; credit 
bureau services; mutual funds; surety services; fi-
nancing services; debt collection agency services; 
savings bank services; provident fund services; insu-
rance information; insurance underwriting; accident 
insurance underwriting; fire insurance underwriting; 
life insurance underwriting; health insurance under-
writing; factoring; financial information; financial 
management; financial management of reimburse-
ment payments for others; financial consultancy; fi-
nancial evaluation of development costs relating to 
the oil, gas and mining industries; financial apprai-
sals in responding to calls for tenders; financial 
sponsorship; financial research; financial customs 
brokerage services; hire-purchase financing; busi-
ness liquidation services, financial; retirement pay-
ment services. 
 

42 – Computer system analysis; outsource service 
providers in the field of information technology; re-
covery of computer data; off-site data backup; dupli-
cation of computer programs; electronic data stora-
ge; electronic monitoring of personally identifying 
information to detect identity theft via the Internet; 
electronic monitoring of credit card activity to detect 
fraud via the Internet; providing information on 
computer technology and programming via a web si-
te; providing search engines for the Internet; installa-
tion of computer software; computer programming; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; conversion of computer programs 
and data, other than physical conversion; computer 
technology consultancy; Internet security consul-
tancy; data security consultancy; information tec-
hnology [IT] consultancy; computer software con-
sultancy; computer security consultancy; consultan-
cy in the design and development of computer hard-
ware; web site design consultancy; monitoring of 
computer systems for detecting unauthorized access 
or data breach; monitoring of computer systems to 
detect breakdowns; monitoring of computer systems 

by remote access to ensure proper functioning; ma-
intenance of computer software; updating of compu-
ter software; computer virus protection services; 
software as a service (SaaS) services, namely, hos-
ting software for use by others for the administra-
tion, documentation, tracking, reporting and delivery 
of training in the form of eLearning; computer soft-
ware design; rental of web servers; computer rental; 
rental of computer software; hosting computer sites 
being web sites; computer system design; creating 
and designing website-based indexes of information 
for others being information technology services; 
cloud computing featuring software for the adminis-
tration, documentation, tracking, reporting and deli-
very of training in the form of eLearning; server 
hosting. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106723 A 
(800) 1510023 
(151) 2019 11 19 
(891) 2019 11 19 
(731) KIA MOTORS CORPORATION 

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

(540)  

 
(591) Black, white  
(511)  
12 – Automobiles; sports cars; vans [vehicles]; 
trucks; motor buses; electric vehicles. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106724 A 
(800) 1510057 
(151) 2019 12 02 
(891) 2019 12 02 
(731) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY 

LIMITED 
NO.2 10TH AVENUE, ECONOMIC AND 
TECHNOLOGICAL, DEVELOPMENT  
ZONE, JIANGGAN DISTRICT,  
HANGZHOU, ZHEJIANG, China 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17 
(511)  
12 – Tires for vehicle wheels; automobile tires; tre-
ads for retreading tires; pneumatic tires. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106727 A 
(800) 1510098 
(151) 2019 11 19 
(891) 2019 11 19 
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(731) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 
45 place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE,  
France 

(540)  

[C+-Restore] 
(591) Black, white  
(511)  
1 – Ingredients, namely active ingredients [chemical 
products] for manufacture of cosmetic, dermocos-
metic and dermatological products. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106728 A 
(800) 1510163 
(151) 2019 12 09 
(891) 2019 12 09 
(731) Beiersdorf AG 

Unnastraße 48, 20253 Hamburg, Germany 
(540)  

NIVEA URBAN SKIN 
DETOX 

(591) Black, white  
(511)  
3 – Cosmetic skin cleansing preparations, cosmetic 
skin care preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106855 A 
(800) 1510692 
(151) 2019 11 26 
(891) 2019 11 26 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540)  

BANAVIN 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for gynecological 
purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106878 A 
(800) 1511039 
(151) 2019 11 29 
(891) 2019 11 29 
(731) Ugreen Group Limited 

4/F, Plant 6, 1F-6/F, Block 7, YuAn Zone,  
Gaofeng Community, Dalang Street,  
Longhua District, Shenzhen, Guangdong,  
China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.17 

(511)  
9 – Computer peripheral devices; data processing 
apparatus; materials for electricity mains [wires, ca-
bles]; USB flash drives; power adapters; chargers for 
electric batteries; radio transmitters and receivers; 
batteries, electric; cabinets for loudspeakers; headp-
hones. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 106879 A 
(800) 1511045 
(151) 2019 12 23 
(891) 2019 12 23 
(731) BEIJING AUTOMOTIVE GROUP CO., LTD 

NO.99 SHUANGHE STREET, SHUNYI  
DISTRICT, BEIJING CITY, China 

(540)  

 
(591) Brown  
(531) 27.05.02; 27.05.03; 29.01.12 
(511)  
12 – Rolling stock for railways; locomotives; trac-
tors; electric vehicles; cars; engines for land vehic-
les; propulsion mechanisms for land vehicles; vehic-
le chassis; gear boxes for land vehicles; automobiles; 
air vehicles; aeroplanes; aeronautical apparatus, ma-
chines and appliances; vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail. 
 

37 – Building construction supervision; repair infor-
mation; building of fair stalls and shops; electric 
appliance installation and repair; vehicle maintenan-
ce; vehicle service stations [refueling and mainte-
nance]; vehicle washing; vehicle breakdown repair 
services; shipbuilding; retreading of tires; airplane 
maintenance and repair. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107015 A 
(800) 1096614 
(151) 2011 09 30 
(891) 2019 12 23 
(731) FARMEC SA 

Str. Henri Barbusse no. 16, Cluj-Napoca,  
Romania 

(540)  

GEROVITAL 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and ab-
rasive preparations. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 107144 A 
(800) 1432850 
(151) 2018 10 04 
(891) 2020 01 09 
(731) Obshchestvo s ogranichennoi  

otvetstvennost'yu "AURUM" 
ul. Inzhenernaya, 4a, RU-630090 Novosibirsk,  
Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white  
(511)  
21 – Brooms; brush goods; brushes for cleaning 
tanks and containers; brushes for footwear; brushes, 
except paintbrushes; carpet sweepers; cleaning ins-
truments, hand-operated; cloth for washing floors; 
cloths for cleaning; dishwashing brushes; dusting 
cloths [rags]; electric brushes, except parts of machi-
nes; furniture dusters; lamp-glass brushes; material 
for brush-making; mops; sponge holders; sponges 
for household purposes; toilet brushes; toilet spon-
ges; utensils for household purposes; wax-polishing 
appliances, non-electric, for shoes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107145 A 
(800) 1462865 
(151) 2019 02 06 
(891) 2020 01 17 
(731) Zotos International, Inc. 

100 Tokeneke Road, Darien CT 06820, USA 
(540)  

BIOTERA 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Hair care products, namely, hair sprays; hair 
mousse, hair gel; hair permanent waving preparati-
ons; hair coloring preparations; hair care preparati-
ons; hair styling preparations; hair color. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107200 A 
(800) 1515048 
(151) 2019 12 26 
(891) 2019 12 26 
(731) International Fruit Genetics, LLC 

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

(540)  

SWEET SAPPHIRE 
(591) Black, white  
(511)  
31 – Fresh fruits and vegetables; grape vines, plants 
and plant propagating material. 
__________________________________________ 
 

(260) AM 2020 107201 A 
(800) 1515051 
(151) 2019 12 16 
(891) 2019 12 16 
(731) PREPARATORI D'UVA S.R.L. 

Via Papa Giovanni 62, CORNO DI  
ROSAZZO (UD), Italy 

(540) 

SIMONIT & SIRCH 
(591) Black, white  
(511)  
41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; publication of books; 
publication of books, periodical publications, maga-
zines, newspapers and newsletters; publication and 
editing of books, newspapers and periodicals; publi-
cation of training manuals; production and presen-
tation of audio and video recordings, and still and 
moving images; arranging and conducting of day 
school courses for adults; provision of training cou-
rses; providing online tutorials; arranging and con-
ducting of training courses; arranging and conduc-
ting of tutorials; conducting of training courses in 
the field of technology and innovation; arranging 
and conducting of workshops, tutorials, seminars 
and conferences; arranging and conducting of confe-
rences, congresses, seminars, symposiums, training 
courses, classes and lectures; providing of training in 
the field of agriculture, horticulture and forestry. 
 

44 – Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; agri-
culture, horticulture and forestry services; agricultu-
ral services; agricultural advice; consultancy and ad-
visory services relating to agriculture, horticulture 
and forestry; advisory services in the fields of irriga-
tion and fertilization; advisory and consultancy ser-
vices relating to the use of agricultural and hor-
ticultural fertilizers; advisory and consultancy servi-
ces relating to the use of fertilizers in agriculture, 
horticulture and forestry; advisory and consultancy 
services relating to the use of manure in agriculture, 
horticulture and forestry; advisory and consultancy 
services relating to weed, pest and vermin control in 
agriculture, horticulture and forestry; consultancy in 
the field of agriculture, horticulture and forestry; 
destruction of parasites for agriculture, horticulture 
and forestry; weed killing for agriculture, horticul-
ture and forestry; providing information relating to 
vermin exterminating for agriculture, horticulture 
and forestry; advisory and consultancy services rela-
ting to the use of non-chemical treatments for sus-
tainable agriculture and horticulture. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107202 A 
(800) 1515064 
(151) 2019 12 26 
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(891) 2019 12 26 
(731) International Fruit Genetics, LLC 

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

(540)  

SWEET GLOBE 
(591) Black, white  
(511)  
31 – Fresh fruits and vegetables; grape vines, plants 
and plant propagating material. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107203 A 
(800) 1515068 
(151) 2019 12 26 
(891) 2019 12 26 
(731) International Fruit Genetics, LLC 

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

(540)  

SWEET ROMANCE 
(591) Black, white  
(511)  
31 – Fresh fruits and vegetables; grape vines, plants 
and plant propagating material. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107204 A 
(800) 1515087 
(151) 2019 12 26 
(891) 2019 12 26 
(731) International Fruit Genetics, LLC 

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

(540)  

RUGBY 
(591) Black, white  
(511)  
31 – Fresh fruits and vegetables; grape vines, plants 
and plant propagating material. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107205 A 
(800) 1515089 
(151) 2019 12 26 
(891) 2019 12 26 
(731) International Fruit Genetics, LLC 

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

(540)  

GRACENOTE 
(591) Black, white  
(511)  
31 – Fresh fruits and vegetables; grape vines, plants 
and plant propagating material. 
__________________________________________ 

(260) AM 2020 107242 A 
(800) 1515851 
(151) 2019 07 30 
(891) 2019 07 30 
(731) CHYVURIN ANDRII PETROVYCH 

VUL. ZVIRYNETSKA, BUD. 59, KV. 55,  
M. KYIV 01014, Ukraine; 
YAKOVLEV ANDRII  
VOLODYMYROVYCH 
PROSP. HEROIV STALINHRADA, 6 B,  
KORP. 3, KV. 12, M. KYIV 04210, Ukraine; 
BARULIA NAUM YOSYPOVYCH 
VUL. 1-Y PR. HNIVANSKOHO SHOSE,  
BUD. 27 A, S. BOKHONYKY,  
VINNYTSKA OBLAST 23233, Ukraine; 
SHEFIR SERGIY NAKHMANOVYCH 
VUL. POPOVA, BUD. 5, M. KYIV 04074,  
Ukraine; 
SHEFIR BORYS NAKHMANOVYCH 
VUL. MALYNOVSKOHO, BUD. 11, KV.  
326, M. KYIV 04212, Ukraine; 
ZELENSKYY VOLODYMYR  
OLEKSANDROVYCH 
PROSP. HEROIV STALINHRADA, 6 B,  
KORP. 1, KV. 31, M. KYIV 04210, Ukraine 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
35 – Advertising; administrative processing of pur-
chase orders; cost price analysis; the bringing toget-
her, for the benefit of others, of a variety of goods 
(excluding the transport thereof), enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods in 
retail stores, wholesale outlets, through vending ma-
chines, mail order catalogues or by means of elec-
tronic media, for example, through web sites or tele-
vision shopping programmes; business management 
of performing artists; auctioneering; book-keeping; 
market studies; opinion polling; psychological tes-
ting for the selection of personnel; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
telephone answering for unavailable subscribers; 
organization of trade fairs for commercial or adver-
tising purposes; arranging newspaper subscriptions 
for others; business management of hotels; demons-
tration of goods; business research; business infor-
mation; business appraisals; business inquiries; do-
cument reproduction; business management and or-
ganization consultancy; economic forecasting; busi-
ness efficiency expert services; registration of wri-
tten communications and data; presentation of goods 
on communication media, for retail purposes; com-
pilation of information into computer databases; 
compilation of statistics; public relations; drawing 
up of statements of accounts; distribution of samp-
les; import-export agency services; invoicing; online 
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advertising on a computer network; office machines 
and equipment rental; commercial information agen-
cy services; commercial or industrial management 
assistance; advisory services for business manage-
ment; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; computerized file 
management; business management consultancy; bu-
siness management of sports people; commercial in-
formation and advice for consumers in the choice of 
products and services; systemization of information 
into computer databases; personnel recruitment; pro-
fessional business consultancy; business organizati-
on consultancy; personnel management consultancy; 
layout services for advertising purposes; modelling 
for advertising or sales promotion; marketing; ty-
ping; writing of publicity texts; word processing; 
news clipping services; updating of advertising ma-
terial; shop window dressing; financial auditing; ar-
ranging subscriptions to telecommunication services 
for others; payroll preparation; tax preparation; or-
ganization of fashion shows for promotional pur-
poses; price comparison services; procurement ser-
vices for others [purchasing goods and services for 
other businesses]; secretarial services; shorthand; re-
location services for businesses; photocopying ser-
vices; sponsorship search; employment agency ser-
vices; publication of publicity texts; radio adverti-
sing; advertising by mail order; rental of advertising 
space; rental of advertising time on communication 
media; advertising agency services; publicity mate-
rial rental; dissemination of advertising matter; pro-
duction of advertising films; bill-posting; sales pro-
motion for others; television advertising; telemarke-
ting services; rental of vending machines; rental of 
photocopying machines; data search in computer 
files for others; negotiation and conclusion of com-
mercial transactions for third parties; writing of 
publicity columns. 
 

38 – Telecommunications; telex services; news age-
ncy services; rental of message sending apparatus; 
information about telecommunication; providing us-
er access to global computer networks; transmission 
of electronic mail; electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; rental of telecommu-
nication equipment; communications by fiber optic 
networks; communications by computer terminals; 
communications by telegrams; communications by 
telephone; cable television broadcasting; computer 
aided transmission of messages and images; wireless 
broadcasting; television broadcasting; rental of mo-
dems; providing access to databases; providing In-
ternet chatrooms; providing telecommunication cha-
nnels for teleshopping services; rental of access time 
to global computer networks; paging services [radio, 
telephone or other means of electronic communica-
tion]; transmission of greeting cards online; message 
sending; transmission of telegrams; facsimile trans-
mission; transmission of digital files; voice mail ser-

vices; telecommunications routing and junction ser-
vices; radio broadcasting; radio communications; sa-
tellite transmission; telegraph services; providing te-
lecommunications connections to a global computer 
network; teleconferencing services; rental of telep-
hones; telephone services; rental of facsimile appara-
tus. 
 

