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ganacxadis saregistracio nomeri
ganacxadis Setanis TariRi
sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis mqone
ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis omeri
TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
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saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
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(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri
(11) PI 0000 0000 A _ Semotanili patentis nomeri (pirveli publikacia)
(21) AU 0000 000000 _ sasargeblo modelze ganacxadis nomeri
(10) AU 0000 000 U
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(11) U 0000 000 Y
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(21) AD 0000 000000
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(540) _ niSnis gamosaxuleba
(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba
(580) _ ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis
cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze
(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi
(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi
(740) _ warmomadgenlis saxeli da misamarTi
(750) _ mimoweris misamarTi
(770) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misamarTi
uflebis gadacemis SemTxvevaSi
(771) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misamarTi
uflebis gadacemis gareSe
(791) _ licenziatis saxeli da misamarTi
(793) _ licenziis pirobebi da/an SezRudvaze miniSneba (licenziis saxe,
salicenzio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xelSekrulebis
TariRi, salicenzio xelSekrulebis moqmedebis vada)
(800) _ sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTaSoriso
registraciis madridis xelSekrulebasTan dakavSirebuli proto
kolis mixedviT (saerTaSoriso registraciis nomeri)

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi
ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis sagnebi
ganyofileba B _ teqnologiuri procesebi; transportireba
ganyofileba C _ qimia; metalurgia
ganyofileba D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi
ganyofileba E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi
ganyofileba F _ meqanika; ganaTeba; gaTboba; iaraRi; asafeTqebeli
samuSaoebi
ganyofileba G _ fizika
ganyofileba H _ eleqtroba

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

gamoqveynebuli TariRebis formati: weli, Tve, dRe (ssww TT dd)
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AO
AP
AR
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AU
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BB
BD
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BF
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BH
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BJ
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BN
BO
BR
BS
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BV
BW
BX
BY
BZ
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CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
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CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM
EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
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GA
GB
GC

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

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

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

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

malaizia
mozambiki
namibia
nigeri
nigeria
nikaragua
niderlandebi
norvegia
nepali
nauru
axali zelandia
afrikis inteleqtualuri
sakuTrebis organizacia (OAPI)
OM omani
PA panama
PE peru
PG papua-axali gvinea
PH filipinebi
PK pakistani
PL poloneTi
VE venesuela
VG virjinis kunZulebi (britaneTi)
PY paragvai
QA katari
QZ evropis Tanamegobrobis
mcenareTa jiSebis uwyeba (CPVO)
RO rumineTi
RS serbia
RU ruseTis federacia
RW ruanda
SA saudis arabeTi
SB solomonis kunZulebi
SC seiSelis kunZulebi
SD sudani
SE SvedeTi
SG singapuri
SH wminda elenes kunZuli
SI slovenia
SK slovakia
SL siera-leone
SM san-marino
SN senegali
SO somali
SR surinami
ST san-tome da prinsipi
SV salvadori
SY siria
SZ svazilendi
TC Terqsis da kaikosis kunZulebi
TD Cadi
TG togo
TH tailandi
TJ tajikeTi
TL timor-leste
TM TurqmeneTi
TN tunisi
TO tonga
TR TurqeTi
TT trinidadi da tobago
TV tuvalu
TW taivani, CineTis provincia
TZ tanzania
UA ukraina
UG uganda
US aSS
UY urugvai
UZ uzbekeTi
VA vatikani
VC sant-vinsenti da grenadinebi
VN vietnami
VU vanuatu
WO WIPO-inteleqtualuri sakuTrebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento instituti (NPI)
YE iemeni
ZA samxreT afrika
ZM zambia
ZW zimbabve
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146
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gamoqveynebuli obieqtebi
gamogonebebi
• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:
13585; 14167; 13377; 14277; 14325
• patentebi:
6935-6939

sasargeblo modeli
• patenti:
1997

dizainebi
• ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba registraciis Sesaxeb:
1050
• registrirebuli dizaini:
795

• dizainebi, romlebic registrirebulia saerTaSoriso biuroSi saqarTvelos
teritoriaze gavrcelebis moTxovniT:
100900, 100901; 103330; 103284; 103027; 100888

sasaqonlo niSnebi
• erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi:
91645; 92339; 96489; 96553-96555; 97000; 97380; 97387; 97391; 97394; 97407; 97422; 97425, 97426;
97428, 97429; 97432; 97434; 97441, 97442; 97448; 97451; 97453; 97460; 97462-97464; 97466, 97467;
97481; 97484; 97678; 97683; 97689; 97691, 97692; 97694-97697; 97700, 97701; 97707; 97709, 97710;
97763; 97768; 97770; 97783; 97789, 97790; 97792; 97795; 97888; 97894; 97896; 97899; 97979
• registrirebuli sasaqonlo niSnebi:
30671-30586; 30589-30623
• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi:
30562-30570; 30587, 30588; 30624-30626
• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
dacvis miniWebis Sesaxeb:
85248**; 92971*; 94738; 95495; 95691; 95915, 95916; 96059; 96231; 96233; 96318; 96322-96327; 96351;
96354; 96360; 96371-96373; 96387, 96388; 96390-96393; 96400; 96403, 96404; 96426; 96428-96435; 96449;
96477; 96511-96513; 96515, 96516; 96519-96521; 96526; 96596, 96597; 96599; 96602-96604; 96652; 96664;
96677; 96681-96684, 96685; 96687, 96688; 96794, 96795; 96822, 96823; 96829; 96874; 96953; 96957,
96958; 96961-96963; 96965; 96968-96970; 97132; 97150; 97162
• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi:
90638; 92171; 92247; 92273; 92564; 92757; 92824; 93178; 93293; 93295; 93400; 93446; 93595, 93596;
93649; 93739; 93741; 93788; 93791, 93792; 93947; 93969; 94150; 94235; 94253; 94422; 94607; 94611;
94614; 94617; 94619-94621; 94631; 94649; 94651; 94757; 94781-94784; 94803, 94804; 94808-94811;
94813; 94815; 94817; 94842; 94887; 94890; 94930; 94957, 94958; 94960, 94961; 94963; 94991, 94992;
94996; 94999; 95002; 95024; 95040-95043; 95063; 95082, 95083; 95086; 95090; 95104, 95105; 95111,
95112; 95115-95117; 95153-95156; 95158-95164; 95190, 95191; 95193- 95196; 95225, 95226; 95228-95230;
95232-95234; 95237; 95240-95242; 95254-95258; 95260, 95261; 95265; 95272, 95281; 95284, 95285; 95287;
95289; 95291; 95293; 95296-95299; 95301; 95305; 95311; 95313; 95315, 95316; 95321-95324; 95326;
95329; 95369; 95377-95386; 95424-95426; 95430; 95434-95439; 95477, 95478; 95484; 95500-95504; 95506;
95508; 95510; 95512; 95537; 95591-95595; 95620-95627; 95629; 95701; 95703; 95712; 95720; 95735-95739; 95741, 95742; 95744; 95813; 95822; 95827; 96268

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi
• lisabonis SeTanxmebis Tanaxmad, saerTaSoriso registraciis safuZvelze
saqarTveloSi gansaxilvelad miRebuli saqonlis adgilwarmoSobis
dasaxelebebi
1495-1500
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gamogonebebi
ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
patentis gacemis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

ganyofileba A

A 47

A 01

(10) AP 2018 14167 A (51) Int. Cl. (2006)
A 47 K 10/38
A 47 K 10/32
(21) AP 2014 14167
(22) 2014 11 17
(31) 2013/13364
(32) 2013 11 18
(33) TR
(71) ეჯზაჯიბაში თუქეთიმ ურუნლერი
სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი (TR)
თოქმაქ ქოიუ ქავაქ მევქი, ქარამურსელ,
77700 იალოვა (TR)
(72) ბოგაჯ შიმშირ (TR)
(74) ლარისა ამირხანიანი
(85) 2016 06 06
(86) PCT/TR2014/000433, 2014 11 17
(54) სარიგებელი მოწყობილობა,
რომელიც შეიცავს პროდუქტის დონის
ინდიკატორს
(57) მოწყობილობა შეიცავს ძირითად კორპუსს (5), თავსახურს (8), შიგა კონტეინერს (9),
რომელშიც განთავსებულია პროდუქტისთვის
მიმღები ელემენტი (1) და პროდუქტის დონის
ინდიკაციის მექანიზმს. პროდუქტის დონის
ინდიკაციის მექანიზმი მოიცავს შემდეგ ელემენტებს: პროდუქტისთვის მიმღებ ელემენტს
(1), რომელშიც ათავსებენ პროდუქტს (2), გადაადგილების შესაძლებლობით, ზამბარას (3),
რომელიც მოთავსებულია პროდუქტისთვის
მიმღები ელემენტის (1) ქვედა უკანა ნაწილში,
სახსრულ ელემენტს (7), რომელიც მოთავსებულია პროდუქტისთვის მიმღები ელემენტის
(1) ზედა უკანა ნაწილში, ენას (4), რომელიც
მოთავსებულია პროდუქტისთვის მიმღები ელემენტის (1) ზედა ნაწილზე, პროდუქტისთვის
მიმღებ ელემენტთან (1) შეერთების შესაძლებლობით, როგორც პროდუქტისათვის მიმღები
ელემენტის გაგრძელება (1) და მიმღებ ელემენტს (6) ენისთვის, რომელიც მოთავსებულია
ძირითად კორპუსზე (5).
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი
4 დამოკიდებული
ფიგურა: 4

(10) AP 2018 13585 A (51) Int. Cl. (2006)
A 01 N 43/40
C 07 D 401/06
C 07 D 213/46
A 01 P 7/00
A 01 N 51/00
A 01 N 43/42
A 01 N 43/56
A 01 N 43/80
A 01 N 47/02
A 01 N 43/76
A 01 N 43/22
A 01 N 47/40
A 01 N 43/707
A 01 N 43/82
A 01 N 37/50
(21) AP 2013 13585
(22) 2013 02 27
(31) 2012-044514
(32) 2012 02 29
(33) JP
(71) მეიდზი სეიკა ფარმა კო., ლტდ (JP)
4-16, კიობასი 2-ტომე, ტუო-კუ, ტოკიო
1048002 (JP)
(72) რიო ხორიკოსი (JP);
იასუმიტი ონოზაკი (JP);
სატოსი ნაკამურა (JP);
მასახირო ნომურა (JP);
მაკოტო მაცუმურა (JP);
მასააკი მიტომი (JP)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(85) 2014 09 26
(86) PCT/JP2013/056051, 2013 02 27
(54) მავნებლების წინააღმდეგ საბრძოლველად განკუთვნილი კომპოზიცია,
რომელიც შეიცავს ახალ
იმინოწარმოებულს
(57) გამოგონება განეკუთვნება მავნებლების
წინააღმდეგ საბრძოლველად განკუთვნილ
კომპოზიციას, რომელიც შეიცავს ახალ იმინოპირიდინის წარმოებულს და მავნებლების
წინააღმდეგ საბრძოლველად განკუთვნილ
სხვა საშუალებას.
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი
2 დამოკიდებული
__________________________________________
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ფიგ. 4

__________________________________________

A 61
(10) AP 2018 13377 A (51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 9/10
A 61 K 9/107
A 61 K 9/08
A 61 K 9/00
A 61 K 31/473
A 61 P 25/16
(21) AP 2012 13377
(22) 2012 07 11
(31) 11290320.8
(32) 2011 07 11
(33) EP
(71) ბრიტანია ფარმაცეუტიკალს ლტდ (GB)
200 ლონგვეითერ ავენიუ, გრინ პარკი,
რეადინგი, ბერკშირი RG2 6GP (GB)
(72) მაილკ დეი (GB);
ჯოელ რიჩარდ (FR);
მარია მადლენ ბარონეტ (FR);
ნატალი მონდოლი (FR);
ლორენ ბერტოჩი (FR);
იერემია ჰარნეტ (FR)
(74) გიორგი ღვინჯილია
(85) 2014 02 05
(86) PCT/EP2012/002916, 2012 07 11
(54) აპომორფინის აქტიური ინგრედიენტის სახით შემცველი ახალი
თერაპევტული კომპოზიცია
(57) საინიექციო ხსნარს, რომელიც შეიცავს
აპომორფინს, წყალში შერევად თანაგამხსნელს, ანტიოქსიდანტსა და წყალს, იყენებენ
პარკინსონის დაავადების სამკურნალოდ.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
12 დამოკიდებული
__________________________________________

(10) AP 2018 14277 A (51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 38/17
C 07 K 14/81
(21) AP 2015 14277
(22) 2015 02 23
(31) 61/943,617
(32) 2014 02 24
(33) US
(71) ტაკედა გმბჰ (DE)
ბიკ-გულდენ-შტრასე 2 კონსტანცი 78467
კონსტანცი (DE);
ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი
ლიმიტედ (JP)
1-1, დოშომაჩი 4-ჩოუმ, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,
ოსაკა 541-0045 (JP)
(72) აარონ ჩემბერლეინი (US);
ქიანგ ლიუ (US);
მატიას შმიდტი (US)
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი
(85) 2016 09 22
(86) PCT/US2015/017152, 2015 02 23
(54) UTI შერწყმული პროტეინები
(57) მოცემული გამოგონება უზრუნველყოფს
UTI შერწყმულ პროტეინებს, დნმ თანამიმდევრობებს მათი პროდუცირებისათვის, ფარმაცევტულ კომპოზიციებს და მათი გამოყენების
ხერხებს.
მუხლები: 8 დამოუკიდებელი
2 დამოკიდებული
__________________________________________

ganyofileba E
E 02
(10) AP 2018 14325 A (51) Int. Cl. (2006)
E 02 B 3/16
E 02 B 3/10
E 00 B 3/12
(21) AP 2015 14325
(22) 2015 04 23
(31) MI2014A000766
(32) 2014 04 24
(33) IT
(71) კარპი ტეხ ბ.ვ. (NL)
სპორავენ 88, NL-2651 AV ბერკელ
ენ როდენრეის (NL)
(72) ალბერტო მარია სკუერო (NL)
(74) ლილიანა დარახველიძე
(85) 2016 11 22
(86) PCT/EP2015/058788, 2015 04 23
(54) ხერხი და სისტემა ჰიდროტექნიკური კონსტრუქციის ბეტონის ქვაზე
წყალგაუმტარი საფარის დასამაგრებლად
(57) თერმოპლასტიკური მასალისაგან დამზადებული ჰიდროსაიზოლაციო მოპირკეთების
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gamogonebebi
13 დამაგრების ხერხი და სისტემა, რომელიც
გადის გამკვრივებული ფხვიერი მასალისაგან
დამზადებული ჰიდროტექნიკური კონსტრუქციის 10 კედლის 12 გრძივი მიმართულებით.
ჰიდროსაიზოლაციო მოპირკეთება 13 მიეკერება თერმოპლასტიკური მასალისაგან დამზადებულ უწყვეტი სამაგრი ლენტების 14 სიმრავლეს, რომლებიც განლაგებულია გვერდიგვერდ, ერთმანეთისაგან დაშორებით და ვერტიკალურად კედლის 12 განივი მიმართულებით, ჰიდროტექნიკური კონსტრუქციის 10 ზედა მდებარეობიდან ქვედა მდებარეობამდე;
თითოეული უწყვეტი სამაგრი ლენტა 14 შედგება აქსიალურად გასწორებული და ნაწილობრივ ერთმანეთზე დადებული მოდულური
ზოლების 14" სიმრავლისაგან, რომლებიც მიკერებულია ერთმანეთზე და დაფიქსირებულია ბეტონის ბორდიურის ელემენტებზე 15,
რომლებიც ქმნის ჰიდროსაიზოლაციო მოპირკეთების 13 საგებ ზედაპირს, ამასთან, ბორდიურის ელემენტები 15 გადის ჰიდროტექნიკური კონსტრუქციის 10 კედლის გრძივი და/ან
განივი მიმართულებით.
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი
16 დამოკიდებული
ფიგურა: 15

ფიგ. 3

__________________________________________
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gamogonebis patentebi
ganyofileba A

ganyofileba C

A 01

C 07

(11) P 2018 6939 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 01 N 43/40
(44) 17(501)/2018

(10) AP 2018 14459 A
(21) AP 2015 14459
(22) 2015 08 28
(24) 2015 08 28
(31) 62/045,976
(32) 2014 09 04
(33) US
(86) PCT/US2015/047435, 2015 08 28
(73) ჰელსინ ჰელთქეა სა (CH)
ვია პიან სკაიროლო 9, CH-6912
ლუგანო/პაცალო (CH)
(72) უილიამ მანი (US);
ჯონ ფრენდი (US);
უილიამ პოლვინო (US);
სიუზან ალენი (US);
მინ ლუ (US);
ელიზაბეტ დუუსი (US);
რუბენ ჯორჯინო (CH);
ენრიკო ბარონი (IT)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) სამედიცინო მკურნალობა
ანამორელინის საფუძველზე
__________________________________________

A 61
(11) P 2018 6936 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 C 8/00
(44) 17(501)/2018

(10) AP 2018 14140 A
(21) AP 2016 14140
(22) 2016 05 11
(24) 2016 05 11
(73) სერგო მანუკოვი (GE)
საქანელას ქ. 37, 0108, თბილისი (GE)
(72) სერგო მანუკოვი (GE)
(74) კარინე მანუკოვა
(54) მთლიანი ან ორი ნაწილისგან
კომბინირებული კრესტალური ან
ღერძული სტომატოლოგიური
იმპლანტი, და სისტემა ორ-, ან
ერთეტაპური კბილის ბიკორტიკალური
იმპლანტებისა ზედა ყბის მეოთხე
ტიპის ძვლის პრემოლარებისა და
მოლარების არესათვის
__________________________________________

(11) P 2018 6938 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 471/04
C 07 D 473/02
C 07 D 487/04
A 61 K 31/52
A 61 K 31/519
A 61 P 11/00
A 61 P 37/00
A 61 P 29/00
(44) 16(500)/2018

(10) AP 2018 14349 A
(21) AP 2015 14349
(22) 2015 06 16
(24) 2015 06 16
(31) 14172764.4
(32) 2014 06 17
(33) EP
(86) PCT/EP2015/063390, 2015 06 16
(73) ჩიესი ფარმასეუტიჩი ს.პ.ა. (IT)
ვია პალერმო, 26/A, I- 43100 პარმა (IT)
(72) მატეო ბიაჯეტი (IT);
ალესანდრო აკეტა (IT);
ანა მარია კაპელი (IT);
მატილდე გუალა (IT);
მიკელე რეტინი (IT)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ინდოლიზინის წარმოებულები,
როგორც ფოსფოინოზიტიდ
3-კინაზების ინჰიბიტორები
__________________________________________

ganyofileba G
G 01
(11) P 2018 6935 B

(51) Int. Cl. (2006)
G 01 B 5/004
(44) 7(491)/2018

(10) AP 2018 14457 A
(21) AP 2017 14457
(22) 2017 03 24
(24) 2017 03 24
(73) მერაბ შალამბერიძე (GE)
როძევიჩის ქ. 8/2, 4600, ქუთაისი (GE);
ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (GE)
თამარ მეფის ქ. 59, 4600, ქუთაისი (GE)
(72) მერაბ შალამბერიძე (GE);
ზურაბ ცინცაძე (GE);
ეკატერინე მელაძე (GE)
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gamogonebebi
(74) არჩილ გეგუჩაძე
(54) ორთოპედიული სუპინატორის
რელიეფის განმსაზღვრელი ხელსაწყო
__________________________________________

G 09
(11) P 2018 6937 B

(51) Int. Cl. (2006)
G 09 B 5/00
B 42 D 3/12
(44) 14(498)/2018

(10) AP 2018 14344 A
(21) AP 2016 14344
(22) 2016 12 09
(24) 2016 12 09
(73) ელიზბარ არსენაშვილი (GE)
გოთუას ქ. 20, ბ. 44, 0160, თბილისი (GE)
(72) ელიზბარ არსენაშვილი (GE)
(54) მოსწავლის სახელმძღვანელოს
ნაკრები და სწავლების სისტემა მისი
გამოყენებით
__________________________________________
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sasargeblo modeli
sasargeblo modelis patenti
ganyofileba E
E 05
(11) U 2018 1997 Y

(51) Int. Cl. (2006)
E 05 F 13/04
(44) 14(498)/2018

(10) AU 2018 14614 U
(21) AU 2017 14614
(22) 2017 10 25
(24) 2017 10 25
(73) მამუკა აბრალავა (GE)
მე-11 ქ. 19, 5205, სოფ. ლია, წალენჯიხის რ-ნი (GE)
(72) მამუკა აბრალავა (GE)
(74) ვალერი აბრალავა
(54) ჭიშკრის დისტანციურად გაღებისა
და დაკეტვის მოწყობილობა
________________________________________

#24 2018 12 25

9

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

(10) AD 2018 1050 S
(51) 09-01
(21) AD 2018 1050
(22) 2018 08 16
(28) 1
(71) თამაზ კახიძე (GE)
დიდაჭარის ქ. 17, 6000, ბათუმი, ხელვაჩაური, საქართველო (GE);
მირიან კახიძე (GE)
დიდაჭარის ქ. 17, 6000, ბათუმი, ხელვაჩაური, საქართველო (GE)
(72) თამაზ კახიძე (GE);
მირიან კახიძე (GE)
(54) შუშის ქილა
(55)

1.1

1.3

10

1.2

1.4
______________________________________________________
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dizainebi

registrirebuli dizaini
(11) D 2018 795 S
(51) 31-00
(10) AD 2018 1020 S
(44) 2018 09 10 №17
(21) AD 2018 1020
(22) 2018 02 08
(24) 2018 02 08
(28) 4
(18) 2023 02 08
(31) 29/614,321; 29/614,321; 29/614,321;
29/614,321
(32) 2017 08 17; 2017 08 17; 2017 08 17;
2017 08 17
(33) US; US; US; US
(73) კაპბრან ჰოლდინგს ლლკ (US)
11601 უილშირ ბლვდ. სუიტ 2300,
ლოს-ანჯელესი, კალიფორნია
90025, აშშ (US)
(72) კოლინ სეპაირი (US)
(74) შალვა გვარამაძე (GE)
(54) 1. ბლენდერი, 2. ბლენდერის კორპუსი,
3. ბლენდერის დანების დამჭერი,
4. ბლენდერის კონტეინერი
______________________________________
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dizainebi

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

(11) DM/100900
(51) 22-01, 03
(15) 2018 03 29
(45) 2018/39 (2018 10 05)
(22) 2018 03 29
(28) 4
(30) Nos. 1, 2: 15.10.2017; 11394; BG; Nos. 3, 4: 19.02.2018; 11437; BG
(73) BULGARIAN INDUSTRIAL ENGINEERING COMPANY LTD
Shipeto Str. 5, Vladaya village, BG-1641 Sofia-city, Sofia-Municipality (BG)
(85) BG, EM
(86) –
(87) –
(88) –
(89) BG
(81) II. MA III. AM, AZ, BA, EG, EM, GE, MK, OA, RS, TR, UA, US
(72) Emil Ivanov Ivanov
5 Shipeto, Str. Vladaya village, BG1641, Sofia-city Sofia-Municipality, Bulgaria
(54) 1.-2. Ammunition; 3.-4. Grenade launchers with optical sight
(55)

12
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________________________________________________

(11) DM/100901
(51) 22-01
(15) 2018 03 29
(45) 2018/39 (2018 10 05)
(22) 2018 03 29
(28) 1
(73) BULGARIAN INDUSTRIAL ENGINEERING COMPANY LTD
Shipeto Str. 5, Vladaya village, BG-1641 Sofia-city, Sofia-Municipality (BG)
(85) BG
(86) –
(87) –
(88) –
(89) BG
(81) II. MA III. AM, AZ, BA, EG, EM, GE, MK, OA, RS, RU, TR, UA, US
(72) Emil Ivanov Ivanov
5 Shipeto, Str. Vladaya village, BG1641, Sofia-city Sofia-Municipality, Bulgaria
(54) 1. Pistol
(55)

________________________________________________
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dizainebi

(11) DM/103330
(51) 02-02
(15) 2018 05 03
(45) 2018/44 (2018 11 09)
(22) 2018 05 03
(28) 7
(73) EUROPCAR INTERNATIONAL
13 Ter Boulevard Berthier, F-75017 Paris (FR)
(85) FR, EM
(86) FR, EM
(87) FR, EM
(88) FR, EM
(89) FR
(81) II. MA III. AL, AM, BA, BW, CH, EE, EG, EM, GE, GH, IS, KH, MD, MK, NA, NO, OA, OM, RS,
RW, SG, TN, TR
(72) Kathryn Wilson
19 Parkway, Apse Heath, Sandown, PO36 0LN Isle of Wight, United Kingdom
(54) 1.-7. Uniforms
(55)

14
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dizainebi
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dizainebi
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dizainebi

5

6

7

________________________________________________

20

#24 2018 12 25

dizainebi

(11) DM/103284
(51) 03-03
(15) 2017 11 14
(45) 2018/42 (2018 10 26)
(22) 2017 11 14
(28) 1
(73) MAZY HOLIDAY
217 Country Club Park #603, Birmingham AL 35213 (US)
(85) –
(86) US
(87) US
(88) –
(89) US
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BG, BN, BW, CH, DE, DK, EE, EG, EM, ES, FI, FR, GE, GH, HR, HU, IS, JP,
KG, KH, LI, LT, LV, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA, OM, PL, RO, RS, RW, SG, SI, ST, SY, TJ,
TM, TN, TR, UA, US
(72) Mazy Holiday
217 Country Club Park N603, Birmingham, AL 35213, United States
(54) 1. Cane
(55)

________________________________________________
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dizainebi

(11) DM/103027 (51) 09-03
(15) 2018 09 07 (45) 2018/40 (2018 10 12)
(22) 2018 09 07 (28) 1
(30) No. 1: 07.03.2018; 20180010; AM
(73) IBARI LLC
Baghramyan 56, apt. 19-20, 0019 Yerevan (AM)
(85) –
(86) –
(87) AM
(88) –
(89) AM
(81) III. CH, EM, GE, RU, TR, UA, US
(72) Stepan Azaryan
Budaghyan str. 1, 0014 Yerevan, Armenia
(54) 1. Packaging for wine bottle
(55)

22
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dizainebi

(11) DM/100888
(51) 11-01
(15) 2018 04 26
(45) 2018/42 (2018 10 26)
(22) 2018 04 26
(28) 7
(73) HARRY WINSTON SA
Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,
TR, UA
(72) Rie YATSUGI-KANG
272 Highland St, Cresskill, NJ, 07626 Cresskill, États-Unis d'Amérique
(54) 1. Necklace; 2. Finger ring; 3. Earring; 4. Necklace; 5. Finger ring; 6. Earring; 7. Necklace
(55)

24
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dizainebi
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sasaqonlo niSnebi
erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
registraciis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

(260) AM 2018 91645 A
(210) AM 91645
(220) 11 04 2017
(731) შპს „ასფარმა საქართველო
ფარმაცევტიული კომპანია“
მცხეთის ქ. 8, 0179, თბილისი, საქართველო
(740) მაია სამადაშვილი
(540)

Ornil
Орнил
ორნილი

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები, მათ შორის,
სამკურნალო საშუალებები.
____________________________________________
(260) AM 2018 92339 A
(210) AM 92339
(220) 24 05 2017
(731) შპს „ვერა ესთეითი“
მაყაშვილს ქ. 18/ზანდუკელის ქ. 22, 0108,
თბილისი, საქართველო
(740) ეკატერინე ეხვაია-ჭანტურია
(540)

(591) ლურჯი, სტაფილოსფერი და ყვითელი
(531) 07.01.12; 07.01.24; 26.11.01; 26.11.13; 27.05.01;
29.01.14
(511)
36 – ფინანსებთან დაკავშირებული საქმიანობა;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 – მშენებლობა.
____________________________________________
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(260) AM 2018 96489 A
(210) AM 96489
(220) 21 02 2018
(731) ამაზონ იუროპ კორ ს.ა.რ.ლ.
5, რიუ პლეტი, L-2338 ლუქსემბურგი,
ლუქსემბურგი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 24.15.13; 27.05.01; 27.05.17
(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, შემოწმების (დასაკვირვებელი), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; დენის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი
დისკები; კომპაქტდისკები, DVD დისკები და
სხვა ციფრული ჩამწერი საშუალებები; მექანიზმები მონეტებზე მომუშავე აპარატებისთვის; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა,
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა;
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა მუსიკის, აუდიოს, ვიდეოს, თამაშების, აუდიოვიზუალური, მულტიმედიური შინაარსების და
სხვა მონაცემების ნაკადურ რეჟიმში გადაცემა,
მაუწყებლობით გადაცემა, გადაცემა, გავრცელება, აღწარმოება, ორგანიზება და განაწილება
გლობალური კავშირის ქსელების მეშვეობით;
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა,
გამოყენებული ტექსტის, მონაცემების, გამოსახულებების, აუდიო- და ვიდეო-ფაილების და
მულტიმედიური შინაარსების ავტორიზაციისთვის, ჩამოსატვირთად, გადასაცემად, მისაღე-
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ბად, რედაქტირებისთვის, ამოსაღებად, კოდის
დასადებად, კოდის მოსახსნელად, დასაკრავად/ასამუშავებლად, სანახავად, შესანახად და
ორგანიზებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული
უზრუნველყოფა, რომელიც მომხმარებელს აძლევს აუდიოს, ვიდეოს, ტექსტის და მულტიმედიური შინაარსების ნახვის ან მოსმენის შესაძლებლობას; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც ქმნის ან უზრუნველყოფს მომხმარებლის წვდომას საინფორმაციო
და მონაცემთა საძიებო ბაზებთან; საძიებო სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა შინაარსების უსადენო მიწოდებისთვის; კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფა ონ-ლაინ ინფორმაციაზე წვდომისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა გადახდების ხელშეწყობისთვის და ონ-ლაინ ტრანზაქციებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, გამოყენებული მესამე პირების რეკლამის გასავრცელებლად; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, პროდუქტებთან, მომსახურებასთან
და გარიგებებთან დაკავშირებული ინფორმაციის გასანაწილებლად; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემების ელექტრონულად შესანახად; კომპიუტერის პროგრამული
უზრუნველყოფა გამოსახულების და საუბრის
ამოსაცნობად; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა სახლის ავტომატიზაციისთვის;
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა კინოფილმების, სატელევიზიო სანახაობების, ვიდეოების, მუსიკის და მულტიმედიური შინაარსების შესაძენად, მათზე წვდომისა და სანახავად; ინტერნეტ ბრაუზერის პროგრამული უზრუნველყოფა; გასართობი ტიპის პროგრამების
აუდიოვიზუალური ჩანაწერები; ჩამოტვირთვადი
მუსიკალური ფაილები; ჩამოტვირთვადი სხვადასხვა თემაზე შექმნილი გამოგონილი და არაგამოგონილი ამბების შემცველი აუდიოვიზუალური და მულტიმედიური შინაარსებით უზრუნველყოფა ვიდეო-შეკვეთით სერვისით; ჩამოტვირთვადი სხვადასხვა თემაზე შექმნილი გამოგონილი და არაგამოგონილი ამბების შემცველი
კინოფილმები და სატელევიზიო შოუები, და
სხვადასხვა თემაზე შექმნილი გამოგონილი და
არაგამოგონილი ამბების შემცველი აუდიო და
ვიდეო ჩანაწერები; ციფრული მედია, კერძოდ,
წინასწარჩაწერილი ციფრული ვიდეო დისკები,
ციფრული უნივერსალური დისკები; ჩამოტვირთვადი აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები, DVD დისკები, და მაღალი სიზუსტის ციფრული დისკები
სხვადასხვა თემაზე შექმნილი გამოგონილი და
არაგამოგონილი ამბებით; ჩამოტვირთვადი აუდიო ფაილები, მულტიმედიური ფაილები, ტექსტური ფაილები, წერილობითი დოკუმენტები,
აუდიომასალა, ვიდეომასალა, რომლებიც შეიცავენ სხვადასხვა თემაზე შექმნილ გამოგონილ

და არაგამოგონილ შინაარსებს; ჩამოტვირთვადი მობილური აპლიკაციები, რომლებიც მომხმარებელს აძლევს წვდომის საშუალებას მუსიკალურ, აუდიო, ვიდეო, თამაშებთან, აუდიოვიზუალურ, მულტიმედიურ შინაარსებთან და სხვა
მონაცემებთან; ციფრული მედიის ნაკადურ რეიმში გადაცემის მოწყობილობები; სატელევიზიო მისადგამები; პორტატიული და ხელით სამართავი ელექტრომოწყობილობები ტექსტის,
გამოსახულების, აუდიოს, ვიდეოს და მონაცემების გადასაცემად, შესანახად, მანიპულირებისთვის, ჩასაწერად და სანახავად, მათ შორის,
გლობალური კომპიუტერული ქსელებით, უსადენო ქსელებით და ელექტრონული კავშირის
ქსელებით და მათი ელექტრონული და მექანიკური ნაწილები და საკუთნო; კომპიუტერები,
ტაბლეტის ტიპის კომპიუტერები, აუდიო და ვიდეოპლეერები, ელექტრონული პერსონალური
ორგანიზატორები, პირადი ციფრული დამხმარეები და გლობალური პოზიციონირების სისტემის მოწყობილობები და მათი ელექტრონული
და მექანიკური ნაწილები და საკუთნო; კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები; კომპიუტერის შემადგენელი ნაწილები; მონიტორები,
დისპლეები, სადენები, კაბელები, მოდემები,
პრინტერები, დისკამძრავები, ადაპტერები, ადაპტერის ბარათები, კაბელის მაერთებლები, შტეკერული მაერთებლები, ელექტროენერგიის მაერთებლები, დოკ-სადგურები და დრაივერები;
ბატარეების დამმუხტველები; ბატარეის აკუმულატორები; მეხსიერების ბარათები და მეხსიერების ბარათების წამკითხველები; თავის ტელეფონები და საყურისები; ხმამაღლამოლაპარაკეები, მიკროფონები და თავის მოწყობილობები;
ბუდეები, შალითები და სადგამები პორტატიული და ხელით სამართავი ელექტრონული მოწყობილობისა და კომპიუტერებისთვის; დისტანციური მართვის პულტები პორტატიული და ხელით სამართავი ელექტრონული მოწყობილობისა და კომპიუტერებისთვის; მაგნიტურად კოდირებული სასაჩუქრე ბართები; კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემების და
ინფორმაციის შესაგროვებლად, წესრიგში მოსაყვანად, გადასამუშავებლად, ჩასანიშნად, გადასაცემად, შესანახად და გასანაწილებლად;
პროგრამული უზრუნველყოფა ტექტის, გამოსახულების და ბგერის გადასაცემად და ეკრანზე
საჩვენებლად; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ინტერნეტ-მაღაზიებისთვის; კომპიუტერის აპარატურული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის ჩიპები; ბატერეები; ხელის მოწყობილობები ტელევიზორების, ხმამაღლამოლაპარაკეების, გამაძლიერებლების, სტერეო სისტემების და გასართობი სისტემების სამართავად;
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ინფორმაციის მართვისათვის; მონაცემთა ბაზების
სინქრონიზაციის პროგრამული უზრუნველყო-
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ფა; კომპიუტერული პროგრამები ონლაინ მონაცემთა ბაზებთან წვდომისთვის, დასათვალიერებლად და საძიებლად; მონაცემთა სინქრონიზაციის პროგრამული უზრუნველყოფა დისტანციურ სადგურებსა ან მოწყობილობებს და ფიქსირებულ ან დისტანციურ სადგურებსა ან მოწყობილობებს შორის; პროგრამული უზრუნველყოფა ტელეკომუნიკაციისა და კომუნიკაციისთვის ადგილობრივი და გლობალური კავშირის
ქსელების მეშვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფა კავშირის ქსელებთან წვდომისთვის, ინტერნეტის ჩათვლით; პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემთა ანალიზისა და აღდგენისთვის;
პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუტერის სისტემის სარეზერვო კოპირებისთვის; რადიოები,
რადიო გადამცემები და მიმღებები; მედია პლეერები, აუდიო დინამიკები; აუდიო კომპონენტები
და აქსესუარები; ტელეფონები; მობილური ტელეფონები; აუდიო გამაძლიერებლები და მიმღებები; მუსიკალურ ინსტრუმენტებთან გამოსაყენებელი ხმის ეფექტის აპარატურა და ინსტრუმენტები; მუსიკალურ ინსტრუმენტებთან გამოსაყენებელი ტონის ელექტროგენერატორები;
მუსიკალურ ინსტრუმენტებთან გამოსაყენებელი
ელექტროკომპონენტები; სათამაშო აუდიო აპარატურა; აუდიო დინამიკები, სატელეფონო აპარატურა, სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები
და კომპიუტერები ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; ხმის ჩამწერი და ხმის ამომცნობი აპარატურა; ქსელური კავშირის აპარატურა; ელექტროკომუნიკაციის მოწყობილობები
და ინსტრუმენტები; სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და ინსტრუმენტები; ფოტოაპარატები; კამკოდერები; კინემატოგრაფიული კამერები; ბუდეები, განსაკუთრებით, ფოტოგრაფიული აპარატურისა და ინსტრუმენტებისთვის;
დიაპოზიტივების დაცენტრების ხელსაწყოები;
ფოტოაპარატის ლინზები; საპროექციო ეკრანები; საპროექციო აპარატები; ტელევიზორები; სატელევიზიო მიმღებები; ტელევიზორის მონიტორები; სტერეო სისტემები, საოჯახო თეატრის
სისტემები და საოჯახო გასართობი სისტემები;
აპლიკაციების შემუშავების პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა გამოყენებული სხვა პროგრამული
უზრუნველყოფის აპლიკაციების შესაქმნელად;
კომპიუტერის საოპერაციო სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა გამოყენებული მობილური მოწყობილობების, სატარებელი მოწყობილობების, მობილური ტელეფონების და კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობების და
აუდიო და ვიდეო პლეერების კონფიგურირების,
მუშაობის და მართვისათვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ინფორმაციისა და
მონაცემებისთვის საძიებო მონაცემთა ბაზების
შესაქმნელად დეცენტრალიზებული სოციალუ-
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რი ქსელის მონაცემთა ბაზებისთვის; კომპიუტერული თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა; ჩამოტვირთვადი ელექტრონული წიგნები,
ჟურნალები, პერიოდული გამოცემები, ბიულეტენები, გაზეთები, ჟურნალები და სხვა გამოცემები; საინფორმაციო ტექნოლოგიები და აუდიოვიზუალური მოწყობილობა; ჩამოტვირთვადი
ზარის ტონები მობილური ტელეფონებისთვის;
მულტიპლიკაციური ფილმები; სალაპარაკო აპარატები; ჭკვიანი ტელეფონები; პორტატიული
ტელეფონები; სატელეფონო აპარატურა; ტელეფონის ყურმილები; სატელეფონო გადამცემები;
ვიდეოტელეფონები; ხმის ჩასაწერი დისკები;
ხმის ჩასაწერი ლენტები; ხმის ჩანაწერის მატარებლები; ვიდეოკასეტები; ვიდეოთამაშების კარტრიჯები; ვიდეოფირები; კომპიუტერის მეხსიერების მოწყობილობები; მიკროპროცესორები; მოდემები 3D სათვალეები; თასმები, სამკლავურები, ღვედები და სამაგრები პორტატიული
და ხელის ციფრული ელექტრონული მოწყობილობებისთვის ტექსტების, მონაცემების, აუდიოს, გამოსახულების და ვიდეოფაილების ჩასაწრად, ორგანიზებისთვის, გადასაცემად, მანიპულირებისთვის და მისაღებად; ჩანთები და
ბუდეები ადაპტირებული ან ფორმით მორგებული ციფრული მუსიკალური და/ან ვიდეოპლეერების, ხელის კომპიუტერების, პირადი ციფრული დამხმარეების, ელექტრონული ორგანიზატორების და ელექტრონული ბლოკნოტების
მოსათავსებლად; მომხმარებლის სახელმძღვანელოები ელექტრონულად საკითხავი, მანქანსაკითხავი ან კომპიუტერსაკითხავი ფორმით,
გამოყენებული ან გაყიდული როგორც ზემოთ
აღნიშნული საქონლის შემადგენელი ნაწილი.
38 – კავშირგაბმულობა; ვიდეო-მოთხოვნით გადაცემა; ინტერნეტ-ტელევიზიის (IPTV) გადაცემის სამსახურები; ნაკადური ან ჩამოტვირთვადი
აუდიო და ვიდეო ფაილების ელექტრონული გადაცემა კომპიუტერის და კავშირის სხვა ქსელების მიერ; ინფორმაციის და მონაცემების ელექტრონული გადაცემა; ციფრული მედია შინაარსების ელექტრონული გადაცემა და ნაკადურ
რეჟიმში გადაცემა მესამე პირებისთვის გლობალური და ადგილობრივი კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით; კავშირგაბმულობის სამსახურები, კერძოდ, ხმის, მონაცემების, გამოსახულებების, ფილმების, სატელევიზიო პროგრამების, აუდიო და აუდიოვიზუალური პროგრამების
და სხვა ციფრული მედია შინაარსების და ინფორმაციის გადაცემა და ნაკადურ რეჟიმში გადაცემა სატელეკომუნიკაციო ქსელების, უსადენო კავშირის ქსელების და ინტერნეტის მეშვეობით; აუდიო, ვიდეო და აუდიოვიზუალური
მასალის ნაკადურ რეჟიმში გადაცემა ინტერნეტში, კავშირის ქსელებზე და უსადენო სატელეკომუნიკაციო ქსელებზე; მონაცემების ნაკადურ
რეჟიმში გადაცემა; ინტერნეტში მუსიკის, ფილ-
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მების, კინოფილმების, TV სანახაობების და თამაშების ნაკადურ რეჟიმში გადაცემა; მაუწყებლობა; აუდიო და ვიდეომაუწყებლობის სამსახურები; კინემატოგრაფიული ფილმების და აუდიოვიზუალური პროგრამების მაუწყებლობა;
ხელმოწერებზე დამყარებული აუდიო და ვიდეომაუწყებლობა ინტერნეტის მეშვეობით; სამაუწყებლო მომსახურება და სატელეკომუნიკაციო
წვდომის უზრუნველყოფა ფილმებზე, სატელევიზიო პროგრამებზე, აუდიო და აუდიოვიზუალურ პროგრამებზე და სხვა ციფრულ მედია
შინაარსებზე და ინფორმაციაზე, უზრუნველყოფილი ვიდეო-შეკვეთით მომსახურებით; ინტერნეტმაუწყებლობის მომსახურება; ინტერნეტ რადიო მაუწყებლობის მომსახურება; სატელეკომუნიკაციო მომსახურება, კერძოდ, ვებკასეტების
გადაცემა; ციფრული ფაილების გადაცემა; ციფრული შინაარსების გადაცემა კომპიუტერული
ქსელების, ინტერნეტის, DSL-ის, საკაბელო ქსელების, ციფრული ჩატვირთვის, ციფრული ნაკადური რეჟიმის, ვიდეო-მოთხოვნით, უახლესი
ვიდეო-მოთხოვნით, TV-ს, უფასო TV მაუწყებლობის, ფასიანი TV მაუწყებლობის, თანამგზავრის, კაბელის, ტელეფონის და მობილური ტელეფონის მეშვეობით; ციფრული ფოტო ფაილების ელექტრონული გადაცემა ინტერნეტის მომხმარებლებს შორის; ონლაინ ცნობარებთან, მონაცემთა ბაზებთან, ვებგვერდებთან, ბლოგებთან
და საცნობარო მასალებთან წვდომის უზრუნველყოფა; ახალი ამბების გადაცემა; შეტყობინებების მიწოდება ელექტრონული გადაცემით;
ფოსტის და შეტყობინებების ელექტრონული გადაცემა; პოდკასტინგური მომსახურება; ონლაინი სასაუბრო ოთახებით უზრუნველყოფა სოციალური ქსელებისთვის; ონლაინი ფორუმებით
უზრუნველყოფა შეტყობინებების გადასაცემად
კომპიუტერის მომხმარებლებს შორის და ფოტოების, ვიდეოების, ტექსტის, მონაცემების, გამოსახულებების და ბგერის გადასაცემად; სატელეკომუნიკაციო მომსახურება, კერძოდ, ონლაინ
ელექტრონული განცხადების დაფებით უზრუნველყოფა კომპიუტერის მომხმარებლებს შორის
გართობასთან დაკავშირებული შეტყობინებების
გადასაცემად; სატელეკომუნიკაციო კავშირის
მომსახურების უზრუნველყოფა გამოსახულებების, შეტყობინებების, აუდიო, ვიზუალური, აუდიოვიზუალური და მულტიმედიური ნაწარმოებების გადასაცემად მობილურ ტელეფონებს,
სმარტფონებს, პორტატიულ ელექტრონულ მოწყობილობებს, პორტატიულ ციფრულ მოწყობილობებს, ტაბლეტებს ან კომპიუტერებს შორის;
სატელევიზიო და კინოცნობარების გადაცემა;
კომპიუტერებს შორის კავშირი; მულტიმედიურ
მასალებთან წვდომის დროის უზრუნველყოფა
ინტერნეტის მეშვეობით; კომპიუტერის მონაცემთა ბაზებთან სატელეკომუნიკაციო კავშირის
უზრუნველყოფა; მონაცემების გადაცემა მონა-

ცემთა დამუშავების აპარატებით ან კომპიუტერებით მართვადი აუდიო-ვიდეო აპარატურის
მეშვეობით; ტელეკომუნიკაციების მარშრუტიზაციის და შეერთების სამსახურები; გლობალურ კომპიუტერულ ქსელებთან წვდომის დროის გაქირავება; მისალოცი ბარათების ონლაინ
გადაცემა; შეტყობინების გასაგზავნი აპარატურის გაქირავება; მოდემების გაქირავება; სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობის გაქირავება.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულსაგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება; გართობის მომსახურება, კერძოდ, გართობასთან და გართობის თემასთან დაკავიშრებული
ინფორმაციით უზრუნველყოფა გლობალური
კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; ვებგვერ დის უზრუნველყოფა არაჩატვირთვადი აუდიო,
ვიდეო და აუდიოვიზუალური შინაარსების შემცველი ჩანაწერებით, დაკავშირებული კინოსთან, სატელევიზიო სანახაობებთან, ვიდეოსა და
მუსიკასთან; გართობის მომსახურება, კერძოდ,
არაჩატვირთვადი ონლაინი ვიდეოთი დროებითი
სარგებლობის უზრუნველყოფა; ფართო არჩევანის გართობის თემის შემცველი არაჩატვირთვადი ვიდეო პროგრამებით უზრუნველყოფა ვიდეო-მოთხოვნით მომსახურების მეშვეობით;
არაჩატვირთვადი ფილმებით, კინოფილმებით და
სატელევიზიო სანახაობებით უზრუნველყოფა
ვიდეო-მოთხოვნით მომსახურების მეშვეობით;
გასართობი შინაარსების განაწილება და გაქირავება, კერძოდ, კომპიუტერიზებული ინლაინური ძიების და შეკვეთის მომსახურება, დაკავშირებული კინოსთან, კინოფილმებთან, დოკუმენტურ ფილმებთან, ფილმებთან, სატელევიზიო
პროგრამებთან, გრაფიკასთან, ანიმაციასა და
მულტიმედიურ წარდგენებთან და სხვა აუდიოვიზუალურ ნაწარმოებებთან ციფრული ჩატვირთვების და პირდაპირ ციფრული გადაცემის სახით სანახავად კომპიუტერული და გლობალური
კავშირის ქსელების მეშვეობით; ფილმების და
ვიდეოს გაქირავების სამსახურები; აუდიო-ვიზუალური ნაწარმოებების გაქირავება, კერძოდ,
კინოფილმების, სატელევიზიო პროგრამების,
ვიდეოების, მუსიკალური ვიდეოების და მუსიკის
გაქირავება; ფილმების, კინოს, სატელევიზიო
სანახაობების და ვიდეოს წარმოება და გავრცელება; კინოსა და სატელევიზიო პროგრამებისთვის იდეების შექმნა და განვითარება; აუდიო
და ვიდეო ჩანაწერის მომსახურება; აუდიო, ვიდეო და აუდიოვიზუალურ შინაარსებთან დაკავშირებული საძიებო მონაცემთა ბაზებით უზრუნველყოფა ინტერნეტის, სატელეკომუნიკაციო
ქსელების და უსადენო სატელეკომუნიკაციო
ქსელების მეშვეობით კინო, სატელევიზიო სანახაობის, ვიდეოს და მუსიკის სფეროში; მომსახურება დაკავშირებული ონლაინ რადიოპროგრამირებასთან; მომსახურება დაკავშირებული
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ციფრულ აუდიო, ვიდეო და მულტიმედიურ გამოცემებთან; გართობის მომსახურება, კერძოდ,
არაჩატვირთვადი წინასწარ ჩაწერილი მუსიკალური და აუდიო პროგრამებით უზრუნველყოფა
სხვადასხვა თემაზე შექმნილ გამოგონილ და
არაგამოგონილ ამბებზე და მუსიკის სფეროსთან
დაკავშირებული ინფორმაცია და კომენტარები
და სტატიები მუსიკის შესახებ, ყველა ინტერაქტიურ რეჟიმში გლობალური კომპიუტერული
ქსელის მეშვეობით; გართობის მომსახურება,
კერძოდ, ცოცხალი აუდიო და ვიდეო წარმოდგენები, მუსიკალური, საესტრადო, საინფორმაციო, დრამატული და კომედიური სანახაობები;
გართობის მომსახურება, კერძოდ, ვირტუალური
გარემოთი უზრუნველყოფა, სადაც მომხმარებლებს ეძლევათ ურთიერთობის საშუალება დასვენების, თავისუფალი დროის გატარების და გართობის მიზნებისთვის; გართობის მომსახურება, კერძოდ, რეიტინგების და მიმოხილვების ამსახველი ვებგვერდით უზრუნველყოფა, დაკავშირებული ტელევიზიასთან, კინოსთან, ვიდეოებთან, მუსიკასთან, კინოსცენარებთან, სცენარებთან, ხელნაწერებთან, წიგნებთან და ვიდეო
თამაშების შინაარსებთან; გასართობი ინფორმაცია; გართობასთან დაკავშირებული ახალი
ამბებით, ინფორმაციით და კომენტარებით უზრუნველყოფა ინტერაქტიურ რეჟიმში; ინტერაქტიური ჟურნალები, კერძოდ, გართობასთან დაკავშირებული სიანფორმაციო ბლოგები; კონკურსების მოწყობა; მომსახურება დაკავშირებული ტოტალიზატორებთან; ტოტალიზატორების
მომსახურება უზრუნველყოფილი გლობალური
კომპიუტერული ქსელის ჰოსტინგური ონლაინ
ტოტალიზატორებით და კონკურსებით მესამე
პირებისთვის; წიგნების, ჟურნალების, პერიოდული გამოცემების, ლიტერატურული ნაწარმოებების, ვიზუალური ნაწარმოებების, აუდიო ნაწარმოებების და აუდიოვიზუალური ნაწარმოებების გამოცემა; ცოცხალი მუსიკალური კონცერტები და წარმოდგენები; მუსიკალური ნაწარმოებების შექმნა; მუსიკალური ნაწარმოების
გამოცემა; გართობის მომსახურება, კერძოდ,
მუსიკოსების, შემსრულებლების (არტისტების)
და მუსიკალური ჯგუფების პროფილირება
მუსიკალური წარმოდგენების არაჩატვირთვადი
ვიდეოკლიპების უზრუნველყოფით გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; აუდიოვიზუალური შინაარსების მოსაძებნად, შესარჩევად, სამართავად და სანახავად არაჩატვირთვადი, ინტერაქტიური რესურსით უზრუნველყოფა
ჩანაწერების სახით დაკავშირებული შემდეგ
სფეროსთან: კინო, TV სანახაობები, ვიდეო და
მუსიკალური ნაწარმოებები; ტელევიზიის, კინო
და ვიდეო სფეროსთან დაკავშირებული ონლაინ
საინფორმაციო ბიულეტენებით უზრუნველყოფა
ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით; თარგმანი
და სათარჯიმნო მომსახურება; არაჩატვირთვა-
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დი, ონლაინ გამოცემებით უზრუნველყოფა; ტექსტების გამოქვეყნება სარეკლამო ტექსტების გარდა; ტექსტების რედაქტირება სარეკლამო ტექსტების გარდა; აუდიო მოწყობილობის გაქირავება; კინოდარბაზებით უზრუნველყოფა; კონცერტების მოწყობა და ჩატარება; გართობა, გასართობები; თამაშების ინტერაქტიური უზრუნველყოფა კომპიუტერულ ქსელში; სათამაშო მოწყობილობების გაქირავება; კარაოკეთი მომსახურება; კინო პროჟექტორების და აქსესუარების
გაქირავება; კინოსტუდიები; მუსიკალური ნაწარმოებების შექმნა; სანახაობების მოწყობა
[იმპრესარიოს მომსახურება]; გასართობი რადიოგადაცემები; რადიო და ტელემიმღების გაქირავება; რადიო და სატელევიზიო პროგრამების
მონტაჟი; აუდიოჩანაწერების გაქირავება; სუბტიტრება; სატელევიზიო გასართობი გადაცემები; თეატრალური წარმოდგენები; სასწავლო ან
გასართობი კონკურსების მოწყობა; კულტურულ-საგანმანათლებლო გამოფენების მოწყობა; ჩამწერი სტუდიები; ვიდეო ჩანაწერების
მონტაჟი; ვიდეოფილმების გადაღება; აღზრდასა
და განათლებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია; რელიგიური განათლება; სასწავლო, საგანმანათლებლო მომსახურება, საინსტრუქციო მომსახურება.
____________________________________________
(260) AM 2018 96553 A
(210) AM 96553
(220) 26 02 2018
(731) ვენგარდ ტრეიდმარკ ჰოლდინგზ უსა ლლკ
600 კორპორეიტ პარკ დრაივი, სენტ-ლუისი,
მისური 63105, აშშ
(740) ნათელა ოთარიძე
(540)

ალამო ავტომობილების
გაქირავება

(591) შავ-თეთრი
(511)
39 – სატრანსპორტო საშუალების გაქირავების
და ლიზინგის მომსახურება; დაჯავშნის მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავებისა და ლიზინგისათვის.
____________________________________________
(260) AM 2018 96554 A
(210) AM 96554
(220) 26 02 2018
(731) ვენგარდ ტრეიდმარკ ჰოლდინგზ უსა ლლკ
600 კორპორეიტ პარკ დრაივი, სენტ-ლუისი,
მისური 63105, აშშ
(740) ნათელა ოთარიძე
(540)
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(591) შავ-თეთრი
(511)
39 – სატრანსპორტო საშუალების გაქირავების
და ლიზინგის მომსახურება; დაჯავშნის მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავებისა და ლიზინგისათვის.
____________________________________________
(260) AM 2018 96555 A
(210) AM 96555
(220) 26 02 2018
(731) ვენგარდ ტრეიდმარკ ჰოლდინგზ უსა ლლკ
600 კორპორეიტ პარკ დრაივი, სენტ-ლუისი,
მისური 63105, აშშ
(740) ნათელა ოთარიძე
(540)

ნეიშენალი

(591) შავ-თეთრი
(511)
39 – სატრანსპორტო საშუალების გაქირავების
და ლიზინგის მომსახურება; დაჯავშნის მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავებისა და ლიზინგისათვის.
____________________________________________
(260) AM 2018 97000 A
(210) AM 97000
(220) 23 03 2018
(731) შპს `ჯორჯია თუდეი~
სულხან ცინცაძის ქ. 12, არასაცხოვრებელი
ფართი 4-3, 0160, თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი რევიშვილი
(540)

ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; კომპაქტდისკები, დივიდი და სხვა
ციფრული ჩამწერი საშუალებები; მექანიზმები
მონეტებზე მომუშავე აპარატებისთვის; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგრამები; ცეცხლმქრობი აპარატები.
16 – ქაღალდი და მუყაო; ნაბეჭდი პროდუქცია;
მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საკანცელარიო და საოფისე ნივთები,
ავეჯის გარდა; საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა და გრაფიკოსთა საკუთნო; სახატავი
ფუნჯები; სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება; პლასტმასის ფურცლები, ფოტოფირები; გასახვევი და შესაფუთი მასალა; შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
38 – კავშირგაბმულობა.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
____________________________________________
(260) AM 2018 97380 A
(210) AM 97380
(220) 23 04 2018
(731) ელჯი ელექტრონიკს ინკ.
128, იეოუი-დაერო, იეონგდეუნგპო-გუ,
სეული, 150-721, კორეის რესპუბლიკა
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

TrueSteam

(591) თეთრი, წითელი, შავი
(531) 26.04.01; 26.04.05; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.13
(526) GEORGIA
(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (დასაკვირვებელი), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; დენის გადაცემის,
განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-

(591) შავ-თეთრი
(511)
7 – ტანსაცმლის ელექტრული სარეცხი მანქანები; ჭურჭლის ავტომატური სარეცხი მანქანები;
ელექტრული მტვერსასრუტები; საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მანქანები ტანსაცმლის
რეცხვის, წმენდისა და შენახვისთვის; საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული აპარატურა/მოწყობილობა ტანსაცმლის რეცხვის, წმენდისა და შენახვისთვის; ელექტრული მტვერსასრუტის შლანგები; ელექტრული მტვერსასრუტის ტომრები; ჯოხის ტიპის, ვერტიკალური
მტვერსასრუტები; რობოტები [მანქანები]; ელექტრული როტაციული (მბრუნავი) ჰაერსაბერები;
ჰაერის ტუმბოები; როტაციული კომპრესორები;
მაცივრის კომპრესორები; საშრობი (ცენტრიფუგა) მანქანები (არაცხელი); საყოფაცხოვრებო
დანიშნულების ელექტრომიქსერები; რობოტი
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მტვერსასრუტები; სამზარეულოს პროცესორები, ელექტრული; საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ორთქლსაწმენდები; ხელის მტვერსასრუტები; ელექტრული მტვერსასრუტები ლოგინის
და საწოლის საკუთვნოსთვის.

ცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი; საკვები ყინული; შაქარი,
თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები;
მარილი; მდოგვი; ძმარი, სოუსები (საკაზმები);
სანელებლები, ყინული.

11 – ჰაერის კონდიციონერები; ცხელ ჰაერზე მომომუშავე სათბობი აპარატურა; დამატენიანებლები; საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული ტენმშთანმთქმელები; ელექტროქურები;
საყოფაცხოვრებო დანიშნულების წყლის გამწმენდი მოწყობილობები; საყოფაცხოვრებო
დანიშნულების წყლის იონიზატორები; წყლის
გამწმენდი მემბრანული აპარატები; მზის თერმული კოლექტორები (გათბობის); ჰაერსაწმენდები; ვენტილაციის დანადგარები (ჰაერის კონდიცირება) გათბობისთვის; გამნათებელი მოწყობილობის შუქდიოდები (LED); გაზქურები; სამზარეულოს ელექტროღუმლები; საკვები პროდუქტების თბურად დამუშავების აპარატები და
მოწყობილობები; ელექტრომაცივრები; ტანსაცმლის ელექტროსაშრობები; მანქანები ტანსაცმლის წმენდისა და შენახვისთვის, განკუთვნილი
ტანსაცმლის გასაშრობად, საყოფაცხოვრებო
დანიშნულებით; საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მანქანები ტანსაცმლის რეცხვის, წმენდის,
მოვლისა და შენახვისთვის, ტანსაცმლის მადეზოდირებელი, მასტერილიზებელი და ორთქლში გატარების ფუნქციებით; საყოფაცხოვრებო
დანიშნულების ტანსაცმლის ელექტროსაშრობი
მანქანები მასტერილიზებელი, მადეზოდირებელი და თელვის მიმართ მედეგობის ფუნქციებით.
____________________________________________

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
____________________________________________

(260) AM 2018 97387 A
(210) AM 97387
(220) 24 04 2018
(731) შპს `ეელი~
შალვა ნუცუბიძის ფერ., IV მკრ., კორპ. 38,
ბ. 25, 0183, თბილისი, საქართველ
(540)

(591) თეთრი, ღია მწვანე, წითელი, ნარინჯისფერი, მუქი მწვანე
(531) 04.05.01; 04.05.02; 04.05.03; 05.07.11; 26.04.22;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.24; 27.05.25; 29.01.14
(511)
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული
და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე
და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა; ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი და მარ-
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(260) AM 2018 97391 A
(210) AM 97391
(220) 24 04 2018
(731) რკ `ნექტარი-2016~
გ. ჭყონდიდელის ქ. 66, 2100, ზუგდიდი,
საქართველო
(540)

(591) შავი, კრემისფერი
(531) 02.09.14; 02.09.15; 03.13.04; 05.03.20; 05.05.20;
26.01.14; 26.01.15; 26.07.05; 28.19; 29.01.12
(511)
30 – თაფლი.
____________________________________________
(260) AM 2018 97394 A
(210) AM 97394
(220) 24 04 2018
(731) ჰაკან აგრო დმკკ
საფოსტო ყუთი 31489, დუბაი, არაბთა
გაერთიანებული საამიროები
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავი, ყვითელი.
(531) 27.05.01; 27.05.04; 29.01.12
(511)
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყინული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული
ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და
საკვები ცხიმები.
____________________________________________
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(260) AM 2018 97407 A
(210) AM 97407
(220) 26 04 2018
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ `იუნისეტ-მ~
ისკრის ქ., დ. 31, სტრ. 5, 129344, მოსკოვი,
რუსეთის ფედერაცია
(740) გივი აკოფაშვილი
(540)

(591) ღია ყვითელი, ყავისფერი, შავი, თეთრი,
ოქროსფერი
(531) 02.01.04; 02.01.08; 02.03.04; 02.03.08;
25.01.19; 28.05; 28.19; 29.01.14
(511)
33 – ქართული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა)
____________________________________________
(260) AM 2018 97422 A
(210) AM 97422
(220) 27 04 2018
(731) შპს `სანუს ვიტა~
სააკაძის დაღ. 6, კომერციული ფართი 11,
0160, თბილისი, საქართველო
(740) სალომე ჩიქოვანი
(540)

AMINOVIT
ამინოვიტი
АМИНОВИТ

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური
პრეპარატები; სამედიცინო ან ვეტერინარული
დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური დანამატები
ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________

(260) AM 2018 97425 A
(210) AM 97425
(220) 27 04 2018
(731) შპს `სანუს ვიტა~
სააკაძის დაღ. 6, კომერციული ფართი 11,
0160, თბილისი, საქართველო
(740) სალომე ჩიქოვანი
(540)

FEMINION-VITA
ფემინიონ-ვიტა
ФЕМИНИОН-ВИТА

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური
პრეპარატები; სამედიცინო ან ვეტერინარული
დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური დანამატები
ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 97426 A
(210) AM 97426
(220) 27 04 2018
(731) შპს `სანუს ვიტა~
სააკაძის დაღ. 6, კომერციული ფართი 11,
0160, თბილისი, საქართველო
(740) სალომე ჩიქოვანი
(540)

PENTALGIN
პენტალგინი
ПЕНТАЛГИН

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური
პრეპარატები; სამედიცინო ან ვეტერინარული
დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური დანამატები
ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________
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(260) AM 2018 97428 A
(210) AM 97428
(220) 27 04 2018
(731) შპს `სანუს ვიტა~
სააკაძის დაღ. 6, კომერციული ფართი 11,
0160, თბილისი, საქართველო
(740) სალომე ჩიქოვანი
(540)

(260) AM 2018 97432 A
(210) AM 97432
(220) 30 04 2018
(731) შპს `ჯ.ი. გრუპ~
პეტრე ქავთარაძის ქ. 19, ბ. 62, 0186,
თბილისი, საქართველო
(540)

SPAZMOFILIN
სპაზმოფილინი
СПАЗМОФИЛИН

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური
პრეპარატები; სამედიცინო ან ვეტერინარული
დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური დანამატები
ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 97429 A
(210) AM 97429
(220) 27 04 2018
(731) შპს `სანუს ვიტა~
სააკაძის დაღ. 6, კომერციული ფართი 11,
0160, თბილისი, საქართველო
(740) სალომე ჩიქოვანი
(540)