41 – Teaching; providing of training; entertainment 
services; sporting and cultural activities; amusement 
park services; rental of audio equipment; lending li-
brary services; publication of books; production of 
shows; rental of show scenery; presentation of live 
performances; organization of exhibitions for cultu-
ral or educational purposes; nursery schools; rental 
of video cameras; rental of video cassette recorders; 
videotape editing; rental of videotapes; film produc-
tion, other than advertising films; organization of 
balls; arranging and conducting of congresses; arran-
ging and conducting of colloquiums; arranging and 
conducting of conferences; arranging and conduc-
ting of concerts; arranging and conducting of semi-
nars; arranging and conducting of symposiums; ar-
ranging of beauty contests; boarding schools; organi-
zation of lotteries; organization of sports competiti-
ons; gymnastic instruction; providing golf facilities; 
production of radio and television programmes; ren-
tal of stage scenery; disc jockey services; discothe-
que services; recreation information; animal trai-
ning; dubbing; electronic desktop publishing; provi-
ding sports facilities; correspondence courses; zoolo-
gical garden services; rental of sound recordings; 
party planning [entertainment]; toy rental; gambling 
services; games equipment rental; game services 
provided online from a computer network; coaching 
[training]; entertainment information; calligraphy 
services; karaoke services; cinema presentations; re-
ntal of cinematographic apparatus; movie studio ser-
vices; film distribution; club services [entertainment 
or education]; health club services [health and fit-
ness training]; layout services, other than for adverti-
sing purposes; microfilming; sign language interpre-
tation; modelling for artists; providing museum faci-
lities [presentation, exhibitions]; music composition 
services; production of music; practical training [de-
monstration]; religious education; providing online 
electronic publications, not downloadable; publica-
tion of texts, other than publicity texts; nightclub 
services [entertainment]; rental of stadium facilities; 
providing recreation facilities; vocational guidance 
[education or training advice]; orchestra services; 
rental of lighting apparatus for theatrical sets or tele-
vision studios; boarding school education; language 
interpreter services; translation; vocational retrai-
ning; rental of skin diving equipment; organization 
of fashion shows for entertainment purposes; boo-
king of seats for shows; personal trainer services [fit-
ness training]; rental of radio and television sets; 
conducting fitness classes; online publication of 
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electronic books and journals; radio entertainment; 
entertainer services; rental of sports equipment, 
except vehicles; timing of sports events; rental of 
sports grounds; sport camp services; recording stu-
dio services; subtitling; screenplay writing; script-
writing, other than for advertising purposes; holiday 
camp services [entertainment]; theatre productions; 
ticket agency services [entertainment]; television en-
tertainment; rental of tennis courts; physical educa-
tion; photography; photographic reporting; presenta-
tion of circus performances; education information; 
music-halls; news reporters services; organization of 
competitions [education or entertainment]; providing 
Casino facilities [gambling]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107243 A 
(800) 1515853 
(151) 2019 12 17 
(891) 2019 12 17 
(731) Joint Venture Joint-Stock Company  

"Kommunarka" 
ul. Aranskaya 18, 220033 g.Minsk, Belarus 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 26.04.09;  

26.11.03; 26.11.09; 27.05.10 
(511)  
30 – Cocoa; processed cocoa products, namely co-
coa nibs, grated cocoa; confectionery made of sugar; 
waffles; confectionery for decorating Christmas tre-
es; pastries; peanut confectionery; almond confec-
tionery; caramels; sweetmeats; confectionery, name-
ly, liquorice; peppermint sweets; crackers; candy; 
cocoa beverages with milk; chocolate beverages 
with milk; chocolate-based beverages; cocoa-based 
beverages; confectionery, namely, pastilles; cookies; 
confectionery, namely, fondants; pralines; gingerbre-
ad; cake powder being cake mixes; sugar confectio-
nery; cakes; tarts; halvah; chocolate; souffle des-
serts; chocolate-covered souffle candies. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107244 A 
(800) 1515859 
(151) 2019 12 13 
(891) 2019 12 13 
(731) BRENDSON COMPANY LIMITED 

Spyrou Kyprianou 61, SK HOUSE,  
CY-4003 Limassol, Cyprus 

(540)  

 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abra-
sive preparations; sandcloth; glass cloth (abrasive 
cloth); abrasive paper; ammonia (volatile alkali) (de-
tergent); antistatic preparations for household purpo-
ses; whiting; petroleum jelly for cosmetic purposes; 
bleaching soda; laundry bleach; laundry bleaching 
preparations; bleaching preparations (decolorants) 
for cosmetic purposes; bleaching preparations (deco-
lorants) for household purposes; bleaching salts; 
cloths impregnated with a detergent for cleaning; de-
tergents, other than for use in manufacturing operati-
ons and for medical purposes; colorants for toilet 
purposes; colour-removing preparations; shoe cre-
am; polishing creams; starch glaze for laundry pur-
poses; starch for laundry purposes; non-slipping wax 
for floors; washing soda, for cleaning; deodorant 
soap; shaving soap; soap for brightening textile; ca-
kes of soap; cakes of toilet soap; almond soap; oils 
for cleaning purposes; oil of turpentine for degre-
asing; drying agents for dishwashing machines; fur-
bishing preparations; scouring solutions; polishing 
wax; polishing paper; polishing rouge; polishing 
stones; polishing preparations; shoe polish; polish 
for furniture and flooring; fabric softeners for 
laundry use; laundry blueing; laundry preparations; 
air fragrancing preparations; bath preparations, not 
for medical purposes; floor wax removers (scouring 
preparations); rust removing preparations; varnish-
removing preparations; paint stripping preparations; 
descaling preparations for household purposes; stain 
removers; laundry soaking preparations; shining pre-
parations (polish); laundry glaze; preparations for 
unblocking drain pipes; smoothing preparations (sta-
rching); dry-cleaning preparations; wallpaper clea-
ning preparations; non-slipping liquids for floors; 
sachets for perfuming linen; turpentine for degrea-
sing; bath salts, not for medical purposes; colour-
brightening chemicals for household purposes (laun-
dry); cleaning chalk; cleaning preparations; chemical 
cleaning preparations for household purposes; ab-
rasive cloth; grinding preparations. 
 

5 – Disinfectants; antibacterial handwashes; antisep-
tics; germicides; absorbent wadding; absorbent co-
tton; disinfectants for chemical toilets; deodorants 
for clothing and textiles; deodorants, other than for 
human beings or for animals; reagent paper for vete-
rinary purposes; fly catching adhesives; fly catching 
paper; antibacterial soap; disinfectant soap; moth-
proofing paper; parasiticides; mothproofing prepara-
tions. 
 

16 – Viscose sheets for wrapping; toilet paper; hy-
gienic paper; bibs, sleeved, of paper; bibs of paper; 
glue for stationery or household purposes; adhesive 
bands for stationery or household purposes; adhesive 
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tapes for stationery or household purposes; gluten 
(glue) for stationery or household purposes; adhesi-
ves (glues) for stationery or household purposes; 
sheets of reclaimed cellulose for wrapping; absor-
bent sheets of paper or plastic for foodstuff packa-
ging; humidity control sheets of paper or plastic for 
foodstuff packaging; packaging material made of 
starches; plastic bags for pet waste disposal; garbage 
bags of paper or of plastics; handkerchiefs of paper; 
bags for microwave cooking; bottle envelopes of pa-
per or cardboard; conical paper bags; wrapping pa-
per; packing paper; coasters of paper; tablemats of 
paper; place mats of paper; plastic film for wrap-
ping; stuffing of paper or cardboard; blotters; face 
towels of paper; towels of paper; paper wipes for 
cleaning; table napkins of paper; tissues of paper for 
removing make-up; tablecloths of paper or plastics; 
bags (envelopes, pouches) of paper or plastics, for 
packaging. 
 

21 – Abrasive pads for kitchen purposes; cotton was-
te for cleaning; wool waste for cleaning; whisks, 
non-electric, for household purposes; rails and rings 
for towels; boxes for dispensing paper towels; con-
tainers for household or kitchen use; tea caddies; 
thermally insulated containers for food; lunch boxes; 
furniture dusters; dusting cloths (rags); cloth for 
washing floors; polishing cloths; cloths for cleaning; 
rags for cleaning; abrasive sponges for scrubbing the 
skin; sponges for household purposes; toilet spon-
ges; chamois leather for cleaning; buckskin for clea-
ning; skins of chamois for cleaning; toothpicks; reu-
sable silicone food covers; baking mats; polishing 
leather; cleaning tow; oven mitts; kitchen mitts; steel 
wool for cleaning; cooking mesh bags, other than for 
microwaves; saucepan scourers of metal; tablemats, 
not of paper or textile; cold packs for chilling food 
and beverages; isothermic bags; chopsticks; insect 
traps; cabarets (trays); feather-dusters; potholders; 
clothes-pegs; clothes-pins; gloves for household 
purposes; barbecue mitts; car washing mitts; animal 
grooming gloves; gardening gloves; disposable table 
plates; paper plates; cake molds; cups of paper or 
plastic. 
 

22 – Nets; sacks for the transport and storage of 
materials in bulk; cotton tow; bivouac sacks being 
shelters; wadding for padding and stuffing uphol-
stery; wadding for filtering; raw or treated wool; 
sacks for the transport and storage of materials in 
bulk; cloth bags specially adapted for the storage of 
diapers; mesh bags for washing laundry; fibrous gas-
kets for ships; stuffing, not of rubber, plastics, paper 
or cardboard; bags (envelopes, pouches) of textile, 
for packaging; vehicle covers, not fitted; dust sheets; 
drop cloths; cords for hanging pictures. 
__________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2020 107245 A 
(800) 1515882 
(151) 2019 11 18 
(891) 2019 11 18 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

otvetstvennostyu "AmantisMed" 
Str.Minskaya, 2i-125, 223141 Logoysk,  
Belarus 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceuticals and veterinary preparations; 
drugs for medical purposes; sanitary preparations for 
medical purposes; chemico-pharmaceutical prepara-
tions; ferments for pharmaceutical and medical pur-
poses; herbal teas for medical purposes; disinfectants 
for hygiene purposes; vitamin preparations; bacterial 
preparations for medical and veterinary use; dietetic 
substances adapted for medical use; medicinal oils; 
food for babies; plasters, materials for dressings; ma-
terial for dental fillings and dental impressions; di-
sinfectants; dietary supplements; lotions for pharma-
ceutical purposes; nutritional supplements for medi-
cal purposes; radioactive substances for medical pur-
poses; nutritive substances for microorganisms; cac-
hets for pharmaceutical purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107364 A 
(800) 1517311 
(151) 2019 12 20 
(891) 2019 12 20 
(731) DORMA Hüppe Raumtrennsysteme GmbH + 

Co. KG 
Industriestrasse 5, 26655 Westerstede/Ocholt, 
Germany 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.15; 26.15.01; 26.15.25 
(511)  
6 – Horizontal sliding walls, movable walls and 
partitions of metal, in particular movable partitions 
and folding walls and doors; accessories for parti-
tions, in particular locks (other than electric) and 
lock cases, strike plates, handles, knobs, clamp fit-
tings, connection fittings, security fittings, guide 
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rails, rail systems and mouldings, all of the aforesaid 
goods of metal. 
 

7 – Mechanical, pneumatic, hydraulic and electric 
drives and controls and controllers for moving hori-
zontal sliding walls, partition walls and partitions. 
 

19 – Horizontal sliding walls, partition walls and 
partitions, in particular mobile partitions, as well as 
folding walls and doors, all of the aforesaid goods 
not of metal. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107365 A 
(800) 1517324 
(151) 2019 10 23 
(891) 2019 10 23 
(731) Ivoclar Vivadent AG 

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan,  
Liechtenstein 

(540)  

PrograScan 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Materials for use in dentistry; materials and au-
xiliary materials for the manufacture of dental imp-
ressions, models, crowns, bridges, inlays, prostheses, 
artificial teeth; materials for the characterization of 
teeth; materials for polishing teeth; dental waxes; 
dental filling materials; materials for relining teeth; 
materials for root canal filling; core build-up ma-
terials for use in dentistry; dental luting materials; 
materials for pulp protection and root treatment; 
materials for cavity treatment; materials for dentin 
wound and pulp treatment; materials used for acid 
etching and for the caries prophylaxis; dental ad-
hesive agents; protective varnishes for teeth; drying 
and degreasing materials for the use in dentistry; 
materials for cosmetic restoration of damaged teeth; 
diagnostic substances for medical use; dental mate-
rials for the bleaching of teeth; dental composites; 
dental cements; salivary diagnostic preparation; di-
sinfectants; preparations for the hygiene of teeth and 
oral cavity; medical mouthwash; dental materials for 
the treatment of caries and periodontitis; color stains 
for use in dentistry, precious metal alloys and non-
precious metal alloys for dental use; precious metals 
and non-precious metals for dental use; investment 
materials for dental use; dental adhesives; materials 
for repairing damaged teeth; opaque materials for 
dental use; metal primers; fiber-reinforced synthetic 
materials for the manufacture of crowns, bridges, 
and pontics; fissure sealants; mixing capsules for 
dental materials; materials for the detection of pla-
que; dental ceramic layering; dental veneers. 
 

9 – Software for dental use; scanners; apparatus for 
the processing of images, and devices for CAD-
CAM-processing. 
 

10 – Apparatus, devices, tools, and instruments for 
dental use; impression devices for dental use; regis-
tration devices for dental use; articulators for dental 
use; mixing devices for dental use; dental furnaces; 
blasting devices for dental use; dosing instruments 
and apparatus for dental use; milling, grinding, and 
drilling instruments for dental use; artificial teeth; 
dental plates; dental crowns and bridges; syringes; 
shade guides; dental matrices; dental strips; appara-
tus and instruments for the caries prophylaxis and 
for the treatment of periodontitis; polishing instru-
ments; ceramic mixing plates for dental use; tooth 
pins for medical use; Ingots made of synthetic mate-
rials, metal, or ceramic for the manufacture of dental 
crowns, bridges, inlays, prostheses, artificial teeth; 
dental applicators; prefabricated parts for crowns, 
bridges, and pontics; scanners for dental use, and 
parts thereof. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107366 A 
(800) 1517348 
(151) 2019 12 27 
(891) 2019 12 27 
(731) MYR GmbH  

Thomasstr. 10-12, 61348 Bad Homburg,  
Germany 

(540)  

Hepcludex 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; bio-
logical preparations for medical purposes; biological 
preparations for veterinary purposes; biochemical 
preparations for medical purposes; biochemical pre-
parations for veterinary purposes; chemical prepara-
tions for medical purposes; chemical preparations 
for veterinary purposes; medicines for human pur-
poses; medicines for veterinary purposes; pharma-
ceutical preparations for hepatic diseases or disor-
ders; pharmaceutical preparations for hepatitis B; 
pharmaceutical preparations for hepatitis D; pharma-
ceutical preparations for dyslipidemia; pharmaceu-
tical preparations for nonalcoholic steatohepatitis 
(NASH); pharmaceutical preparations for primary 
biliary cholangitis (PBC); pharmaceutical preparati-
ons for inflammatory diseases; pharmaceutical pre-
parations for inflammatory diseases inhibiting sodi-
um-taurocholate co-transporting polypeptide 
(NTCP); pharmaceutical preparations for metabolic 
diseases; and pharmaceutical preparations for meta-
bolic diseases inhibiting sodium-taurocholate co-
transporting polypeptide (NTCP). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107367 A 
(800) 1517353 
(151) 2020 01 16 
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(891) 2020 01 16 
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto,  
Slovenia 

(540)  

RIOLMA 
(591) Black, white  
(511) 
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107368 A 
(800) 1517362 
(151) 2020 01 14 
(891) 2020 01 14 
(731) COMMANDO Networks Limited 

Room 407, 4th Floor, No.3, Building 4,  
Complete Set, No.3-2, Huayuan Road,  
Langkou Community, Dalang Street,  
Longhua District, Shenzhen, 518000  
Guangdong Province, China 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 02.01.01; 02.01.16; 03.07.17; 24.01.08;  

24.01.20; 27.05.02 
(511)  
9 – Wireless router; fiber optic communication equi-
pment; optical fiber cables; power adapters; swit-
chboards; network communication equipment; trans-
mitters of electronic signals; telecommunication swi-
tches; transponders; data processing apparatus. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107369 A 
(800) 1517363 
(151) 2019 12 06 
(891) 2019 12 06 
(731) "KONTI-RUS" JOINT STOCK COMPANY 

ul. Zolotaya, 13, g., RU-305000 Kursk,  
Russian Federation 

(540)  

 
(591) Blue, light blue, golden, white 
(531) 08.01.19; 08.01.23; 08.01.24; 28.05; 29.01.13 
(526) MOUSSE; МОЛОКО, the packing form 

(511)  
30 – Sweetmeats [candy]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107370 A 
(800) 1517369 
(151) 2019 12 19 
(891) 2019 12 19 
(731) "Unipharm-Ukraine", LLC 

Moskovskyi prospect 9-V, Kyiv 04073,  
Ukraine 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
3 – Non-medicated cosmetics and toiletry preparati-
ons; non-medicated dentifrices; perfumery, essential 
oils; bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abra-
sive preparations. 
 