HEPTRAZOL
ჰეპტრაზოლი
ГЕПТРАЗОЛ

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური
პრეპარატები; სამედიცინო ან ვეტერინარული
დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური დანამატები
ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________
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(591) მწვანე, თეთრი
(531) 02.09.25; 26.01.07; 26.01.12; 27.05.08;
27.05.15; 27.05.17; 29.01.03
(511)
39 – მგზავრთა ტრანსპორტირება (ტაქსით მომსახურება).
____________________________________________
(260) AM 2018 97434 A
(210) AM 97434
(220) 01 05 2018
(731) ნიკა გვარამია
აბულაძის ქ. 32, 0162, თბილისი,
საქართველო
(740) დაჩი ბერუჩაშვილი
(540)

(591) ღია იასამნისფერი, მუქი იასამნისფერი,
ცისფერი, ოქროსფერი
(531) 26.01.05; 26.01.20; 28.19; 29.01.15
(511)
41 – შოუ პროგრამები, გასართობი კონკურსები,
სატელევიზიო გასართობი გადაცემები.
____________________________________________
(260) AM 2018 97441 A
(210) AM 97441
(220) 02 05 2018
(731) დიპარტმენტ ოვ ზე არმი
პენტაგონი, ვაშინგტონი, კოლუმბიის
ოლქი, 20310, აშშ
(740) ხათუნა იმნაძე
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(540)

C-ROC

(591) შავ-თეთრი
(511)
19 – ბეტონის არმირებული ბლოკები.
____________________________________________
(260) AM 2018 97442 A
(210) AM 97442
(220) 03 05 2018
(731) სს `რახატ~
ზენკოვის ქ. 2ა, ალმატი, ყაზახეთი
(740) ირაკლი გვილია
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.02; 27.05.19; 27.05.22
(511)
5 – საკვები დანამატები; ლეციტინის საკვები დანამატები; დიეტური საკვები პროდუქტები სამედიცინო მიზნებისათვის; პურის მარცვლეულის
დამუშავების ნარჩენი პროდუქტები დიეტური და
სამედიცინო მიზნებისათვის.
20 – ვიტრინები; ვიტრინები (ავეჯი); ავეჯი; საკვები პროდუქტების შესანახი კარადა.
29 – საკვები ჟელე; ხილის ჟელე; კვერცხის ცილა; ქოქოსის ცხიმი; მარგარინი; მარმელადი,
გარდა საკონდიტრო ნაწარმისა; საკვები ზეთები; არაქისის ზეთი; საკვები კაკაოს ზეთი; თხევადი საკვები ქოქოსის ზეთი; მყარი ქოქოსის
ზეთი; საკვები მზესუმზირის ზეთი; ნაღების ზეთი; ნუში დანაყილი; რძე; არაქისის რძე; არაქისის რძე კულინარული მიზნებისათვის; ქოქოსის რძე; ქოქოსის რძე კულინარული მიზნებისთვის; ნუშის რძე; ნუშის რძე კულინარული
მიზნებისათვის; შედედებული რძე; რბილობი ხილის; არომატიზებული თხილები; ჩაშაქრული
თხილები; გამომშრალი ქოქოსის თხილები; დამუშავებული თხილები; ნაყოფი ან კენკრა, მოხარშული შაქრის სიროფში; კვერცხის ფხვნილი;
გლაზური ხილის; გაყინული ხილი; კონსერვირებული ხილი; სპირტში კონსერვირებული ხილი; სითბური დამუშავების ხილი; დამუშავებული ტყის თხილი.
30 – პურ-ფუნთუშეულის ნაწარმი; საკონდიტრო
ნაწარმი; მარცვლეულის ბატონები; მარცვლეულის ბატონები ცილის მაღალი შემცველობით;
ვაფლები; ჟელეს ხილის ნაწარმი [საკონდიტრო]; ტკბილეულის ნაწარმი ტორტების გასაფორმებლად; საკონდიტრო ნაწარმი საახალწლო

ნაძვისხის მოსართავად; საკონდიტრო ნაწარმი
ტკბილი ცომისგან, უპირატესად შიგთავსით;
ფქვილეულის საკონდიტრო ნაწარმი; საკონდიტრო ნაწარმი დაფუძნებული არაქისზე; საკონდიტრო ნაწარმი დაფუძნებული ნუშზე; კარამელები [კანფეტები]; კანფეტები; ძირტკბილას კანფეტები [საკონდიტრო ნაწარმი]; პიტნის კანფეტები; კრეკერები; მარციპანი; შოკოლადის მუსები; კაკაოს რძის სასმელები; სასმელები კაკაოს
საფუძველზე; შოკოლადის სასმელები; თხილები შოკოლადში; ძირტკბილას ჩხირები [საკონდიტრო ნაწარმი]; კვერები [საკონდიტრო ნაწარმი]; ორცხობილები; მშრალი ორცხობილები;
ნამცხვრები; პრალინე; თაფლაკვერები; პუდრა
საკონდიტრო ნაწარმისათვის; ტკბილეულობა;
შოკოლადის გაფორმებები ტორტებისთვის; კაკაო; კაკაო-პროდუქტები; შოკოლადი.
35 – რეკლამა; მენეჯმენტი ბიზნესის სფეროში;
ბიზნესის სფეროში ადმინისტრაციული საქმიანობა; ექსპორტ-იმპორტის სააგენტოები; საქონლის დემონსტრაცია; საოფისე სამსახური; გამოფენების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის; სავაჭრო გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო
მიზნებისათვის; ვიტრინების გაფორმება; სარეკლამო მასალის გაფორმება; საქონლის პრეზენტაცია ყველა მედია საშუალებაზე საცალო გაყიდვის მიზნით; საცალო ან საბითუმო გაყიდვა;
გაყიდვების განვითარება მესამე პირებისათვის;
ნიმუშების გავრცელება; სარეკლამო მასალის
გავრცელება; სარეკლამო მასალების დაგზავნა;
ინტერაქტიული რეკლამა კომპიუტერულ ქსელში; რეკლამა ფოსტით; სატელევიზიო რეკლამა;
მომარაგების მომსახურება მესამე პირებისათვის [შესყიდვა და საქონლის მიმღების უზრუნველყოფა]; საქმიანი ოპერაციები.
36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; საკრედიტო-ფინანსური ოპერაციები; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები; უძრავი ქონების იჯარით აღება; ოფისების იჯარა [უძრავი
ქონება].
37 – საგამოფენო კიოსკებისა და პავილიონების
მშენებლობა; მშენებლობა.
39 – საქონლის მიწოდება; ტრანსპორტი (გადაზიდვები); საქონლის შეფუთვა და შენახვა; მოგზაურობების ორგანიზება.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; ბუფეტები, კაფე, რესტორნები;
საუზმეების, ქორწილების უზრუნველყოფა საკვები პროდუქტებით და სასმელებით; საკვები
პროდუქტებითა და სასმელებით მომარაგება.
____________________________________________
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(260) AM 2018 97448 A
(210) AM 97448
(220) 03 05 2018
(731) საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია
აკ. ხორავას ქ. 4, 0107, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – საკვები დანამატები; ლეციტინის საკვები დანამატები; დიეტური საკვები პროდუქტები სამედიცინო მიზნებისათვის; პურის მარცვლეულის
დამუშავების ნარჩენი პროდუქტები დიეტური და
სამედიცინო მიზნებისათვის.
20 – ვიტრინები; ვიტრინები (ავეჯი); ავეჯი; საკვები პროდუქტების შესანახი კარადა.

(531) 03.01.06; 03.01.08; 03.01.17; 03.01.24; 03.04.02;
03.17; 05.09.24; 27.03.03; 27.03.11; 27.05.06;
27.05.10; 27.05.21; 29.01.03
(511)
42 – ხარისხის კონტროლი.
____________________________________________
(260) AM 2018 97451 A
(210) AM 97451
(220) 04 05 2018
(731) შპს `Portal~
დ. გამრეკელის ქ. 19, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) ყვითელი, შავი, თეთრი
(531) 24.13.22; 26.04.24; 27.05.24; 28.19; 29.01.13
(511)
4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები; საზეთი მასალები; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველებელი
და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი (მათ
შორის, ძრავას ბენზინი) და გასანათებელი ნივთიერებები; გასანათებელი პატრუქები და სანთლები.
____________________________________________
(260) AM 2018 97453 A
(210) AM 97453
(220) 04 05 2018
(731) სს `რახატ~
ზენკოვის ქ. 2ა, 050002, ალმატი, ყაზახეთი
(740) ირაკლი გვილია
(540)
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29 – საკვები ჟელე; ხილის ჟელე; კვერცხის ცილა; ქოქოსის ცხიმი; მარგარინი; მარმელადი, გარდა საკონდიტრო ნაწარმისა; საკვები ზეთები;
არაქისის ზეთი; საკვები კაკაოს ზეთი; თხევადი
საკვები ქოქოსის ზეთი; მყარი ქოქოსის ზეთი;
საკვები მზესუმზირის ზეთი; ნაღების ზეთი; ნუში დანაყილი; რძე; არაქისის რძე; არაქისის რძე
კულინარული მიზნებისათვის; ქოქოსის რძე; ქოქოსის რძე კულინარული მიზნებისათვის; ნუშის
რძე; ნუშის რძე კულინარული მიზნებისათვის;
შედედებული რძე; რბილობი ხილის; არომატიზებული თხილები; ჩაშაქრული თხილები; გამომშრალი ქოქოსის თხილები; დამუშავებული
თხილები; ნაყოფი ან კენკრა, მოხარშული შაქრის სიროფში; კვერცხის ფხვნილი; გლაზური
ხილის; გაყინული ხილი; კონსერვირებული ხილი; სპირტში კონსერვირებული ხილი; სითბური
დამუშავების ხილი; დამუშავებული ტყის თხილი.
30 – პურ-ფუნთუშეულის ნაწარმი; საკონდიტრო
ნაწარმი; მარცვლეულის ბატონები; მარცვლეულის ბატონები ცილის მაღალი შემცველობით;
ვაფლები; ჟელეს ხილის ნაწარმი (საკონდიტრო); ტკბილეულის ნაწარმი ტორტების გასაფორმებლად; საკონდიტრო ნაწარმი საახალწლო
ნაძვისხის მოსართავად; საკონდიტრო ნაწარმი
ტკბილი ცომისგან, უპირატესად შიგთავსით;
ფქვილეულის საკონდიტრო ნაწარმი; საკონდიტრო ნაწარმი დაფუძნებული არაქისზე; საკონდიტრო ნაწარმი დაფუძნებული ნუშზე; კარამელები (კანფეტები); კანფეტები; ძირტკბილას კანფეტები (საკონდიტრო ნაწარმი); პიტნის კანფეტები; კრეკერები; მარციპანი; შოკოლადის მუსები; კაკაოს რძის სასმელები; სასმელები კაკაოს
საფუძველზე; შოკოლადის სასმელები; თხილები შოკოლადში; ძირტკბილას ჩხირები (საკონდიტრო ნაწარმი); კვერები (საკონდიტრო ნაწარმი); ორცხობილები; მშრალი ორცხობილები; ნამცხვრები; პრალინე; თაფლაკვერები; პუდრა საკონდიტრო ნაწარმისათვის; ტკბილეულობა; შოკოლადის გაფორმებები ტორტებისთვის; კაკაო;
კაკაო-პროდუქტები; შოკოლადი.
35 – რეკლამა; მენეჯმენტი ბიზნესის სფეროში;
ბიზნესის სფეროში ადმინისტრაციული საქმიანობა; ექსპორტ-იმპორტის სააგენტოები; საქონლის დემონსტრაცია; საოფისე სამსახური; გამო-
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ფენების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის; სავაჭრო გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო
მიზნებისათვის; ვიტრინების გაფორმება; სარეკლამო მასალის გაფორმება; საქონლის პრეზენტაცია ყველა მედია საშუალებაზე საცალო გაყიდვის მიზნით; საცალო ან საბითუმო გაყიდვა;
გაყიდვების განვითარება მესამე პირებისათვის;
ნიმუშების გავრცელება; სარეკლამო მასალის
გავრცელება; სარეკლამო მასალების დაგზავნა;
ინტერაქტიული რეკლამა კომპიუტერულ ქსელში; რეკლამა ფოსტით; სატელევიზიო რეკლამა;
მომარაგების მომსახურება მესამე პირებისათვის (შესყიდვა და საქონლის მიმღების უზრუნველყოფა); საქმიანი ოპერაციები.

(526) "AUTO"
(511)
12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე,
წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი აპარატები.
____________________________________________
(260) AM 2018 97462 A
(210) AM 97462
(220) 04 05 2018
(731) შპს `როსტევანი~
ლ. შარაშიძის ქ. 2/4, 0179, თბილისი,
საქართველო
(540)

36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; საკრედიტო-ფინანსური ოპერაციები; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები; უძრავი ქონების იჯარით აღება; ოფისების იჯარა (უძრავი
ქონება).
37 – საგამოფენო კიოსკებისა და პავილიონების
მშენებლობა; მშენებლობა.
39 – საქონლის მიწოდება; ტრანსპორტი (გადაზიდვები); საქონლის შეფუთვა და შენახვა; მოგზაურობების ორგანიზება.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; ბუფეტები, კაფე, რესტორნები;
საუზმეების, ქორწილების უზრუნველყოფა საკვები პროდუქტებით და სასმელებით; საკვები
პროდუქტებითა და სასმელებით მომარაგება.
____________________________________________

(591) იასამნისფერი, ფირუზისფერი, თეთრი
(531) 02.01.01; 26.04.14; 28.19; 29.01.13
(511)
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
____________________________________________
(260) AM 2018 97463 A
(210) AM 97463
(220) 04 05 2018
(731) შპს `ლაკი~
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 36, 0177, თბილისი,
საქართველო
(540)

(260) AM 2018 97460 A
(210) AM 97460
(220) 04 05 2018
(731) შპს `ავტო გალერი~
შ. ნუცუბიძის ქ. 201, 0186, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი ქართველიშვილი
(540)

(591) წითელი, თეთრი
(531) 26.01.01; 26.01.04; 26.01.05; 26.01.20; 26.04.10;
26.11.12; 29.01.12

(591) მწვანე
(531) 05.03.20; 27.05.01; 27.05.03; 29.01.13
(511)
29 – დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად
დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე,
მურაბა, კომპოტი; ზეთი.
30 – ჩაი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო;
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნ-
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თუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი; საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი; მდოგვი; ძმარი, სოუსები
(საკაზმები); ტყემალი, სანელებლები, ყინული.
31 – სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და
ტყის პროდუქტები და მარცვლეული, რომელიც
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი ცხოველები; ცოცხალი ხილი და ბოსტნეული; თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავილები;
ცხოველთა საკვები; ალაო.
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი და
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________
(260) AM 2018 97464 A
(210) AM 97464
(220) 07 05 2018
(731) სენსო ვიტა ფარმასი
ნიკოლოზ ყიფშიძის ქ. 12ბ, ბ. 51,
ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, თბილისი,
საქართველო
(540)

(731) შპს `ფორმოსა~
რ. მამისაშვილის ქ. 31ა, 0182, თბილისი,
საქართველო
(540)

ჩემი
Power

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 – სამუხტავი მოწყობილობები ელექტროაკუმულატორისათვის; ბატარეები ელექტრული; ბატარეის, აკუმულატორის დამტენები.
____________________________________________
(260) AM 2018 97467 A
(210) AM 97467
(220) 07 05 2018
(731) შპს `ავერსი-ფარმა~
დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
(540)

კორვალტაბი
Корвалтаб
Corvaltab

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევტული პროდუქტი, მედიკამენტი).
____________________________________________

(591) მწვანე , რუხი
(531) 26.11.11; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.12
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები;
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
____________________________________________
(260) AM 2018 97466 A
(210) AM 97466
(220) 07 05 2018
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(260) AM 2018 97481 A
(210) AM 97481
(220) 10 05 2018
(731) შპს `ფარმაკინეზისი~
წყნეთის ქ. 1ა, ბ. 39, ვაკე-საბურთალოს
რ-ნი, 0162, თბილისი, საქართველო
(740) თამარ დიდიძე
(540)

(591) თეთრი, მუქი ნაცრისფერი, ღია ცისფერი
(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.12; 26.11.12; 27.05.01;
28.19; 29.01.13
(511)
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები (არასამკურნალო) პარფიუმერია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები
(არასამკურნალო), თმის ლოსიონები (არასამ-
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კურნალო); კბილის ფხვნილები და პასტები
(არასამკურნალო).
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური
პრეპარატები; სამედიცინო ან ვეტერინარული
დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური დანამატები
ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური, ვაჭრობა.
____________________________________________
(260) AM 2018 97484 A
(210) AM 97484
(220) 10 05 2018
(731) შვეპეს ინტერნეშენელ ლიმიტიდ
7 ალბემარლ სტრიტი, ლონდონი W1S
4HQ, გაერთიანებული სამეფო
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(731) შპს `ტიფლისის ტექსტილი~
გრ. ლორთქიფანიძის ქ. 81ა, 0145,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) თეთრი, ცისფერი
(531) 01.03.01; 01.03.06; 26.01.13; 26.01.16;
26.11.08; 27.05.17; 28.19; 29.01.12
(511)
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
____________________________________________
(260) AM 2018 97683 A
(210) AM 97683
(220) 13 05 2018
(731) შპს `მუზეუმშოფ~
ირ. აბაშიძის ქ. 72, ბ. 34, 0162, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) ყვითელი, შავი
(531) 26.01.06; 26.01.24; 27.05.01; 29.01.12
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
____________________________________________

(591) თეთრი, ლურჯი, ღია ლურჯი, მუქი
ლურჯი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ღია
ნარინჯისფერი, მუქი ნარინჯისფერი,
ნაცრისფერი, ღია ნაცრისფერი
(531) 01.15.21; 05.07.11; 05.07.22; 19.07.01; 25.01.01;
25.01.15; 25.01.17; 25.01.19; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.14
(511)
32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყლები და
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენი; ვაჟინები და სხვა შედგენილობები სასმელების დასამზადებლად.

(260) AM 2018 97689 A
(210) AM 97689
(220) 14 05 2018
(731) სს `კორპორაცია ქინძმარაული~
ი. ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,
საქართველო
(540)

კონჭო & კო
Кончо и Ко
Koncho & Co

33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________

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

(260) AM 2018 97678 A
(210) AM 97678
(220) 11 05 2018

(260) AM 2018 97691 A
(210) AM 97691
(220) 14 05 2018
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(731) ჩემპიონ პროდაქტს იუროპ ლიმიტიდ
სუიტი 8, პლაზა 212, ბლანჩარდსტაუნ
კორპორეიტ პარკ 2, ბლანჩარდსტაუნ,
დუბლინი 15, ირლანდია
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.01.02; 26.02.01; 27.05.01; 27.05.19
(511)
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია; მათი ნაწარმი
ცხოველთა ტყავი და ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები, მათ შორის, ჩემოდნები, სამგზავრო ჩემოდნები. სკივრები, სპორტული ჩანთები, საკვოიაჟები, სასკოლო ჩანთები, ზონრით
შესაკრავი ჩანთები, ზურგჩანთები, წელზე შემოსაკრავი საფულეები, სპორტული ჩანთები, დიდი
ზომის საოჯახო ჩანთები; წვიმისა და მზის ქოლგები; ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა; საყელურები, საბელები, ღვედები და ტანსაცმელი
ცხოველებისთვის.
____________________________________________
(260) AM 2018 97692 A
(210) AM 97692
(220) 14 05 2018
(731) ჩემპიონ პროდაქტს იუროპ ლიმიტიდ
სუიტი 8, პლაზა 212, ბლანჩარდსტაუნ
კორპორეიტ პარკ 2, ბლანჩარდსტაუნ,
დუბლინი 15, ირლანდია
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.01.02; 26.02.01
(511)
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია; მათი ნაწარმი
ცხოველთა ტყავი და ბეწვეული; სამგზავრო
სკივრები, ჩემოდნები, მათ შორის, ჩემოდნები,
სამგზავრო ჩემოდნები. სკივრები, სპორტული
ჩანთები, საკვოიაჟები, სასკოლო ჩანთები, ზონრით შესაკრავი ჩანთები, ზურგჩანთები, წელზე
შემოსაკრავი საფულეები, სპორტული ჩანთები,
დიდი ზომის საოჯახო ჩანთები; წვიმისა და მზის
ქოლგები; ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები,
ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა;
საყელურები, საბელები, ღვედები და ტანსაცმელი ცხოველებისთვის.
____________________________________________
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(260) AM 2018 97694 A
(210) AM 97694
(220) 15 05 2018
(731) სააქციო საზოგადოება ფირმა `ავგუსტ~
ცენტრალნაია ქუჩა, 20 ა, 142432, მოსკოვის
რეგიონი, ჩერნოგოლოვკა, რუსეთის
ფედერაცია
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 05.05.20; 26.04.01; 26.04.04; 26.04.16; 28.05
(511)
1 – ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები, მათ
შორის, ადიუვანტები; ნივთიერებები მცენარეების დაჭკნობისაგან დაცვისათვის; ნივთიერებები თესლის შენახვის ხელშეწყობისათვის; დეფოლიანტები; ქიმიური დანამატები ფუნგიციდებისათვის; ქიმიური დანამატები ჰერბიციდებისათვის; ხეების ნაპრალების ამოსავსებები (ტყის
მეურნეობა); მცენარის სიმაღლის სარეგულირო
პრეპარატები; პრეპარატები მიკროელემენტებით
მცენარეებისათვის; ქიმიური პრეპარატები ვაზის
მილდიუსაგან (ჭრაქი) დაცვისათვის; ქიმიური
პრეპარატები ვაზის დაცვისათვის; ქიმიური პრეპარატები მარცვლეულის თავთავის დაავადებისგან დაცვისათვის; ქიმიური პრეპარატები სამეცნიერო მიზნებისათვის; ბოსტნეული კულტურის თესლის გაშენების ხელშემშლელი პრეპარატები; სასუქები; სასუქები სოფლის მეურნეობაში გამოყენებისათვის; ქიმიკატები მებაღეობისათვის; ქიმიკატები სოფლის მეურნეობაში გამოყენებისათვის; ქიმიკატები ნიადაგის განაყოფიერებისათვის; ემულგატორები.
5 – აკარიციდები; ალგიციდები; ბაქტერიციდები;
ბიოციდები; გაჟღენთილი ქაღალდი ჩრჩილის
(პეპელა) წინააღმდეგ; ჰერბიციდები; ინსექტიციდები, მათ შორის, ნემატიციდები; პესტიციდები;
პრეპარატები მავნებელი ცხოველების განადგურებისათვის, მათ შორის, მოლუსკოციდები;
პრეპარატები მავნებელი მცენარეების განადგურებისათვის, მათ შორის, დესიკანტები და დეფოლიანტები; პრეპარატები სახლის სოკოს განადგურებისათვის; პრეპარატები მწერების ლარვის
განადგურებისათვის; პრეპარატები ბუზების განადგურებისათვის; პრეპარატები თაგვების განადგურებისათვის, მათ შორის, როდენტიციდები;
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პრეპარატები მოლუსკების განადგურებისათვის;
პრეპარატები პარაზიტების განადგურებისათვის; ქიმიური პრეპარატები მარცვლეულის დაზიანებული თავთავის დამუშავებისათვის; ქიმიური პრეპარატები დაზიანებული ვაზის დამუშავებისათვის; ქიმიური პრეპარატები მილდიუსაგან (ჭრაქი) დამუშავებისათვის; პრეპარატები
ფილოქსერისგან დამუშავებისათვის; რეპელენტები; საშუალებები პარაზიტების განადგურებისათვის; ფუნგიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 97695 A
(210) AM 97695
(220) 15 05 2018
(731) სააქციო საზოგადოება ფირმა `ავგუსტ~
ცენტრალნაია ქუჩა, 20 ა, 142432, მოსკოვის
რეგიონი, ჩერნოგოლოვკა, რუსეთის
ფედერაცია
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.04.01; 26.04.04; 26.04.05; 26.04.16; 26.13.25;
28.05
(511)
1 – ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები, მათ
შორის, ადიუვანტები; ნივთიერებები მცენარეების დაჭკნობისაგან დაცვისათვის; ნივთიერებები თესლის შენახვის ხელშეწყობისათვის; დეფოლიანტები; ქიმიური დანამატები ფუნგიციდებისათვის; ქიმიური დანამატები ჰერბიციდებისათვის; ხეების ნაპრალების ამოსავსებები (ტყის
მეურნეობა); მცენარის სიმაღლის სარეგულირო
პრეპარატები; პრეპარატები მიკროელემენტებით
მცენარეებისათვის; ქიმიური პრეპარატები ვაზის
მილდიუსაგან (ჭრაქი) დაცვისათვის; ქიმიური
პრეპარატები ვაზის დაცვისათვის; ქიმიური პრეპარატები მარცვლეულის თავთავის დაავადებისგან დაცვისათვის; ქიმიური პრეპარატები სამეცნიერო მიზნებისათვის; ბოსტნეული კულტურის თესლის გაშენების ხელშემშლელი პრეპარატები; სასუქები; სასუქები სოფლის მეურნეობაში გამოყენებისათვის; ქიმიკატები მებაღეობისათვის; ქიმიკატები სოფლის მეურნეობაში გამოყენებისათვის; ქიმიკატები ნიადაგის განაყოფიერებისათვის; ემულგატორები.

5 – აკარიციდები; ალგიციდები; ბაქტერიციდები;
ბიოციდები; გაჟღენთილი ქაღალდი ჩრჩილის
(პეპელა) წინააღმდეგ; ჰერბიციდები; ინსექტიციდები, მათ შორის, ნემატიციდები; პესტიციდები;
პრეპარატები მავნებელი ცხოველების განადგურებისათვის, მათ შორის, მოლუსკოციდები;
პრეპარატები მავნებელი მცენარეების განადგურებისათვის, მათ შორის დესიკანტები და დეფოლიანტები; პრეპარატები სახლის სოკოს განადგურებისათვის; პრეპარატები მწერების ლარვის
განადგურებისათვის; პრეპარატები ბუზების განადგურებისათვის; პრეპარატები თაგვების განადგურებისათვის, მათ შორის, როდენტიციდები;
პრეპარატები მოლუსკების განადგურებისათვის;
პრეპარატები პარაზიტების განადგურებისათვის; ქიმიური პრეპარატები მარცვლეულის დაზიანებული თავთავის დამუშავებისათვის; ქიმიური პრეპარატები დაზიანებული ვაზის დამუშავებისათვის; ქიმიური პრეპარატები მილდიუსაგან (ჭრაქი) დამუშავებისათვის; პრეპარატები
ფილოქსერისგან დამუშავებისათვის; რეპელენტები; საშუალებები პარაზიტების განადგურებისათვის; ფუნგიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 97696 A
(210) AM 97696
(220) 15 05 2018
(731) სააქციო საზოგადოება ფირმა `ავგუსტ~
ცენტრალნაია ქუჩა, 20 ა, 142432, მოსკოვის
რეგიონი, ჩერნოგოლოვკა, რუსეთის
ფედერაცია
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 05.05.20; 26.04.01; 26.04.04; 26.04.16; 28.05
(511)
1 – ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები, მათ
შორის, ადიუვანტები; ნივთიერებები მცენარეების დაჭკნობისაგან დაცვისათვის; ნივთიერებები თესლის შენახვის ხელშეწყობისათვის; დეფოლიანტები; ქიმიური დანამატები ფუნგიციდებისათვის; ქიმიური დანამატები ჰერბიციდებისათვის; ხეების ნაპრალების ამოსავსებები (ტყის
მეურნეობა); მცენარის სიმაღლის სარეგულირო
პრეპარატები; პრეპარატები მიკროელემენტებით
მცენარეებისათვის; ქიმიური პრეპარატები ვაზის
მილდიუსაგან (ჭრაქი) დაცვისათვის; ქიმიური
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sasaqonlo niSnebi
პრეპარატები ვაზის დაცვისათვის; ქიმიური პრეპარატები მარცვლეულის თავთავის დაავადებისგან დაცვისათვის; ქიმიური პრეპარატები
სამეცნიერო მიზნებისათვის; ბოსტნეული კულტურის თესლის გაშენების ხელშემშლელი პრეპარატები; სასუქები; სასუქები სოფლის მეურნეობაში გამოყენებისათვის; ქიმიკატები მებაღეობისათვის; ქიმიკატები სოფლის მეურნეობაში გამოყენებისათვის; ქიმიკატები ნიადაგის
განაყოფიერებისათვის; ემულგატორები.
5 – აკარიციდები; ალგიციდები; ბაქტერიციდები;
ბიოციდები; გაჟღენთილი ქაღალდი ჩრჩილის
(პეპელა) წინააღმდეგ; ჰერბიციდები; ინსექტიციდები, მათ შორის, ნემატიციდები; პესტიციდები;
პრეპარატები მავნებელი ცხოველების განადგურებისათვის, მათ შორის, მოლუსკოციდები;
პრეპარატები მავნებელი მცენარეების განადგურებისათვის, მათ შორის, დესიკანტები და დეფოლიანტები; პრეპარატები სახლის სოკოს განადგურებისათვის; პრეპარატები მწერების ლარვის
განადგურებისათვის; პრეპარატები ბუზების განადგურებისათვის; პრეპარატები თაგვების განადგურებისათვის, მათ შორის, როდენტიციდები;
პრეპარატები მოლუსკების განადგურებისათვის;
პრეპარატები პარაზიტების განადგურებისათვის; ქიმიური პრეპარატები მარცვლეულის დაზიანებული თავთავის დამუშავებისათვის; ქიმიური პრეპარატები დაზიანებული ვაზის დამუშავებისათვის; ქიმიური პრეპარატები მილდიუსაგან (ჭრაქი) დამუშავებისათვის; პრეპარატები
ფილოქსერისგან დამუშავებისათვის; რეპელენტები; საშუალებები პარაზიტების განადგურებისათვის; ფუნგიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 97697 A
(210) AM 97697
(220) 15 05 2018
(731) სააქციო საზოგადოება ფირმა `ავგუსტ~
ცენტრალნაია ქუჩა, 20 ა, 142432, მოსკოვის
რეგიონი, ჩერნოგოლოვკა, რუსეთის
ფედერაცია
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 05.05.20; 26.04.01; 26.04.04; 26.04.16; 26.13.25;
28.05
(511)
1 – ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები, მათ
შორის, ადიუვანტები; ნივთიერებები მცენარეე-
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ბის დაჭკნობისაგან დაცვისათვის; ნივთიერებები თესლის შენახვის ხელშეწყობისათვის; დეფოლიანტები; ქიმიური დანამატები ფუნგიციდებისათვის; ქიმიური დანამატები ჰერბიციდებისათვის; ხეების ნაპრალების ამოსავსებები (ტყის
მეურნეობა); მცენარის სიმაღლის სარეგულირო
პრეპარატები; პრეპარატები მიკროელემენტებით
მცენარეებისათვის; ქიმიური პრეპარატები ვაზის
მილდიუსაგან (ჭრაქი) დაცვისათვის; ქიმიური
პრეპარატები ვაზის დაცვისათვის; ქიმიური პრეპარატები მარცვლეულის თავთავის დაავადებისგან დაცვისათვის; ქიმიური პრეპარატები სამეცნიერო მიზნებისათვის; ბოსტნეული კულტურის თესლის გაშენების ხელშემშლელი პრეპარატები; სასუქები; სასუქები სოფლის მეურნეობაში გამოყენებისათვის; ქიმიკატები მებაღეობისათვის; ქიმიკატები სოფლის მეურნეობაში
გამოყენებისათვის; ქიმიკატები ნიადაგის განაყოფიერებისათვის; ემულგატორები.
5 – აკარიციდები; ალგიციდები; ბაქტერიციდები;
ბიოციდები; გაჟღენთილი ქაღალდი ჩრჩილის
(პეპელა) წინააღმდეგ; ჰერბიციდები; ინსექტიციდები, მათ შორის, ნემატიციდები; პესტიციდები;
პრეპარატები მავნებელი ცხოველების განადგურებისათვის, მათ შორის, მოლუსკოციდები;
პრეპარატები მავნებელი მცენარეების განადგურებისათვის, მათ შორის, დესიკანტები და დეფოლიანტები; პრეპარატები სახლის სოკოს განადგურებისათვის; პრეპარატები მწერების ლარვის განადგურებისათვის; პრეპარატები ბუზების განადგურებისათვის; პრეპარატები თაგვების განადგურებისათვის, მათ შორის, როდენტიციდები; პრეპარატები მოლუსკების განადგურებისათვის; პრეპარატები პარაზიტების განადგურებისათვის; ქიმიური პრეპარატები მარცვლეულის დაზიანებული თავთავის დამუშავებისათვის; ქიმიური პრეპარატები დაზიანებული ვაზის
დამუშავებისათვის; ქიმიური პრეპარატები მილდიუსაგან (ჭრაქი) დამუშავებისათვის; პრეპარატები ფილოქსერისგან დამუშავებისათვის; რეპელენტები; საშუალებები პარაზიტების განადგურებისათვის; ფუნგიციდები.
____________________________________________
(210) AM 2018 97700 R
(210) AM 97700
(220) 15 05 2018
(731) ბიგ სტარ კო., ლტდ.
15 სოი. რამა 2, სოი. 100 რამა 2 როუდი,
სამაედამი, ბანგხუნთიენი, ბანგკოკი 10150,
ტაილანდი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)
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(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511)
25 – ფეხსაცმელი, სპორტული ფეხსაცმელი; რეზინის ძირიანი ფეხსაცმელები, კედები; ყოველდღიური და დასვენებისათვის განკუთვნილი ფეხსაცმელი.
____________________________________________
(260) AM 2018 97701 A
(210) AM 97701
(220) 15 05 2018
(731) ბიგ სტარ კო., ლტდ.
15 სოი. რამა 2, სოი. 100 რამა 2 როუდი,
სამაედამი, ბანგხუნთიენი, ბანგკოკი 10150,
ტაილანდი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17
(511)
25 – ფეხსაცმელი, სპორტული ფეხსაცმელი; რეზინის ძირიანი ფეხსაცმელები, კედები; ყოველდღიური და დასვენებისათვის განკუთვნილი ფეხსაცმელი.
____________________________________________
(260) AM 2018 97707 A
(210) AM 97707
(220) 17 05 2018
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელ, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01; 27.05.13; 27.05.19
(511)
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბაქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგარეტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში გასახვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამბაქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამბაქო
`სნუსი~; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო დანიშნულების); ელექტრონული სიგარე-

ტები; თამბაქოს პროდუქტები, მისი შემდგომი
გათბობის მიზნით; ელექტრონული მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასათბობად ინჰალაციისათვის ნიკოტინის
შემცველი აეროზოლის გამოყოფის მიზნით;
თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ
სიგარეტებში გამოყენებისთვის; მწეველთა საკუთვნოები, სიგარეტის ქაღალდი, სიგარეტის
მილაკები (მუნდშტუკები), სიგარეტის ფილტრები, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის კოლოფები,
საფერფლეები, ჩიბუხები, სიგარეტის გადასახვევი ჯიბის მოწყობილობები, სანთებლები, ასანთები.
____________________________________________
(260) AM 2018 97709 A
(210) AM 97709
(220) 17 05 2018
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) თეთრი, წითელი, შავი და სხვადასხვა
ტონის ლურჯი, რუხი და ცისფერი
(531) 01.15.09; 24.01.15; 25.01.01; 26.03.23; 27.05.24;
29.01.15
(511)
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბაქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგარეტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში გასახვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამბაქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამბაქო
`სნუსი~; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო დანიშნულების); ელექტრონული სიგარეტები; თამბაქოს პროდუქტები, მისი შემდგომი
გათბობის მიზნით; ელექტრონული მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასათბობად ინჰალაციისათვის ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გამოყოფის მიზნით;
თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ
სიგარეტებში გამოყენებისთვის; მწეველთა საკუთვნოები, სიგარეტის ქაღალდი, სიგარეტის
მილაკები (მუნდშტუკები), სიგარეტის ფილტრები, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის კოლოფები,
საფერფლეები, ჩიბუხები, სიგარეტის გადასახვევი ჯიბის მოწყობილობები, სანთებლები, ასანთები.
____________________________________________
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(260) AM 2018 97710 A
(210) AM 97710
(220) 18 05 2018
(731) მედაკ გეზელშაფტ ფიურ კლინიშე
სპეციალპრეპარატე მბჰ
თეატერშტრასე 6, 22880 ვედელი, გერმანია
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

Методжект

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები.
____________________________________________
(260) AM 2018 97763 A
(210) AM 97763
(220) 18 05 2018
(310) 2017-1018
(320) 27 11 2017
(330) LI
(731) სვაროვსკი აკციენგეზელშაფტ
დრიოშიშტრასე 15, ტრისენი, 9495,
ლიხტენშტაინი
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 03.07.06
(511)
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები და კეთილშობილი ლითონებით ან მათი
შენადნობებით დაფარული ან მათგან დამზადებული ნაკეთობა, რომელიც არ არის შეტანილი
სხვა კლასებში; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი ქვები; ტიარები, კეთილშობილო ლითონებისგან დამზადებული სამკაულები თმებისთვის
[საიუველირო ნაწარმი]; საათები და ქრონომეტრიული ხელსაწყოები; საიუველირო ნაწარმი ნამდვილი და დეკორატიული (ბიჟუტერია); ფერადი ძვირფასი ქვები; სამკაულები [საიუველირო
ნაწარმი]; ყელსაბამები, [საიუველიურო ნაწარმი]; საყურეები; სამაჯურები [საიუველირო ნაწარმი]; ბეჭდები, თვლიანი ბეჭდები [საიუველირო ნაწარმი]; გულსაბნევები [საიუველირო ნაწარმი]; ბეჭდისებრი სამაჯურები; ბრელოკები
საიუველირო; კულონები [საიუველირო ნაწარმი]; კეთილშობილო ლითონებისაგან დამზადე-
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ბული ძეწკვები [საიუველირო ნაწარმი]; მედალიონები [საიუველირო ნაწარმი]; საკინძები, მედალიონები; კეთილშობილი ლითონებისაგან
დამზადებული საჭერები გასაღებებისთვის; საჭერები გასაღებებისთვის [ბრელოკებიანი რგოლები გასაღებებისთვის]; პირადი გამოყენებისთვის განკუთვნილი მცირე ზომის საიუველირო
ნაწარმი მინისაგან, ბუნებრივი ან ხელოვნური
ძვირფასი ქვებისაგან, პლასტიკისგან, უბრალო
ან ძვირფასი ლითონებისგან; ზარდახშები სამკაულებისთვის; მაჯის საათები და საათები მაჯის საათების გარდა, და მათთვის განკუთვნილი
დეტალები; საათები უსადენო კავშირის ფუნქციით; მეხსიერების ფუნქციის შემცველი საათები;
ბუდეები, რომლებიც განკუთვნილია მაჯის საათების და საათების, მაჯის საათების გარდა, შენახვისთვის; ძვირფასი ქვები ნატურალური (ბუნებრივი) და ძვირფასი ქვები სინთეზური ყველა
სახეობის და ნებისმიერი მიზნისთვის განკუთვნილი; ფერადი ძვირფასი ქვები, კერძოდ, გამჭვირვალე ფერადი ძვირფასი ქვები და ხელოვნური ფერადი ძვირფასი ქვები; საიუველირო ქვები
დამუშავებული, თლილი (დაწახნაგებული) მინისაგან.
35 – საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება; საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება ინტერნეტის მეშვეობით; საქონლის წინ
წაწევა, საინფორმაციო და სარეკლამო მომსახურება; საქონლის წინ წაწევა, საინფორმაციო და
სარეკლამო მომსახურება ინტერნეტის მეშვეობით; გამოფენების ორგანიზება კომერციული და
სარეკლამო მიზნებით; გაყიდვების წინ წაწევა
მესამე პირებისთვის; სარეკლამო მასალების
(ცნობის ფურცლების, პროსპექტების, ნაბეჭდი
მასალების, ნიმუშების) გავრცელება; მესამე პირებისთვის სხვადასხვა საქონლის შეგროვება
(არ იგულისხმება მათი ტრანსპორტირება) და
საქონლის განთავსება მყიდველების მიერ ამ საქონლის შესწავლის და ყიდვის მოხერხებულობისთვის; მესამე პირებისთვის სხვადასხვა საქონლის შეგროვება (არ იგულისხმება მათი ტრანსპორტირება) და საქონლის განთავსება ვებ საიტზე მყიდველების მიერ ამ საქონლის შესწავლის
და ყიდვის მოხერხებულობისთვის; ყველა ზემოთ მითითებული მომსახურება საიუველირო
ნაწარმათან, ყელსაბამებთან, საყურეებთან, სამაჯურებთან, ბეჭდებთან (საიუველირო ნაწარმი], ბრელოკებთან [საიუველირო ნაწარმი], საკიდებთან, საჭერებთან გასაღებისთვის [ბრელოკები ან ბუდეები], მაჯის საათებთან, საათებთან,
მაჯის საათების გარდა, საიუველირო სამკაულებთან, სტატუეტებთან, სადღესასწაულო დეკორაციებთან, ძირითადად მინისაგან დამზადებულ დეკორატიულ ნაწარმთან, ჭაღებთან, გამნათებელ ხელსაწყოებთან, საწერ საკუთნოსთან, ჩანთებთან, პარკებთან, საფულეებთან, მობილური ტელეფონებისთვის განკუთვნილ ბუ-
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დეებთან, მზის სათვალეებთან, სათვალეებთან,
მზის სათვალეებისთვის და სათვალეებისთვის
განკუთვნილ ბუდეებთან, მინისაგან დამზადებულ ნაწარმთან, მინის ბურთებთან, მინის ყუთებთან, სასმელებისთვის განკუთვნილ ჭიქებთან, სუფრის ჭურჭელთან (დანების, ჩანგლების
და კოვზების გარდა), ლარნაკებთან, შანდლებთან, სარკეებთან, სურათების (ნახატების) ჩარჩოებთან, პარფიუმერიასთან, კოსმეტიკასთან,
სატარებელ ელექტრონულ მოწყობილობებთან
და ინფორმაციის მატარებლებთან, ტანსაცმელთან, ფეხსაცმელთან, ტექსტილის ნაწარმთან,
ავეჯთან, USB-მაგროვებლებთან, USB-ფლეშ-მაგროვებლებთან, მონაცემთა შენახვის USB-მოწყობილობებთან, სენსორულ ეკრანებთან გამოსაყენებელ სტილუსებთან, ხმამაღლამოლაპარაკეებთან და აკუსტიკურ სისტემებთან (კერძოდ,
პორტატიულ ხმამაღლამოლაპარაკეებთან), სპეციალურად საყურისებისთვის, კომპიუტერებისთვის, ციფრული დამხმარეებისთვის და მობილური ტელეფონებისთვის განკუთვნილ ჩანთებთან, შალითებთან და ბუდეებთან დაკავშირებით; ზემოთ ჩამოთვლილ საქონელთან დაკავშირებული სარეკლამო მოსახურება და მომსახურება საქონლის წინ წაწევისთვის.
____________________________________________

(540)

(591) შავი, ოქროსფერი
(531) 18.03.02; 18.03.03; 18.03.05; 18.03.09;
26.01.02; 26.01.21; 28.19; 29.01.12
(511)
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
____________________________________________
(260) AM 2018 97783 A
(210) AM 97783
(220) 22 05 2018
(731) ალექსანდრე სიმონიანი
დელისის მე-2 ქ. 8, 0177, თბილისი,
საქართველო
(740) სალომე კაპანაძე
(540)

(260) AM 2018 97768 A
(210) AM 97768
(220) 21 05 2018
(731) შპს `სპორტ ნუთრიშენ~
სოფ. უბისა, ხარაგაული, საქართველო
(540)

(591) მწვანე, ყვითელი, თეთრი, შავი
(531) 25.03.05; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.14
(511)
31 – საკვები დანამატი არასამედიცინო.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური, ონლაინ ვაჭრობა და მაღაზიათა ქსელი.
____________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(531) 02.09.04; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10
(511)
28 – თამაშობები, სათამაშოები; ვიდეო თამაშის
აპარატები; ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის
განკუთვნილი საქონელი; ნაძვისხის მორთულობა.
____________________________________________
(260) AM 2018 97789 A
(210) AM 97789
(220) 23 05 2018
(731) შპს `ევრო კავკასუს სუპლიეს~
სამგორის ჩიხი 5, 0144, თბილისი, საქართველო
(740) ელენე ხოსროშვილი
(540)

(260) AM 2018 97770 A
(210) AM 97770
(220) 21 05 2018
(731) მარინა შენგელია
პეკინის გამზ. 29, ბ. 8, 0160, თბილისი,
საქართველო

#24 2018 12 25

55

sasaqonlo niSnebi
(591) ლურჯი, თეთრი, წითელი
(531) 03.09.16; 26.11.06; 26.11.13; 27.05.24; 29.01.13
(511)
29 – ზღვის პროდუქტები.
____________________________________________
(260) AM 2018 97790 A
(210) AM 97790
(220) 23 05 2018
(731) შპს `ევრო კავკასუს სუპლიეს~
სამგორის ჩიხი 5, 0144, თბილისი,
საქართველო
(740) ელენე ხოსროშვილი
(540)

(591) წითელი, ღია მწვანე, მუქი მწვანე
(531) 01.01.01; 01.01.03; 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 29.01.13
(511)
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული
და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე
და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები,
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო; ფქვილი და
მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული,
საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, შაქარი, თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები;
მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
____________________________________________
(260) AM 2018 97792 A
(210) AM 97792
(220) 23 05 2018
(731) ირფან ცოკოვიჩ
2802 შეიხ ზაიედის ქუჩა, დუბაი, არაბთა
გაერთიანებული საამიროები
(740) ნინო კუკულაძე
(540)

(591) ყვითელი, თეთრი, ნაცრისფერი
(531) 04.05.02; 04.05.03; 27.03.02; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.12
(511)
39 – თანხლება (მოგზაურთა); წყალმომარაგება;
საჰაერო გადაზიდვები; სანიტარული ტრანსპო-

56

რტი; მწყობრიდან გამოსული სატრანსპორტო
საშუალებების ბუქსირების მომსახურება; ავტომობილების გაქირავება; ავტომობილებით გადაზიდვა; ავტობუსებით გადაყვანა; სასეირნო
წყლის ტრანსპორტით მომსახურება; წყლის
ტრანსპორტის გაქირავება; ყინულმჭრელების
სამსახური; გადაზიდვები სატვირთო ავტოტრანსპორტით; გემების გადარჩენის სამსახური; ლიხტირების მომსახურება; საჭაპანო ტრანსპორტით გადაზიდვა; სარკინიგზო გადაზიდვა; ცხენების გაქირავება; ამანათების მიტანა; ტვირთის
გადატანა; საქონლის დაფასოება; საშუამავლო
საქმიანობა საზღვაო გადაზიდვების სფეროში;
კრუიზების ორგანიზება; სატრანსპორტო მომსახურება ღირსშესანიშნაობათა ტურებისთვის;
გადმოტვირთვის სამუშაოები; ადგილზე მიტანა
(საქონლის); საქონლის შენახვა; წყალგანაწილება; ელექტროენერგიის განაწილება; მოქმედებაში მოყვანა (რაბის ჭიშკრების); ავტოსადგომები; საქონლის შენახვა (საწყობში); გაქირავება (საწყობების); ბორნით გადაზიდვა; სამდინარო ტრანსპორტით გადაზიდვა; ფრახტი (გემით ტვირთის გადაზიდვა); დაფრახტვა; ავტოფარეხის გაქირავება; გადაზიდვა (მილსადენით);
ავტოტრანსპორტის სადგომების გაქირავება;
რეფრიჟერატორების გაქირავება; სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავება; სარკინიგზო ვაგონების გაქირავება (მხოლოდ დასაჯდომი ადგილებით); სარკინიგზო ვაგონების გაქირავება
(სატვირთო); ავეჯის გადაზიდვა; სატრანსპორტო სამსახური; წყლის ტრანსპორტით გადაზიდვა; სამოგზაურო ტურების ორგანიზება; მგზავრების გადაყვანა; ლოცმანის სამსახური; ბუქსირება; ამოწევა (ჩაძირული გემების); სამოგზაურო ბილეთების დაჯავშნა; ქონების გადარჩენის
სამსახური; ტაქსი; ტრამვაი; ტვირთის ექსპედირება; საზღვაო ტრანსპორტით გადაზიდვა; ფასეულობის ჯავშნიანი ტრანსპორტით გადაზიდვა; გადაყვანა (მოგზაურთა); ნაგვის, ნარჩენების
გატანა; ავეჯის გადაზიდვა სხვა ადგილზე გადასვლისას; შენახვა (წყლის ტრანსპორტის); საშუამავლო საქმიანობა (ფრახტთან დაკავშირებული); გადაზიდვასთან დაკავშირებული საშუამავლო საქმიანობა; მძღოლთა სამსახური; საკურიერო მომსახურება (კორესპონდენცია ან საქონლის ადგილზე მიტანა); ინფორმაცია (საქონლის შენახვასთან დაკავშირებული); გადაზიდვებთან დაკავშირებული ინფორმაცია; გაქირავება (მყვინთავის ზარხუფის); გაქირავება (მყვინთავის სკაფანდრის); გაქირავება (საქონლის
შესანახი კონტეინერების); გაქირავება (სატრანსპორტო საშუალებების დახურული სადგომების); სამაშველო სამსახური (გადაყვანა); დაჯავშნა (სატრანსპორტო საშუალებების); დაჯავშნა (სამოგზაურო მარშრუტების); სამაშველო
სამსახური (წყალქვეშა); საქონლის შეფუთვა;
კორესპონდენციის მიტანა; გაზეთების მიტანა;
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ფოსტით შეკვეთილი საქონლის ადგილზე მიტანა; განაწილება (ენერგიის); სარბოლი მანქანების გაქირავება; ინვალიდის სავარძლების გაქირავება; დატვირთვა-განტვირთვის სამუშაოები;
ელექტრონულად შენახული მონაცემების ან
დოკუმენტების ფიზიკურად (რეალურად) შენახვა; თანამგზავრების გაშვება მესამე პირთათვის;
ადგილზე მიტანა (ყვავილების); საფოსტო გზავნილების დაფრანკვა; საგზაო მოძრაობასთან
დაკავშირებული ინფორმაცია; საყინულე კამარების გაქირავება; ბოთლებში ჩამოსხმის მომსახურება; გადაზიდვის ლოგისტიკა; თვითმფრინავების გაქირავება; ბარჟით გადაზიდვა; ავტობუსების გაქირავება; თვითმფრინავების ძრავების გაქირავება; ფასეულობის ჯავშნიანი ტრანსპორტით გადაზიდვა; ნავიგაციური სისტემების
გაქირავება; სამოგზაურო მარშრუტების ორგანიზება; საჩუქრების შეფუთვა (ლამაზად შეხვევა); ტრაქტორების გაქირავება; ხელახლა გამოყენებადი საქონლის შეგროვება (ტრანსპორტი).
____________________________________________
(260) AM 2018 97795 A
(210) AM 97795
(220) 23 05 2018
(731) `ქართული ღვინის სახლი~
სოფ. ზეგაანი, 0160, გურჯაანის რაიონი,
საქართველო
(740) სოფიო ვაჩეიშვილი
(540)

ზაზა
ZAZA
Заза

(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელი (ლუდის გარდა).
____________________________________________
(260) AM 2018 97888 A
(210) AM 97888
(220) 29 05 2018
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

(591) ლურჯი, თეთრი
(531) 28.19; 29.01.04
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანებისათვის.
____________________________________________

(260) AM 2018 97894 A
(210) AM 97894
(220) 30 05 2018
(731) შპს `მაგთიკომი~
პოლიტკოვსკაიას ქ. 7, 0186, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი ხოჯევანიშვილი
(540)

(591) ყვითელი, წითელი, ლურჯი, ყავისფერი,
თეთრი
(531) 02.05.02; 26.01.18; 28.19; 29.01.15
(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (დასაკვირვებელი), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; დენის გადაცემის,
განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის
ჩამწერი დისკები; კომპაქტდისკები, დივიდი და
სხვა ციფრული ჩამწერი საშუალებები; მექანიზმები მონეტებზე მომუშავე აპარატებისთვის; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა,
კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგრამები;
ცეცხლმქრობი აპარატები. კომპიუტერული თამაშების პროგრამები, პროგრამები (კომპიუტერული თამაშების).
____________________________________________
(260) AM 2018 97896 A
(210) AM 97896
(220) 30 05 2018
(731) ვადიმ ევგენიევიჩ პრავედნიკოვ
ულ. ვოროვსკოგო დ. 4, ბ. 23, სოჭი,
კრასნოდარის მხარე 354000, რუსეთის
ფედერაცია;
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ირაკლი ჭაფანძე
ჯ. რაფავას ქ. 37, ზუგდიდი, საქართველო
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

20 – მაგიდები, მათ შორის, ბანქოს სათამაშო მაგიდები.
25 – ტანსაცმელი, თავსაბურავი, მათ შორის,
მაისურები, კეპები, T - ტიპის მაისურები.
28 – სათამაშო მაგიდები, კამათლის გასაგორებელი ჭიქები, კამათელი.

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01; 27.05.22
(511)
16 – ნაბეჭდი პროდუქცია, საკანცელარიო საქონელი, სარეკლამო ნაბეჭდი პროდუქცია.
20 – მაგიდები, მათ შორის, ბანქოს სათამაშო მაგიდები.
25 – ტანსაცმელი, თავსაბურავი, მათ შორის, მაისურები, კეპები, T - ტიპის მაისურები.

41 – აზარტული თამაშები; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება; კაზინოთი მომსახურების
უზრუნველყოფა.
____________________________________________
(260) AM 2018 97979 A
(210) AM 97979
(220) 07 06 2018
(731) ოოო `ისი როიალტი~
ულ. რიაბინოვაია, დ. 26, სტრ. 1, ეტაჟ 7,
კომნ. 4, მოსკოვი, 121417, რუსეთის
ფედერაცია
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

ГОРГЕЛИ
GORGELI
გორგელი

28 – სათამაშო მაგიდები, კამათლის გასაგორებელი ჭიქები, კამათელი.
41 – აზარტული თამაშები; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება; კაზინოთი მომსახურების
უზრუნველყოფა.
____________________________________________
(260) AM 2018 97899 A
(210) AM 97899
(220) 30 05 2018
(731) ვადიმ ევგენიევიჩ პრავედნიკოვ
ულ. ვოროვსკოგო დ. 4, ბ. 23, სოჭი,
კრასნოდარის მხარე, 354000, რუსეთის
ფედერაცია;
ირაკლი ჭაფანძე
ჯ. რაფავას ქ. 37, ზუგდიდი, საქართველო
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
____________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22
(511)
16 – ნაბეჭდი პროდუქცია, საკანცელარიო საქონელი, სარეკლამო ნაბეჭდი პროდუქცია.
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registrirebuli sasaqonlo niSnebi
(111) M 2018 30571 R
(151) 17 12 2018
(181) 17 12 2028
(260) AM 2017 90932 A
(220) 21 02 2017
(732) ა(ა)იპ ბიზნესმედია ,,საქართველო“
ა. ლაისტის ქ., კორპ. 3, ბ. 23ბ, ისანი-სამგორის რ-ნი, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30572 R
(151) 17 12 2018
(181) 17 12 2028
(260) AM 2017 90933 A
(220) 21 02 2017
(732) ა(ა)იპ ბიზნესმედია ,,საქართველო“
ა. ლაისტის ქ., კორპ. 3, ბ. 23ბ, ისანისამგორის რაიონი, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30573 R
(151) 17 12 2018
(181) 17 12 2028
(260) AM 2017 91537 A
(220) 31 03 2017
(732) გალეინ (ტომას) ლიმიტიდ
მეიპლ ჰაუს, 149 ტოტენჰემ ქორთ როუდ,
ლონდონი, W1T 7NF, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 2018 30574 R
(151) 17 12 2018
(181) 17 12 2028
(260) AM 2017 91539 A
(220) 31 03 2017
(732) მეტელ ინკ.
333 კონტინენტალ ბულვარი, ელსეგუნდო, კალიფორნია 90245,
აშშ
__________________________________________
(111) M 2018 30575 R
(151) 17 12 2018
(181) 17 12 2028
(260) AM 2017 93483 A
(220) 24 07 2017
(732) შპს `ლიდერ ჯგუფი~
სოფ. ქაქუთი, 6200, ქობულეთი,
საქართველო
__________________________________________

(111) M 2018 30576 R
(151) 17 12 2018
(181) 17 12 2028
(260) AM 2017 93533 A
(220) 28 07 2017
(732) ჰივინ ტექნოლოჯის კორპ.
No.7, ჯინგკეს ქუჩა, ნანტუნის გამზირი,
ქალაქი ტაიჩუნგი, 40852, ტაივანი,
ჩინეთის პროვინცია
__________________________________________
(111) M 2018 30577 R
(151) 17 12 2018
(181) 17 12 2028
(260) AM 2017 93618 A
(220) 02 08 2017
(732) ამგენ ინკ.
უან ამგენ სენტერ დრაივი, თაუზენდოუკსი, კალიფორნია 91320-1799, აშშ
__________________________________________
(111) M 2018 30578 R
(151) 17 12 2018
(181) 17 12 2028
(260) AM 2017 93720 A
(220) 14 08 2017
(732) შპს `ჯი ემ სი~
ლ. გოთუას ქ. 68, 6000, ბათუმი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30579 R
(151) 17 12 2018
(181) 17 12 2028
(260) AM 2017 94056 A
(220) 05 09 2017
(732) შპს `ინფინიტი~
ბესიკის ქ. 4, ძველი თბილისის რ-ნი,
0108, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30580 R
(151) 17 12 2018
(181) 17 12 2028
(260) AM 2017 94057 A
(220) 05 09 2017
(732) შპს `ინფინიტი~
ბესიკის ქ. 4, ძველი თბილისის რ-ნი,
0108, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30581 R
(151) 17 12 2018
(181) 17 12 2028
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(260) AM 2017 94079 A
(220) 07 09 2017
(732) ჰანკუკ ტაია უორლდუაიდ კო., ლტდ
N647-15, იოკსამ-დონგ, კანგნამ-გუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2018 30582 R
(151) 17 12 2018
(181) 17 12 2028
(260) AM 2017 94371 A
(220) 29 09 2017
(732) ამგენ ინკ.
უან ამგენ სენტერ დრაივი, თაუზენდოუკსი, კალიფორნია 91320-1799, აშშ
__________________________________________
(111) M 2018 30583 R
(151) 17 12 2018
(181) 17 12 2028
(260) AM 2017 94439 A
(220) 03 10 2017
(732) დუნლოპ ინტერნეშნლ ლიმიტედ
თორნკროფტ მენორ, თორნკროფტ
დრაივ, დორქინგ როუდ, ლეთერჰედი,
სურეი, KT22 8JB, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 2018 30584 R
(151) 17 12 2018
(181) 17 12 2028
(260) AM 2017 94440 A
(220) 03 10 2017
(732) დუნლოპ ინტერნეშნლ ლიმიტედ
თორნკროფტ მენორ, თორნკროფტ
დრაივ, დორქინგ როუდ, ლეთერჰედი,
სურეი, KT22 8JB, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 2018 30585 R
(151) 17 12 2018
(181) 17 12 2028
(260) AM 2017 94543 A
(220) 10 10 2017
(732) დარ ალ არკან რიალ ისტეიტ
დეველოპმენტ კომპანი
ხურაის როუდ, პ.ო. ბოქს 105633, ერრიადი 11656, საუდის არაბეთი
__________________________________________
(111) M 2018 30586 R
(151) 17 12 2018
(181) 17 12 2028
(260) AM 2017 94559 A
(220) 11 10 2017

60

(732) კობა ჯანგველაძე
იოსებიძის ქ. 53, ბ. 54, 0160, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30589 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 94601 A
(220) 13 10 2017
(732) ჯიმ ბიმ ბრენდს კო.
222 ვ. მერჩანდისე მარტ პლაზა, სუიტ
1600, ჩიკაგო, ილინოისის შტატი, 60654,
აშშ
__________________________________________
(111) M 2018 30590 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 94604 A
(220) 13 10 2017
(732) ქული დისტილერი
რივერსთაუნი, დანდელქი, ქაუნთი
ლოუთს, ირლანდია
__________________________________________
(111) M 2018 30591 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 94671 A
(220) 18 10 2017
(732) შპს `ავერსი-ფარმა~
დავით აღმაშენებელის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30592 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 94691 A
(220) 18 10 2017
(732) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~
დ. აღმაშენებლის ხეივ. XII კმ., კორპ. 2,
ბ. 43, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, 0131,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30593 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 94694 A
(220) 18 10 2017
(732) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~
დ. აღმაშენებლის ხეივ. XII კმ., კორპ. 2,
ბ. 43, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, 0131,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
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(111) M 2018 30594 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 94701 A
(220) 18 10 2017
(732) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~
დ. აღმაშენებლის ხეივ. XII კმ., კორპ. 2,
ბ. 43, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, 0131,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30595 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 94776 A
(220) 25 10 2017
(732) დავით სოფრომაძე
მერაბ კოსტავას ქ. 58, 4600, ქუთაისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30596 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 94777 A
(220) 25 10 2017
(732) დავით სოფრომაძე
მერაბ კოსტავას ქ. 58, 4600, ქუთაისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30597 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 94877 A
(220) 01 11 2017
(732) შპს `ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი~
კოსტავას I შეს., 33, ძველი თბილისის
რ-ნი, 0179, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30598 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 95007 A
(220) 08 11 2017
(732) შპს „მარნისკარი“
შ. ასკურავას ქ. 17, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30599 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 95008 A
(220) 08 11 2017
(732) შპს „მარნისკარი“

შ. ასკურავას ქ. 17, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30600 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 95010 A
(220) 08 11 2017
(732) შპს „მარნისკარი“
შ. ასკურავას ქ. 17, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30601 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 95011 A
(220) 09 11 2017
(732) სს `გეფა~
სანაპიროს ქ. 6, 0108, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30602 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 95039 A
(220) 13 11 2017
(732) ბექარ მიქაბერიძე
პ. ინგოროყვას ქ. 26, 0108, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30603 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 95208 A
(220) 28 11 2017
(732) შპს `აიღვინისსახლი~
ელენე ახვლედიანის აღმ. 4, 0103,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30604 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 95259 A
(220) 29 11 2017
(732) შანხაი იუი ფლაი მილკი ვეი
ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
რუმ 1418, ბილდინგ 2, No.700 ცზიახაო
როუდ, ცზიადინ დისტრიქტ, შანხაი,
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა
__________________________________________
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(111) M 2018 30605 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 95415 A
(220) 07 12 2017
(732) ვი.გე.ემ. ჰოლდინგ
105 ავენუ შარლ დე გოლ, ვალრუა,
54910, საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 2018 30606 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 95458 A
(220) 11 12 2017
(732) სიან კულ ჩეტ ინტელლიჯენტ
ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
რმ 108, 1/F, ბილდინგ №15, სიბუიუნგუ,
ფენსი სინჩენ, სისიან ნიუ ერია, შანსი
პროვ, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2018 30607 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 95518 A
(220) 13 12 2017
(732) მარიოტ ინტერნეიშენელ, ინკ.
10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,
მერილენდი 20817, აშშ
__________________________________________
(111) M 2018 30608 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 95551 A
(220) 18 12 2017
(732) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ
კე ჟანრენო 3, ნევშატელი, 2000,
შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2018 30609 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 95559 A
(220) 19 12 2017
(732) შპს `ბესტი~
იუმაშევის ქ.8, 0151, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30610 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 95568 A
(220) 20 12 2017
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(732) ინდივიდუალური მეწარმე მალხაზ
მშვილდაძე ბაღდათის მამულები
ხომლელის ქ.5ა, ბ.91, 0182, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30611 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 95657 A
(220) 25 12 2017
(732) შპს `ნიკიფორე~
რაჭის ქ. 14ა, 0104, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30612 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 95695 A
(220) 28 12 2017
(732) ემირეთს ნეშნლ ოილ კომპანი ლიმიტედ
(ენოკ) ლლკ
პ.ო. ბოქს: 6442, დუბაი, არაბთა
გაერთიანებული საამიროები
__________________________________________
(111) M 2018 30613 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2017 95709 A
(220) 28 12 2017
(732) ბიმ სანტორი უკ ლიმიტედ
2 ლონგვოლკ როუდ სტოკლი პარკ,
უხბრიჯე, მიდლესექს, UB11 1BA,
გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________
(111) M 2018 30614 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2018 95920 A
(220) 10 01 2018
(732) შპს „მარნისკარი“
შ. ასკურავას ქ. 17, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30615 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2018 95927 A
(220) 10 01 2018
(732) ექსელიქსის, ინკ., დელავერის შტატის
კორპორაცია
210 ისტ გრანდ ავენიუ, საუთ სანფრანცისკო, კალიფორნია 94080, აშშ
__________________________________________
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(111) M 2018 30616 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2018 95932 A
(220) 10 01 2018
(732) შპს „მარნისკარი“
შ. ასკურავას ქ. 17, 0101, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30617 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2018 95933 A
(220) 10 01 2018
(732) შპს „მარნისკარი“
შ. ასკურავას ქ. 17, 0101, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30618 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2018 95942 A
(220) 11 01 2018
(732) ეარბას ჰელიკოპტერზ
აეროპორტ ინტერნასიონალ მარსელ
პროვანს, მარინან სედექსი, 13 725,
საფრანგეთი
__________________________________________

(732) გლობალ ბევერიჯ კომპანი ლტდ
ს.ყ. 366, რიადი , 11383, საუდის არაბეთი
__________________________________________
(111) M 2018 30622 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2018 96098 A
(220) 24 01 2018
(732) შპს `ტერასა გრუპი~
შინდისის ქ. 132, ძველი თბილისის
რ-ნი, 0105, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30623 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2018 96117 A
(220) 25 01 2018
(732) ალ-ფურატ ფორ ტობაკო ენდ სიგარეტს
ინდასტრი კო.
ალ-ბასრა სტრიტ, ჯაბალ ამან, მე-5
სერკლ, ს. ყ. 941936, ამანი, 11194,
იორდანია
__________________________________________

(111) M 2018 30619 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2018 96005 A
(220) 16 01 2018
(732) სს `გეფა~
სანაპიროს ქ. 6, 0108, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30620 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2018 96069 A
(220) 22 01 2018
(732) კიმბერლი-კლარკ უორლდვაიდ ინკ.
ნიინა, უისკონსინი, 54956, აშშ
__________________________________________
(111) M 2018 30621 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(260) AM 2018 96071 A
(220) 22 01 2018
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daCqarebuli proceduriT registrirebuli
sasaqonlo niSnebi
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis
saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.