5 – Pharmaceuticals, medical and veterinary prepa-
rations; sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical or 
veterinary use, food for babies; dietary supplements 
for human beings and animals; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
 

10 – Surgical, medical, dental and veterinary appara-
tus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopaedic articles; suture materials; therapeutic 
and assistive devices adapted for the disabled; ma-
ssage apparatus; apparatus, devices and articles for 
nursing infants; sexual activity apparatus, devices 
and articles. 
 

32 – Beers; non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other non-alcoholic preparations for ma-
king beverages. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107371 A 
(800) 1517386 
(151) 2019 12 19 
(891) 2019 12 19 
(731) PERFETTI VAN MELLE S.P.A. 

Via XXV Aprile 7, I-20020 Lainate (Milano),  
Italy 
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(591) Red, yellow, orange and white 
(531) 05.05.20; 05.05.21; 29.01.14 
(511)  
30 – Coffee, cocoa, sugar, pastry and confectionery, 
caramels, wine gums, chewing gum, caramel, cakes, 
lollipops, jellies (confectionery), toffees, pastilles, 
mints, liquorice, chocolate. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107372 A 
(800) 1517435 
(151) 2020 01 20 
(891) 2020 01 20 
(731) Xiamen Male Monkey Clothing Co., Ltd. 

Room 702-4, No.137 Haishan Road,  
Huli District, Xiamen City, Fujian Province,  
China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 03.05.19; 03.05.24; 03.05.28; 28.03 
(511)  
25 – Waterproof clothing; footwear; hats; gloves 
[clothing]; scarfs; girdles; hosiery; clothing; layettes 
[clothing]; swimsuits. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 107373 A 
(800) 1517446 
(151) 2019 12 05 
(891) 2019 12 05 
(731) Armacell Enterprise GmbH & Co. KG 

Zeppelinstraße 1, 12529 Schönefeld OT  
Waltersdorf, Germany 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 01.05.02; 27.05.01 
(511)  
17 – Flexible pipes, tubes, hoses and fittings therefor 
(including valves), and fittings for rigid pipes, all 
non-metallic; non-metallic insulated pipes; pipe jac-
kets, not of metal; insulating materials; insulation 
and barrier articles and materials; insulation for bu-
ilding purposes; insulation for technical equipment 
and installations; acoustic insulation articles and ma-
terials; thermal insulation articles and materials; in-
sulating paints; insulating coatings; fire resistant and 
fire preventive articles and materials; waterproofing 
and moisture proofing articles and materials; shock 
absorbing and packing materials, vibration dampers; 

elastomers; plastic foam materials for use in manu-
facture; seals, sealants and fillers; plastic materials in 
the form of chips for use as cushioning materials in 
packaging; plastic materials in the form of moul-
dings for use as cushioning materials in packaging; 
insulating adhesives; adhesive tapes, strips, bands 
and films, other than stationery and not for medical 
or household purposes. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 102429 A 
(800) 1458021 
(151) 2019 01 31 
(181) 2029 01 31 
(891) 2019 01 31 
(511) 29 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 103904 A 
(800) 1474948 
(151) 2019 04 03 
(181) 2029 04 03 
(891) 2019 04 03 
(511) 01, 03, 05, 35 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 103939 A 
(800) 1319740 
(151) 2016 04 05 
(181) 2026 04 05 
(891) 2019 05 31 
(511) 25, 35 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104031 A 
(800) 1476800 
(151) 2019 05 16 
(181) 2029 05 16 
(891) 2019 05 16 
(511) 07 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104046 A 
(800) 1477173 
(151) 2019 05 16 
(181) 2029 05 16 
(891) 2019 05 16 
(511) 32 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104240 A 
(800) 1478557 
(151) 2019 05 08 
(181) 2029 05 08 
(891) 2019 05 08 
(511) 03, 04 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104360 A 
(800) 1480054 
(151) 2019 05 27 
(181) 2029 05 27 
(891) 2019 05 27 
(511) 09 
__________________________________________  

 
 
 
 
 
(260) AM 2020 104361 A 
(800) 1480110 
(151) 2019 05 31 
(181) 2029 05 31 
(891) 2019 05 31 
(511) 11, 21, 24, 27 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104362 A 
(800) 1480141 
(151) 2019 05 28 
(181) 2029 05 28 
(891) 2019 05 28 
(511) 12 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104364 A 
(800) 1480200 
(151) 2019 03 29 
(181) 2029 03 29 
(891) 2019 03 29 
(511) 03 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104384 A 
(800) 1480503 
(151) 2019 03 15 
(181) 2029 03 15 
(891) 2019 03 15 
(511) 05, 10, 35, 39, 40, 42 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104397 A 
(800) 1461105 
(151) 2019 03 05 
(181) 2029 03 05 
(891) 2019 07 12 
(511) 03 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104467 A 
(800) 1480855 
(151) 2019 06 03 
(181) 2029 06 03 
(891) 2019 06 03 
(511) 34 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104487 A 
(800) 1481193 
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(891) 2019 06 17 
(511) 09 
__________________________________________  

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  
romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi 
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(260) AM 2020 104489 A 
(800) 1481218 
(151) 2019 06 26 
(181) 2029 06 26 
(891) 2019 06 26 
(511) 10 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104490 A 
(800) 1481256 
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(891) 2019 06 17 
(511) 43 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104492 A 
(800) 1481296 
(151) 2019 06 14 
(181) 2029 06 14 
(891) 2019 06 14 
(511) 03, 18, 25 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104493 A 
(800) 1481315 
(151) 2019 04 05 
(181) 2029 04 05 
(891) 2019 04 05 
(511) 09, 14, 28, 35 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104496 A 
(800) 1481364 
(151) 2019 05 10 
(181) 2029 05 10 
(891) 2019 05 10 
(511) 34 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104498 A 
(800) 1481464 
(151) 2019 04 24 
(181) 2029 04 24 
(891) 2019 04 24 
(511) 12 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104504 A 
(800) 1481626 
(151) 2019 06 24 
(181) 2029 06 24 
(891) 2019 06 24 
(511) 03 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104505 A 
(800) 1481634 
(151) 2019 05 30 
(181) 2029 05 30 

(891) 2019 05 30 
(511) 02 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104506 A 
(800) 1481641 
(151) 2019 03 22 
(181) 2029 03 22 
(891) 2019 03 22 
(511) 09, 35, 36, 38, 41, 42 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104507 A 
(800) 1481651 
(151) 2019 05 15 
(181) 2029 05 15 
(891) 2019 05 15 
(511) 29, 30, 43 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104508 A 
(800) 1481732 
(151) 2019 04 24 
(181) 2029 04 24 
(891) 2019 04 24 
(511) 30 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104511 A 
(800) 1481856 
(151) 2019 06 05 
(181) 2029 06 05 
(891) 2019 06 05 
(511) 09, 36 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104512 A 
(800) 1481884 
(151) 2019 07 11 
(181) 2029 07 11 
(891) 2019 07 11 
(511) 28 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104513 A 
(800) 1481897 
(151) 2019 07 11 
(181) 2029 07 11 
(891) 2019 07 11 
(511) 12 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104514 A 
(800) 1481927 
(151) 2019 04 26 
(181) 2029 04 26 
(891) 2019 04 26 
(511) 16, 18, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 39 
__________________________________________  
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(260) AM 2020 104568 A 
(800) 1482044 
(151) 2019 06 13 
(181) 2029 06 13 
(891) 2019 06 13 
(511) 05, 35 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104571 A 
(800) 1482166 
(151) 2019 01 16 
(181) 2029 01 16 
(891) 2019 01 16 
(511) 02 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104572 A 
(800) 1482171 
(151) 2019 05 08 
(181) 2029 05 08 
(891) 2019 05 08 
(511) 10 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104573 A 
(800) 1482221 
(151) 2019 07 03 
(181) 2029 07 03 
(891) 2019 07 03 
(511) 30 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104574 A 
(800) 1482235 
(151) 2019 06 03 
(181) 2029 06 03 
(891) 2019 06 03 
(511) 25, 41 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104576 A 
(800) 1482299 
(151) 2019 06 18 
(181) 2029 06 18 
(891) 2019 06 18 
(511) 12, 16, 28, 37 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104577 A 
(800) 1482344 
(151) 2019 05 23 
(181) 2029 05 23 
(891) 2019 05 23 
(511) 34 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104578 A 
(800) 1482346 
(151) 2019 05 10 
(181) 2029 05 10 

(891) 2019 05 10 
(511) 09, 11, 37 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104579 A 
(800) 1482354 
(151) 2019 07 12 
(181) 2029 07 12 
(891) 2019 07 12 
(511) 35 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104580 A 
(800) 1482377 
(151) 2019 07 09 
(181) 2029 07 09 
(891) 2019 07 09 
(511) 14 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104581 A 
(800) 1482389 
(151) 2019 05 23 
(181) 2029 05 23 
(891) 2019 05 23 
(511) 34 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104583 A 
(800) 1482444 
(151) 2019 05 28 
(181) 2029 05 28 
(891) 2019 05 28 
(511) 11 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104584 A 
(800) 1482465 
(151) 2019 02 22 
(181) 2029 02 22 
(891) 2019 02 22 
(511) 03 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104585 A 
(800) 1482482 
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(891) 2019 06 17 
(511) 05 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104586 A 
(800) 1482549 
(151) 2019 07 10 
(181) 2029 07 10 
(891) 2019 07 10 
(511) 09 
__________________________________________  
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(260) AM 2020 104598 A 
(800) 1482857 
(151) 2019 05 30 
(181) 2029 05 30 
(891) 2019 05 30 
(511) 09 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104601 A 
(800) 1482918 
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(891) 2019 05 17 
(511) 05 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104602 A 
(800) 1482961 
(151) 2019 02 12 
(181) 2029 02 12 
(891) 2019 02 12 
(511) 35, 42 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104604 A 
(800) 1483039 
(151) 2019 06 11 
(181) 2029 06 11 
(891) 2019 06 11 
(511) 09, 11, 37, 40, 41, 42 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104605 A 
(800) 1483101 
(151) 2019 05 28 
(181) 2029 05 28 
(891) 2019 05 28 
(511) 11 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104606 A 
(800) 1483155 
(151) 2019 05 21 
(181) 2029 05 21 
(891) 2019 05 21 
(511) 32 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104607 A 
(800) 1483169 
(151) 2019 06 19 
(181) 2029 06 19 
(891) 2019 06 19 
(511) 32 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104608 A 
(800) 1483175 
(151) 2019 02 04 
(181) 2029 02 04 

(891) 2019 02 04 
(511) 05 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104609 A 
(800) 1292456 
(151) 2015 09 19 
(181) 2025 09 19 
(891) 2019 04 09 
(511) 05 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104610 A 
(800) 1381781 
(151) 2017 10 24 
(181) 2027 10 24 
(891) 2019 06 13 
(511) 29, 30, 31 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104611 A 
(800) 1426841 
(151) 2018 08 07 
(181) 2028 08 07 
(891) 2019 07 17 
(511) 09, 41 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104612 A 
(800) 1483223 
(151) 2019 04 18 
(181) 2029 04 18 
(891) 2019 04 18 
(511) 30 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104613 A 
(800) 1483344 
(151) 2019 07 24 
(181) 2029 07 24 
(891) 2019 07 24 
(511) 34 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104616 A 
(800) 1483445 
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(891) 2019 05 17 
(511) 06, 11 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104618 A 
(800) 1483492 
(151) 2019 04 17 
(181) 2029 04 17 
(891) 2019 04 17 
(511) 09, 36, 37, 38, 42 
__________________________________________  
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(260) AM 2020 104619 A 
(800) 1483500 
(151) 2019 05 21 
(181) 2029 05 21 
(891) 2019 05 21 
(511) 29, 30, 35, 43 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104620 A 
(800) 1483505 
(151) 2018 02 26 
(181) 2028 02 26 
(891) 2018 02 26 
(511) 09, 14, 18, 35, 38 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104631 A 
(800) 1483806 
(151) 2019 05 13 
(181) 2029 05 13 
(891) 2019 05 13 
(511) 03, 08, 09, 14, 18, 25 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104633 A 
(800) 1483847 
(151) 2018 12 21 
(181) 2028 12 21 
(891) 2018 12 21 
(511) 39, 45 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104634 A 
(800) 1483869 
(151) 2019 06 14 
(181) 2029 06 14 
(891) 2019 06 14 
(511) 27 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104637 A 
(800) 1483900 
(151) 2019 06 07 
(181) 2029 06 07 
(891) 2019 06 07 
(511) 11 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104638 A 
(800) 1483911 
(151) 2019 06 13 
(181) 2029 06 13 
(891) 2019 06 13 
(511) 18 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104639 A 
(800) 1483938 
(151) 2019 04 19 
(181) 2029 04 19 