(111) M 2018 30562 R
(151) 10 12 2018
(181) 10 12 2028
(210) AM 100590
(220) 26 11 2018
(732) შპს `ენ ერ ჯი ჯორჯია~
შარტავას ქ. 40, 0160, თბილისი,
საქართველო
(540)

ელვარე

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის,
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის
დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები.
__________________________________________
(111) M 2018 30563 R
(151) 10 12 2018
(181) 10 12 2028
(210) AM 100611
(220) 29 11 2018
(732) შპს `ბუთუ~
ანდრონიკაშვილის ქ. 1 შესახ., ჩიხი
16, თბილისი, საქართველო
(740) თეონა იურჩენკო
(540)

64

(591) წითელი, შავი
(531) 09.01.07; 09.01.10; 24.03.01; 24.03.07;
24.03.17; 24.03.18; 24.03.19; 26.04.18;
29.01.01; 29.01.12
(511)
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა
და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და
სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და
სრულყოფა.
__________________________________________
(111) M 2018 30564 R
(151) 10 12 2018
(181) 10 12 2028
(210) AM 100609
(220) 29 11 2018
(732) შპს `გლობალ ბიერ ჯორჯია~
სოფ. წილკანი, 3319, მცხეთის რ-ნი,
საქართველო
(540)

ქერა
Qera
Kera

(591) შავ-თეთრი
(511)
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
__________________________________________
(111) M 2018 30565 R
(151) 12 12 2018
(181) 12 12 2028
(210) AM 100454
(220) 22 11 2018
(732) შპს `ლიდერი-ფუდი~
კაიროს ქ. 42, 0145, თბილისი,
საქართველო
(740) დავით ძამუკაშვილი
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(540)

ფიტნესი

(591) შავ-თეთრი
(511)
29 – ხორცი, ძეხვეული, სოსისისა და სარდელის ჩათვლით; შაშხი, ხორცის კონსერვი და
სხვა ხორცპროდუქტები.
__________________________________________
(111) M 2018 30566 R
(151) 12 12 2018
(181) 12 12 2028
(210) AM 100662
(220) 30 11 2018
(732) ანდრო ბესალაშვილი
ვაჟა-ფშაველას გამზ., 3 კვარტ., კორპ.
22ბ, ბ. 62, 0105, თბილისი, საქართველო;
ბექა ბეჟაშვილი
თამარაშვილის ქ. 13ო, თბილისი,
საქართველო
(540)

(511)
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
__________________________________________
(111) M 2018 30568 R
(151) 13 12 2018
(181) 13 12 2028
(210) AM 100608
(220) 29 11 2018
(732) ქამრან მეხტიევი
12 მკ 20/9, რუსთავი, საქართველო
(540)

fitron

(591) შავ-თეთრი
(511)
14 – მაჯის საათები.
__________________________________________
(111) M 2018 30569 R
(151) 14 12 2018
(181) 14 12 2028
(210) AM 100663
(220) 30 11 2018
(732) შპს `მუშამბა 2017~
კახეთის გზატ. 112-ის მიმდებარედ,
0151, თბილისი, საქართველო
(740) თეონა კახიძე
(540)

(591) თეთრი, ლურჯი, შავი, ცისფერი
(531) 01.11.12; 06.01.02; 06.03.11; 06.03.20;
27.05.01; 28.19; 29.01.13
(511)
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
__________________________________________
(111) M 2018 30567 R
(151) 13 12 2018
(181) 13 12 2028
(210) AM 100466
(220) 22 11 2018
(732) მამუკა გიორგობიანი
ონიაშვილის ქ. 36, თბილისი,
საქართველო
(540)

ონიაშვილის ლობიანი

(591) შავ-თეთრი

Mirella

(591) შავ-თეთრი
(511)
24 – მუშამბის მაგიდის გადასაფარებლები.
__________________________________________
(111) M 2018 30570 R
(151) 17 12 2018
(181) 17 12 2028
(210) AM 97806
(220) 24 05 2018
(732) შპს `ვაზი +~
წინამძღვრიშვილის ქ. 4, ზაჰესი,
გლდანის რაიონი, 0102, თბილისი,
საქართველო
(740) ოთარ ამილახვარი
(540)

(591) შავ-თეთრი
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(531) 27.05.01
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(111) M 2018 30587 R
(151) 19 12 2018
(181) 19 12 2028
(210) AM 100610
(220) 29 11 2018
(732) ტიმურ უმახანოვი
ლენინგრადის პროსპექტი 27, ბ.7,
მოსკოვი, 125284, რუსეთის ფედერაცია;
დავით თოფურიძე
რამაზ ჩხიკვაძის ქ. 45, თბილისი,
საქართველო
(740) ხათუნა იმნაძე
(540)

(591) შავი, ოქროსფერი
(531) 25.01.10; 25.01.25; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.24; 28.19; 29.01.12
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(111) M 2018 30624 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(210) AM 100420
(220) 19 11 2018
(732) შპს `ჰოლიდეი 1993~
სოფ. თხილვანა, ხულოს რ-ნი,
საქართველო
(740) ფაიკ ხალილოვი
(540)

SABA
საბა
САБА

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(111) M 2018 30588 R
(151) 19 12 2018
(181) 19 12 2028
(210) AM 100612
(220) 29 11 2018
(732) ტიმურ უმახანოვი
ლენინგრადის პროსპექტი 27, ბ.7,
მოსკოვი, 125284, რუსეთის ფედერაცია;
დავით თოფურიძე
რამაზ ჩხიკვაძის ქ.45, თბილისი,
საქართველო
(740) ხათუნა იმნაძე
(540)

(591) თეთრი, ლურჯი, ოქროსფერი
(531) 26.11.13; 27.05.19; 29.01.12
(511)
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და
პასტები.
__________________________________________
(111) M 2018 30625 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(210) AM 100704
(220) 07 12 2018
(732) სს „თიბისი ბანკი“
მარჯანიშვილის ქ. 7, 0102, თბილისი,
საქართველო
(740) არჩილ გაბათაშვილი
(540)

(591) სტაფილოსფერი, მწვანე, ცისფერი,
ლურჯი, იისფერი, იასამნისფერი
(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
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36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
__________________________________________
(111) M 2018 30626 R
(151) 20 12 2018
(181) 20 12 2028
(210) AM 100759
(220) 07 12 2018
(732) შპს `ეკო დეველოპმენტი~
გმირ კურსანტთა ქ. 5, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) თეთრი, მწვანე
(531) 07.01.09; 26.04.04; 26.04.24; 26.05.01;
26.05.18; 27.01.04; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.13
(511)
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
__________________________________________
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17).

(260) AM 2018 85248 A**
(800) 1277904
(151) 2015 09 22
(891) 2015 09 22
(731) RIGO TRADING S.A.
Route de Trèves 6 EBBC, Building E,
L-2633 Sennigerberg, Luxembourg
(540)

Bloxx
(591) Black, white
(511)
30 – Confectionery.
__________________________________________
(260) AM 2018 92971 A*
(800) 1349626
(151) 2017 03 20
(891) 2017 03 20
(731) LABORATOIRE INNOTECH
INTERNATIONAL
22 avenue Aristide Briand F-94110 Arcueil,
France
(540)

(591) Black and white
(531) 28.05
(511)
5 – Diagnostic reagents for pregnancy detection.
__________________________________________
(260) AM 2018 94738 A
(800) 1371310
(151) 2017 04 11
(891) 2017 04 11
(731) ALUNNI ROBERTO
Via Marcello, 8, I-00042 ANZIO (RM), Italy
(540)

(591) Background in black; word "golden" in gold;
words "Brasil coffee" in white
(531) 26.04.02; 26.04.05; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.13
(511)
30 – Coffee flavorings; cocoa-based beverages; coffee-based beverages; chocolate-based beverages;
tea-based beverages; cocoa beverages with milk;
chocolate beverages with milk; coffee; coffee beverages with milk; unroasted coffee; caramels [candy];
chicory [coffee substitute]; chocolate; aromatic preparations for food; confectionery; natural sweeteners; barley meal; edible ices; ice, natural or artificial; glucose for culinary purposes; honey; crushed
barley; husked barley; artificial coffee; artificial tea;
tea; iced tea; candy decorations for cakes; sugar;
candy; palm sugar.
43 – Providing campground facilities; rental of temporary accommodation; rental of lighting apparatus;
rental of cooking apparatus; rental of transportable
buildings; rental of drinking water dispensers; rental
of meeting rooms; rental of chairs, tables, table
linen, glassware; rental of tents; hotel reservations;
temporary accommodation reservations; boarding
house bookings; food sculpting; hotel services; accommodation bureau services [hotels, boarding houses]; day-nursery [crèche] services; bar services; cafeteria services; holiday camp services [lodging];
retirement home services; tourist home services; food and drink catering; canteen services; motel services; boarding house services; boarding for animals; restaurant services; self-service restaurant services; snack-bar services.
__________________________________________
(260) AM 2018 95495 A
(800) 1379221
(151) 2017 06 21
(891) 2017 06 21
(731) IKO Holding GmbH
Franz Josefs Kai 33/7/10 A-1010 Wien, Austria
(540)

(591) Black, white and red
(531) 26.04.22; 26.11.08; 27.05.10; 27.05.11;
29.01.13
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(511)
35 – Retail and wholesale services, also online retail
and wholesale services, relating to machine oil for
earth moving, road construction, mining and quarry
machinery; retail and wholesale services, also online
retail and wholesale services, relating to spare parts
for earth moving, road construction, mining and quarry machinery.
37 – Repair, maintenance and overhaul services for
earth-moving, road-construction, mining and quarry
machinery.
__________________________________________

calcium tablets as a food supplement; food for babies; vitamins and vitamin preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 95916 A
(800) 1382801
(151) 2017 11 04
(891) 2017 11 04
(731) TAKEDA AS
Drammensveien 852, N-1372 Asker, Norway
(540)

(260) AM 2018 95691 A
(800) 1380683
(151) 2017 10 10
(891) 2017 10 10
(731) AROMA P. DRANIAK SP. J.
ul. Szkolna 46, A PL-05-816 Michałowice,
Poland
(540)

AMAZINGLY BLACK
(591) Black, white
(511)
3 – Cosmetics, perfumery goods.
__________________________________________
(260) AM 2018 95915 A
(800) 1382800
(151) 2017 11 04
(891) 2017 11 04
(731) TAKEDA AS
Drammensveien 852, N-1372 Asker, Norway
(540)

(591) Orange, blue, green, grey, black, white
(531) 01.15.19; 05.03.16; 05.07.11; 05.07.22;
19.13.21; 28.05; 29.01.15
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; dietetic food and
substances adapted for medical use; dietary supplements for humans; calcium chews for medical use,
calcium tablets as a food supplement; food for
babies; vitamins and vitamin preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96059 A
(800) 1384706
(151) 2017 11 29
(891) 2017 11 29
(731) GUESS?, INC.
1444 South Alameda Street, Los Angeles,
CA 90021, USA
(540)

LA DENIM ATELIER

(591) Green, blue, gray, white, black
(531) 01.15.19; 05.03.16; 17.02.02; 19.13.21; 28.05;
29.01.15
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; dietetic food and
substances adapted for medical use; dietary supplements for humans; calcium chews for medical use,

(591) Black, white
(511)
18 – Leather and imitation leather goods; purses,
wallets, handbags, luggage, key cases, business card
cases, change purses, organizers, backpacks, attaché
cases and briefcases.
25 – Men's, women's, boys', girls', children's and infant's apparel, namely, underwear, footwear, swimwear, caps, headwear, robes, pajamas, hosiery, gloves, suspenders, belts, neckties, undershirts, socks,
shirts, T-shirts, sweatpants, sweatshirts, knit tops,
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skirts, pants, trousers, shorts, sweaters, jeans, vests,
coats, jackets, overalls, blazers, dresses, scarves, blouses, cardigans, gowns, golf shirts, jogging suits,
turtlenecks, suits and polo shirts; women's panties,
bras, tank tops, crop tops, bustiers, camisoles, tap
pants and teddies; men's briefs and boxer shorts.
35 – Retail store and online retail store services and
advertising in the field of men's, women's and children's apparel and personal accessories.
__________________________________________
(260) AM 2018 96231 A
(800) 1385569
(151) 2017 11 09
(891) 2017 11 09
(731) OPTISWISS AG
Lyon-Strasse 26, CH-4053 Basel, Switzerland
(540)

be4ty+ S-Fusion
(591) Black, white
(511)
9 – Spectacle lenses.
__________________________________________
(260) AM 2018 96233 A
(800) 1385577
(151) 2017 09 19
(891) 2017 09 19
(731) ADP GAUSELMANN GMBH
Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,
Germany
(540)

Top Four
(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, including 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 electronic broadcast or through telecommunications or
electronic transmission or via the internet; computer
games, leisure and recreational software, video games and computer software, all being provided in
the form of storage media; programs for operating
electric and electronic apparatus for games, amusement and/or entertainment purposes; computer software for computer games on the internet; online games (software), in particular for online betting games, online prize games, online gambling games,
online games of skill and online casino games; computer software in the form of an app for mobile devices and computers; calculating apparatus in coinoperated machines and parts for the aforesaid goods;
electric, electronic, optical or automatic apparatus,
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for identifying data carriers, identity cards and credit
cards, bank notes and coins; software in particular
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; computer software for managing of games (game collection); collection of video games software.
28 – Games; toys; gaming apparatus (including coinoperated apparatus); coin-operated arcade games
(machines); games for amusement arcades (included
in class 28); coin-operated video gaming apparatus;
video games apparatus adapted for use with external
screens or monitors only; casino fittings, namely roulette tables, roulette wheels; coin-operated automatic gaming machines and gaming machines, in particular for gaming arcades, with or without a prize
payout; electronic or electrotechnical gaming apparatus, automatic gaming machines, gaming machines, slot machines operated by coins, tokens, banknotes, tickets or by means of electronic, magnetic or
biometric storage media, in particular for commercial use in casinos and amusement arcades, with or
without a prize payout; automatic gaming machines
and gaming machines, in particular for commercial
use in casinos and gaming arcades, with or without a
prize payout; coin-operated gaming machines and/or
electronic money-based gaming apparatus (machines), with or without prizes; housings adapted for
gaming machines, gaming apparatus and automatic
gaming machines, operated by means of coins, tokens, tickets or by means of electronic, magnetic or
biometric storage media, in particular for commercial use in casinos and gaming arcades, with or without a prize payout; electronic games; electronic game entertainment apparatus and parts thereof; video
output game machines; drawing apparatus for prize
games and lotteries, draws or raffles; housings of
metal, plastic and/or wood for coin-operated automatic machines; apparatus for games (including video games), other than adapted for use with external
screens or monitors only; electropneumatic and electric slot machines with levers for pulling (gaming
machines); gaming tables, in particular for table football, billiards, sliding games; flying discs (toys)
and darts; gaming machines, namely, electric, electronic or electromechanical apparatus for bingo games, lotteries or video lottery games and for betting
offices, connected or not connected to a computer
network; LCD games consoles; automatic gaming
machines; all the aforesaid automatic machines, machines and apparatus also operated via computer
networks; apparatus and devices for accepting and
storing money, being fittings for the aforesaid automatic machines, included in class 28; automatic lottery machines.
__________________________________________
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(260) AM 2018 96318 A
(800) 1386806
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

КЕНБРАТИН

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96322 A
(800) 1386807
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

АЗИЗАН

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96323 A
(800) 1386808
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömröi út 19-21Б H-1103 Budapest,
Hungary
(540)

(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

ПЕЛВЕНТА

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96326 A
(800) 1386811
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

ОВОЛАН

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96327 A
(800) 1386813
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömröi út 19-21Б H-1103 Budapest,
Hungary
(540)

БЕДРИНОРМИН

РОНОЛТОН

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96324 A
(800) 1386809
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96351 A
(800) 1386140
(151) 2017 11 22
(891) 2017 11 22
(731) BUMFA GROUP LTD
Privokzal'naya st. 16, Cherkessk, RU-369000
Karachay-Cherkess Republic, Russian Federation
(540)

БЛУМИРА

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96325 A
(800) 1386810
(151) 2017 11 14

(591) Black, white
(531) 27.05.17; 28.05
(511)
3 – Abrasives; amber [perfume]; descaling preparations for household purposes; antistatic preparations
for household purposes; breath freshening sprays;
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shaving stones [astringents]; polishing stones; abrasive paper; emery paper; polishing paper; petroleum
jelly for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes;
aromatic essential oils; cake flavorings [essential
oils]; flavorings for beverages [essential oils]; sachets for perfuming linen; scented water; javelle water; lavender water; toilet water; laundry wax; floor
wax; mustache wax; tailors' wax; polish for furniture
and flooring; shoemakers' wax; heliotropine; geraniol; make-up; deodorants for personal use; scented
wood; perfumes; windshield cleaning liquids; greases for cosmetic purposes; volcanic ash for cleaning;
perfumery; decorative transfers for cosmetic purposes; ionone [perfumery]; smoothing stones; eyebrow
pencils; cosmetic pencils; silicon carbide [abrasive];
carbides of metal [abrasives]; alum stones [astringents]; tripoli stone for polishing; adhesives for affixing false eyelashes; adhesives for affixing false hair; quillaia bark for washing; corundum [abrasive];
color- [colour-] brightening chemicals for household
purposes [laundry]; beard dyes; colorants for toilet
purposes; cosmetic dyes; laundry starch; cosmetic
creams; skin whitening creams; creams for leather;
polishing rouge; incense; hair spray; nail polish;
shaving lotions; hair lotions; lotions for cosmetic
purposes; beauty masks; perfume oils; oils for cosmetic purposes; oils for toilet purposes; essential
oils; essential oils of cedarwood; essential oils of lemon; oils for cleaning purposes; bergamot oil; gaultheria oil; jasmine oil; lavender oil; almond oil; rose
oil; oil of turpentine for degreasing; adhesives for
cosmetic purposes; whiting; cleaning chalk; almond
milk for cosmetic purposes; cleansing milk for toilet
purposes; musk [perfumery]; soap; deodorant soap;
shaving soap; soap for brightening textile; cakes of
toilet soap; antiperspirant soap; soap for foot perspiration; almond soap; mint for perfumery; cosmetic
kits; emery; false nails; eau de Cologne; bases for
flower perfumes; abrasive pastes; pastes for razor
strops; dentifrices; pumice stone; hydrogen peroxide
for cosmetic purposes; abrasive cloth; glass cloth
[abrasive cloth]; lipsticks; pomades for cosmetic
purposes; shaving preparations; cosmetic preparations for baths; non-medicated toiletries; hair waving
preparations; laundry soaking preparations; grinding
preparations; smoothing preparations [starching];
leather bleaching preparations; denture polishes;
mouthwashes, not for medical purposes; cosmetic
preparations for slimming purposes; starch glaze for
laundry purposes; fabric softeners for laundry use;
laundry bleach; dry-cleaning preparations; paint stripping preparations; lacquer-removing preparations;
floor wax removers [scouring preparations]; rust removing preparations; nail care preparations; cleaning preparations; preparations for cleaning dentures; wallpaper cleaning preparations; preparations
for unblocking drain pipes; diamantine [abrasive];
scouring solutions; false eyelashes; tissues impreg-
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nated with cosmetic lotions; safrol; turpentine for
degreasing; potpourris [fragrances]; bleaching soda;
washing soda, for cleaning; bath salts, not for medical purposes; bleaching salts; preservatives for leather [polishes]; fumigation preparations [perfumes];
ammonia [volatile alkali] [detergent]; astringents for
cosmetic purposes; eyebrow cosmetics; scouring
preparations; make-up preparations; sun-tanning preparations [cosmetics]; hair dyes; neutralizers for permanent waving; cosmetic preparations for eyelashes; depilatory preparations; cosmetic preparations
for skin care; cosmetics; cosmetics for animals; mascara; detergents, other than for use in manufacturing
operations and for medical purposes; degreasers, other than for use in manufacturing processes; bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes; antiperspirants [toiletries]; talcum powder, for
toilet use; terpenes [essential oils]; shampoos; shampoos for pets; sandpaper; soda lye; extracts of flowers [perfumes]; ethereal essences; badian essence;
mint essence [essential oil].
5 – Acaricides; aconitine; alkaloids for medical purposes; algicides; aldehydes for pharmaceutical purposes; dental amalgams of gold; dental amalgams;
amino acids for veterinary purposes; amino acids for
medical purposes; antibiotics; aluminium acetate for
pharmaceutical purposes; acetates for pharmaceutical purposes; germicides; balms for medical purposes; bandages for skin wounds; bandages for dressings; biocides; bromine for pharmaceutical purposes; paper for mustard plasters; fly catching paper;
mothproofing paper; petroleum jelly for medical
purposes; vaccines; oxygen baths; aseptic cotton; absorbent cotton; wadding for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; radiological
contrast substances for medical purposes; nutritive
substances for microorganisms; radioactive substances for medical purposes; bismuth subnitrate for
pharmaceutical purposes; melissa water for pharmaceutical purposes; sea water for medicinal bathing;
mineral waters for medical purposes; thermal water;
dietary fiber; molding wax for dentists; gases for
medical purposes; guaiacol for pharmaceutical purposes; hematogen; hemoglobin; hydrastine; hydrastinine; glycerine for medical purposes; glycerophosphates; glucose for medical purposes; gentian for
pharmaceutical purposes; hormones for medical purposes; mustard for pharmaceutical purposes; mustard plasters; mud for baths; medicinal mud; gamboge for medical purposes; gurjun [gurjon, gurjan]
balsam for medical purposes; deodorants, other than
for human beings or for animals; diastase for medical purposes; digitalin; feed supplements for veterinary purposes; mineral food supplements; nutritional
supplements; yeast for pharmaceutical purposes;
gelatine for medical purposes; cod liver oil; isotopes
for medical purposes; insecticides; iodine for pharmaceutical purposes; iodides for pharmaceutical purposes; alkaline iodides for pharmaceutical purposes;
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iodoform; calomel; cream of tartar for pharmaceutical purposes; tartar for pharmaceutical purposes;
camphor for medical purposes; capsules for medicines; cachets for pharmaceutical purposes; candy for
medical purposes; hemostatic pencils; wart pencils;
caustic pencils; carbolineum [parasiticide]; caustics
for pharmaceutical purposes; cachou for pharmaceutical purposes; quassia for medical purposes; quebracho for medical purposes; gallic acid for pharmaceutical purposes; acids for pharmaceutical purposes; adhesives for dentures; adhesive tapes for medical purposes; cocaine; collodion for pharmaceutical
purposes; corn rings for the feet; candy, medicated;
angostura bark for medical purposes; barks for pharmaceutical purposes; cedar wood for use as an insect
repellent; condurango bark for medical purposes;
croton bark; mangrove bark for pharmaceutical purposes; myrobalan bark for pharmaceutical purposes;
quinquina for medical purposes; medicinal roots;
rhubarb roots for pharmaceutical purposes; lint for
medical purposes; starch for dietetic or pharmaceutical purposes; creosote for pharmaceutical purposes;
blood for medical purposes; cultures of microorganisms for medical or veterinary use; curare; dental
lacquer; liquorice for pharmaceutical purposes; lactose for pharmaceutical purposes; adhesive plasters;
medicines for alleviating constipation; lecithin for
medical purposes; lotions for veterinary purposes;
dog lotions; lotions for pharmaceutical purposes;
lupulin for pharmaceutical purposes; magnesia for
pharmaceutical purposes; liniments; ointments for
pharmaceutical purposes; sunburn ointments; mercurial ointments; frostbite salve for pharmaceutical
purposes; gauze for dressings; anti-horsefly oils; medicinal oils; mustard oil for medical purposes; camphor oil for medical purposes; castor oil for medical
purposes; oil of turpentine for pharmaceutical purposes; dill oil for medical purposes; dental mastics;
dental abrasives; dental impression materials; teeth
filling material; dressings, medical; surgical dressings; drugs for medical purposes; medicines for veterinary purposes; serotherapeutic medicines; medicines for human purposes; medicines for dental purposes; menthol; medicinal drinks; moleskin for medical purposes; almond milk for pharmaceutical purposes; royal jelly for medical purposes; milk ferments for pharmaceutical purposes; Irish moss for
medical purposes; flour for pharmaceutical purposes; linseed meal for pharmaceutical purposes; fish
meal for pharmaceutical purposes; fly glue; mint for
pharmaceutical purposes; dietetic beverages adapted
for medical purposes; malted milk beverages for medical purposes; narcotics; medicinal infusions; tincture of iodine; eucalyptol for pharmaceutical purposes; tinctures for medical purposes; opium; opodeldoc; decoctions for pharmaceutical purposes; antiparasitic collars for animals; stick liquorice for pharmaceutical purposes; sulfur sticks [disinfectants];
pants, absorbent, for incontinents; pectin for pharma-

ceutical purposes; incontinence garments; pepsins
for pharmaceutical purposes; peptones for pharmaceutical purposes; hydrogen peroxide for medical
purposes; leeches for medical purposes; blood plasma; medical plasters; eye bandages for medical purposes; poultices; compresses; scapulars for surgical
purposes; bunion pads; breast-nursing pads; pomades for medical purposes; powder of cantharides;
pyrethrum powder; belts for sanitary napkins [towels]; anti-uric preparations; bacterial preparations
for medical and veterinary use; bacteriological preparations for medical and veterinary use; balsamic
preparations for medical purposes; albuminous preparations for medical purposes; biological preparations for veterinary purposes; biological preparations
for medical purposes; veterinary preparations; bismuth preparations for pharmaceutical purposes; vitamin preparations; diagnostic preparations for
medical purposes; therapeutic preparations for the
bath; hemorrhoid preparations; preparations for callouses; preparations to facilitate teething; preparations for the treatment of burns; fumigation preparations for medical purposes; opotherapy preparations;
air deodorising preparations; air purifying preparations; bronchodilating preparations; sterilising preparations; soil-sterilising preparations; corn remedies;
pharmaceutical preparations for treating dandruff;
preparations for destroying noxious animals; herbicides; preparations for destroying dry rot fungus; larvae exterminating preparations; fly destroying preparations; preparations for destroying mice; slug exterminating preparations; vermin destroying preparations; pharmaceutical preparations for skin care;
contact lens cleaning preparations; lime-based pharmaceutical preparations; bath preparations for medical purposes; medicinal hair growth preparations;
opiates; anticryptogamic preparations; preparations
of trace elements for human and animal use; sulfonamides [medicines]; pharmaceutical preparations;
pharmaceutical preparations for treating sunburn;
enzyme preparations for veterinary purposes; enzyme preparations for medical purposes; chemicopharmaceutical preparations; chemical preparations
for veterinary purposes; chemical preparations for
the diagnosis of pregnancy; chemical preparations
for medical purposes; chemical preparations to treat
wheat blight [smut]; vine disease treating chemicals;
chemical preparations to treat mildew; chemical preparations for treating phylloxera; chemical preparations for pharmaceutical purposes; chilblain preparations; mothproofing preparations; collyrium; lead
water; chemical conductors for electrocardiograph
electrodes; albuminous foodstuffs for medical purposes; food for babies; dietetic foods adapted for
medical purposes; by-products of the processing of
cereals for dietetic or medical purposes; sanitary
pads; sanitary towels; radium for medical purposes;
hydrated chloral for pharmaceutical purposes; solvents for removing adhesive plasters; vaginal was-
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hes; solutions for contact lenses; chemical reagents
for medical or veterinary purposes; gum for medical
purposes; rubber for dental purposes; chewing gum
for medical purposes; mosquito-repellent incense;
insect repellents; repellents for dogs; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; sarsaparilla for
medical purposes; sugar for medical purposes; asthmatic tea; fumigating sticks; suppositories; linseed
for pharmaceutical purposes; tobacco-free cigarettes
for medical purposes; siccatives [drying agents] for
medical purposes; syrups for pharmaceutical purposes; turpentine for pharmaceutical purposes; milking
grease; greases for veterinary purposes; greases for
medical purposes; soporifics; bicarbonate of soda for
pharmaceutical purposes; salts for mineral water
baths; medicated bath salts; salts for medical purposes; potassium salts for medical purposes; sodium
salts for medical purposes; smelling salts; mineral
water salts; malt for pharmaceutical purposes; semen
for artificial insemination; medicinal alcohol; alloys
of precious metals for dental purposes; ergot for
pharmaceutical purposes; anaesthetics; antiseptic
preparations; analgesic preparations; adjuvants for
medical purposes; styptic preparations; vermifuges;
disinfectants for hygiene purposes; disinfectants for
chemical toilets; appetite suppressants for medical
purposes; medical preparations for slimming purposes; parasiticides; mouthwashes for medical purposes; febrifuges; depuratives; animal washes; detergents for medical purposes; cattle washes; dog washes; vesicants; articles for headache; remedies for
perspiration; remedies for foot perspiration; chemical contraceptives; antiparasitic preparations; laxatives; tonics [medicines]; nervines; digestives for
pharmaceutical purposes; media for bacteriological
cultures; steroids; strychnine; serums; sal ammoniac
lozenges; sanitary tampons; vulnerary sponges; thymol for pharmaceutical purposes; surgical mesh comprised primarily of living tissue; smoking herbs for
medical purposes; medicinal herbs; sedatives; surgical implants comprised of living tissues; sanitary
panties; charcoal for pharmaceutical purposes; fennel for medical purposes; porcelain for dental prostheses; phenol for pharmaceutical purposes; enzymes
for veterinary purposes; enzymes for medical purposes; ferments for pharmaceutical purposes; formic
aldehyde for pharmaceutical purposes; phosphates
for pharmaceutical purposes; fungicides; quinine for
medical purposes; chinoline for medical purposes;
diabetic bread adapted for medical use; chloroform;
flowers of sulfur for pharmaceutical purposes; cement for animal hooves; bone cement for surgical
and orthopaedic purposes; dental cements; herbal
teas for medicinal purposes; slimming tea for medical purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes; tobacco extracts [insecticides]; extracts of hops
for pharmaceutical purposes; elixirs [pharmaceutical
preparations]; ethers for pharmaceutical purposes;
esters for pharmaceutical purposes; cellulose esters
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for pharmaceutical purposes; cellulose ethers for
pharmaceutical purposes; jujube, medicated; rat poison; poisons; bacterial poisons; jalap.
16 – Fountain pens; aquarelles; albums; almanacs;
document laminators for office use; atlases; posters;
paper bows; table linen of paper; tickets; forms, printed; note books; drawing pads; pads [stationery];
loose-leaf binders; wristbands for the retention of
writing instruments; pamphlets; booklets; paper sheets [stationery]; waxed paper; paper for recording
machines; paper for radiograms; electrocardiograph
paper; drawer liners of paper, perfumed or not; wood
pulp paper; carbon paper; parchment paper; writing
paper; luminous paper; toilet paper; wrapping paper;
Xuan paper for Chinese painting and calligraphy;
paper; blotters; newsletters; rollers for typewriters;
house painters' rollers; composing sticks; modelling
wax, not for dental purposes; signboards of paper or
cardboard; sewing patterns; newspapers; electrotypes; hectographs; terrestrial globes; engravings; slate
pencils; pencil leads; pencil holders; chalk holders;
holders for stamps [seals]; holders for checkbooks
[cheque books]; diagrams; engraving plates; writing
slates; blackboards; galley racks [printing]; drawing
boards; punches [office requisites]; cream containers
of paper; tags for index cards; pen clips; bookmarkers; etching needles; tracing needles for drawing
purposes; printed publications; paper shredders for
office use; graphic representations; graining combs;
calendars; tear-off calendars; tracing paper; tracing
cloth; tracing patterns; gums [adhesives] for stationery or household purposes; lithographic stones;
pencils; pencil lead holders; charcoal pencils; pictures; transfers [decalcomanias]; paintings [pictures],
framed or unframed; wood pulp board [stationery];
cardboard; hat boxes of cardboard; files [office requisites]; index cards [stationery]; cards; geographical maps; paper tapes and cards for the recordal of
computer programmes; perforated cards for Jacquard
looms; catalogues; spools for inking ribbons; covers
of paper for flower pots; paintbrushes; painters' brushes; writing brushes; typewriter keys; glue for stationery or household purposes; isinglass for stationery
or household purposes; starch paste [adhesive] for
stationery or household purposes; printing blocks;
books; manifolds [stationery]; comic books; drawing
pins; cigar bands; envelopes [stationery]; cases for
stamps [seals]; boxes of paper or cardboard; paint
boxes [articles for use in school]; correcting fluids
[office requisites]; French curves; paper ribbons; typewriter ribbons; gummed tape [stationery]; adhesive tapes for stationery purposes; inking ribbons for
computer printers; square rulers; viscose sheets for
wrapping; plastic bubble packs for wrapping or
packaging; steel letters; type [numerals and letters];
lithographs; architects' models; postage stamps; graphic prints; modelling materials; teaching materials
[except apparatus]; sealing compounds for stationery
purposes; adhesives [glues] for stationery or house-
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hold purposes; packaging material made of starches;
filtering materials [paper]; addressing machines;
bookbinding apparatus and machines [office equipment]; typewriters, electric or non-electric; folders
[stationery]; postage meters; chalk for lithography;
writing chalk; tailors' chalk; marking chalk; garbage
bags of paper or of plastics; painters' easels; handrests for painters; printing sets, portable [office requisites]; bibs of paper; stickers [stationery]; fingerstalls [office requisites]; cords for bookbinding; paper knives [cutters] [office requisites]; numbering
apparatus; bottle envelopes of paper or cardboard;
sealing wafers; covers [stationery]; passport holders;
plastic cling film, extensible, for palletization; embroidery designs [patterns]; handwriting specimens
for copying; oleographs; musical greeting cards;
greeting cards; postcards; etchings; conical paper
bags; bags for microwave cooking; palettes for painters; ink sticks; folders for papers; papier mâché;
pastels [crayons]; pen cases; bookbindings; pen wipers; office perforators; pens [office requisites]; nibs
of gold; steel pens; drawing pens; song books; seals
[stamps]; sealing stamps; clipboards; address plates
for addressing machines; handkerchiefs of paper;
plastic film for wrapping; letter trays; trays for sorting and counting money; coasters of paper; bookends; stamp stands; mats for beer glasses; stands
for pens and pencils; photograph stands; stamp pads;
binding strips [bookbinding]; towels of paper; gummed cloth for stationery purposes; printers' blankets,
not of textile; inking sheets for document reproducing machines; inking sheets for duplicators; portraits; paperweights; writing cases [sets]; drawing
materials; obliterating stamps; office requisites, except furniture; writing materials; school supplies
[stationery]; adhesive tape dispensers [office requisites]; hand labelling appliances; pencil sharpeners,
electric or non-electric; printed matter; prospectuses;
printed timetables; printers' reglets; indexes; elastic
bands for offices; graphic reproductions; mimeographs; face towels of paper; scrapers [erasers] for
offices; staples for offices; erasing products; biological samples for use in microscopy [teaching materials]; figurines [statuettes] of papier mâché; writing
board erasers; composing frames [printing]; sealing
wax; arithmetical tables; placards of paper or cardboard; writing or drawing books; stationery; transparencies [stationery]; stencil plates; stencils; cardboard tubes; Indian inks; moisteners [office requisites]; moisteners for gummed surfaces [office requisites]; chart pointers, non-electronic; bottle wrappers
of paper or cardboard; envelope sealing machines
for offices; sealing machines for offices; vignetting
apparatus; apparatus for mounting photographs; stapling presses [office requisites]; textbooks; paper
coffee filters; flags of paper; silver paper; photo-engravings; photographs [printed]; stencil cases; canvas for painting; chromolithographs [chromos]; artists' watercolor saucers; correcting ink [heliograp-

hy]; ink; inkwells; blueprints; balls for ball-point
pens; cabinets for stationery [office requisites]; printing type; address stamps; stamps [seals]; printed advertising boards of paper or cardboard; prints
[engravings]; labels of paper or cardboard.
21 – Buckets; china ornaments; dishes; paper plates;
saucers; mugs; candy boxes; sandwich boxes; bottles; demijohns; busts of porcelain, ceramic or glass;
vases; epergnes; fruit cups; bird baths; baby baths,
portable; plungers for clearing blocked drains; waffle irons, non-electric; coolers [ice pails]; coal
scuttles; buckets made of woven fabrics; cooking
skewers of metal; towel rails; trouser stretchers; clothing stretchers; shirt stretchers; hair for brushes;
birdcages; funnels; carpet beaters [hand instruments]; signboards of porcelain or glass; candle extinguishers; flower pots; chamber pots; glue-pots;
cruets; decanters; large-toothed combs for the hair;
combs for animals; abrasive sponges for scrubbing
the skin; sponges for household purposes; toilet
sponges; deodorising apparatus for personal use;
sponge holders; toothpick holders; soap holders;
holders for flowers and plants [flower arranging];
shaving brush stands; ironing boards; cutting boards
for the kitchen; bread boards; washing boards; strainers; smoke absorbers for household purposes;
containers for household or kitchen use; kitchen containers; glass jars for jams and jellies; glass jars
[carboys]; heat-insulated containers for beverages;
thermally insulated containers for food; glass flasks
[containers]; frying pans; closures for pot lids; chamois leather for cleaning; toothpicks; ceramics for
household purposes; majolica; works of art of porcelain, ceramic or glass; brush goods; cleaning instruments, hand-operated; stew-pans; covers, not of
paper, for flower pots; shaving brushes; cages for
household pets; polishing leather; shoe stretchers of
wood; napkin rings; rings for birds; money boxes,
not of metal; bread baskets for household purposes;
baskets for household purposes; mangers for animals; cookie jars; tea caddies; washtubs; earthenware saucepans; mess-tins; cauldrons; coffee percolators, non-electric; coffeepots, non-electric; coffee
grinders, hand-operated; fused silica [semi-worked
product], other than for building; beer mugs; tankards; rat traps; pot lids; butter-dish covers; dish covers; cheese-dish covers; buttonhooks; pitchers; perfume burners; portable ice chests, non-electric, for
food and beverages; watering cans; insect traps; mixing spoons [kitchen utensils]; basting spoons [cooking utensils]; scoops [tableware]; pie servers; spatulas for kitchen use; butter dishes; material for
brush-making; polishing materials for making shiny,
except preparations, paper and stone; noodle machines, hand-operated; polishing apparatus and machines, for household purposes, non-electric; pepper
mills, hand-operated; feather-dusters; brooms; isothermic bags; confectioners' decorating bags [pastry
bags]; bowls [basins]; mosaics of glass, not for buil-
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ding; saucepan scourers of metal; soap boxes; mouse
traps; cooking pot sets; nozzles for watering cans;
pouring spouts; nozzles for watering hose; fitted
picnic baskets, including dishes; toilet cases; floss
for dental purposes; fiberglass thread, not for textile
use; cookie [biscuit] cutters; pastry cutters; sprinklers; syringes for watering flowers and plants; cotton
waste for cleaning; wool waste for cleaning; cleaning tow; chopsticks; cocktail stirrers; pepper pots;
gloves for household purposes; polishing gloves;
gardening gloves; plates to prevent milk boiling
over; trays for household purposes; trays of paper,
for household purposes; lazy susans; vegetable
dishes; serving trays; heaters for feeding bottles,
non-electric; candelabra [candlesticks]; trivets [table
utensils]; coasters, not of paper or textile; menu card
holders; knife rests for the table; flat-iron stands; egg
cups; grill supports; abrasive pads for kitchen purposes; scouring pads; drinking troughs; powdered
glass for decoration; pottery; pots; painted glassware; tableware, other than knives, forks and spoons;
porcelain ware; earthenware; crystal [glassware];
cosmetic utensils; toilet utensils; trouser presses;
cruet sets for oil and vinegar; spice sets; appliances
for removing make-up, non-electric; toilet paper
dispensers; apparatus for wax-polishing, non-electric; bottle openers; glove stretchers; bootjacks;
crumb trays; tie presses; clothes-pegs; glass stoppers; powder compacts; perfume vaporizers; powder
puffs; dusting apparatus, non-electric; dispensers for
liquid soap; combs; electric combs; grills [cooking
utensils]; sifters [household utensils]; drinking
horns; shoe horns; candle rings; salad bowls; sugar
bowls; beaters, non-electric; services [dishes]; coffee
services [tableware]; liqueur sets; tea services [tableware]; cinder sifters [household utensils]; tea strainers; siphon bottles for carbonated water; pipettes
[wine-tasters]; rolling pins, domestic; pressure cookers, non-electric; steel wool for cleaning; currycombs; food blenders, non-electric; fruit presses,
non-electric, for household purposes; salt cellars;
drinking vessels; vessels of metal for making ices
and iced drinks; refrigerating bottles; cups of paper
or plastic; glasses [receptacles]; drinking glasses;
statues of porcelain, terra-cotta or glass; figurines
[statuettes] of porcelain, ceramic or glass; plate glass
[raw material]; opal glass; glass incorporating fine
electrical conductors; enamelled glass, not for building; glass, unworked or semi-worked, except building glass; glass wool, other than for insulation; fiberglass, other than for insulation or textile use;
vitreous silica fibers [fibres], not for textile use; soup
bowls; drying racks for laundry; basins [receptacles];
table plates; graters for kitchen use; insulating
flasks; indoor terrariums [plant cultivation]; cloth for
washing floors; cloths for cleaning; dusting cloths
[rags]; furniture dusters; automatic litter boxes for
pets; urns; aerosol dispensers, not for medical purposes; water apparatus for cleaning teeth and gums;
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wax-polishing appliances, non-electric, for shoes;
utensils for household purposes; kitchen utensils;
cooking utensils, non-electric; coffee filters, not of
paper, being part of non-electric coffee makers; coffee filters, non-electric; flasks; drinking flasks;
molds [kitchen utensils]; ice cube molds [moulds];
cookery molds [moulds]; comb cases; bread bins; fly
swatters; teapots; kettles, non-electric; cups; garlic
presses [kitchen utensils]; ironing board covers, shaped; tea infusers; glass bowls; mops; cocktail shakers; corkscrews; pig bristles; dishwashing brushes;
brushes for cleaning tanks and containers; lampglass brushes; horse brushes; scrubbing brushes; toothbrushes; toothbrushes, electric; animal bristles
[brushware]; carpet sweepers; brushes for footwear;
toilet brushes; electric brushes, except parts of machines; brushes; eyebrow brushes; nail brushes; nest
eggs, artificial; boxes of metal, for dispensing paper
towels; dustbins.
24 – Frieze [cloth]; velvet; household linen; diapered
linen; bath linen, except clothing; bed linen; table
linen, not of paper; buckram; fustian; felt; jersey [fabric]; table runners; drugget; shower curtains of textile or plastic; curtains of textile or plastic; net curtains; zephyr [cloth]; banners; canvas for tapestry or
embroidery; bolting cloth; crepe [fabric]; crepon;
furniture coverings of textile; fabrics for textile use;
filtering materials of textile; wall hangings of textile;
non-woven textile fabrics; plastic material [substitute for fabrics]; textile material; sleeping bag liners; sackcloth; moleskin [fabric]; pillowcases; mattress covers; bed blankets; eiderdowns [down coverlets]; brocades; handkerchiefs of textile; travelling rugs [lap robes]; hat linings, of textile, in the
piece; curtain holders of textile material; bed covers;
bed covers of paper; furniture coverings of plastic;
towels of textile; hemp cloth; gummed cloth, other
than for stationery purposes; printers' blankets of
textile; cloth; door curtains; shrouds; cloths for removing make-up; face towels of textile; place mats,
not of paper; mosquito nets; tablecloths, not of paper; oilcloth for use as tablecloths; billiard cloth;
taffeta [cloth]; tick [linen]; lingerie fabric; fabric,
impervious to gases, for aeronautical balloons; jute
fabric; fabric for footwear; ramie fabric; esparto
fabric; rayon fabric; fiberglass fabrics for textile use;
damask; adhesive fabric for application by heat;
linen cloth; upholstery fabrics; hemp fabric; textile
linings for garments; lining fabric for footwear;
traced cloth for embroidery; chenille fabric; printed
calico cloth; bunting; knitted fabric; cotton fabrics;
marabouts [cloth]; silk fabrics for printing patterns;
woollen cloth; elastic woven material; fabric; fabric
of imitation animal skins; cheese cloth; tulle; flags of
textile or plastic; flannel [fabric]; sanitary flannel;
trellis [cloth]; fitted toilet lid covers of fabric; covers
[loose] for furniture; pillow shams; cheviots [cloth];
labels of textile.
__________________________________________
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(260) AM 2018 96354 A
(800) 1386836
(151) 2017 09 20
(891) 2017 09 20
(731) SERGEI VIKTOROVICH KATRAN
ulitsa Kostyakova, 6/5, kv. 163, RU-125422
Moskva, Russian Federation
(540)

ЗОЛОТОЙ ШЕЛК

(591) Black, white
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
__________________________________________

(540)

ОДЕКСАН

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96372 A
(800) 1386406
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21,H-1103 Budapest, Hungary
(540)

ЛАРИССИМА

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________

(260) AM 2018 96360 A
(800) 1386876
(151) 2017 10 05
(891) 2017 10 05
(731) ADP GAUSELMANN GMBH
Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,
Germany
(540)

Evil Dictator
(591) Black, white
(511)
9 – Computer software; games software; games software, in particular for use with computer-aided platforms of all kinds, including entertainment electronics and games consoles; games programs for computers; video games (software); computer games
provided through a global computer network or supplied by means of multi-media electronic broadcast
or through telecommunications or electronic transmission or via the internet; computer games, leisure
and recreational software, video games and computer software, all being provided in the form of storage media; programs for operating electric and electronic apparatus for games, amusement and/or entertainment purposes; automatic lottery machines; computer software for computer games on the internet;
online games (software), in particular for online betting games, online prize games, online gambling games, online games of skill and online casino games;
computer software in the form of an app for mobile
devices and computers; software for operating computer games; computer software for managing games
(game collections); video game cartridges.
__________________________________________
(260) AM 2018 96371 A
(800) 1386405
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary

(260) AM 2018 96373 A
(800) 1387103
(151) 2017 07 07
(891) 2017 07 07
(731) VARANA UK LTD
Hillbrow House, Hillbrow Road Esher, Surrey
KT10 9NW, United Kingdom
(540)

ALMORA
(591) Black, white
(511)
3 – Non-medical herbal body oils; non-medical herbal ointments; non-medical herbal skincare oils;
non-medical herbal skin lotions; non-medicated lip
balm; non-medical herbal soaps; non-medical soap
solutions and soap powder; non-medical herbal fragrances; deodorants, not for medical purposes; nonmedical body lotions; non-medicated skin lotions;
emollients; non-medical herbal massage oils and lotions; non-medical aromatic extracts and essential
oils; non-medical herbal cosmetics and perfumery
articles; non-medical herbal hair sprays and hair lotions; non-medical shampoos and conditioners; nonmedicated, herbal moisturising creams; non-medical
antiperspirants; non-medicated douches; non-medical toiletry articles, bath beads and bath lotions; nonmedical herbal face powders and skin ointments;
non-medical bath foam and skin cleaning preparations; non-medical hand creams and body sprays;
non-medical herbal skin toners, skin tonics and cream cleansers; non-medical foot balms; non-medical
herbal bath concentrates, bathing oils, bath crystals
and foot lotions; non-medicated, plant-based antiageing serums; non-medical intimate washing preparations for women; sunscreen preparations; non-medical herbal peels for face and body.
__________________________________________
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(260) AM 2018 96387 A
(800) 1387370
(151) 2017 10 10
(891) 2017 10 10
(731) ELENA VLADIMIROVNA TALAGAEVA
kv.143, d. 3, Kommunisticheskaya St,
Ramenskoye, RU-140002 Moskovskaya
oblast, Russian Federation
(540)

(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

ARLINTA
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96390 A
(800) 1386426
(151) 2017 10 10
(891) 2017 10 04
(731) ABLOY OY
Wahlforssinkatu 20, FI-80100 Joensuu,
Finland
(540)

(591) Green, light-green, dark-green and white
(531) 01.15.15; 05.03.14; 27.05.07; 27.05.08;
27.05.24; 29.01.12
(511)
3 – Lip glosses; petroleum jelly for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; scented water; lavender water; toilet water; depilatory wax; waxes for leather; creams for leather; massage gels,
other than for medical purposes; deodorants for human beings or for animals; perfumes; perfumery;
eyebrow pencils; cosmetic pencils; cosmetic dyes;
cosmetic creams; cream for whitening the skin; hair
spray; nail polish; hair lotions; after-shave lotions;
beauty masks; oils for perfumes and scents; oils for
cosmetic purposes; almond milk for cosmetic purposes; cleansing milk for toilet purposes; soap; deodorant soap; shaving soap; cakes of toilet soap; cosmetic kits; false nails; eau de Cologne; cotton sticks
for cosmetic purposes; dentifrices; lipsticks; pomades for cosmetic purposes; shaving preparations;
cosmetic preparations for baths; toiletries; douching
preparations for personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; nail care preparations; aloe vera
preparations for cosmetic purposes; sunscreen preparations; make-up powder; false eyelashes; eyebrow cosmetics; hair colorants; cosmetic preparations
for skin care; cosmetics; henna [cosmetic dye];
shampoos.

(591) Black, white
(531) 14.05.01; 14.05.02; 14.05.09
(511)
6 – Locks and lock cases; lock cylinders; keys; key
blanks; lock bodies; striker plates; handles and fittings (made of metal) for doors and windows; door
closers and door openers (non-electric); emergency
and panic latches for doors and windows (made of
metal); door frames, hinges and handles (made of
metal); components and accessories for mentioned
goods, all made of metal.

35 – Demonstration of goods; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; presentation of goods on communication media, for retail purposes; sales promotion for others; advertising; procurement services for others [purchasing
goods and services for other businesses].
__________________________________________

9 – Computer software and applications for locking
devices and apparatus, safety, security, protection
and signaling devices and apparatus and door opening and closing devices and apparatus; electric and
electronic safety, security, protection and signaling
devices and apparatus; electric, electronic, electromechanical and magnetic locks and control and decoding apparatus for locks; electric, electronic and
electromechanical locking devices and apparatus; electric, electronic and electromechanical lock cylinder devices and apparatus; electric, electronic or
optical identification apparatus, card readers and
identification equipment and their cards; electronic
or magnetic keys; access control cards, key cards,
smart cards and their readers; control and monitoring
systems, namely access control systems, burglar
alarms and video surveillance systems.

(260) AM 2018 96388 A
(800) 1386413
(151) 2017 11 07
(891) 2017 11 07

35 – Wholesale and retail services for locks and lock
cases, lock cylinders, keys, key blanks, lock bodies,
striker plates, handles and fittings for doors and
windows, door closers and door openers, emergency
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and panic latches for doors and windows, frames,
hinges, handles and components and accessories of
mentioned goods; wholesale and retail services for
key machines and key machine tools, electric door
opening apparatus and door closers and their control
systems and door actuating apparatus (hydraulic,
pneumatic or electronic); wholesale and retail services for computer software and applications for locking devices and apparatus, safety, security, protection and signaling devices and apparatus or door
opening and closing devices and apparatus; wholesale and retail services for electric and electronic
safety, security, protection and signaling devices and
apparatus; wholesale and retail services for electric,
electronic, electromechanical and magnetic locks
and control and decoding apparatus for locks; wholesale and retail services for electric, electronic and
electromechanical locking devices and apparatus and
electric, electronic and electromechanical lock cylinder devices and apparatus; wholesale and retail services for electric, electronic or optical identification
apparatus, card readers and identification equipment
and their cards; wholesale and retail services for access control cards, key cards, smart cards and their
readers; wholesale and retail services for access control systems, burglar alarms and video surveillance
systems.
__________________________________________
(260) AM 2018 96391 A
(800) 1387373
(151) 2017 10 20
(891) 2017 10 20
(731) REDSTONE HAUTE COUTURE CO., LTD.
Unit B01, Unit B02, Unit B03, Unit B04, 15th
Floor, Anlian Building, No. 4018, Jintian
Road, Futian District, Shenzhen, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.15
(511)
3 – Cosmetics; perfumes; dentifrices; scented wood;
cosmetics for animals; air fragrancing preparations;
toilet soap; cleaning preparations; creams for leather;
grinding preparations; essential oils.
9 – Ticket dispensers; apparatus to check franking;
false coin detectors; time recording apparatus; hemline markers; facsimile machines; weighing machines; measures; electronic notice boards; cordless telephones; cinematographic cameras; detectors; coils,
electric; transformers [electricity]; printed circuits;
galena crystals [detectors]; remote control apparatus;
light conducting filaments [optical fibers [fibres]];
video screens; electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points; lightning conductors;
electrolysers; fire extinguishing apparatus; radiologi-

cal apparatus for industrial purposes; protection devices for personal use against accidents; alarms; eyeglass chains; eyeglass cases; eyeglass frames; eyeglasses; spectacle cases; sunglasses; batteries, electric;
animated cartoons; egg-candlers.
14 – Precious metals, unwrought or semi-wrought;
jewellery boxes; brooches [jewellery]; jewellery
charms; jewellery; paste jewelry [costume jewelry];
tie clips; clocks; wristwatches; presentation boxes
for watches.
18 – Trimmings of leather for furniture; leather laces; umbrellas; parasols; walking sticks; kid; fur;
purses; travelling trunks; rucksacks; shopping bags;
attaché cases; handbags; travelling bags; briefcases;
valises; trunks [luggage]; vanity cases, not fitted;
key cases; pocket wallets; garment bags for travel;
suitcases; furniture coverings of leather; clothing for
pets.
25 – Clothing; outerclothing; knitwear [clothing];
coats; skirts; shirts; dresses; overcoats; clothing of
leather; tee-shirts; dust coats; down jackets; scarfs;
belts [clothing]; layettes [clothing]; swimsuits; waterproof clothing; masquerade costumes; footwear;
caps [headwear]; hosiery; gloves [clothing]; shawls;
babies' pants [underwear]; dancing dress; boots; leather belts [clothing]; chasubles; sashes for wear;
wimples; maniples; shower caps; sleep masks; albs;
wedding dress; girdles; suits; pajamas.
35 – Outdoor advertising; shop window dressing;
publicity; demonstration of goods; business management assistance; sales promotion for others; importexport agency services; personnel management consultancy; relocation services for businesses; computerized file management; word processing; business
auditing; rental of sales stands; retail or wholesale
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations and medical supplies; business management consultancy; rental of vending machines; sponsorship search.
__________________________________________
(260) AM 2018 96392 A
(800) 1386442
(151) 2017 09 29
(891) 2017 09 29
(731) BARRY CALLEBAUT AG
Westpark, Pfingstweidstrasse 60, CH-8005
Zürich, Switzerland
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.25
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(511)
29 – Nut-based fillings; processed nuts, nut-based
buttercream; nut-based decorations for food.
30 – Cocoa and products with cocoa; edible cocoa
seeds; chocolate, products with chocolate, cocoabased beverages and chocolate-based beverages;
chocolate-based beverage vending mixes, chocolatebased decorations for food; sweets, namely sweetened pastes and confectionery, sugar-based decorations for food, cake frosting [icing], preparations
made from cereals in combination with cocoa and/or
chocolate; marzipan.
__________________________________________
(260) AM 2018 96393 A
(800) 1386445
(151) 2017 11 07
(891) 2018 11 07
(731) Anastasia Solay SARL
Rue de la Rôtisserie 17, CH-1204 Genève,
Switzerland
(540)

ANASTASIA SOLAY
(591) Black, white
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; nail polish; make-up products for the face and body; body soaps;
body lotions; care creams and lotions for cosmetic
use for face and body; cosmetic creams and lotions
for face and body care; face, body, scalp, nail and
hair care lotions, creams and preparations; lotions,
creams and preparations for face, body, scalp, nail
and hair care; cosmetic powders, creams and lotions
for the face, hands and body; body deodorants; body
deodorants (perfumery products); face and body creams; beauty creams for the body and face; scented
body lotions and creams.
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus
and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic recording
media, sound recording disks; compact disks, DVDs
and other digital recording media; mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment, computers;
software; fire extinguishers; compact disks featuring
music; compact disks (audio-video); musical video
recordings; videodisks; pre-recorded video cassettes
featuring music; video cassettes; prerecorded musical compact disks; prerecorded audio discs; audio
cassettes; sound file mixers; musical sound recor-
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dings; video recordings; audio recordings featuring
music; DVDs.
14 – Precious metals and their alloys; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
16 – Paper and cardboard; printing products; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging;
printing type; printing blocks; printed periodicals in
the field of music; sheet music; printed music books;
music sheets; stickers (stationery); 3D transfers for
use on any surface; 3D decals for use on any surface;
transfers (decalcomanias); printed calendars; calendars; programs for specific events; unframed posters;
framed posters; posters of paper.
25 – Clothing, footwear, headgear.
41 – Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; organization, presentation and
production of shows and live performances; organization of live musical performances; organization of
shows and concerts; entertainment services in the
form of concert performances; music recording services; music recording studio services; production
and publishing of music; production of sound, music
and video recordings; music production services;
provision of information relating to entertainment,
music, live performances and entertainment events;
providing entertainment services in the form of live
musical performances or recorded music.
__________________________________________
(260) AM 2018 96400 A
(800) 1386585
(151) 2017 09 18
(891) 2017 09 18
(731) SHENZHEN GOLF & FEIHUANG
TECHNOLOGY CO., LTD
1-4/F, Building C8, Block C, Fuhai Industry
Park, Fuhai Avenue, Fuyong, Bao'An,
Shenzen Guangdong, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
9 – Computer peripheral devices; computers; counters; weighing machines; electronic notice boards;
cellular phones; cases and covers for mobile telephones; headphones; cameras [photography]; counters;
stereoscopic apparatus; materials for electricity mains [wires, cables]; sockets, plugs and other contacts
[electric connections]; stable electrical power supplies; protection devices for personal use against acci-
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dents; buzzers; 3D spectacles; chargers for electric
batteries; batteries, electric; mobile electric power
supply units (rechargeable batteries).
__________________________________________
(260) AM 2018 96403 A
(800) 1386604
(151) 2017 04 28
(891) 2017 04 28
(731) Drustvo za konsalting proizvodstvo, trgovija i
uslugi NJY TEHNOLODJI KONSALTING
DOOEL Skopje
ul. "Nereska" br.29,1000 Skopje, Macedonia
(the former Yugoslav Republic of)
(540)

Burning Sky
(591) Black, white
(511)
9 – 3D spectacles; DVD players; global positioning
systems [GSP] apparatus; USB flash drives; solenoid valves [electromagnetic switches]; computer
gaming software; accumulators, electric; accumulators, electric, for vehicles; accumulator boxes; accumulator jars; computer operating programs recorded;
acoustic [sound] alarms; acoustic couplers; acoustic
conduits; recorded computer software; alarm bells
electric; animated cartoons; breathing apparatus for
underwater swimming; distance measuring apparatus; monitors [computer hardware]; satellite navigational apparatus; computer games software; audiovisual teaching apparatus; barometers; video baby
monitors; binoculars; locks, electric; computer hardware; push buttons for bells; scales; eyeglass chains;
high-frequency apparatus; record players; phonograph records; pocket calculators; monitors [computer programs]; diaphragms [photography]; smoke
detectors; apparatus for recording transmission or
reproduction of sound or images; DNA chips; dosimeters; electrical adapters; electrolysers; test tubes;
battery chargers; sound alarm; quantity indicators;
calorimeters; eyeglasses cases; computer keyboards;
contact lenses; diving suits; pedometers; battery boxes; magnets; tape recorders; mathematical instruments; microscopes; modems; mirrors (optics);
optical discs; sunglasses; goggles for sport; safety
nets; prisms [optics]; radios; radiotelephony sets;
rheostats; dog whistles; signal bells; headphones; ear
plugs for divers; telescopes; digital signs; bar code
readers.
14 – Jewels; necklaces (jewellery); pins being jewelry; rings [jewellery, jewelry (Am.)]; paste jewellery [costume jewelry (Am.)]; cloisonne jewellery
[jewelry (Am.)]; jewelry boxes; cases for jewels;
pearls [jewellery, jewelry (Am.)]; ivory jewelry; key
chains as jewellery [trinkets or fobs]; earrings; bracelets (jewellery).
28 – Climbers' harness; tennis ball throwing apparatus; gaming machines for gambling; baseball gloves;

punching bags; boxing gloves; protective padding
for sports; games; leg guards adapted for playing
sport; golf gloves; gloves for games; parlor games;
draughts [games]; darts; board games; dice; kaleidoscopes; bells for Christmas trees; slot machines
[gaming machines]; toy vehicles; dolls; dolls' houses; dolls' beds; nets for sports; tennis nets; paragliders; swimming jackets; plush toys; swimming
belts; gaming machines for gambling; fish hooks;
landing nets for anglers; skateboards; slot machines
and gaming machines; skis; snowshoes; snowboards;
surfboards; surf skis; billiard table cushions; bodytraining apparatus; paper party hats; kites.
41 – Entertainment; organizing entertainment, gambling; fan club services (entertainment); publication
of books; services related to gambling; electronic
games services, including provision of computer games on-line or by means of a global computer network; theme park services; amusement centre services; ticket agency services [entertainment]; providing casino facilities [gambling]; holiday camp
services [entertainment]; presentation of variety
shows; videotaping; gymnastic instruction; discotheque services; animal training; arranging of beauty
contests; organization of lotteries; orchestra services;
providing sports facilities; rental of tennis courts;
recreation information; songwriting; conducting fitness classes; conducting guided tours; karaoke services; health club services [health and fitness training];
personal trainer services [fitness training]; nightclub
services [entertainment]; coaching [training].
__________________________________________
(260) AM 2018 96404 A
(800) 1386704A
(151) 2017 09 27
(891) 2017 09 27
(731) AMAZON EUROPE CORE S.À.R.L.
5, rue Plaetis, Luxembourg, L-2338,
Luxembourg
(540)