(891) 2019 04 19 
(511) 09, 28, 41 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104640 A 
(800) 1483943 
(151) 2019 05 24 
(181) 2029 05 24 
(891) 2019 05 24 
(511) 31 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104642 A 
(800) 1483950 
(151) 2019 04 19 
(181) 2029 04 19 
(891) 2019 04 19 
(511) 09, 28, 41 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104643 A 
(800) 1483951 
(151) 2019 01 04 
(181) 2029 01 04 
(891) 2019 01 04 
(511) 05, 35 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104646 A 
(800) 1483995 
(151) 2019 07 03 
(181) 2029 07 03 
(891) 2019 07 03 
(511) 09 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104649 A 
(800) 1484037 
(151) 2019 06 18 
(181) 2029 06 18 
(891) 2019 06 18 
(511) 12, 16, 28, 37 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104661 A 
(800) 1484318 
(151) 2019 04 08 
(181) 2029 04 08 
(891) 2019 04 08 
(511) 09, 35, 36, 39, 41, 42, 43 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104662 A 
(800) 1484330 
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(891) 2019 06 17 
(511) 20, 24, 25, 35 
__________________________________________  
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2020 104668 A 
(800) 1395633 
(151) 2017 10 19 
(181) 2027 10 19 
(891) 2019 07 02 
(511) 35, 41, 42 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104689 A 
(800) 1484535 
(151) 2019 07 12 
(181) 2029 07 12 
(891) 2019 07 12 
(511) 03, 05 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104690 A 
(800) 1484570 
(151) 2019 03 06 
(181) 2029 03 06 
(891) 2019 03 06 
(511) 41 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104697 A 
(800) 1484725 
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(891) 2019 06 17 
(511) 30 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104698 A 
(800) 1484731 
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(891) 2019 06 17 
(511) 30 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104699 A 
(800) 1484824 
(151) 2019 05 10 
(181) 2029 05 10 
(891) 2019 05 10 
(511) 09, 28, 41 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104700 A 
(800) 1484827 
(151) 2019 06 26 
(181) 2029 06 26 
(891) 2019 06 26 
(511) 12 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104705 A 
(800) 1484904 
(151) 2019 06 25 
(181) 2029 06 25 

(891) 2019 06 25 
(511) 11 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104706 A 
(800) 1484922 
(151) 2019 06 05 
(181) 2029 06 05 
(891) 2019 06 05 
(511) 09 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104709 A 
(800) 1484975 
(151) 2019 06 21 
(181) 2029 06 21 
(891) 2019 06 21 
(511) 30 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104710 A 
(800) 1484999 
(151) 2019 03 08 
(181) 2029 03 08 
(891) 2019 03 08 
(511) 07, 08, 11, 12, 20, 21, 28 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104711 A 
(800) 1485004 
(151) 2019 04 15 
(181) 2029 04 15 
(891) 2019 04 15 
(511) 07, 09, 11 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104712 A 
(800) 1485036 
(151) 2019 01 11 
(181) 2029 01 11 
(891) 2019 01 11 
(511) 32, 33, 35 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104713 A 
(800) 1485041 
(151) 2019 03 18 
(181) 2029 03 18 
(891) 2019 03 18 
(511) 35 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104722 A 
(800) 1485240 
(151) 2019 07 02 
(181) 2029 07 02 
(891) 2019 07 02 
(511) 09, 36, 42 
__________________________________________  
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2020 104724 A 
(800) 1485276 
(151) 2019 06 10 
(181) 2029 06 10 
(891) 2019 06 10 
(511) 12 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104725 A 
(800) 1485282 
(151) 2019 07 12 
(181) 2029 07 12 
(891) 2019 07 12 
(511) 03 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104726 A 
(800) 1485321 
(151) 2019 06 04 
(181) 2029 06 04 
(891) 2019 06 04 
(511) 30 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104727 A 
(800) 1485326 
(151) 2019 06 04 
(181) 2029 06 04 
(891) 2019 06 04 
(511) 30 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104728 A 
(800) 264786 
(151) 1963 01 22 
(181) 2023 01 22 
(891) 2019 07 01 
(511) 01, 04 
(551) კოლექტიური 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104729 A 
(800) 539857 
(151) 1989 06 15 
(181) 2029 06 15 
(891) 2019 08 06 
(511) 10 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104730 A 
(800) 967172 
(151) 2008 05 09 
(181) 2028 05 09 
(891) 2019 07 03 
(511) 03 
__________________________________________  
 
 
 

(260) AM 2020 104731 A 
(800) 999062 
(151) 2008 10 17 
(181) 2028 10 17 
(891) 2019 07 22 
(511) 03, 44 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104732 A 
(800) 1155317 
(151) 2012 12 19 
(181) 2022 12 19 
(891) 2019 07 29 
(511) 05, 30, 32 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104736 A 
(800) 1360524 
(151) 2017 05 23 
(181) 2027 05 23 
(891) 2019 07 25 
(511) 11, 20 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104737 A 
(800) 1433474 
(151) 2018 06 28 
(181) 2028 06 28 
(891) 2019 06 21 
(511) 03 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104738 A 
(800) 1438350 
(151) 2018 08 10 
(181) 2028 08 10 
(891) 2019 07 30 
(511) 09, 16, 41, 43 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104739 A 
(800) 1447273 
(151) 2018 09 14 
(181) 2028 09 14 
(891) 2019 07 03 
(511) 34 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104740 A 
(800) 1476579 
(151) 2019 04 23 
(181) 2029 04 23 
(891) 2019 07 25 
(511) 07, 11, 21, 30 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104772 A 
(800) 1485354 
(151) 2019 05 29 
(181) 2029 05 29 
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sasaqonlo niSnebi 

(891) 2019 05 29 
(511) 05, 10 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104773 A 
(800) 1485355 
(151) 2019 07 12 
(181) 2029 07 12 
(891) 2019 07 12 
(511) 03 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104774 A 
(800) 1485361 
(151) 2019 03 08 
(181) 2029 03 08 
(891) 2019 03 08 
(511) 07, 08, 11, 12, 20, 21, 28 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104775 A 
(800) 1485366 
(151) 2019 05 10 
(181) 2029 05 10 
(891) 2019 05 10 
(511) 09, 28, 41 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104779 A 
(800) 1485618 
(151) 2019 04 26 
(181) 2029 04 26 
(891) 2019 04 26 
(511) 38, 41 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104780 A 
(800) 1485660 
(151) 2019 04 24 
(181) 2029 04 24 
(891) 2019 04 24 
(511) 05, 29, 30, 32 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104783 A 
(800) 1485721 
(151) 2019 04 19 
(181) 2029 04 19 
(891) 2019 04 19 
(511) 09, 28, 41 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104784 A 
(800) 1485766 
(151) 2019 02 28 
(181) 2029 02 28 
(891) 2019 02 28 
(511) 18, 25 
__________________________________________  
 

(260) AM 2020 104791 A 
(800) 1486011 
(151) 2019 02 07 
(181) 2029 02 07 
(891) 2019 02 07 
(511) 03 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104792 A 
(800) 1486045 
(151) 2019 04 12 
(181) 2029 04 12 
(891) 2019 04 12 
(511) 09, 11, 16, 21, 28 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104794 A 
(800) 1486099 
(151) 2019 05 10 
(181) 2029 05 10 
(891) 2019 05 10 
(511) 09, 28, 41 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104795 A 
(800) 1486109 
(151) 2019 05 10 
(181) 2029 05 10 
(891) 2019 05 10 
(511) 09, 28, 41 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104798 A 
(800) 1141732 
(151) 2012 10 31 
(181) 2022 10 31 
(891) 2019 08 20 
(511) 35, 37, 39 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104799 A 
(800) 1145404 
(151) 2012 11 02 
(181) 2022 11 02 
(891) 2019 08 20 
(511) 35, 37, 39 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104837 A 
(800) 1486193 
(151) 2019 07 07 
(181) 2029 07 07 
(891) 2019 07 07 
(511) 09 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104839 A 
(800) 1486245 
(151) 2019 04 19 
(181) 2029 04 19 
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sasaqonlo niSnebi 

(891) 2019 04 19 
(511) 09, 28, 41 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104845 A 
(800) 1486350 
(151) 2019 01 09 
(181) 2029 01 09 
(891) 2019 01 09 
(511) 06, 07 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104846 A 
(800) 1486363 
(151) 2019 06 26 
(181) 2029 06 26 
(891) 2019 06 26 
(511) 25 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104847 A 
(800) 1486382 
(151) 2019 07 12 
(181) 2029 07 12 
(891) 2019 07 12 
(511) 25 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104864 A 
(800) 1486894 
(151) 2019 07 18 
(181) 2029 07 18 
(891) 2019 07 18 
(511) 07, 11, 21, 30 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104865 A 
(800) 1486906 
(151) 2019 04 11 
(181) 2029 04 11 
(891) 2019 04 11 
(511) 01, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 17, 20, 27 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104866 A 
(800) 1486908 
(151) 2019 06 04 
(181) 2029 06 04 
(891) 2019 06 04 
(511) 09, 36, 42 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104867 A 
(800) 1486934 
(151) 2019 05 10 
(181) 2029 05 10 
(891) 2019 05 10 
(511) 09, 28, 41 
__________________________________________  

(260) AM 2020 104869 A 
(800) 1486993 
(151) 2019 03 19 
(181) 2029 03 19 
(891) 2019 03 19 
(511) 29 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104877 A 
(800) 1487059 
(151) 2019 05 31 
(181) 2029 05 31 
(891) 2019 05 31 
(511) 35, 41, 42 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104879 A 
(800) 1487108 
(151) 2019 05 10 
(181) 2029 05 10 
(891) 2019 05 10 
(511) 09, 28, 41 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104880 A 
(800) 1487141 
(151) 2019 06 26 
(181) 2029 06 26 
(891) 2019 06 26 
(511) 16, 29, 30, 32, 35 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104888 A 
(800) 1423080 
(151) 2018 07 11 
(181) 2028 07 11 
(891) 2019 07 31 
(511) 03 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104948 A 
(800) 1487283 
(151) 2019 04 25 
(181) 2029 04 25 
(891) 2019 04 25 
(511) 09, 11, 12, 15, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 39,  

41, 42 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104949 A 
(800) 1487297 
(151) 2018 12 28 
(181) 2028 12 28 
(891) 2018 12 28 
(511) 12 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104958 A 
(800) 1487482 
(151) 2019 05 10 
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sasaqonlo niSnebi 

(181) 2029 05 10 
(891) 2019 05 10 
(511) 09, 28, 41 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104982 A 
(800) 1488087 
(151) 2019 03 27 
(181) 2029 03 27 
(891) 2019 03 27 
(511) 29, 32 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104986 A 
(800) 1488130 
(151) 2019 06 07 
(181) 2029 06 07 
(891) 2019 06 07 
(511) 35, 41 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 104999 A 
(800) 1394222 
(151) 2018 02 01 
(181) 2028 02 01 
(891) 2019 07 25 
(511) 30 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105000 A 
(800) 1394265 
(151) 2018 02 09 
(181) 2028 02 09 
(891) 2019 08 12 
(511) 09, 18, 25 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105001 A 
(800) 1394348 
(151) 2018 02 01 
(181) 2028 02 01 
(891) 2019 07 25 
(511) 30 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105002 A 
(800) 1457927 
(151) 2018 12 31 
(181) 2028 12 31 
(891) 2019 06 21 
(511) 29, 30 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105048 A 
(800) 1488244 
(151) 2019 06 06 
(181) 2029 06 06 
(891) 2019 06 06 
(511) 20 
__________________________________________  

(260) AM 2020 105083 A 
(800) 1489038 
(151) 2019 08 01 
(181) 2029 08 01 
(891) 2019 08 01 
(511) 32 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105085 A 
(800) 1489118 
(151) 2019 08 16 
(181) 2029 08 16 
(891) 2019 08 16 
(511) 08 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105086 A 
(800) 1489196 
(151) 2019 08 07 
(181) 2029 08 07 
(891) 2019 08 07 
(511) 05 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105087 A 
(800) 1489225 
(151) 2019 06 20 
(181) 2029 06 20 
(891) 2019 06 20 
(511) 16, 21, 32 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105088 A 
(800) 1489229 
(151) 2019 08 14 
(181) 2029 08 14 
(891) 2019 08 14 
(511) 36 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105115 A 
(800) 1353517 
(151) 2017 03 20 
(181) 2027 03 20 
(891) 2019 09 10 
(511) 09, 35, 39, 42 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105116 A 
(800) 1418336 
(151) 2018 02 20 
(181) 2028 02 20 
(891) 2019 06 17 
(511) 34 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105117 A 
(800) 1450985 
(151) 2018 12 19 
(181) 2028 12 19 
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sasaqonlo niSnebi 

(891) 2019 06 20 
(511) 05 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105118 A 
(800) 1471346 
(151) 2019 04 05 
(181) 2029 04 05 
(891) 2019 08 08 
(511) 05 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105119 A 
(800) 1478110 
(151) 2019 01 22 
(181) 2029 01 22 
(891) 2019 08 20 
(511) 03, 06, 07, 09, 20, 21, 35, 37 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105120 A 
(800) 1478283 
(151) 2018 12 20 
(181) 2028 12 20 
(891) 2019 09 11 
(511) 06 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105196 A 
(800) 1490659 
(151) 2019 06 26 
(181) 2029 06 26 
(891) 2019 06 26 
(511) 12 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105197 A 
(800) 400158 
(151) 1973 05 14 
(181) 2023 05 14 
(891) 2019 09 06 
(511) 01, 06, 07, 08, 09, 11, 25 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105198 A 
(800) 644219 
(151) 1995 01 17 
(181) 2025 01 17 
(891) 2019 08 07 
(511) 03, 05, 10 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105199 A 
(800) 1165429 
(151) 2013 04 30 
(181) 2023 04 30 
(891) 2019 08 07 
(511) 03, 05, 10 
__________________________________________  

(260) AM 2020 105201 A 
(800) 1236805 
(151) 2014 07 23 
(181) 2024 07 23 
(891) 2019 08 13 
(511) 01, 07, 08, 09, 25, 35 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105286 A 
(800) 1491403 
(151) 2019 07 29 
(181) 2029 07 29 
(891) 2019 07 29 
(511) 07, 09 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105381 A 
(800) 1492523 
(151) 2019 09 17 
(181) 2029 09 17 
(891) 2019 09 17 
(511) 28, 41 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105382 A 
(800) 1492561 
(151) 2019 09 19 
(181) 2029 09 19 
(891) 2019 09 19 
(511) 03 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105383 A 
(800) 1492587 
(151) 2019 06 05 
(181) 2029 06 05 
(891) 2019 06 05 
(511) 05 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105384 A 
(800) 1492618 
(151) 2019 05 08 
(181) 2029 05 08 
(891) 2019 05 08 
(511) 03, 16 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105385 A 
(800) 1492724 
(151) 2019 07 24 
(181) 2029 07 24 
(891) 2019 07 24 
(511) 35, 38, 41, 42 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105427 A 
(800) 1453114 
(151) 2018 12 06 
(181) 2028 12 06 
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sasaqonlo niSnebi 

(891) 2019 08 29 
(511) 16, 35, 36, 38, 41, 45 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105428 A 
(800) 1468771 
(151) 2019 03 19 
(181) 2029 03 19 
(891) 2019 07 09 
(511) 33 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105466 A 
(800) 1493483 
(151) 2019 07 01 
(181) 2029 07 01 
(891) 2019 07 01 
(511) 03, 06, 07, 08, 09, 16, 17, 19, 20, 21 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105468 A 
(800) 1493582 
(151) 2019 06 13 
(181) 2029 06 13 
(891) 2019 06 13 
(511) 01, 03, 04 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105608 A 
(800) 1495819 
(151) 2019 07 02 
(181) 2029 07 02 
(891) 2019 07 02 
(511) 32 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105609 A 
(800) 1495850 
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(891) 2019 06 17 
(511) 34 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105610 A 
(800) 1495861 
(151) 2019 08 14 
(181) 2029 08 14 
(891) 2019 08 14 
(511) 16, 29, 30, 32, 35 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105615 A 
(800) 1495970 
(151) 2019 09 03 
(181) 2029 09 03 
(891) 2019 09 03 
(511) 30, 35 
__________________________________________  

(260) AM 2020 105616 A 
(800) 394488A 
(151) 1972 12 18 
(181) 2022 12 18 
(891) 2019 10 09 
(511) 01, 03, 05 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105709 A 
(800) 1496518 
(151) 2019 09 03 
(181) 2029 09 03 
(891) 2019 09 03 
(511) 05 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105710 A 
(800) 1496530 
(151) 2018 12 13 
(181) 2028 12 13 
(891) 2018 12 13 
(511) 05, 10, 41, 42, 44, 45 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105728 A 
(800) 1497034 
(151) 2019 05 16 
(181) 2029 05 16 
(891) 2019 05 16 
(511) 01, 17, 19, 20 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105729 A 
(800) 1497066 
(151) 2019 09 18 
(181) 2029 09 18 
(891) 2019 09 18 
(511) 43 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105730 A 
(800) 1497081 
(151) 2019 09 17 
(181) 2029 09 17 
(891) 2019 09 17 
(511) 25 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105731 A 
(800) 1497096 
(151) 2019 08 14 
(181) 2029 08 14 
(891) 2019 08 14 
(511) 09, 28, 41 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105732 A 
(800) 1497164 
(151) 2019 08 02 
(181) 2029 08 02 
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sasaqonlo niSnebi 

(891) 2019 08 02 
(511) 25 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105820 A 
(800) 1498649 
(151) 2019 09 13 
(181) 2029 09 13 
(891) 2019 09 13 
(511) 30, 33 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105824 A 
(800) 1498715 
(151) 2019 07 17 
(181) 2029 07 17 
(891) 2019 07 17 
(511) 16 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105827 A 
(800) 1498892 
(151) 2019 08 02 
(181) 2029 08 02 
(891) 2019 08 02 
(511) 01, 02, 06, 07, 08, 09, 16, 17, 19, 20, 24, 27,  

35, 37, 39, 42 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105828 A 
(800) 1498916 
(151) 2019 07 31 
(181) 2029 07 31 
(891) 2019 07 31 
(511) 35, 37, 39 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105849 A 
(800) 1499381 
(151) 2019 06 13 
(181) 2029 06 13 
(891) 2019 06 13 
(511) 30 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105869 A 
(800) 1495893 
(151) 2019 08 14 
(181) 2029 08 14 
(891) 2019 11 06 
(511) 29, 30 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 105896 A 
(800) 1499844 
(151) 2019 10 08 
(181) 2029 10 08 
 
 

(891) 2019 10 08 
(511) 39 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 106427 A 
(800) 421517 
(151) 1976 03 18 
(181) 2026 03 18 
(891) 2019 10 29 
(511) 14 
__________________________________________  
 
(260) AM 2020 106428 A 
(800) 775612 
(151) 2002 02 05 
(181) 2022 02 05 
(891) 2019 10 29 
(511) 14 
__________________________________________  
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geografiuli aRniSvna 
 

registrirebuli geografiuli aRniSvna 
 
 
 
(111) 21 
(151) 2020 10 01 
(540)  

ნინოწმინდის თაფლი 
(732) რკ „კოდი“ 

იოანე პეტრიწის ქ. 2,  0800, ახალციხე, საქართველო    
(511) 30 

_________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 
 

gamogonebebi 
 

patentebis moqmedebis aRdgena 
 

 
(21) AP 2012 12852 
(11) P 2015 6255 B  
(73) შპს ,,ჯორჯიან მანგანეზი“ 
(54) მანგანუმის ოქსიდურ-კარბონატული მადნის გამდიდრების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 09 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2020 10 12 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2016 14256 
(11) P 2018 6918 B  
(73) ბესიკი სურგულაძე 
(54) ინდუქციური გაცხელების სისტემის ბლოკი ლოკალური ჰიპერთერმიის  

მოწყობილობისათვის და ჰიპერთერმიის ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 09 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2020 10 12 

__________________________________________ 

 
patentebis gauqmeba aRdgenis uflebiT 

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

დასამზადებლად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 09 10 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 09 10 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2010 12743 
(11) P 2014 6160 B  
(73) მაინერ ენტერპრაისის ინკ. 
(54) ფრიქციულ/ელასტომერული შთამნთქმელი მოწყობილობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 09 17 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 09 17 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2015 14455 
(11) P 2018 6927 B  
(73) პფაიზერ ინკ. 
(54) RORC2-ის მეთილ და ტრიფთორმეთილ-ჩანაცვლებული პიროლოპირიდინული  

მოდულატორები და მათი გამოყენების ხერხები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 09 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 09 22 

__________________________________________ 
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(21) AP 2005 8972 
(11) P 2009 4663 B  
(73) გიორგი იორამაშვილი;  

მარინე ბეროშვილი 
(54) პლასტური წყლების ნაკადის იზოლაციის ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 09 12 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 09 12 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2005 8987 
(11) P 2007 4253 B  
(73) ოტკრიტოე აკციონერნოე ობშესტვო „ნიჟეგოროდსკი ხიმიკო-ფარმაცევტიჩესკი ზავოდ“ 
(54) სახსრების დაავადებების სამკურნალო საშუალება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 09 20 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 09 20 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2005 8988 
(11) P 2007 4254 B  
(73) ოტკრიტოე აკციონერნოე ობშესტვო „ნიჟეგოროდსკი ხიმიკო-ფარმაცევტიჩესკი ზავოდ“ 
(54) სახსრების  დაავადებების სამკურნალო საშუალება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 09 20 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 09 20 

__________________________________________ 

 
patentebis moqmedebis aRdgenis vadis amowurva 

 
 
(21) AP 2009 12263 
(11) P 2015 6374 B  
(73) პიერ ფაბრ დერმო-კოსმეტიკ 
(54) თავთავის გაკეთებამდე აღებული შვრიის მიწისზედა ნაწილების ექსტრაქტი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 09 15 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 09 15 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2010 12667 
(11) P 2014 6019 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე 
(54) ივაბრადინის და მისი ფარმაცევტულად მისაღები მჟავა-ადიტიური  მარილების  

სინთეზის ახალი ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 09 17 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 09 17 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2011 13063 
(11) P 2015 6313 B  
(73) ელიოს ბიოფარმა ინკ. 
(54) ნუკლეოტიდების ჩანაცვლებული ანალოგები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 09 19 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 09 19 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2012 13442 
(11) P 2017 6771 B  
(73) იგორ რონინსონ 
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(54)  NFkB -ს ინდუცირებული ტრანსკრიპციული აქტივობით გამოწვეული დაავადებებისა  
და დარღვევების  მკურნალობა 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 09 13 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 09 13 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2016 14267 
(11) P 2018 6931 B  
(73) თეა ქენქაძე 
(54) ხელის სათესი მოწყობილობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 09 14 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 09 14 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2005 9991 
(11) P 2009 4831 B  
(73) დიურექტ კორპორეიშნ 
(54) კონტროლირებადი მიწოდების სისტემა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 09 15 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 09 15 

__________________________________________ 

 
patentmflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba 

 
 
(21) AP 2015 14554 
(11) P 2019 6974 B  
(54) ბენზიმიდაზოლის წარმოებულის ახალი კრისტალური ფორმა და მისი მიღების  ხერხი 
ახალი სახელი და/ან მისამართი: ეიჩქეი ინნო. ნ კორპორეიშენ (KR) 

6F, 7F და 8F, 100, ეულჯი-რო, ჯუნგ-გუ, სეული, 04551 კორეის 
რესპუბლიკა (KR) 

ყოფილი სახელი და/ან მისამართი: სიჯეი ჰელთქეა კორპორეიშენ 
330 დონგჰო-რო, ჯუნგ-გუ, სეული 04560, სამხრეთ კორეა, 
სამხრეთ კორეა 04560, კორეის რესპუბლიკა 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 25 09 2020 
__________________________________________ 
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sasargeblo modelebi 

patentis gauqmeba aRdgenis uflebiT 
 
 

(21) AU 2015 13936 
(11) U 2017 1923 Y  
(73) ალექსანდრე წერეთელი;  

ენვერ  მდივანი 
(54) დიაბეტური მურაბის წარმოების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 09 15 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 09 15 

__________________________________________ 

 
patentis moqmedebis aRdgenis vadis amowurva 

 
(21) AU 2014 13574 
(11) U 2015 1877 Y  
(73) დავით ჭიჭინაძე 
(54) დასაშლელ-ასაწყობი სკა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 09 15 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 09 15 

__________________________________________ 

 
dizainebi 

 
dizainebis registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba  

 
 
(11) D 2011 467 S 
(73) ელაიდ გლობალ ტობაკო ლიმიტიდ (GB)  

ვეი ქორთ ვესთ, იუნიონ როუდ, ფარნამ, სურეი GU9 7PT, გაერთიანებული სამეფო (GB) 
(54) უფილტრო სიგარეტი 
(28) 2 
(24) 2010 07 09 
(18) 2025 07 09 
(58) 2020 09 24 

__________________________________________ 
 
(11) D 2015 626 S 
(73) მარიამ ნუგზარიშვილი (GE)  

ს. ჩიქოვანის ქ. 25, 0171, თბილისი, საქართველო (GE) 
(54) მარაო-ანბანი, მარაო ციფრებით 
(28) 2 
(24) 2015 04 14 
(18) 2025 04 14 
(58) 2020 09 24 

__________________________________________ 
 
(11) D 2016 665 S 
(73) შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“ (GE)  

ს. ცინცაძის ქ. 12, 0160, თბილისი, საქართველო (GE) 
(54) ბოთლი 
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(28) 1 
(24) 2015 06 29 
(18) 2025 06 29 
(58) 2020 09 22 

__________________________________________ 

 
dizainis registraciis gauqmeba 

 
(11) D 2015 623 S 
(73) იანა ბერეზა (GE)  

ვარკეთილის მას., ზემო პლატოს II მკრ., კორპ. 6, ბ. 29, 0163, თბილისი,საქართველო (GE) 
(54) ავტოტრანსპორტის სკამის საზურგის შალითა სარეკლამო  ეტიკეტისათვის 
(18) 2020 03 06 
(58) 2020 09 22 

__________________________________________ 

 
saerTaSoriso dizainebis registraciis moqmedebis  

vadis gagrZeleba 

 
(11) DM/66999 
(73) BRAUN GMBH  

Frankfurter Strasse 145, 61476 Kronberg (DE) 
(15) 2005 09 23 
(24) 2005 09 23 
(18) 2025 09 23 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Electric razor 

__________________________________________ 
 
(11) DM/67017 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.) 

94, Rue Jakob Stämpfli, CH-2502 BIENNE (CH) 
(15) 2005 09 21 
(24) 2005 09 21 
(18) 2025 09 21 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Wrist watch 

__________________________________________ 
 
(11) DM/67052 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.) 

94, Rue Jakob Stämpfli, CH-2502 BIENNE (CH) 
(15) 2005 09 02 
(24) 2005 09 02 
(18) 2025 09 02 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Wristwatch 

__________________________________________ 
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(11) DM/67057 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

94, Rue Jakob Stämpfli, CH-2502 BIENNE (CH) 
(15) 2005 09 02 
(24) 2005 09 02 
(18) 2025 09 02 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Wristwatch 

__________________________________________ 
 
(11) DM/67120 
(73) N.V. NUTRICIA 

Eerste Stationsstraat 186, NL-2712 HM ZOETERMEER (NL) 
(15) 2005 09 08 
(24) 2005 09 08 
(18) 2025 09 08 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Babyfood container 

__________________________________________ 
 
(11) DM/67292 
(73) SIEMENS SCHWEIZ AG  

Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich (CH) 
(15) 2005 09 22 
(24) 2005 09 22 
(18) 2025 09 22 
(28) 6 
(28') 6 
(54) Home automation devices 

__________________________________________ 
 
(11) DM/67293 
(73) SIEMENS SCHWEIZ AG  

Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich (CH) 
(15) 2005 09 22 
(24) 2005 09 22 
(18) 2025 09 22 
(28) 5 
(28') 5 
(54) Home automation devices 

__________________________________________ 
 
(11) DM/67294 
(73) SIEMENS SCHWEIZ AG  

Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich (CH) 
(15) 2005 09 22 
(24) 2005 09 22 
(18) 2025 09 22 
(28) 3 
(28') 3 
(54) Home automation devices 

__________________________________________ 
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(11) DM/67295 
(73) SIEMENS SCHWEIZ AG  

Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich (CH) 
(15) 2005 09 22 
(24) 2005 09 22 
(18) 2025 09 22 
(28) 4 
(28') 4 
(54) Home automation devices 

__________________________________________ 
 
(11) DM/67296 
(73) SIEMENS SCHWEIZ AG  

Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich (CH) 
(15) 2005 09 22 
(24) 2005 09 22 
(18) 2025 09 22 
(28) 6 
(28') 6 
(54) Home automation devices 

__________________________________________ 
 
(11) DM/67297 
(73) SIEMENS SCHWEIZ AG  

Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich (CH) 
(15) 2005 09 22 
(24) 2005 09 22 
(18) 2025 09 22 
(28) 6 
(28') 6 
(54) Home automation devices 

__________________________________________ 
 
(11) DM/67448 
(73) BTICINO S.P.A.  

Via Messina 38, I-20154 MILANO (IT) 
(15) 2005 09 30 
(24) 2005 09 30 
(18) 2025 09 30 
(28) 27 
(28') 27 
(54) Closure module, Cover plates, Electrical device with light, Electrical socket, Electrical sockets,  

Electrical switch, Electrical switches 
__________________________________________ 

 
(11) DM/73728 
(73) PORZELLANFABRIK SCHÖNWALD, ZWEIGNIEDERLASSUNG DER BHS TABLETOP AG  

Rehauer Str. 44-54, 95173 Schönwald (DE) 
(15) 2010 05 25 
(24) 2010 05 25 
(18) 2025 05 25 
(28) 9 
(28') 9 
(54) Bowl, Bowl large, Coffepot, Cup, Plate, Plate oval, Platter tortilla, Salad bowl, Teapot 

__________________________________________ 
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(11) DM/74132 
(73) SOREMARTEC S.A.  

Rue Joseph Netzer 5, B-6700 ARLON (BX) 
(15) 2010 08 23 
(24) 2010 08 23 
(18) 2025 08 23 
(28) 7 
(28') 7 
(54) Confectionery products 

__________________________________________ 
 
(11) DM/74178 
(73) ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION N.V.  

Belgicastraat 17, B-1930 Zaventem (BX) 
(15) 2010 08 11 
(24) 2010 08 11 
(18) 2025 08 11 
(28) 11 
(28') 11 
(54) Ovens (cooking), Parts of ovens (cooking) 

__________________________________________ 
 
(11) DM/74412 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2010 09 03 
(24) 2010 09 03 
(18) 2025 09 03 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Wristwatch 

__________________________________________ 
 
(11) DM/74430 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2010 09 10 
(24) 2010 09 10 
(18) 2025 09 10 
(28) 2 
(28') 2 
(54) Wristwatches 

__________________________________________ 
 
(11) DM/74432 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2010 09 16 
(24) 2010 09 16 
(18) 2025 09 16 
(28) 9 
(28') 9 
(54) Wristwatches 

__________________________________________ 
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(11) DM/74456 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2010 09 28 
(24) 2010 09 28 
(18) 2025 09 28 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Wristwatch 

__________________________________________ 
 
(11) DM/85023 
(73) MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET DROZ AG) (MONTRES JAQUET DROZ LTD.)  

Allée du Tourbillon 2, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH) 
(15) 2014 12 05 
(24) 2014 12 05 
(18) 2024 12 05 
(28) 4 
(28') 4 
(54) Dials 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87133 
(73) SOREMARTEC S.A.  

Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 Findel (BX) 
(15) 2015 08 03 
(24) 2015 08 03 
(18) 2025 08 03 
(28) 19 
(28') 19 
(54) 1.-15. Packaging envelopes,1 6.-18. Packaging, 19. Shaped wrapping [packaging] 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87433 
(73) ETA SA MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE  

Schild-Rust-Strasse 17, CH-2540 Grenchen (CH) 
(15) 2015 09 03 
(24) 2015 09 03 
(18) 2025 09 03 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Watch movement 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87446 
(73) RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. LTD.) (MONTRES RADO SA)  

Bielstrasse 45, CH-2543 Lengnau (CH) 
(15) 2015 09 03 
(24) 2015 09 03 
(18) 2025 09 03 
(28) 2 
(28') 2 
(54) Dial,Wristwatch 

__________________________________________ 
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(11) DM/87451 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 08 
(24) 2015 09 08 
(18) 2025 09 08 
(28) 5 
(28') 5 
(54) Wristwatches 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87453 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 08 
(24) 2015 09 08 
(18) 2025 09 08 
(28) 2 
(28') 2 
(54) Wristwatches 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87464 
(73) MANASTIR, ADNAN  

Kocaaga Sok. Bali Apt. K:2 NO:4 Beyoglu, ISTANBUL (TR) 
(15) 2015 06 09 
(24) 2015 06 09 
(18) 2025 06 09 
(28) 3 
(28') 3 
(54) Handbags 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87498 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 07 
(24) 2015 09 07 
(18) 2025 09 07 
(28) 2 
(28') 2 
(54) Wristwatches 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87519 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 14 
(24) 2015 09 14 
(18) 2025 09 14 
(28) 5 
(28') 5 
(54) Wristwatches 

__________________________________________ 
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(11) DM/87520 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 14 
(24) 2015 09 14 
(18) 2025 09 14 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Wristwatch 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87521 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 15 
(24) 2015 09 15 
(18) 2025 09 15 
(28) 3 
(28') 3 
(54) Wristwatches 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87522 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 16 
(24) 2015 09 16 
(18) 2025 09 16 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Wristwatch 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87554 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 17 
(24) 2015 09 17 
(18) 2025 09 17 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Wristwatch 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87555 
(73) HARRY WINSTON SA  

Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH) 
(15) 2015 09 17 
(24) 2015 09 17 
(18) 2025 09 17 
(28) 6 
(28') 6 
(54) Finger rings,Pendants 

__________________________________________ 
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(11) DM/87558 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 17 
(24) 2015 09 17 
(18) 2025 09 17 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Watch strap 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87582 
(73) HARRY WINSTON SA  

Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH) 
(15) 2015 09 09 
(24) 2015 09 09 
(18) 2025 09 09 
(28) 7 
(28') 7 
(54) Pendants 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87584 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 17 
(24) 2015 09 17 
(18) 2025 09 17 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Wristwatch 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87589 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 18 
(24) 2015 09 18 
(18) 2025 09 18 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Wristwatch 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87590 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 18 
(24) 2015 09 18 
(18) 2025 09 18 
(28) 6 
(28') 6 
(54) Wristwatches 

__________________________________________ 
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(11) DM/87592 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 18 
(24) 2015 09 18 
(18) 2025 09 18 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Wristwatch 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87593 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 18 
(24) 2015 09 18 
(18) 2025 09 18 
(28) 2 
(28') 2 
(54) Wristwatches 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87594 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 18 
(24) 2015 09 18 
(18) 2025 09 18 
(28) 7 
(28') 7 
(54) Wristwatches 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87595 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 18 
(24) 2015 09 18 
(18) 2025 09 18 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Wristwatch 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87597 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 18 
(24) 2015 09 18 
(18) 2025 09 18 
(28) 2 
(28') 2 
(54) Wristwatches 

__________________________________________ 
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(11) DM/87637 
(73) HARRY WINSTON SA  

Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH) 
(15) 2015 09 23 
(24) 2015 09 23 
(18) 2025 09 23 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Pendant 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87638 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 18 
(24) 2015 09 18 
(18) 2025 09 18 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Wristwatch 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87646 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 25 
(24) 2015 09 25 
(18) 2025 09 25 
(28) 2 
(28') 2 
(54) Wristwatches 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87694 
(73) HARRY WINSTON SA  

Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH) 
(15) 2015 09 30 
(24) 2015 09 30 
(18) 2025 09 30 
(28) 2 
(28') 2 
(54) Bracelet, Finger ring 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87748 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 29 
(24) 2015 09 29 
(18) 2025 09 29 
(28) 4 
(28') 4 
(54) Wristwatches 

__________________________________________ 
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(11) DM/87751 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 29 
(24) 2015 09 29 
(18) 2025 09 29 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Wristwatch 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87752 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 29 
(24) 2015 09 29 
(18) 2025 09 29 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Wristwatch 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87754 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 30 
(24) 2015 09 30 
(18) 2025 09 30 
(28) 4 
(28') 4 
(54) Wristwatches 

__________________________________________ 
 
(11) DM/87937 
(73) ABDULA SALIHU, Alidjerce, Nema ulice BB, 17523 Preševo (RS)  

SALIH ALIU, Kumanovska 40, 17523 Preševo (RS) 
(15) 2015 08 31 
(24) 2015 08 31 
(18) 2025 08 31 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Scaffolding frame 

__________________________________________ 
 

(11) DM/88518 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2015 09 29 
(24) 2015 09 29 
(18) 2025 09 29 
(28) 5 
(28') 5 
(54) Watch hand,Wristwatch,Wristwatches 

__________________________________________ 
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(11) DM/88914 
(73) ABDULA SALIHU, Alidjerce, Nema ulice BB, 17523 Preševo (RS)  

SALIH ALIU, Kumanovska 40, 17523 Preševo (RS) 
(15) 2015 08 31 
(24) 2015 08 31 
(18) 2025 08 31 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Aluminium floor mat for a scaffolding 

__________________________________________ 
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(111) M 2000 13474 R2 
(156) 2000 09 12 
(186) 2030 09 12 
(732) როტო ფრანკ ფენსტერ-უნდ  

ტიურტეხნოლოგი გმბჰ 
ვილჰელმ-ფრანკ-პლაცი 1, 70771  
ლაინფელდენ-ეხტერდინგენი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13630 R2 
(156) 2000 12 21 
(186) 2030 12 21 
(732) აპჯონ უეს 1 ელელსი 

235 ისტ 42-ე სტრიტ, ნიუ-იორკი,  
N.Y. 10017, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13632 R2 
(156) 2000 12 21 
(186) 2030 12 21 
(732) აპჯონ უეს 1 ელელსი 

235 ისტ 42-ე სტრიტ, ნიუ-იორკი,  
N.Y. 10017, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20790 R1 
(156) 2010 10 01 
(186) 2030 10 01 
(732) დორელ ფრანს ს.ა. 

ზი, 9, ბულვარ დიუ პუატუ,  
F-49309 შოლე, საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20275 R1 
(156) 2010 02 26 
(186) 2030 02 26 
(732) ელიავას ფონდი − საქართველოში  

ბაქტერიოფაგიის განვითარების  
ასოციაცია 
გოთუას ქ. 3, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20276 R1 
(156) 2010 02 26 
(186) 2030 02 26 
(732) ელიავას ფონდი − საქართველოში  

ბაქტერიოფაგიის განვითარების  
ასოციაცია  
გოთუას ქ. 3,  0160, თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________ 

 
 
 
 
 
(111) M 2010 20357 R1 
(156) 2010 03 26 
(186) 2030 03 26 
(732) სს „გეფა“ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20331 R1 
(156) 2010 03 25 
(186) 2030 03 25 
(732) ექს ჰასიენდა ლოს კამიჩინეს, ს.ა. დე კ.ვ. 

პერიფერიკო სურ N8500, ტრამო  
მორელია ჩაპალა, ტლაკეპაკე, ხალისკო,  
C.P. 45609, მექსიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20448 R1 
(156) 2010 05 13 
(186) 2030 05 13 
(732) სს „გეფა“ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20495 R1 
(156) 2010 05 27 
(186) 2030 05 27 
(732) სს „გეფა“ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20496 R1 
(156) 2010 05 27 
(186) 2030 05 27 
(732) სს „გეფა“ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20778 R1 
(156) 2010 09 24 
(186) 2030 09 24 
(732) პჯსკ „გაზპრომ“ 

ნამეტკინა სტრ. 16, მოსკოვი, 117997,  
რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20779 R1 
(156) 2010 09 24 
(186) 2030 09 24 
(732) პჯსკ „გაზპრომ“ 

sasaqonlo niSnebi 

registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 
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ნამეტკინა სტრ. 16, მოსკოვი, 117997,  
რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20780 R1 
(156) 2010 09 24 
(186) 2030 09 24 
(732) პჯსკ „გაზპრომ“ 

ნამეტკინა სტრ. 16, მოსკოვი, 117997,  
რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20781 R1 
(156) 2010 09 24 
(186) 2030 09 24 
(732) პჯსკ „გაზპრომ“ 

ნამეტკინა სტრ. 16, მოსკოვი, 117997,  
რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 21013 R1 
(156) 2010 12 15 
(186) 2030 12 15 
(732) „გრინდექს“ აქციუ საბიედრიბა  

(გრინდექს, ჯოინტ სტოკ კომპანი) 
კრუსტპილს სტრიტ 53,  1057 რიგა,  
ლატვია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13503 R2 
(156) 2000 09 28 
(186) 2030 09 28 
(732) ტარხომინსკიე ზაკლადი ფარმაცეუტიჩნე 

„პოლფა“ სპოლკა აქცინა 
ალექსანდრე ფლემინგის ქ. 2, 03-176  
ვარშავა, პოლონეთი 

__________________________________________ 
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(111) M 2007 17923 R  
(732) ჯოვან კროპ პროტეკშენ ლიმიტიდ 

ჰაილენდ ჰაუზ ბესინგსტოუკ როუდ,  
სპენსერს ვუდ რიდინგი, ბერკშირი  
RG7 1NT, ინგლისი, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ 
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789  
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია 

(580) 2020 09 16 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22469 R  
(732) შპს „გლობალ ცბს“ 

დ. გურამიშვილის გამზ. 62, სართ. 3,  
საოფისე ფართი, 0141, თბილისი,   
საქართველო 

(770) შპს „სი ბი ეს ფარმაცევტიკალს“ 
ჯანსუღ კახიძის ქ. 8, 0102, თბილისი,   
საქართველო 

(580) 2020 02 25 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 27804 R  
(732) სანოფი 

54, რუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) ზენტივა გრუპ, ა.ს. 
უ კაბელოვნი 130, დოლნი მეხოლუპი,  
CZ-102 37 პრაღა 10, ჩეხეთის  
რესპუბლიკა 

(580) 2020 06 19 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 27927 R  
(732) ოუ გუდ დიზაინ 

ლეივა ტნ. 3, EE-12618 ტალინი, ჰარიუ 
მააკონდ, ესტონეთი 

(770) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  
ოტვეტსტვენნოსტიუ „ნატურა სიბერიკა“ 
ულ. იუჟნობუტოვსკაია, დომ 101,  
კომნატა 18ა, მოსკოვი 117042, რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2020 08 27 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30815 R  
(732) ომიკრონ იტალია ს.რ.ლ. 

ვიალე ბრუნო ბუოზი 5, 00197 რომი,  
იტალია 

(770) შპს „BIH“ 
ოცხელის ქ. კორპ. 24, ბ. 42, 0145,  
თბილისი, საქართველო 

(580) 2020 09 14 
__________________________________________ 

 
 
 
(111) M 2019 30817 R  
(732) ომიკრონ იტალია ს.რ.ლ. 

ვიალე ბრუნო ბუოზი 5, 00197 რომი, 
იტალია 

(770) შპს „BIH“ 
ოცხელის ქ. კორპ. 24, ბ. 42, 0145,  
თბილისი,  საქართველო 

(580) 2020 09 14 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uflebebis sruli gadacema 
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(111) M 1995 556 R  
(732) გაბა ინტერნაციონალ ჰოლდინგ გმბჰ 

გრაბეტსმათვეგ, CH-4106 თერვილი,  
შვეიცარია 

(770) გაბა ინტერნაციონალ ჰოლდინგ აგ 
გრაბეტსმათვეგ, CH-4106 თერვილი,  
შვეიცარია 

(580) 2020 08 19 
__________________________________________ 
 
(111) M 1995 571 R  
(732) გაბა ინტერნაციონალ ჰოლდინგ გმბჰ 

გრაბეტსმათვეგ, CH-4106 თერვილი,  
შვეიცარია 

(770) გაბა ინტერნაციონალ ჰოლდინგ აგ 
გრაბეტსმათვეგ, CH-4106 თერვილი,  
შვეიცარია 

(580) 2020 08 19 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20357 R  
(732) სს „გეფა“ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი,  საქართველო 

(770) შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ 
სანაპიროს ქ. 10ა, 0108, თბილისი,   
საქართველო  

(580) 2020 09 16 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20331 R  
(732) ექს ჰასიენდა ლოს კამიჩინეს, ს.ა. დე კ.ვ. 

პერიფერიკო სურ N8500, ტრამო  
მორელია ჩაპალა, ტლაკეპაკე, ხალისკო,  
C.P. 45609, მექსიკა 

(770) ექს ჰასიენდა ლოს კამიჩინეს, ს.ა. დე კ.ვ. 
პერიფერიკო სურ N8500, ტრამო  
მორელია ჩაპალა, ტლაკეპაკე, ხალისკო,  
C.P. 45601, მექსიკა 

(580) 2020 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20448 R  
(732) სს „გეფა“ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი,  საქართველო 

(770) შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ 
სანაპიროს ქ. 10ა, 0108, თბილისი,   
საქართველო  

(580) 2020 09 16 
__________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
(111) M 2010 20495 R  
(732) სს „გეფა“ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი,  საქართველო 

(770) შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ 
სანაპიროს ქ. 10ა, 0108, თბილისი,   
საქართველო 

(580) 2020 09 16 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20496 R  
(732) სს „გეფა“ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი,  საქართველო 

(770) შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ 
სანაპიროს ქ. 10ა, 0108, თბილისი,   
საქართველო  

(580) 2020 09 16 
__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13451 R  
(732) ლინკ-ბელტ ქრეინს ლ.პ., ლლლპ 

2651 პალუმბო დრაივი, ლექსინგტონი,  
კენტუკი 40583, აშშ 

(770) ლინკ-ბელტ კონსტრაქშენ იქვიპენტ 
კომპანი, ლ.პ., ლლპ 
2651 პალუმბო დრაივი, საფოსტო ყუთი  
13600, ლექსინგტონი, კენტუკი, აშშ 

(580) 2020 09 16 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba 
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oficialuri Setyobinebebi 

 
 
 
 
(111) M 2000 13159 R  
(151) 2000 03 01 
(732) ბერინგერ ინგელჰაიმ ფარმა გმბჰ & კო. კგ 

ბინგერ შტრასე 173, D-55216  
ინგელჰაიმი, გერმანია 

(141) 2020 09 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13180 R  
(151) 2000 03 09 
(732) ტილი-საბკო 

ტრო გიკ, 29650 გერლესკინი,  
საფრანგეთი 

(141) 2020 09 28 
__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13147 R  
(151) 2000 03 01 
(732) ლ'ორეალ 

14, რიუ როიალი, F-75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(141) 2020 09 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13150 R  
(151) 2000 03 01 
(732) ვარნაკო უ.ს., ინკ.  