(591) Black, white
(531) 24.15.13; 27.05.01; 27.05.17
(511)
9 – Computer software for streaming, broadcasting,
transmitting, distributing, reproducing, organizing
and sharing music, audio, video, games and other
data; computer software for use in authoring, downloading, transmitting, receiving, editing, extracting,
encoding, decoding, playing, viewing, storing and
organizing text, data, images, and audio and video
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files; computer software to enable users to view or
listen to audio, video, text and multimedia content;
computer software for creating and providing user
access to searchable databases of information and
data; search engine software; computer software for
wireless content delivery; computer software for
accessing online information; computer software for
online shopping; computer software for facilitating
payments and online transactions; computer software that provides retail and ordering services for a
wide variety of consumer goods; computer software
for use in disseminating advertising for others; computer software for disseminating information regarding consumer product discounts; computer software
for use in sharing information about products, services, and deals; computer software for use in barcode
scanning and price comparison; computer software
for scheduling shipping and deliveries; computer
software for electronic storage of data; computer
software for storing, organizing, editing and sharing
photos; computer software for image and speech
recognition; computer software for home automation; computer software for purchasing, accessing and
viewing movies, TV shows, videos, music, and multimedia content; game software; Internet browser
software; downloadable music files; downloadable
films and movies featuring fiction and non-fiction
stories on a variety of topics provided via a videoon-demand service; downloadable motion pictures
and television shows about featuring fiction and
non-fiction stories on a variety of topics, and audio
and video recordings featuring fiction and non-fiction stories on a variety of topics; digital media, namely, pre-recorded digital video discs, digital versatile discs; downloadable audio and video recordings,
DVDs, and high definition digital discs featuring fiction and non-fiction stories on a variety of topics;
downloadable audio files, multimedia files, text files, written documents, audio material, video material and games featuring fiction and non-fiction content on a variety of topics; downloadable fiction
books on a variety of topics, downloadable e-books
in the field of fiction and non-fiction stories on a
variety of topics and audio books in the field of
fiction and non-fiction stories on a variety of topics;
magnetically encoded gift cards.
16 – Paper gift cards, printed gift certificates; nonmagnetically encoded prepaid purchase cards for
transferring financial value online via retail computer networks; printed publications, namely, books,
magazines, periodicals, brochures, journals, newsletters, and newspapers in fields of general human interest; paper.
35 – Customer loyalty program services featuring
rewards in the form of discounted shipping services,
early access to retail discounts and offers, access to
books and other publications, access to audiobooks,
discounted online storage of photos and music, and
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discounted music, video and game streaming; administration of a discount program enabling participants to obtain discounts on shipping services, early
access to retail discounts and offers, access to books
and other publications, access to audiobooks, discounted online storage of photos and music, and discounted music, video and game streaming; retail store
services and online retail store services featuring
books and magazines, computers and electronics,
software, power and hand tools, office supplies, furniture, appliances, linens, bags and luggage, housewares, kitchen products, bath products, dining products, lawn and garden products, clothing and accessories, sporting goods, camping goods, baby goods,
toys and games, musical instruments, beauty and health products, vitamins and supplements, art, arts and
crafts, automotive goods, pet supplies and industrial
supplies; retail store and online retail store services
featuring a wide array of consumer goods; online retail store services featuring audio and video recordings, spoken word recordings, electronic books and
computer games; online retail store services in the
field of groceries, fresh and prepared foods, drug
store and general merchandise; retail grocery stores;
wholesale distributorship featuring fresh foods and
groceries; subscription-based order fulfillment services in the fields of books, audiobooks, music, movies, TV shows, videos and games; advertising services; administration of a discount program enabling
participants to obtain discounts on shipping services.
38 – Video-on-demand transmission; Internet protocol television (IPTV) transmission services; streaming of audio and video material on the Internet;
streaming of data; streaming of music, movies, TV
shows and games on the Internet; broadcasting services; audio and video broadcasting services; subscription-based audio and video broadcasting services
over the Internet; Internet broadcasting services; Internet radio broadcasting services; electronic data
transmission; electronic transmission and streaming
of digital media content for others via global and
local computer networks; telecommunication services, namely, transmission of webcasts; transmission
of digital files; electronic transmission of digital
photo files among Internet users; providing access to
digital music websites on the Internet; providing access to online directories, databases, websites, blogs
and reference materials; transmission of news; delivery of messages by electronic transmission; electronic transmission of mail and messages; podcasting
services; providing on-line chat rooms for social
networking; providing Internet chatrooms; providing
an on-line forum for transmission of messages
among computer users and the transmission of photos, videos, text, data, images and sound; electronic
bulletin board services.
39 – Transport of goods; providing information in
the field of transportation via a website; shipping,
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delivery, and storage of goods; freight transportation
by means of truck, train and air; goods warehousing;
packaging articles for transportation; merchandise
packaging for others; rental of storage containers;
mailbox rental; locating and arranging for reservations for storage space for others; courier services;
messenger services; distribution services, namely,
providing online services which afford customers the
ability to select a distribution point for goods purchased on the internet; membership-based truck, train,
and air shipping programs; coordinating travel arrangements for individuals and for groups; travel booking agencies; providing travel information and
commentary via a website; expedited shipping services, namely, arranging for freight transportation of
packages by means of truck and air.
41 – Entertainment services, namely, in the nature of
live visual and audio performances, namely, musical, variety, news and comedy shows; publication of
printed matter; book, audiobook, newspaper, magazine and web magazine publishing; publishing of electronic publications; providing non-downloadable
electronic publications in the nature of books, magazines, periodicals, brochures, journals, newsletters,
and newspapers in the fields of art, biography,
business, children and young adults, comedy, comics, drama, economics, education, entertainment,
fashion, fiction, finance, food, geography, hobbies,
history, law, lifestyle, literature, medicine, music,
nature, non-fiction, novels, parenting, politics, religion, romance, science, science fiction, technology,
self-help, spirituality, sports, style, technology, and
travel; loaning and rental of books, audiobooks and
other publications; digital imaging services; provision of non-downloadable videos featuring programs
on a wide variety of entertainment topics via a video-on-demand service; provision of non-downloadable films, movies and television shows via a video-on-demand service; film and video rental services; film, movie, TV show and video production
and distribution; creating and developing concepts
for movies and television programs; audio and video
recording services; providing online radio programming; digital audio, video and multimedia publishing services; entertainment services, namely, providing non-downloadable prerecorded music and audio programs featuring fiction and non-fiction stories
on a variety of topics, and information in the field of
music, and commentary and articles about music, all
on-line via a global computer network; providing information, news and commentary in the field of music; providing information, news and commentary in
the field of reviews of audiobooks for entertainment
purposes; presenting live musical concerts and performances; music production services; music publishing services; providing online video games; providing online non-downloadable game software; multimedia publishing of games; production of video;
rental of video games; entertainment services, name-

ly, live performances by video game players; entertainment services, namely, providing online nondownloadable videos in the field of video games
featuring video games being played by others; entertainment services, namely, providing virtual environments in which users can interact for recreational,
leisure or entertainment purposes; entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable
virtual clothing, colors, badges, tools and weapons
for use in virtual environments created for entertainment purposes; providing online gaming and online
electronic games to consumers for recreational computer game playing purposes via an online website
portal; arranging and conducting sports competitions
and tournaments for video game players; organizing
video gaming leagues; providing information online
relating to computer games and enhancements for
games; publishing of reviews; providing ratings, reviews and recommendations of users in the fields of
entertainment and education via a website; providing
ratings and reviews of television, movies, videos,
music, screenplays, scripts, books and video game
content via a web site; entertainment information;
providing online news, information and commentary
in the field of entertainment; online journals, namely, blogs featuring information about entertainment;
entertainment services, namely, profiling of musicians, artists and bands by providing non-downloadable video clips of musical performances over a
global computer network; arranging of contests;
entertainment services in the nature of sweepstake
services; entertainment services in the nature of
sweepstake services provided over a global computer network hosting online sweepstakes and contests
for others.
42 – Leasing and rental of computers and computer
software; computer time-sharing services; computer
co-location services, namely, providing facilities for
the location of computer servers with the equipment
of others; rental of computing and data storage facilities of variable capacity to third parties; computer
diagnostic services; technical support services, namely, troubleshooting in the nature of diagnosing
computer hardware and software problems; application service provider (ASP), namely, hosting computer software applications for others; providing temporary use of non-downloadable computer software
for streaming, broadcasting, transmitting, distributing, reproducing, organizing and sharing music, audio, video, games and other data; providing temporary use of non-downloadable computer software for
use in authoring, downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, viewing, storing and organizing text, data, images, and audio and video files; providing temporary
use of non-downloadable computer software to
enable users to view or listen to audio, video, text
and multimedia content; providing temporary use of
non-downloadable computer software for creating
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and providing user access to searchable databases of
information and data; providing temporary use of
non-downloadable search engine software; providing
temporary use of non-downloadable computer software for wireless content delivery; providing temporary use of non-downloadable computer software for
accessing online information; providing temporary
use of non-downloadable computer software for online shopping; providing temporary use of nondownloadable computer software for facilitating payments and online transactions; providing temporary
use of non-downloadable computer software that
provides retail and ordering services for a wide variety of consumer goods; providing temporary use of
non-downloadable computer software for use in
disseminating advertising for others; providing
temporary use of non-downloadable computer software for disseminating information regarding consumer product discounts; providing temporary use of
non-downloadable computer software for use in sharing information about products, services, and deals;
providing temporary use of non-downloadable computer software for use in barcode scanning and price
comparison; providing temporary use of non-downloadable computer software for scheduling shipping
and deliveries; providing temporary use of nondownloadable computer software for electronic storage of data; providing temporary use of nondownloadable computer software for storing, organizing, editing and sharing photos; providing temporary use of non-downloadable computer software for
image and speech recognition; providing temporary
use of non-downloadable computer software for home automation; providing temporary use of nondownloadable computer software for purchasing, accessing and viewing movies, TV shows, videos, music, and multimedia content; electronic data storage;
data backup and recovery services; file sharing
services, namely, providing technology via a website
enabling users to upload and download electronic
files; hosting of digital content on the internet; hosting, building and maintaining web sites; computer
services, namely, cloud hosting provider services;
providing search engines for the internet; computer
services, namely, creating computer network-based
indexes of information, websites and resources;
computer services, namely, hosting on-line web facilities for others for organizing and conducting online
meetings, gatherings, and interactive discussions;
computer services, namely, uploading music and
photos to the Internet for others; computer services,
namely, creating an on-line community for registered users to participate in discussions, get feedback
from their peers, form virtual communities, and engage in social networking services in the fields of
books, TV shows, films, music, entertainment, video
games, fiction, and non-fiction; creating an on-line
community for connecting video players, teams and
leagues for the purpose of organizing game and
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sports activities; providing technology via a website
that creates personalized movie, TV show, video and
music channels for listening, viewing, and sharing;
providing non-downloadable music, radio, movies,
TV shows, videos and information about music, albums, artists and songs via a subscription based
website; providing technology via an online website
that enables users to share video game enhancements
and game strategies; design of computer game software; development of computer game software.
__________________________________________
(260) AM 2018 96426 A
(800) 1387986
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

АЛЛАМОР

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96428 A
(800) 1387988
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

ЕУРИСТИН

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96429 A
(800) 1387989
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

АДМИРЕКС

(591) Black, white
(511)
5 – Gynecological preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96430 A
(800) 1387992
(151) 2017 11 30
(891) 2017 11 30
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
"RENNA-HOLDING"
ul. Privolnaya, 25, RU-109145 Moscow,
Russian Federation
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(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
29 – Yogurt; kefir [milk beverage]; milk shakes; buttercream; kumys [kumyss] [milk beverage]; margarine; edible oils and fats; edible oils; sunflower oil
for food; butter; milk and milk products; albumin
milk; condensed milk; powdered milk; milk beverages, milk predominating; prostokvasha [soured
milk]; ryazhenka [fermented baked milk]; cream
[dairy products]; whipped cream; smetana [sour
cream]; whey; cheese; milk ferments for culinary
purposes; rennet.
30 – Mustard; dressings for salad; frozen yogurt
[confectionery ices]; ketchup [sauce]; mayonnaise;
marinades; ice cream; meat tenderizers, for household purposes; sorbets [ices]; soya sauce; tomato sauce; sauces [condiments]; pasta sauce; vinegar; condiments; pastry and confectionery.
__________________________________________

(891) 2017 12 01
(731) CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER
Lieudit la Jarthe, F-24110 SAINT-ASTIER,
France
(540)

(591) Black, white
(531) 01.01.01; 01.01.05; 01.01.10; 27.05.01
(511)
19 – Lime building materials; building materials, not
of metal.
__________________________________________
(260) AM 2018 96434 A
(800) 1388061
(151) 2017 07 21
(891) 2017 07 21
(731) 3E OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Yedpa Ticaret Merkezi, H2 Caddesi, No:15,
Ataşehir, İstanbul, Turkey
(540)

(260) AM 2018 96431 A
(800) 1387999
(151) 2017 12 06
(891) 2017 12 06
(731) BEIERSDORF AG
Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Germany
(540)

NIVEA STRONG POWER
(591) Black, white
(511)
3 – Non-medicated cosmetics; cosmetic preparations
for the cleansing, care and embellishment of the hair.
__________________________________________
(260) AM 2018 96432 A
(800) 1388006
(151) 2017 11 10
(891) 2017 11 10
(731) KANSAI PAINT CO., LTD.
33-1, Kanzaki-cho, Amagasaki-shi, Hyogo
661-8555, Japan
(540)

AlesChar
(591) Black, white
(511)
2 – Paints; varnishes; lacquers; pigments; paint thinners.
__________________________________________
(260) AM 2018 96433 A
(800) 1388049
(151) 2017 12 01

(591) Grey and dark blue
(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.22;
29.01.12
(511)
6 – Ores of non-precious metal; common metals and
their alloys and semi-finished products made of these materials; cast iron for use in building; reinforcing
materials of metal for building; common metals in
sheet, rod, bar or billet form; goods and materials of
common metal used for storage, wrapping, packaging and sheltering purposes, containers of metal
(storage, transport), buildings of metal, frames of
metal for building, poles of metal for building, metal
boxes, packaging containers of metal, aluminium
foil, fences made of metal, guard barriers of metal,
metal tubes, storage containers of metal, metal containers for the transportation of goods, ladders of
metal; drain pipes of metal; doors, windows, shutters, jalousies and their cases and fittings of metal;
non-electric cables and wires of metal; ironmongery,
small hardware of metal; screws, nails, bolts, nuts of
metal, pins [hardware], washers of metal, pitons of
metal, metal chains; fittings of metal for furniture;
furniture casters of metal; casters of metal; door and
window handles of metal, metal hinges, metal espagnolettes, metal locks, metal keys for locks, chains
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of common metal for keys, metal hardware, namely,
pulleys; ventilation ducts, vents, vent covers, pipes,
chimney caps, manhole covers, grilles of metal for
ventilation, heating, sewage, telephone, underground
electricity and air conditioning installations; metal
panels or boards (non-luminous and non-mechanical) used for signalling, route showing, publicity
purposes, signboards of metal, advertisement columns of metal, signaling panels of metal, non-luminous and non-mechanical traffic signs of metal;
pipes of metal for transportation of liquids and gas,
drilling pipes of metal and their metal fittings, valves
of metal, couplings of metal for pipes, elbows of metal for pipes, clips of metal for pipes, connectors of
metal for pipes; safes (strong boxes) of metal; metal
railway materials, metal rails, metal] railway ties,
railway switches; 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 common metals or their alloys; trophies of common metal; metal closures, bottle caps of
metal; metal poles; framework of metal for building;
pilings of metal, scaffolding towers of metal; metal
pallets and metal ropes for lifting, loading and transportation purposes; metal hangers, ties, straps, tapes
and bands used for load-lifting and load-carrying;
wheel chocks made primarily of metal; decorative
metal profiles.
12 – Motor land vehicles, motorcycles, mopeds; engines and motors for land vehicles; clutches for land
vehicles; transmissions, transmission belts and transmission chains for land vehicles; gearing for land
vehicles; brakes, brake discs and brake linings for
land vehicles; vehicle chassis, automobile bonnets,
vehicle suspension springs, shock absorbers for automobiles, gearboxes for land vehicles, steering
wheels for vehicles, rims for vehicle wheels; bicycles and their bodies; handlebars and mudguards for
bicycles; vehicle bodies; tipping bodies for trucks;
trailers for tractors; frigorific bodies for land vehicles; trailer hitches for vehicles; vehicle seats; headrests for vehicle seats; safety seats for children, for
vehicles; seat covers for vehicles; vehicle covers
(shaped); sun-blinds adapted for vehicles; direction
signals and arms for direction signals for vehicles;
windscreen wipers and wiper arms for vehicles; inner and outer tires for vehicle wheels; tubeless tires;
tire-fixing sets comprised of tire patches and tire
valves for vehicles; windows for vehicles, safety
windows for vehicles, rearview mirrors and wing
mirrors for vehicles; anti-skid chains for vehicles;
luggage carriers for vehicles; bicycle and ski carriers
for cars; saddles for bicycles or motorcycles; air
pumps for vehicles, for inflating tires; anti-theft alarms for vehicles, horns for vehicles; safety belts for
vehicle seats, air bags (safety devices for automobiles); baby carriages, wheelchairs, pushchairs; wheelbarrows; shopping carts; single or multi-wheeled
wheelbarrows; shopping trolleys; grocery carts; han-
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dling carts; rail vehicles; locomotives; trains; trams;
waggons; cable cars; chairlifts; vehicles for locomotion by water and their parts, other than their motors
and engines; vehicles for locomotion by air and their
parts, other than their motors and engines.
__________________________________________
(260) AM 2018 96435 A
(800) 1387499
(151) 2017 11 07
(891) 2017 11 07
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

FORINDA
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96449 A
(800) 1388082
(151) 2017 10 02
(891) 2017 10 02
(731) LEKHIM Joint Stock Company
23, Shota Rustaveli str., Kyiv 01033, Ukraine
(540)

(591) Black, white
(531) 01.03.01; 01.03.15; 26.11.08; 28.05
(526) Группа фармацевтических компаний
(511)
44 – Alternative medicine services; animal breeding;
animal grooming; dentistry services; health care;
health spa services; health centre services; health
counseling; hospital services; medical clinic services; medical assistance; medical equipment rental;
medical advice for individuals with disabilities; midwife services; nursing home services; nursing, medical; palliative care; pet grooming; pharmacy advice;
physiotherapy; plastic surgery; preparation of prescriptions by pharmacists, services of a psychologist;
rest home services; rental of sanitation facilities; telemedicine services; therapy services; veterinary assistance.
__________________________________________
(260) AM 2018 96477 A
(800) 1181983
(151) 2013 06 19
(891) 2017 12 12
(731) SOCIÉTÉ AIR FRANCE
45 rue de Paris, F-95747 ROISSYCHARLES-DE-GAULLE, France
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(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17; 27.05.23
(511)
9 – Apparatus for recording, storing, converting,
transmitting, reproducing signals, messages, information, sound or images, magnetic recording media,
automatic dispensers, especially of travel tickets,
airplane tickets, traveling documents, boarding cards
or access cards for waiting lounges, automatic terminals, data processing apparatus and equipment and
computers, magnetizing and demagnetizing apparatus for magnetic tapes, magnetic and optical or electronic data carriers, optical reading apparatus and
instruments, coded information apparatus and instruments, readers for access codes, memory cards, magnetic cards, identification cards or chip cards, barcode readers, computer diskettes, electronic agendas,
ticket dispensers, especially for transport, video cameras, Internet cameras (Web cameras), integrated
circuit cards (smart cards), magnetic cards, magnetic
identity cards, magnetic cards for capitalizing points,
magnetic cards (encoded), magnetic subscription
cards, magnetic cards, especially intended for travel
assistance for handicapped or reduced mobility persons, magnetic cards for loyalty or for membership
of a club or for introduction services for individuals,
integrated circuit cards (smart cards), magnetic or
chip payment, credit or debit cards, chip cards,
headsets, compact disks (audio-video), compact optical disks, optical disks, magnetic disks, video cassettes, audio cassettes, video tapes, DVDs, CDROMs, DVD-ROMs, electronic pens for visual display units, time recording apparatus, distance recording apparatus, electronic passenger identification
devices, electronic identification and registration devices for luggage or goods, video screens, electronic
tags for goods or luggage, data processing apparatus,
intercommunication apparatus, computers, computer
peripheral devices, computer memories, modems,
transmitters of electronic signals, electronic connections, sockets, plugs and other contacts, computer
screens, digital screens, display units, keypads for
computers or vending machines, electric converters,
computer or telematic terminals, microprocessors
used especially to access databases, database server
centers, signaling panels, luminous or mechanical,
mechanical or luminous signs, luminous beacons,
apparatus for air traffic safety, satellite navigational
apparatus especially intended for air transportation,
equipment for fixed, transportable, mobile, handsfree or voice-activated telephones, telephone answering machines, radiopaging apparatus, radios, telephone earphones, audio-video earphones, anti-theft
warning apparatus, electronic anti-theft installations,

surveillance cameras, audiovisual teaching and instruction apparatus, video game cartridges, calculating machines, electronic pocket calculators, personal data assistants (PDAs), MP3 players, USB ports,
USB (universal serial bus) port keys, precision measuring apparatus, meteorological instruments, observation instruments, altimeters, apparatus and instruments for astronomy, azimuth instruments, barometers, directional compasses, protection devices for
personal use against accidents, lifejackets, protective
helmets, lifebelts, jumping sheets, special protection
suits for aviators, materials testing instruments and
machines, binoculars, telescope, magnifying glasses,
optical goods, spectacles, sunglasses, anti-glare spectacles, anti-glare visors, spectacle cases, respirators
other than for artificial respiration, apparatus for air
traffic safety, interfaces for computers, computer
software (recorded programs), computer software for
transport document reservation, plane tickets and
travel tickets, software for connecting individuals
especially in the context of travel or transport, software for downloading information via the Internet or
other communications networks, game software,
computer programs (downloadable software) especially intended for transportation or connecting individuals in thecontext of transportation services or
travel, downloadable electronic publications, electronic display boards, computer mouse pads, electronic
pocket translators, pocket calculators, radios, signaling apparatus especially for (inspection) or rescue
(lifesaving).
__________________________________________
(260) AM 2018 96511 A
(800) 1387787
(151) 2017 12 05
(891) 2017 12 05
(731) HERMANN HARTJE KG
Deichstr. 120 – 122, 27318 Hoya, Germany
(540)

Condura
(591) Black, white
(511)
12 – Bicycles and parts thereof, included in this
class; electric bicycles and parts thereof, included in
this class; bicycle tyres and inner tubes for bicycle
tires.
__________________________________________
(260) AM 2018 96512 A
(800) 1387795
(151) 2017 09 28
(891) 2017 09 28
(731) CCIP GMBH
c/o Mercandor AG Unter Altstadt 28,
CH-6300 Zug, Switzerland
(540)
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(591) Black, white
(511)
35 – Business management, particularly in the field
of company risk management and information risk
management; business administration, business advice, particularly in the field of process management,
business assessments (benchmarking) and strategic
business planning, particularly for mergers, purchases and sales of companies, particularly corporate
acquisition and merger strategies, franchising, corporate liquidation and bankruptcy, accounting; accounting services; account keeping; computerized accounting services; computerized account keeping;
cost-price analyses; planning and developing companies, process management; services provided by
consultants relating to company acquisitions; services provided by consultants relating to company acquisitions and mergers; advice in business organization and company organization; business management consulting; services provided by commercial
strategy consultants; business networking services;
commercial activity appraisal services; commercial
business appraisal; relocation services for businesses; relocation services for businesses; services
provided by consultants in connection with company
marketing; outsourced administrative management
of companies; corporate strategic planning services;
services for business management consultancy via
the Internet; recruitment of applicants for the position of company manager; company evaluation (benchmarking); administrative management of family
trusts and foundations; management and administrative management of collective capital investments
(particularly investment funds) and companies for
administering collective capital investments (particularly investment funds); administrative management
of provident institutions, particularly pension funds;
preparation of property inventories (in particular for
fiscal purposes); office functions, organization of office functions; secretarial services; collection, compilation and systematization of data in computer databases; administrative services for company audits,
particularly the compilation and systematization of
business data in physical and virtual data spaces (data rooms); accounting, payroll preparation; internal
and external auditing, public accounting, economic
information, consulting in economic matters, expert
appraisals in economic matters; creation of economic forecasts, information concerning economic developments; tax preparation; advice and information
regarding office functions, secretarial services, drawing up of statements of accounts, accounting, payroll preparation, internal and external auditing, public accounting, creating economic forecasts and tax
preparation; public relations; marketing, information
projects for marketing, marketing studies; employment agency services, personnel recruitment, advice
relating to personnel management, management services, personnel recruitment and selection; profe-
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ssional outplacement services; professional business
consulting and analysis, particularly relating to founding, buying, selling, transforming, stabilizing, reorganization, merging, succession planning and liquidation of companies; advertising; dissemination of
advertising, particularly sales promotion of goods
and services for others by placing messages and advertising posters on electronic sites accessible on
computer networks (particularly the Internet); arranging and conducting of auction sales and adjudications; organizing, conducting and producing trade
fairs, exhibitions, trade shows, congresses, company
presentations and other events and occasions for
commercial, industrial and/or advertising purposes;
banking reviews; providing information on all the
other aforesaid services in class 35; consulting services for all the other aforesaid services in class 35.
36 – Financial and monetary affairs, particularly financial services, financial consulting (particularly
for pension plan services), consultancy and brokerage for capital investments, strategies for wealth
and estate investment, development and brokerage
of strategies for wealth and estate investment, consulting for wealth and estate investment, consulting
services for wealth and estates, financing, consultancy for investing in private equity funds, procurement of capital investment (private equity), public and private equity financing; financial services by
intermediaries (financial nominee services); dummy
corporation services for investments; financial services by intermediaries in connection with holding
securities for others; financial nominee services for
holding assets on behalf of others; drawing up fiscal
expert appraisals and estimates, research relating to
financial matters, particularly relating to tax, financial services, particularly the distribution of financial
products, consulting for wealth and estate investment, particularly the development, creation and
presentation of proposals for wealth and estate investment, issuing of negotiable instruments (securitization), securities issuance, financial transactions,
corporate finance; consulting relating to wealth and
estate investments and brokerage of wealth and estate investments and financial affairs, particularly in
the fields of corporate finance and mergers and acquisitions and collective capital investments (particularly investment funds); venture capital financing
services for companies; brokerage of financial investments in companies; financial consultancy in corporate mergers and acquisitions; financial management
of shares in other companies; capital investment services, financial analysis, banking operations, banking affairs; stock markets, particularly the trading
of financial securities, options, derivatives, precious
metals, raw materials and currencies, currency exchange; trusteeship; financial administration of provident institutions, particularly pension funds; financial assessment and evaluation of property (in particular companies, assets, estates, real estate, inte-
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llectual property rights, licenses); real estate affairs;
rental of real estate; consulting on financing and real
estate property investments; real estate brokerage
services; brokerage of investments in real estate
companies; real estate management services; financial consultancy for land development and equipment; consultancy and services relating to the management of real estate property of all kinds and management services; management of property (particularly by trustees), particularly securities (particularly
funds and fund securities), security deposits and real
estate; financial auditing of banks; collection operations; financial management (asset management); financial and fiscal consulting, particularly relating to
founding, buying, selling, transforming, stabilizing,
reorganization, merging, succession planning and
liquidation of companies; consultancy relating to tax
disputes; actuarial services; brokerage; services in
the fields of investment and risk management (financial services); financial services of trusts; management of trusts; financial trust management; trusteeship of money, securities, personal property and land;
establishment of trusts; financial management of
family foundations and trusts; financial sponsorship
in the fields of culture, sports, science, education,
research and development assistance; research in
fiscal matters (financial service); fundraising services; organization of collections; organization of
charitable collections; fund raising for charitable
purposes; hire-purchase financing (leasing); art appraisal; financial auditing services for companies (financial due diligence); provision of news and information in the fields of finance and monetary affairs
as well as financial information; insurance services;
financial consultancy relating to tax appraisals; consultancy relating to tax planning; financial advice
relating to tax optimization; financial advice relating
to dual taxation; information services for the other
aforesaid services in class 36, consulting services for
all the other aforesaid services in class 36.
45 – Legal services, particularly legal advice, legal
representation and litigation services for all legal
matters as well as legal expert reports; legal services
relating to company formation and registration; legal
services relating to debtor management for companies; legal representation in cases of fiscal law and
fiscal criminal law, particularly representation in law
and in relation to tax authorities; legal advice relating to fiscal law and fiscal criminal law; legal consultancy in corporate mergers and acquisitions; legal
advice and representation relating to family law
(particularly the drafting of prenuptial agreements);
legal advice and representation relating to inheritance law, particularly for drafting the provisions of
wills, the division of estates, anticipated inheritance;
legal services relating to wills; legal advice on family foundations and trusts; services for the legal auditing of companies (legal due diligence); management and exploitation of intellectual property rights

and other industrial property rights, particularly the
licensing of intellectual property rights and other
industrial property rights; registration of domain names (legal services); rental of Internet domain names; advice relating to the registration of domain
names; exploitation of intellectual property rights
and other industrial property rights by licensing (legal services); evaluation of intellectual property
rights and other intangible assets; legal research, mediation, supervision; personal and social services
rendered by others to meet the needs of individuals,
namely detective agencies, consulting in personal
development, administrative procedures (except legal representation) for third parties; lobbying services except for economic purposes; promoting the
interests of international companies and nonprofit
companies in the fields of politics, legislation and
regulations (lobbying services); security services for
the protection of property and individuals; personal
body guard services; security guard services; monitoring of alarms; security inspection services for others; information services for the other aforesaid services in class 45, consulting services for all the other
aforesaid services in class 45.
__________________________________________
(260) AM 2018 96513 A
(800) 1387803
(151) 2017 12 14
(891) 2017 12 14
(731) DE GRISOGONO SA
Chemin du Champ-des-Filles 39, CH-1228
Plan-les-Ouates, Switzerland
(540)

VORTICE
(591) Black, white
(511)
14 – Precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
__________________________________________
(260) AM 2018 96515 A
(800) 1387878
(151) 2017 11 27
(891) 2017 11 27
(731) DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
Bomonti Birahane, Sk. Unkan Ish. K:1 NO:3
Sisli Istanbul, Turkey
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511)
25 – Clothing, including underwear and outerclothing, other than special purpose protective clothing,
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namely, pyjamas, tee-shirts, shorts, capri pants, underwears, bikinis, swimsuits, bustiers, garters, pareos
(beach wrap), kimonos, underpants, undershirts,
socks, hats, sweatsuits, trousers, shirts, sweaters, coats, berets, shoes, sandals, slippers.
__________________________________________
(260) AM 2018 96516 A
(800) 1387910
(151) 2017 11 09
(891) 2017 11 09
(731) MONCIGALE
Quai de la Paix ,F-30300 BEAUCAIRE,
France
(540)

(591) Black, pink, orange and yellow
(531) 01.03.01; 01.03.15; 01.03.18; 26.01.06;
26.04.04; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.15
(526) Fruits and Wine
(511)
33 – Flavored wine-based beverages; wine-based
cocktails.
__________________________________________
(260) AM 2018 96519 A
(800) 1387916
(151) 2017 12 05
(891) 2017 12 05
(731) YIWU HONGCHUANG INVESTMENT
MANAGEMENT CO., LTD.
4/F, No.128, Shangcheng Avenue, Yiwu City
Zhejiang Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
3 – Shampoos; stain removers; polishing wax; essential oils; cosmetics; cotton sticks for cosmetic purposes; perfumes; dentifrices; incense; cosmetics for
animals.
35 – Advertising; business management consultancy; import-export agency services; sales promotion
for others; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; personnel management consultancy; systemization of in-
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formation into computer databases; accounting;
sponsorship search; relocation services for businesses.
__________________________________________
(260) AM 2018 96520 A
(800) 1387948
(151) 2017 09 21
(891) 2017 09 21
(731) Tovarishchestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostyu "ALMOL"
Krasnogvardeiskii trakt, 497, 050030 gorod
Almaty, Kazakhstan
(540)