დელავერის შტატის კორპორაცია 
470 უილერს ფარმზ როუდი, მილფორდი,  
კონექტიკუტი 06460, აშშ 

(141) 2020 09 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13152 R  
(151) 2000 03 01 
(732) ვარნაკო უ.ს., ინკ.  

დელავერის შტატის კორპორაცია 
470 უილერს ფარმზ როუდი, მილფორდი,  
კონექტიკუტი 06460, აშშ 

(141) 2020 09 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20271 R  
(151) 2010 02 26 
(732) შპს „ბაქტერიოფაგის ბიოპრეპარატები“ 

გოთუას ქ. 3, 0160, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2020 09 28 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20272 R  
(151) 2010 02 26 
(732) შპს „ბაქტერიოფაგის ბიოპრეპარატები“ 

 

 
 
 
 
გოთუას ქ. 3, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2020 09 28 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20273 R  
(151) 2010 02 26 
(732) შპს „ბაქტერიოფაგის ბიოპრეპარატები“ 

გოთუას ქ. 3, 0160, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2020 09 28 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20274 R  
(151) 2010 02 26 
(732) შპს „ბაქტერიოფაგის ბიოპრეპარატები“ 

გოთუას ქ. 3, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2020 09 28 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20329 R  
(151) 2010 03 15 
(732) ანადარკო პეტროლიუმ კორპორეიშენ 

1201 ლეიკ რობინს დრაივი,  ვუდლენდსი, 
TX-77380, აშშ 

(141) 2020 09 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20330 R  
(151) 2010 03 15 
(732) პოგორეცკი იანოშ დიულოვიჩ 

ულ.კომუნაროვ, დომ 37, გ. მუკაჩევო,  
ზაკარპატსკაია ობლ., 89600, უკრაინა 

(141) 2020 09 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20305 R  
(151) 2010 03 15 
(732) მარეზი ტრეიდმარკ გმბჰ & კო კგ 

შტრასერაუ 6, 4020 ლინცი, ავსტრია 
(141) 2020 09 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20310 R  
(151) 2010 03 15 
(732) გლაქსოსმითკლაინ კონსიუმერ ჰელსქეა  

(უკ) აი პი ლიმიტიდ 
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(141) 2020 09 30 
__________________________________________ 

sasaqonlo niSnebis registraciis Sewyveta  
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oficialuri Setyobinebebi 

(111) M 2010 20311 R  
(151) 2010 03 15 
(732) შპს „სოფია +“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ., VII კვარტ., კორ. 6,  
ბ. 20, 0186, თბილისი,  საქართველო 

(141) 2020 09 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20312 R  
(151) 2010 03 15 
(732) შპს „SOFIA TRADING COMPANY“ 

აგრარული უნივერსიტეტის ტერიტორია,  
ნაკვ. 014/260, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2020 09 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20313 R  
(151) 2010 03 15 
(732) შპს „გლობალფარმი“ 

თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2020 09 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20314 R  
(151) 2010 03 15 
(732) შპს „გლობალფარმი“ 

თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2020 09 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20315 R  
(151) 2010 03 15 
(732) შპს „გლობალფარმი“ 

თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2020 09 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20316 R  
(151) 2010 03 15 
(732) შპს „გლობალფარმი“ 

თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2020 09 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20320 R  
(151) 2010 03 15 
(732) შპს „გლობალფარმი“ 

თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2020 09 30 
__________________________________________ 
 

(111) M 2010 20321 R  
(151) 2010 03 15 
(732) შპს „გლობალფარმი“ 

თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2020 09 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20324 R  
(151) 2010 03 15 
(732) შპს „გლობალფარმი“ 

თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2020 09 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20326 R  
(151) 2010 03 15 
(732) შპს „გლობალფარმი“ 

თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2020 09 30 
__________________________________________ 
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sistemuri saZieblebi 
 

gamogonebebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 22 B 5/00; A 22 B 7/00 AP 2020 14798 A 
C 07 K 16/18; C 07 K 16/28 AP 2020 14812 A 

E 21 B 49/10 AP 2020 14946 A 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AP 2020 14798 A A 22 B 5/00; A 22 B 7/00 
AP 2020 14812 A C 07 K 16/18; C 07 K 16/28 
AP 2020 14946 A E 21 B 49/10 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

1 2 3 
A 01 N 43/10; A 01 N 25/00; A 01 N 25/30; 
A 01 P 3/00 P 2020 7164 B AP 2020 14883 A 

A 61 K 8/00 P 2020 7155 B AP 2020 15000 A 
A 61 K 8/00 P 2020 7156 B AP 2020 14999 A 
A 61 К 31/00; A 61 К 9/14; A 61 К 47/26  
A 61 К 9/00; A 61 К 47/12 P 2020 7157 B AP 2020 14783 A 

A 61 К 31/404; A 61 К 31/40; A 61 К 45/06; 
A 61 К 31/616 P 2020 7170 B AP 2020 14734 A 

A 61 K 31/4184; A 61 K 31/428; A 61 K 31/4439;  
A 61 K 31/41; A 61 P 31/04; C 07 D 413/14; 
C 07 D 401/10; C 07 D 403/10; C 07 D 403/14; 
C 07 D 403/12; C 07 D 413/10; C 07 D 417/10; 
C 07 D 417/14; C 07 D 471/04; C 07 D 407/14 

P 2020 7169 B AP 2020 14683 A 

A 61 K 31/4439; A 61 P 9/00; C 07 D 401/14 P 2020 7158 B AP 2020 14945 A 
A 61 K 31/5025; A 61 K 31/395; C 07 D 495/04 P 2020 7167 B AP 2020 14954 A 
A 61 K 31/506; A 61 P 3/00; C 07 D 401/14 P 2020 7159 B AP 2020 15005 A 
A 61 K 31/519; A 61 P 35/00; C 07 D 495/04;  
C 07 D 487/04 P 2020 7160 B AP 2020 14978 A 

A 61 K 31/519; A 61 P 35/00; C 07 D 471/04; 
C 07 D 487/04; C 07 D 495/04 P 2020 7161 B AP 2020 14982 A 

A 61 K 39/395; A 61 P 35/00; A 61 К 31/00;  
C 07 K 16/28 P 2020 7162 B AP 2020 14668 A 
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sistemuri saZieblebi 

1 2 3 
B 21 J 7/14 P 2020 7153 B AP 2020 14995 A 
B 65 D 1/40 P 2020 7168 B AP 2020 15105 A 
C 07 C 29/00; C 11 B 9/00 P 2020 7165 B AP 2020 15186 A 
C 07 K 16/28; C 12 N 15/13; A 61 K 39/395; 
A 61 P 35/00; A 61 P 37/04; G 01 N 33/577; 
C 12 N 1/21; C 12 N 5/10; C 12 N 15/63;  
C 07 K 19/00 

P 2020 7166 B AP 2020 14437 A 

C 09 D 5/00 P 2020 7154 B AP 2020 14583 A 
H 04 L 9/28 P 2020 7163 B AP 2020 14871 A 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2020 7153 B AP 2020 14995 A B 21 J 7/14 
P 2020 7154 B AP 2020 14583 A C 09 D 5/00 
P 2020 7155 B AP 2020 15000 A A 61 K 8/00 
P 2020 7156 B AP 2020 14999 A A 61 K 8/00 

P 2020 7157 B AP 2020 14783 A A 61 К 31/00; A 61 К 9/14; A 61 К 47/26  
A 61 К 9/00; A 61 К 47/12 

P 2020 7158 B AP 2020 14945 A A 61 K 31/4439; A 61 P 9/00; C 07 D 401/14 
P 2020 7159 B AP 2020 15005 A A 61 K 31/506; A 61 P 3/00; C 07 D 401/14 

P 2020 7160 B AP 2020 14978 A A 61 K 31/519; A 61 P 35/00; C 07 D 495/04;  
C 07 D 487/04 

P 2020 7161 B AP 2020 14982 A A 61 K 31/519; A 61 P 35/00; C 07 D 471/04; 
C 07 D 487/04; C 07 D 495/04 

P 2020 7162 B AP 2020 14668 A A 61 K 39/395; A 61 P 35/00; A 61 К 31/00;  
C 07 K 16/28 

P 2020 7163 B AP 2020 14871 A H 04 L 9/28 

P 2020 7164 B AP 2020 14883 A A 01 N 43/10; A 01 N 25/00; A 01 N 25/30; 
A 01 P 3/00 

P 2020 7165 B AP 2020 15186 A C 07 C 29/00; C 11 B 9/00 

P 2020 7166 B AP 2020 14437 A 

C 07 K 16/28; C 12 N 15/13; A 61 K 39/395; 
A 61 P 35/00; A 61 P 37/04; G 01 N 33/577; 
C 12 N 1/21; C 12 N 5/10; C 12 N 15/63;  
C 07 K 19/00 

P 2020 7167 B AP 2020 14954 A A 61 K 31/5025; A 61 K 31/395; C 07 D 495/04 
P 2020 7168 B AP 2020 15105 A B 65 D 1/40 

P 2020 7169 B AP 2020 14683 A 

A 61 K 31/4184; A 61 K 31/428; A 61 K 31/4439;  
A 61 K 31/41; A 61 P 31/04; C 07 D 413/14; 
C 07 D 401/10; C 07 D 403/10; C 07 D 403/14; 
C 07 D 403/12; C 07 D 413/10; C 07 D 417/10; 
C 07 D 417/14; C 07 D 471/04; C 07 D 407/14 

P 2020 7170 B AP 2020 14734 A A 61 К 31/404; A 61 К 31/40; A 61 К 45/06; 
A 61 К 31/616 
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sistemuri saZieblebi 

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2015 14437  AP 2020 14437 A P 2020 7166 B 
AP 2015 14583  AP 2020 14583 A P 2020 7154 B 
AP 2016 14668  AP 2020 14668 A P 2020 7162 B 
AP 2016 14683  AP 2020 14683 A P 2020 7169 B 
AP 2016 14734  AP 2020 14734 A P 2020 7170 B 
AP 2016 14783  AP 2020 14783 A P 2020 7157 B 
AP 2017 14871  AP 2020 14871 A P 2020 7163 B 
AP 2017 14883 AP 2020 14883 A P 2020 7164 B 
AP 2017 14945  AP 2020 14945 A P 2020 7158 B 
AP 2017 14954  AP 2020 14954 A P 2020 7167 B 
AP 2017 14978  AP 2020 14978 A P 2020 7160 B 
AP 2017 14982  AP 2020 14982 A P 2020 7161 B 
AP 2019 14995  AP 2020 14995 A P 2020 7153 B 
AP 2019 14999 AP 2020 14999 A P 2020 7156 B 
AP 2019 15000 AP 2020 15000 A P 2020 7155 B 
AP 2017 15005  AP 2020 15005 A P 2020 7159 B 
AP 2017 15105  AP 2020 15105 A P 2020 7168 B 
AP 2019 15186  AP 2020 15186 A P 2020 7165 B 

 
sasargeblo modelebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 61 N 5/00 AU 2020 14972 U 
G 06 Q 20/36 AU 2020 15243 U 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AU 2020 14972 U A 61 N 5/00 
AU 2020 15243 U G 06 Q 20/36 
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sistemuri saZieblebi 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 61 K 31/047; A 61 P 7/10 U 2020 2053 Y AU 2020 15112 U 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

U 2020 2053 Y AU 2020 15112 U A 61 K 31/047; A 61 P 7/10 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AU 2019 15112 AU 2020 15112 U U 2020 2053 Y 

 
dizainebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

06-02 AD 2020 1158 S 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AD 2020 1158 S 06-02 
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sistemuri saZieblebi 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

09-01 D 2020 865 S AD 2020 1144 S 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

D 2020 865 S AD 2020 1144 S 09-01 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AD 2020 1144 AD 2020 1144 S D 2020 865 S 

 
daCqarebuli proceduriT registrirebuli dizainebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da patentis nomris 

Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

11-01 D 2020 866 S 
32-00 D 2020 867 S 

 
patentis nomris da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis 

Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

D 2020 866 S 11-01 
D 2020 867 S 32-00 

 
ganacxadis nomris da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis nomeri 

(21) 
patentis nomeri 

(11) 

AD 2020 1180 D 2020 866 S 
AD 2020 1178 D 2020 867 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) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

Nnomeri  
(260) 

biuletenis 
Nnomeri 

1 2 3 4 

M 2020 33139 R AM 109765 – 19(551)2020 
M 2020 33140 R AM 109823 – 19(551)2020 
M 2020 33141 R AM 103323 AM 2020 103323 A 11(543)2020 
M 2020 33142 R AM 104566 AM 2020 104566 A 8(540)2020 
M 2020 33143 R AM 104925 AM 2020 104925 A 9(541)2020 
M 2020 33144 R AM 105007 AM 2020 105007 A 10(542)2020 
M 2020 33145 R AM 105008 AM 2020 105008 A 8(540)2020 
M 2020 33146 R AM 105019 AM 2020 105019 A 8(540)2020 
M 2020 33147 R AM 105127 AM 2020 105127 A 11(543)2020 
M 2020 33148 R AM 105152 AM 2020 105152 A 11(543)2020 
M 2020 33149 R AM 105153 AM 2020 105153 A 11(543)2020 
M 2020 33150 R AM 105156 AM 2020 105156 A 11(543)2020 
M 2020 33151 R AM 105157 AM 2020 105157 A 11(543)2020 
M 2020 33152 R AM 105210 AM 2020 105210 A 11(543)2020 
M 2020 33153 R AM 105225 AM 2020 105225 A 11(543)2020 
M 2020 33154 R AM 105250 AM 2020 105250 A 11(543)2020 
M 2020 33155 R AM 105348 AM 2020 105348 A 11(543)2020 
M 2020 33156 R AM 105349 AM 2020 105349 A 11(543)2020 
M 2020 33157 R AM 105353 AM 2020 105353 A 11(543)2020 
M 2020 33158 R AM 105354 AM 2020 105354 A 11(543)2020 
M 2020 33159 R AM 105355 AM 2020 105355 A 11(543)2020 
M 2020 33160 R AM 105429 AM 2020 105429 A 11(543)2020 
M 2020 33161 R AM 105446 AM 2020 105446 A 10(542)2020 
M 2020 33162 R AM 105545 AM 2020 105545 A 10(542)2020 
M 2020 33163 R AM 105563 AM 2020 105563 A 11(543)2020 
M 2020 33164 R AM 105673 AM 2020 105673 A 11(543)2020 
M 2020 33165 R AM 105750 AM 2020 105750 A 11(543)2020 
M 2020 33166 R AM 105756 AM 2020 105756 A 11(543)2020 
M 2020 33167 R AM 105758 AM 2020 105758 A 11(543)2020 
M 2020 33168 R AM 105769 AM 2020 105769 A 11(543)2020 
M 2020 33169 R AM 105770 AM 2020 105770 A 11(543)2020 
M 2020 33170 R AM 105771 AM 2020 105771 A 11(543)2020 
M 2020 33171 R AM 105772 AM 2020 105772 A 11(543)2020 
M 2020 33172 R AM 105778 AM 2020 105778 A 11(543)2020 
M 2020 33173 R AM 105875 AM 2020 105875 A 11(543)2020 
M 2020 33174 R AM 105891 AM 2020 105891 A 11(543)2020 
M 2020 33175 R AM 109747 – 19(551)2020 
M 2020 33176 R AM 109673 – 19(551)2020 
M 2020 33177 R AM 109748 – 19(551)2020 
M 2020 33178 R AM 109762 – 19(551)2020 
M 2020 33179 R AM 109738 – 19(551)2020 
M 2020 33180 R AM 109837 – 19(551)2020 
M 2020 33181 R AM 102521 AM 2019 102521 A 21(529)2019 
M 2020 33182 R AM 103582 AM 2020 103582 A 12(544)2020 
M 2020 33183 R AM 103943 AM 2020 103943 A 5(537)2020 
M 2020 33184 R AM 104552 AM 2020 104552 A 12(544)2020 
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sistemuri saZieblebi 

1 2 3 4 
M 2020 33185 R AM 105224 AM 2020 105224 A 11(543)2020 
M 2020 33186 R AM 105237 AM 2020 105237 A 11(543)2020 
M 2020 33187 R AM 105238 AM 2020 105238 A 11(543)2020 
M 2020 33188 R AM 105239 AM 2020 105239 A 11(543)2020 
M 2020 33189 R AM 105240 AM 2020 105240 A 11(543)2020 
M 2020 33190 R AM 105241 AM 2020 105241 A 11(543)2020 
M 2020 33191 R AM 105255 AM 2020 105255 A 10(542)2020 
M 2020 33192 R AM 105350 AM 2020 105350 A 11(543)2020 
M 2020 33193 R AM 105676 AM 2020 105676 A 11(543)2020 
M 2020 33194 R AM 105743 AM 2020 105743 A 11(543)2020 
M 2020 33195 R AM 105744 AM 2020 105744 A 11(543)2020 
M 2020 33196 R AM 105745 AM 2020 105745 A 11(543)2020 
M 2020 33197 R AM 105763 AM 2020 105763 A 11(543)2020 
M 2020 33198 R AM 105803 AM 2020 105803 A 11(543)2020 
M 2020 33199 R AM 100070 AM 2019 100070 A 21(529)2019 
M 2020 33199 R AM 100070 AM 2020 100070 A 12(544)2020 
M 2020 33200 R AM 105146 AM 2020 105146 A 7(539)2020 
M 2020 33201 R AM 105447 AM 2020 105447 A 11(543)2020 
M 2020 33202 R AM 105458 AM 2020 105458 A 10(542)2020 
M 2020 33203 R AM 105459 AM 2020 105459 A 12(544)2020 
M 2020 33204 R AM 105679 AM 2020 105679 A 12(544)2020 
M 2020 33205 R AM 105792 AM 2020 105792 A 12(544)2020 
M 2020 33206 R AM 103692 AM 2020 103692 A 5(537)2020 
M 2020 33207 R AM 103974 AM 2020 103974 A 5(537)2020 
M 2020 33208 R AM 103975 AM 2020 103975 A 5(537)2020 
M 2020 33209 R AM 104425 AM 2020 104425 A 5(537)2020 
M 2020 33210 R AM 104426 AM 2020 104426 A 5(537)2020 
M 2020 33211 R AM 104427 AM 2020 104427 A 5(537)2020 
M 2020 33212 R AM 104428 AM 2020 104428 A 5(537)2020 
M 2020 33213 R AM 104429 AM 2020 104429 A 5(537)2020 
M 2020 33214 R AM 104430 AM 2020 104430 A 6(538)2020 
M 2020 33215 R AM 104432 AM 2020 104432 A 6(538)2020 
M 2020 33216 R AM 104906 AM 2020 104906 A 9(541)2020 
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sistemuri saZieblebi 

ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  
Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 1 2 
AM 2020 107309 A AM 107309 
AM 2020 107310 A AM 107310 
AM 2020 107312 A AM 107312 
AM 2020 107388 A AM 107388 

1 2  AM 2020 107391 A AM 107391 
AM 2020 103187 A AM 103187  AM 2020 107392 A AM 107392 
AM 2020 104202 A AM 104202  AM 2020 107395 A AM 107395 
AM 2020 104203 A AM 104203  AM 2020 107398 A AM 107398 
AM 2020 104204 A AM 104204  AM 2020 107400 A AM 107400 
AM 2020 106943 A AM 106943  AM 2020 107401 A AM 107401 
AM 2020 106944 A AM 106944  AM 2020 107402 A AM 107402 
AM 2020 106955 A AM 106955  AM 2020 107403 A AM 107403 
AM 2020 107057 A AM 107057  AM 2020 107406 A AM 107406 
AM 2020 107058 A AM 107058  AM 2020 107407 A AM 107407 
AM 2020 107149 A AM 107149  AM 2020 107466 A AM 107466 
AM 2020 107152 A AM 107152  AM 2020 107467 A AM 107467 
AM 2020 107159 A AM 107159  AM 2020 107468 A AM 107468 
AM 2020 107165 A AM 107165  AM 2020 107469 A AM 107469 
AM 2020 107167 A AM 107167  AM 2020 107479 A AM 107479 
AM 2020 107182 A AM 107182  AM 2020 107487 A AM 107487 
AM 2020 107185 A AM 107185  AM 2020 107550 A AM 107550 
AM 2020 107266 A AM 107266  AM 2020 107567 A AM 107567 
AM 2020 107267 A AM 107267  AM 2020 107568 A AM 107568 
AM 2020 107287 A AM 107287  AM 2020 107573 A AM 107573 
AM 2020 107288 A AM 107288  AM 2020 107575 A AM 107575 
AM 2020 107302 A AM 107302  AM 2020 107576 A AM 107576 
AM 2020 107303 A AM 107303  AM 2020 107578 A AM 107578 
AM 2020 107304 A AM 107304  AM 2020 107663 A AM 107663 
AM 2020 107305 A  AM 107305    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 #19  2020 10 12 

 
237 



                                                    
 
 

sistemuri saZieblebi 

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  
da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 
saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 1 2 
14 AM 2020 107400 A 
14 AM 2020 107550 A 

1 2  15 AM 2020 107400 A 
1 AM 2020 107391 A  16 AM 2020 107400 A 
1 AM 2020 107392 A  17 AM 2020 107400 A 
1 AM 2020 107400 A  18 AM 2020 107400 A 
2 AM 2020 107400 A  18 AM 2020 107550 A 
3 AM 2020 107185 A  19 AM 2020 107395 A 
3 AM 2020 107302 A  19 AM 2020 107400 A 
3 AM 2020 107303 A  20 AM 2020 107400 A 
3 AM 2020 107304 A  21 AM 2020 107309 A 
3 AM 2020 107305 A  21 AM 2020 107310 A 
3 AM 2020 107309 A  21 AM 2020 107400 A 
3 AM 2020 107310 A  22 AM 2020 107400 A 
3 AM 2020 107312 A  23 AM 2020 107400 A 
3 AM 2020 107400 A  24 AM 2020 107395 A 
3 AM 2020 107663 A  24 AM 2020 107400 A 
4 AM 2020 107400 A  25 AM 2020 107400 A 
5 AM 2020 106955 A  25 AM 2020 107487 A 
5 AM 2020 107057 A  25 AM 2020 107550 A 
5 AM 2020 107185 A  26 AM 2020 107400 A 
5 AM 2020 107266 A  27 AM 2020 107400 A 
5 AM 2020 107267 A  28 AM 2020 107400 A 
5 AM 2020 107302 A  29 AM 2020 107400 A 
5 AM 2020 107303 A  29 AM 2020 107469 A 
5 AM 2020 107304 A  30 AM 2020 107182 A 
5 AM 2020 107305 A  30 AM 2020 107388 A 
5 AM 2020 107312 A  30 AM 2020 107400 A 
5 AM 2020 107388 A  30 AM 2020 107401 A 
5 AM 2020 107392 A  31 AM 2020 103187 A 
5 AM 2020 107400 A  31 AM 2020 107400 A 
5 AM 2020 107568 A  32 AM 2020 107398 A 
5 AM 2020 107578 A  32 AM 2020 107400 A 
6 AM 2020 107400 A  32 AM 2020 107401 A 
7 AM 2020 107400 A  32 AM 2020 107406 A 
8 AM 2020 107309 A  32 AM 2020 107407 A 
8 AM 2020 107310 A  32 AM 2020 107479 A 
8 AM 2020 107400 A  32 AM 2020 107568 A 
9 AM 2020 107287 A  33 AM 2020 103187 A 
9 AM 2020 107288 A  33 AM 2020 106943 A 
9 AM 2020 107400 A  33 AM 2020 106944 A 
9 AM 2020 107403 A  33 AM 2020 107149 A 
9 AM 2020 107567 A  33 AM 2020 107152 A 
9 AM 2020 107573 A  33 AM 2020 107165 A 
9 AM 2020 107575 A  33 AM 2020 107167 A 

10 AM 2020 107400 A  33 AM 2020 107400 A 
11 AM 2020 107400 A  34 AM 2020 107400 A 
12 AM 2020 107400 A  35 AM 2020 103187 A 
12 AM 2020 107466 A  35 AM 2020 104202 A 
12 AM 2020 107467 A  35 AM 2020 104203 A 
12 AM 2020 107468 A  35 AM 2020 104204 A 
13 AM 2020 107400 A  35 AM 2020 107287 A 
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sistemuri saZieblebi 

 
daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis 

nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2  1 2 
35 AM 2020 107400 A  41 AM 2020 107575 A 
35 AM 2020 107401 A  42 AM 2020 107159 A 
35 AM 2020 107550 A  42 AM 2020 107400 A 
35 AM 2020 107567 A  42 AM 2020 107567 A 
35 AM 2020 107568 A  42 AM 2020 107573 A 
35 AM 2020 107573 A  42 AM 2020 107575 A 
35 AM 2020 107575 A  43 AM 2020 103187 A 
36 AM 2020 107400 A  43 AM 2020 107058 A 
37 AM 2020 107400 A  43 AM 2020 107149 A 
38 AM 2020 107287 A  43 AM 2020 107152 A 
38 AM 2020 107400 A  43 AM 2020 107400 A 
38 AM 2020 107402 A  43 AM 2020 107401 A 
38 AM 2020 107567 A  43 AM 2020 107479 A 
38 AM 2020 107573 A  43 AM 2020 107576 A 
38 AM 2020 107575 A  44 AM 2020 107400 A 
39 AM 2020 107400 A  44 AM 2020 107567 A 
40 AM 2020 107400 A  44 AM 2020 107573 A 
41 AM 2020 107159 A  44 AM 2020 107575 A 
41 AM 2020 107287 A  45 AM 2020 107400 A 
41 AM 2020 107400 A  45 AM 2020 107567 A 
41 AM 2020 107567 A  45 AM 2020 107573 A 
41 AM 2020 107573 A  45 AM 2020 107575 A 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis klasi 

(511) 

daCqarebuli proceduriT 
registrirebuli sasaqonlo 

niSnis nomeri 
(111) 

3 M 2020 33176 R 
9 M 2020 33175 R 

24 M 2020 33140 R 
25 M 2020 33140 R 
29 M 2020 33180 R 
30 M 2020 33179 R 
33 M 2020 33139 R 
35 M 2020 33178 R 
38 M 2020 33175 R 
41 M 2020 33177 R 
41 M 2020 33178 R 
42 M 2020 33175 R 
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AD andora
AE arabTa gaerTianebuli saamiroebi
AF avRaneTi
AG antigua da barbuda
AI angilia
AL albaneTi
AM somxeTi
AN antilis kunZulebi (niderlandebi)
AO angola
AP inteleqtualuri sakuTrebis afrikis

regionaluri organizacia (ARIPO)
AR argentina
AT avstria
AU avstralia
AW aruba
AZ azerbaijani
BA bosnia da hercegovina
BB barbadosi
BD bangladeSi
BE belgia
BF burkina-faso
BG bulgareTi
BH bahreini
BI burundi
BJ benini
BM bermudis kunZulebi
BN brunei-darusalami
BO bolivia
BR brazilia
BS bahamis kunZulebi
BT bhutani
BV buvetis kunZulebi
BW botsvana
BX beneluqsis inteleqtualuri

sakuTrebis uwyeba  (BOIP)
BY belorusis respublika
BZ belizi
CA kanada
CD kongos demokratiuli resp.
CF centraluri afrikis resp.
CG kongo
CH Sveicaria
CI kot-d' ivuari
CK kukis kunZulebi
CL Cile
CM kameruni
CN CineTi
CO kolumbia
CR kosta-rika
CU kuba
CV mwvane koncxis kunZulebi
CY kviprosi
CZ CexeTis respublika
DE germania
DJ jibuti
DK dania
DM dominika
DO dominikelTa respublika
DZ alJiri
EA evraziis sapatento organizacia (EAPO)
EC ekvadori
EE estoneTi
EG egvipte
EH dasavleTi sahara
EM Sinagani bazris  harmoniza-

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da dizaini (OHIM)

EP evropis sapatento uwyeba (EEEPO)
ER eritrea
ES espaneTi
ET eTiopia
FI fineTi
FJ fiji
FK folklendis kunZulebi
FO fareris kunZulebi
FR safrangeTi
GA gaboni
GB didi britaneTi
GC sparseTis yuris arabuli saxelmwifo-

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

GD grenada
GE saqarTvelo
GG genzi
GH gana
GI gibraltari
GL grenlandia
GM gambia
GN gvinea
GQ ekvatoruli gvinea
GR saberZneTi
GS samxreTi jorjia da samxreTi 

sendviCis kunZulebi
GT gvatemala
GW gvinea-bisau
GY gaiana
HK hon kongi
HN hondurasi
HR xorvatia
HT haiti
HU ungreTi
IB inteleqtualuri sakuTrebis

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

ID indonezia
IE irlandia
IL israeli
IM menis kunZuli
IN indoeTi
IQ erayi
IR iranis islamuri respublika
IS islandia
IT italia
JE jezi
JM iamaika
JO iordania
JP iaponia
KE kenia
KG yirgizeTi
KH kamboja
KI kiribati

KM komoris kunZulebi
KN sent kitsi da nevisi
KP koreis saxalxo demokratiuli

respublika
KR koreis respublika
KW kuveiti
KY kaimenis kunZulebi
KZ yazaxeTi
LA laosi
LB libani
PT portugalia
PW palau
LC sent-lusia
LI lixtenStaini
LK Sri-lanka
LR liberia
LS lesoto
LT litva
LU luqsemburgi
LV latvia
LY libia
MA maroko
MC monako
MD moldovas respublika
ME Cernogoria (montenegro)
MG madagaskari
MK makedonia yofili iugoslaviis 

respublika
ML mali
MM mianma
MN monRoleTi
MO makao
MP Crd. marianas kunZulebi
MR mavritania
MS monserati
MT malta
MU mavrikia
MV maldivis kunZulebi
MW malavi
MX meqsika

MY malaizia
MZ mozambiki
NA namibia
NE nigeri
NG nigeria
NI nikaragua
NL niderlandebi
NO norvegia
NP nepali
NR nauru
NZ axali zelandia
OA afrikis inteleqtualuri 

sakuTrebis organizacia (OAPI)
OM omani
PA       panama
PE peru
PG papua-axali gvinea
PH filipinebi
PK pakistani
PL poloneTi
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
VE venesuela
VG virjinis kunZulebi (britaneTi)
VN vietnami
VU vanuatu
WO WIPO-inteleqtualuri sakuT-

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

tuti (NPI)
YE iemeni
ZA samxreT afrika
ZM zambia
ZW zimbabve

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli
orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)
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