(591) White and grey
(531) 08.01.18; 25.01.01; 25.01.25; 25.07.25
(511)
30 – Binding agents for ice cream [edible ices]; frozen yogurt [confectionery ices]; edible ices; ice cream; powders for making ice cream; sherbets [ices].
__________________________________________
(260) AM 2018 96521 A
(800) 1387958
(151) 2018 11 27
(891) 2017 11 27
(731) SHENZHEN YUNJI INTELLIGENT
TECHNOLOGY CO., LTD.
2nd Floor building A2 Silicon Valley Power
New Material Industrial Park, No.20 The rich
industrial zone, Guanlan Community, Longhua
district Shenzhen city Guangdong, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511)
9 – Smartphones; video telephones; telephone apparatus; computer programs [downloadable software];
computer game software; headphones; materials for
electricity mains [wires, cables]; batteries, electric;
chargers for electric batteries.
__________________________________________
(260) AM 2018 96526 A
(800) 1387970
(151) 2017 10 31
(891) 2017 10 31
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(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED
7-5-5 Ginza, Chuo-ku 104-0061 Tokyo, Japan
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
3 – Soaps; cosmetics; perfumery, incenses and fragrances; dentifrices; false nails; false eyelashes.
__________________________________________
(260) AM 2018 96596 A
(800) 1389545
(151) 2017 07 27
(891) 2017 07 27
(731) UAB "ATLANTIC DUTY FREE"
Mokyklos g. 1, Mokolu k., LT-68461
Marijampoles sav., Lithuania
(540)

My feelings
(591) Black, white
(511)
29 – Fish, seafood and molluscs; meat; dairy products and dairy substitutes; processed fruits, fungi
and vegetables (including nuts and pulses); birds
eggs and egg products; oils and fats; pre-packaged
dinners consisting primarily of seafood; antipasto
salads; stewed apples; eggplant paste; meals consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables,
prepared in casseroles; shepherd's pie; bisques;
stock; ox bone based broth (seolleongtang); broth
[soup]; stock cubes; caesar salad; caponata; chicharron; chile con queso; chili con carne; chop suey; dal
[prepared dish]; dairy puddings; artificial milk based
desserts; desserts made from milk products; chowder; dairy-based dips; prepared meals consisting substantially of seafood; prepared meals consisting principally of game; instant soup; fish in olive oil; fish
and chips; dips; dolmas; condensed tomatoes; steamed egg hotchpotch; stews; roast beef flavoured
extract; faggots [food]; falafel; cooked dish consisting primarily of chicken and ginseng (samgyetang);
cooked dish consisting primarily of soybean paste
and tofu (doenjang-jjigae); cooked dish consisting
primarily of rich soybean paste and tofu (cheonggukjang-jjigae); cooked dish consisting primarily of
fermented vegetables, pork and tofu (kimchi-jjigae);
cooked dish consisting primarily of stir-fried chicken
and fermented hot pepper paste (dak-galbi); cooked
dish consisting primarily of stired-fried beef and fermented soy sauce (sogalbi); prepared meals made
from meat [meat predominating]; prepared meals
made from poultry [poultry predominating]; prepared meals containing [principally] eggs; prepared
dishes consisting principally of meat; prepared meals
containing [principally] chicken; prepared meals
containing [principally] bacon; cooked meat dishes;
cooked truffles; frozen cooked fish; stock in the

form of granules; chilled dairy desserts; steamed
cakes of smashed fish and yam (hampen); fish stock;
fish crackers; fish cakes; fish jellies; fish croquettes;
steamed or toasted cakes of fish paste (kamaboko);
fish sausages; beef bouillon; broth concentrates; meatballs; prepared meat dishes; fruit desserts; chicken
salad; frozen pre-packaged entrees consisting primarily of seafood; chile rellenos; stuffed olives; bombay mix; instant stew; instant miso soup; custard
style yoghurts; yoghurt desserts; chilled meals made
from fish; potato fritters; bottled vegetables; vegetable-based entrees; vegetable stock; prepared vegetable dishes; salted nuts; gumbo; scotch eggs; corned
beef hash; prepared dishes consisting primarily of
fishcakes, vegetables, boiled eggs, and broth (oden);
frozen prepared meals consisting principally of
vegetables; chicken croquettes; chicken stock; chicken balls; legume salads; meat boiled down in soy
sauce (tsukudani meat); bologna; matzo ball soup;
powdered milk for food purposes; mixes for making
soup; mixes for making broths; vegetable soup preparations; veal stock; potato-based gnocchi; potato
fritters; mashed potato; potato salad; radish cubed
kimchi (kkakdugi); consommes; mincemeat made
from fruits; stuffed cabbage rolls; coconut shrimp;
canned pork and beans; soups; croquettes; beef jerky; sugar-coated fruits on a stick; spiced nuts; olives
stuffed with feta cheese in sunflower oil; olives
stuffed with red peppers; olives stuffed with red peppers and almonds; olives stuffed with almonds; olives stuffed with pesto in sunflower oil; omelets; breaded and fried jalapeno peppers; vegetable marrow
paste; quenelles; rhubarb in syrup; beef stew; rosti
[fried grated potato cakes]; roast chestnuts; roasted
nuts; potato-based salads; meat-based snack foods;
soy burger patties; puffed pork rind; canned soups;
extracts for soups; soup concentrates; soup pastes;
soup (preparations for making -); soup powders;
soup cubes; teriyaki chicken; frozen appetizers
consisting primarily of chicken; frozen appetizers
consisting primarily of seafood; tofu; tofu burger
patties; vegetable burgers; vegetarian sausages; clam
juice; hazelnuts, prepared; prepared snails [escargot]; tzatziki; prepared salads; preparations for
making bouillon; onion rings; stock [prepared]; soya
[prepared]; edible birds' nests; ready cooked meals
consisting wholly or substantially wholly of meat;
ready cooked meals consisting wholly or substantially wholly of game; ready cooked meals consisting wholly or substantially wholly of poultry; precooked miso soup; pre-cooked soup; pre-cooked
curry stew; pre-packaged dinners consisting primarily of game; cooked meals consisting principally of
fish; chilled foods consisting predominately of fish;
prepared meals consisting primarily of meat substitutes; white pudding; sausages in batter; spicy beef
broth (yukgaejang).
30 – Coffee, tea, edible salt, seasonings, spices,
flavourings for beverages other than essential oils;
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sugar, sweeteners (natural -), pineapple fritters; flavoured popcorn; banana fritters; baozi [stuffed
buns]; flaky pastry containing ham; pretzels; brioches; bean jam buns; frankfurter sandwiches; burritos;
chalupas; cheeseburgers [sandwiches]; chimichanga;
chinese steamed dumplings (shumai, cooked); crackers flavoured with cheese; enchiladas; pastries
consisting of vegetables and fish; rice-based prepared meals; prepared meals in the form of pizzas;
prepared meals containing [principally] pasta; pies
containing meat; meat pies; fresh pizza; fresh sausage rolls; egg rolls; spring rolls; prawn crackers;
fried corn; chilled pizzas; frozen pastry stuffed with
meat; frozen pastry stuffed with vegetables; pasta
containing stuffings; chinese stuffed dumplings
(gyoza, cooked); filled bread rolls; vegetable pies;
rice based dishes; meals consisting primarily of pasta; corn kernels being toasted; toasted sandwiches;
toasted cheese sandwich; toasted cheese sandwich
with ham; gimbap [korean rice dish]; mincemeat
pies; flapjacks; hamburgers being cooked and contained in a bread roll; hamburgers contained in bread
rolls; hot sausage and ketchup in cut open bread
rolls; millet cakes; hot dog sandwiches; jiaozi [stuffed dumplings]; shrimp dumplings; preserved pizzas; korean-style pasta soup [sujebi]; stir-fried noodles with vegetables (japchae); cheese curls [snacks];
macaroni with cheese; pumpkin porridge (hobakjuk); lasagne; macaroni salad; microwave popcorn;
sandwiches containing fish fillet; sandwiches containing meat; steamed buns stuffed with minced meat
(niku-manjuh); ready-made dishes containing pasta;
noodle-based prepared meals; canned pasta foods;
pasta salad; okonomiyaki [japanese savory pancakes]; pasta dishes; pastries consisting of vegetables
and meat; pastries consisting of vegetables and poultry; pies containing fish; pies containing poultry;
pies containing vegetables; pies containing game;
stir-fried rice; savory pastries; prepared pizza meals;
pizza; pot pies; popcorn; quiches; ramen [japanese
noodle-based dish]; ravioli; prepared ravioli; bibimbap [rice mixed with vegetables and beef]; prepared
rice dishes; rice salad; risotto; salted tarts; samosas;
sandwiches; sandwiches containing fish; sandwiches
containing chicken; sandwiches containing minced
beef; sandwiches containing salad; pork pies; spaghetti and meatballs; canned spaghetti in tomato sauce; meals consisting primarily of rice; pre-packaged
lunches consisting primarily of rice, and also including meat, fish or vegetables; prepared meals
containing [principally] rice; poultry and game meat
pies; sausage rolls; prepared foodstuffs in the form
of sauces; pasta-based prepared meals.
32 – Beer and beer-based beverages; non-alcoholic
beverages; preparations for making beverages.
33 – Alcoholic beverages (except beer); preparations
for making alcoholic beverages.
__________________________________________

92

(260) AM 2018 96597 A
(800) 1389609
(151) 2017 10 13
(891) 2017 10 13
(731) EDESMA SOCIETE ANONYME
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL-FOOD
PRODUCTION AND TRADING trading as
EDESMA S.A.
Industrial Area Sindos A5, GR-570 22
Thessaloniki, Greece
(540)

(591) Light green, red and white. The phrase
"edesma" in white lettering with red
backround and oval outline
(531) 26.04.04; 26.04.06; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(511)
29 – Meat; fish; fish, preserved; fish, not live; fish
mousses; fish paste; processed seafood; seafood, not
live; charcuterie; cured meat; meat preserved; processed meat; sausages; meat paste; meat-based spreads; vegetable salads; vegetable-based spreads; eggplant paste; vegetable marrow paste; cheese spreads;
hummus; antipasto salads; fish paste; bean dips;
garlic-based spreads; fish roe, prepared; tzatziki.
30 – Mustard; sauces [condiments]; mayonnaise.
31 – Vegetables, fresh; vegetables marrows, fresh.
__________________________________________
(260) AM 2018 96599 A
(800) 1389618
(151) 2017 09 08
(891) 2017 09 08
(731) ANTON LEONIDOVYCH GLADCHENKO
vul. Velozavodska, 30 A, kv. 137, Kharkiv
61176, Ukraine
(540)

(591) Black, white
(531) 03.13.01; 27.03.03
(511)
5 – Absorbent cotton; acaricides; acetates for pharmaceutical purposes; acids for pharmaceutical purposes; aconitine; adhesive plasters; adhesives for
dentures; adhesive tapes for medical purposes; adjuvants for medical purposes; air purifying preparations; albuminous foodstuffs for medical purposes;
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albuminous preparations for medical purposes; alcohol for pharmaceutical purposes; aldehydes for pharmaceutical purposes; algicides; alginates for pharmaceutical purposes; alkaline iodides for pharmaceutical purposes; alkaloids for medical purposes;
alloys of precious metals for dental purposes; almond milk for pharmaceutical purposes; aloe vera
preparations for pharmaceutical purposes; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; amino acids
for medical purposes; amino acids for veterinary
purposes; anaesthetics; analgesics; angostura bark
for medical purposes; animal washes [insecticides];
antibiotics; anticryptogamic preparations; antiparasitic collars for animals; antiparasitic preparations;
antiseptic cotton; antiseptics; anti-uric preparations;
appetite suppressants for medical purposes; aseptic
cotton; asthmatic tea; bacterial poisons; bacterial
preparations for medical and veterinary use; bacteriological preparations for medical and veterinary
use; balms for medical purposes; balsamic preparations for medical purposes; bandages for dressings;
barks for pharmaceutical purposes; bath preparations
for medical purposes; bath salts for medical purposes; belts for sanitary napkins [towels]; bicarbonate
of soda for pharmaceutical purposes; biocides; biological preparations for medical purposes; biological
preparations for veterinary purposes; bismuth preparations for pharmaceutical purposes; bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes; blood for medical
purposes; blood plasma; bone cement for surgical
and orthopaedic purposes; breast-nursing pads; bromine for pharmaceutical purposes; bronchodilating
preparations; bunion pads; by-products of the processing of cereals for dietetic or medical purposes;
cachets for pharmaceutical purposes; cachou for
pharmaceutical purposes; calomel [fungicide]; camphor for medical purposes; camphor oil for medical
purposes; candy for medical purposes; candy,
medicated; capsules for medicines; carbolineum
[parasiticide]; 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 pharmaceutical
purposes; cellulose ethers for pharmaceutical purposes; cement for animal hooves; charcoal for pharmaceutical purposes; chemical conductors for electrocardiograph electrodes; chemical contraceptives;
chemical preparations for medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical purposes; chemical preparations for the diagnosis of pregnancy;
chemical preparations for treating phylloxera; chemical preparations for veterinary purposes; chemical
preparations to treat mildew; chemical preparations
to treat wheat blight [smut]; chemical reagents for
medical or veterinary purposes; chemico-pharmaceutical preparations; chewing gum for medical purposes; chilblain preparations; chinoline for medical
purposes; chloroform; cocaine; cod liver oil; collodion for pharmaceutical purposes; compresses; condu-

rango bark for medical purposes; contact lens cleaning preparations; corn remedies; corn rings for the
feet; cotton for medical purposes; cream of tartar for
pharmaceutical purposes; creosote for pharmaceutical purposes; croton bark; cultures of microorganisms for medical or veterinary use; curare; decoctions for pharmaceutical purposes; dental abrasives;
dental amalgams; dental amalgams of gold; dental
cements; dental impression materials; dental lacquer;
dental mastics; deodorants, other than for human
beings or for animals; depuratives; detergents for
medical purposes; diabetic bread adapted for medical use; diagnostic preparations for medical purposes; diapers for incontinents; diastase for medical
purposes; dietetic beverages adapted for medical
purposes; dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; digestives for pharmaceutical purposes; digitalin; dill
oil for medical purposes; disinfectants for chemical
toilets; disinfectants for hygiene purposes; disinfectant soap; dog washes [insecticides]; dressings, medical; elixirs [pharmaceutical preparations]; enzyme
preparations for medical purposes; enzyme preparations for veterinary purposes; enzymes for medical
purposes; enzymes for veterinary purposes; ergot for
pharmaceutical purposes; esters for pharmaceutical
purposes; ethers for pharmaceutical purposes; eucalyptol for pharmaceutical purposes; eucalyptus for
pharmaceutical purposes; extracts of hops for pharmaceutical purposes; eyepatches for medical purposes; febrifuges; fennel, for medical purposes; ferments for pharmaceutical purposes; first-aid boxes,
filled; fish meal for pharmaceutical purposes; flour
for pharmaceutical purposes; flowers of sulfur for
pharmaceutical purposes; fly catching paper; fly destroying preparations; fly glue; food for babies; formic aldehyde for pharmaceutical purposes; frostbite
salve for pharmaceutical purposes; fumigating
sticks; fumigation preparations for medical purposes; fungicides; gallic acid for pharmaceutical purposes; gamboge for medical purposes; gases for medical purposes; gauze for dressings; gelatine for medical purposes; gentian for pharmaceutical purposes;
germicides; glucose for medical purposes; glycerine
for medical purposes; glycerophosphates; greases for
medical purposes; greases for veterinary purposes;
guaiacol for pharmaceutical purposes; gum for medical purposes; gurjun [gurjon, gurjan] balsam for
medical purposes; hematogen; hemoglobin; hemorrhoid preparations; hemostatic pencils; herbal teas for
medicinal purposes; herbicides; hormones for medical purposes; hydrastine; hydrastinine; hydrated
chloral for pharmaceutical purposes; hydrogen peroxide for medical purposes; immunostimulants; infant
formula; insecticidal animal shampoo; insecticidal
veterinary washes; insecticides; insect repellent incense; insect repellents; iodides for pharmaceutical
purposes; iodine for pharmaceutical purposes; iodoform; Irish moss for medical purposes; isotopes for
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medical purposes; jalap; jujube, medicated; lacteal
flour for babies; lactose for pharmaceutical purposes; larvae exterminating preparations; laxatives;
lead water; lecithin for medical purposes; leeches for
medical purposes; lime-based pharmaceutical preparations; liniments; linseed for pharmaceutical purposes; linseed meal for pharmaceutical purposes; lint
for medical purposes; liquorice for pharmaceutical
purposes; lotions for pharmaceutical purposes; lotions for veterinary purposes; lupulin for pharmaceutical purposes; magnesia for pharmaceutical purposes; malted milk beverages for medical purposes;
malt for pharmaceutical purposes; mangrove bark
for pharmaceutical purposes; media for bacteriological cultures; medical preparations for slimming
purposes; medicated eye-washes; medicated shampoos for pets; medicinal alcohol; medicinal drinks;
medicinal hair growth preparations; medicinal herbs;
medicinal infusions; medicinal mud; medicinal oils;
medicinal roots; medicinal tea; medicine cases, portable, filled; medicines for alleviating constipation;
medicines for dental purposes; medicines for human
purposes; medicines for veterinary purposes; melissa
water for pharmaceutical purposes; menthol; mercurial ointments; milk ferments for pharmaceutical
purposes; milking grease; mineral food supplements;
mineral water salts; mineral waters for medical purposes; mint for pharmaceutical purposes; molding
wax for dentists; moleskin for medical purposes;
mothproofing paper; mothproofing preparations;
mouthwashes for medical purposes; mud for baths;
mustard for pharmaceutical purposes; mustard oil for
medical purposes; mustard plasters; myrobalan bark
for pharmaceutical purposes; narcotics; nervines;
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; pectin for pharmaceutical
purposes; pepsins for pharmaceutical purposes;
peptones for pharmaceutical purposes; pesticides;
petroleum jelly for medical purposes; pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for
skin care; pharmaceutical preparations for treating
dandruff; pharmaceutical preparations for treating
sunburn; pharmaceuticals; phenol for pharmaceutical
purposes; phosphates for pharmaceutical purposes;
plant extracts for pharmaceutical purposes; poisons;
pomades for medical purposes; porcelain for dental
prostheses; potassium salts for medical purposes;
poultices; powdered milk for babies; powder of cantharides; preparations for callouses; preparations for
destroying dry rot fungus; preparations for destroying mice; preparations for destroying noxious animals; preparations for the treatment of burns; preparations of microorganisms for medical or veterinary
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use; preparations of trace elements for human and
animal use; preparations to facilitate teething; propolis for pharmaceutical purposes; purgatives; pyrethrum powder; quassia for medical purposes; quebracho for medical purposes; quinine for medical
purposes; quinquina for medical purposes; radioactive substances for medical purposes; radiological
contrast substances for medical purposes; radium for
medical purposes; rat poison; remedies for foot
perspiration; remedies for perspiration; repellents for
dogs; rhubarb roots for pharmaceutical purposes; royal jelly for pharmaceutical purposes; rubber for
dental purposes; salts for medical purposes; salts for
mineral water baths; sanitary pads; sanitary panties;
sanitary tampons; sanitary towels; sarsaparilla for
medical purposes; scapulars for surgical purposes;
sea water for medicinal bathing; sedatives; semen
for artificial insemination; serotherapeutic medicines; serums; siccatives [drying agents] for medical
purposes; slug exterminating preparations; smelling
salts; smoking herbs for medical purposes; sodium
salts for medical purposes; soil-sterilising preparations; solutions for contact lenses; solvents for removing adhesive plasters; soporifics; starch for dietetic or pharmaceutical purposes; sterilising preparations; steroids; stick liquorice for pharmaceutical
purposes; strychnine; styptic preparations; sugar for
medical purposes; sulfur sticks [disinfectants]; sunburn ointments; suppositories; surgical dressings;
surgical implants comprised of living tissues; syrups
for pharmaceutical purposes; tartar for pharmaceutical purposes; teeth filling material; therapeutic preparations for the bath; thermal water; thymol for
pharmaceutical purposes; tincture of iodine; tinctures for medical purposes; tissues impregnated with
pharmaceutical lotions; tobacco extracts [insecticides]; tobacco-free cigarettes for medical purposes;
tonics [medicines]; turpentine for pharmaceutical
purposes; vaccines; vaginal washes for medical purposes; vermifuges; vermin destroying preparations;
vesicants; veterinary preparations; vine disease treating chemicals; vitamin preparations; vulnerary sponges; wadding for medical purposes; wart pencils;
yeast for pharmaceutical purposes.
__________________________________________
(260) AM 2018 96602 A
(800) 1389647
(151) 2017 11 27
(891) 2017 11 27
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang
District, Shenzhen, China
(540)

(591) Black, white
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(511)
9 – Downloadable software for operating, recording,
controlling, monitoring and moving robotic systems
and devices; software for robot systems; electric
monitoring apparatus; electric installations for the
remote control of industrial operations; remote control apparatus; audiovisual teaching apparatus; teaching apparatus; black boxes (data recorders); interactive touch screen terminals; humanoid robots with
artificial intelligence; electronic sheet music, downloadable; smart rings; recorded computer programmes (programs); protective films adapted for smartphones; audio interfaces; electric and electronic effects units for musical instruments; equalizers (audio
apparatus); virtual reality headsets; automobile data
recorders; set-top boxes; headphones; digital weather stations; biochips; infrared detectors; electronic
key fobs being remote control apparatus; charging
stations for electric vehicles; batteries for electronic
cigarettes; security tokens (encryption devices);
downloadable mobile phone software applications;
fingerprint identifiers; human face recognition devices; scales with body mass analyzers; baby scales;
bathroom scales; thermal imaging cameras; subwoofers; audio mixers; needles for surveying compasses; pressure indicators; thermo-hygrometers; safety
restraints, other than for vehicle seats and sports
equipment; respiratory masks, other than for artificial respiration; electronic access control systems for
interlocking doors.
__________________________________________
(260) AM 2018 96603 A
(800) 1389652
(151) 2017 11 30
(891) 2017 11 30
(731) WORLD TRIATHLON CORPORATION
3407 W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd,
Suite 100, Tampa FL 33607, USA
(540)

IRONMAN
(591) Black, white
(511)
25 – Clothing for men, women and youths namely,
shirts, shorts, jackets, swimwear, socks, gloves, hats,
headbands, wristbands and wetsuits, marketed in association with contests consisting of running, biking
and swimming; clothing for men, women and
youths, namely, pants, t-shirts, caps in the nature of
headwear, bicycling shorts, hoodies, outerwear in
the nature of fleece pullovers, jackets and gloves,
footwear, insoles, heel inserts, clothing belts, athletic
sleeves, underwear, bras, sweaters, robes, sweat
shirts, visors in the nature of headwear marketed in
association with contests involving running, swimming and biking.
41 – Entertainment services, namely, organization
and presentation of sporting events consisting running, swimming and cycling competitions.
__________________________________________

(260) AM 2018 96604 A
(800) 1389705
(151) 2017 12 29
(891) 2017 12 29
(731) GN TOBACCO Sweden AB
Box 537, SE-175 26 Järfälla, Sweden
(540)

(591) Black, white
(511)
34 – Tobacco; tobacco products; cigarillos; smokers'
articles; matches; snuff and snuff boxes.
__________________________________________
(260) AM 2018 96652 A
(800) 1390160
(151) 2017 11 29
(891) 2027 11 29
(731) AQUASTRONG (SHANGHAI)
INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.
Rm 133, Building 5 (South), No.3131
Jinshajiang Road, Jiading District Shanghai,
China
(540)

(591) Black and white
(531) 01.15.15; 02.09.15; 27.05.17
(511)
7 – Alternators; engines for boats; motors for boats;
pumps [machines]; vacuum pumps [machines]; compressed air pumps; fuel dispensing pumps for service
stations; hydraulic valve actuators; oil pumps for
land vehicle engines.
__________________________________________
(260) AM 2018 96664 A
(800) 1390383
(151) 2017 11 29
(891) 2017 11 29
(731) YIWU LEWANG STATIONERY CO., LTD.
(Located inside Yiwu Xiao Xin Accessories
Factory), No.22 Ganlin Road, Yiting Town,
Yiwu City Zhejiang Province, China
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.17
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(511)
16 – Note books; printed matter; stationery; document files [stationery]; writing instruments; drawing
pens; marking pens [stationery]; pencils.
__________________________________________
(260) AM 2018 96677 A
(800) 1390727
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) SAINT-GOBAIN CORNING
AUTOMOTIVE GLAZING
Immeuble Bayard, 8 rue Clément Bayard,
F-60200 COMPIÈGNE, France
(540)
(591) Black, white
(511)
12 – Glazing for vehicles, in particular: windshields,
rear windows, side windows, roof glazing, rear quarter panels; all the aforesaid goods for land, rail, sea
and air vehicles.

(891) 2018 02 05
(731) BIOFARMA
50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX,
France
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical products excluding the ones for
the treatment of liver problems.
__________________________________________
(260) AM 2018 96683 A
(800) 903358
(151) 2006 08 16
(891) 2018 01 16
(731) B.F.C. S.R.L.
Via Martiri Delle Foibe n. 15, I-31015
SCOMIGO DI CONEGLIANO (TV), Italy
(540)

21 – Unworked and semi-worked glass (excluding
building glass); glass for vehicle windows; glass incorporating thin electrical conductors other than for
construction; thin and extra thin glass other than for
construction; laminated glass other than for construction.
37 – Installation, replacement, repair and customization of glazing for vehicles; installation of sunroofs
for vehicles; all the aforesaid goods for land, rail, sea
and air vehicles.
__________________________________________
(260) AM 2018 96681 A
(800) 726176
(151) 1999 12 09
(891) 2018 01 19
(731) EDELMANN GMBH
Steinheimer Str. 45, 89518 Heidenheim,
Germany
(540)

9 – Measuring devices, automatic vending machines.
11 – Electric coffee machines, espresso and cappuccino machines, automatic coffee machines and their
accessories included in this class, electric coffee
filters, ice cube makers.
__________________________________________

EDELMANN
(591) Black, white
(511)
7 – Machines for the packaging industry, filling machines and capping machines.
16 – Paper, cardboard, stationery and goods of cardboard (included in this class), packaging of paper,
cardboard and light corrugated cardboard, also
sealed or combined with plastic and/or metallised
sheets.
__________________________________________
(260) AM 2018 96682 A
(800) 761257
(151) 2001 06 28
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(591) Black, white
(531) 26.11.12; 27.05.17; 27.05.23
(511)
7 – Electric coffee grinders, dishwashers for plates
and glasses.

(260) AM 2018 96684 A
(800) 985322
(151) 2008 10 17
(891) 2017 12 11
(731) PARFUM FRANCIS KURKDJIAN
41 rue Etienne Marcel, F-75001 PARIS,
France
(540)

FRANCIS KURKDJIAN
(591) Black, white
(511)
4 – Candles and wicks for lighting, perfumed candles.
__________________________________________
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(260) AM 2018 96685 A
(800) 1076165
(151) 2010 12 03
(891) 2017 10 31
(731) "GRAND TOBACCO" LLC
Shahamiryanneri street 22, 0061 Yerevan,
Armenia
(540)

Des Sanayi Sitesi 107 Sk. B:14, Blok No:2,
Umraniye Istanbul, Turkey
(540)

(591) Red and blue (saxe).
(531) 01.01.01; 01.01.02; 01.01.10; 26.11.12;
27.05.17; 27.05.23; 29.01.12
(511)
11 – Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
__________________________________________

(591) Blue, white, red, black and silver
(531) 19.03.24; 24.01.09; 24.01.15; 25.01.01;
29.01.14
(526) GOLDEN FLAME and AMERICAN
BLEND
(511)
34 – Tobacco; smokers' articles; matches.
__________________________________________
(260) AM 2018 96687 A
(800) 1182147
(151) 2013 08 05
(891) 2017 12 20
(731) MAKYAJ KOZMETIK INSAAT SANAYI
VE TICARET LIMITED SIRKETI
Hadımköy Bağlantı Yolu Akçaburgaz Mah.
No:140, Esenyurt ISTANBUL, Turkey
(540)

(591) Black, white
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
__________________________________________
(260) AM 2018 96688 A
(800) 1203331
(151) 2014 01 16
(891) 2017 10 09
(731) EKIN ENDUSTRIYEL ISITMA SOGUTMA
SAN. VE TIC. LTD. STI.

(260) AM 2018 96794 A
(800) 1298811
(151) 2015 11 30
(891) 2018 01 22
(731) CHINA XD ELECTRIC CO.,LTD.
Building A, No.7, Tangxing Road, Xi'an,
710075 Shaanxi, China
(540)

(591) Black, white
(531) 01.15.03; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.23
(511)
9 – Converters, electric; high and low voltage switch
boards; power switches; electric reactors; on load tap
changer (switches, electric); off circuit tap changer
(switches, electric); control cabinet, electric, for electrical control and signal input and output; gas
insulated metal enclosed switchgear used for highvoltage power system (electric); electric transformers; circuit breakers; semi-metal enclosed composite apparatus used for high-voltage power system
(electrical switching equipment); air insulated open
composite apparatus used for power system (electrical switching equipment); regulating apparatus,
electric; current rectifiers; power plant DC systems
consisting of large battery chargers and dischargers
and DC operating power supplies; rectifier device
for chemical electrolysis (high-power DC power
supply with rectification); semi-conductor devices;
current converters; industrial power supplies (DC
power); high voltage direct current transmission converter valve for transferring electric energy; static
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dynamic reactive power compensation device used
for transferring power, enhancing power of industrial power grid and improving voltage fluctuation;
power compensation device used for transferring
power, enhancing power of industrial power grid and
suppressing harmonic wave; reactive power compensation device for improving power grid capacity
of power system; compensation sets for improving
power grid capacity of power system; filter sets for
filtering harmonic wave of power system; filters;
capacitors; lightning conductors [rods]; fuses; surveying apparatus and instruments; wires, electric; cables, electric; electric power converters; navigational
instruments; coolers for transformers; radiators for
transformers; sensors; power chargers for industrial
purposes; electric installations for the remote control
of industrial operations.
17 – Electrical insulators made of ceramic materials;
insulating materials; insulating materials; insulating
paint; insulating fabrics; mica, raw or partly processed; insulators; insulating tape; insulating paper;
insulating coatings; condenser-type terminal (terms
too vague in the opinion of the International Bureau
– Rule 13(2)(b) of the Common Regulations).
__________________________________________
(260) AM 2018 96795 A
(800) 1325706
(151) 2015 10 21
(891) 2018 02 15
(731) VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM
ŞİRKETİ
Hürriyet Caddesi No:474 Aliağa, İzmir,
Turkey
(540)

(591) Blue, white
(531) 26.01.02; 26.01.24; 27.05.24; 29.01.12
(511)
3 – Bleaching and cleaning preparations, detergents
other than for use in manufacturing operations and
for medical purposes, laundry bleach, fabric softeners for laundry use, stain removers, dishwasher detergents; perfumery; cosmetics; fragrances; deodorants for personal use and animals; soaps; dental care
preparations: dentifrices, denture polishes, tooth
whitening preparations, mouth washes, not for medical purposes; abrasive preparations; emery cloth;
sandpaper; pumice stone; abrasive pastes; polishing
preparations for leather, vinyl, metal and wood, polishes and creams for leather, vinyl, metal and wood,
wax for polishing.
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5 – Dietary supplements for pharmaceutical and veterinary purposes; dietary supplements; nutritional
supplements; medical preparations for slimming
purposes; food for babies; herbs and herbal beverages adapted for medicinal purposes; dental preparations and articles: teeth filling material, dental
impression material, dental adhesives and material
for repairing teeth; sanitary preparations for medical
use; hygienic pads; hygienic tampons; plasters; materials for dressings; diapers, including those made
of paper and textiles; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; deodorants, other
than for human beings or for animals; air deodorising preparations; disinfectants; antiseptics; detergents for medical purposes.
16 – Paper and cardboard; paper and cardboard for
packaging and wrapping purposes, cardboard boxes;
paper towels; toilet paper; paper napkins; plastic
materials for packaging and wrapping purposes;
printing blocks and types; bookbinding material;
printed publications; printed matter; books, magazines, newspapers, bill books, printed dispatch notes,
printed vouchers, calendars; posters; photographs
[printed]; paintings; stickers [stationery]; postage
stamps; office requisites; paint rollers and paintbrushes for painting; rosaries.
__________________________________________
(260) AM 2018 96822 A
(800) 1391363
(151) 2017 07 25
(891) 2017 07 25
(731) SATELLITE INNOVATION LIMITED
LIABILITY COMPANY
Shosse Kosmonavtov St, 111/27 Office 301
RU-614066 Perm, Russian Federation
(540)

(591) Black, white and orange.
(531) 26.01.10; 26.01.24; 26.03.23; 27.05.17;
29.01.13
(511)
9 – High-frequency apparatus; testing apparatus not
for medical purposes; remote control apparatus; electro-dynamic apparatus for the remote control of
signals; monitoring apparatus, electric; sound recording apparatus; computer memory devices; camcorders; video baby monitors; viewfinders, photographic; detectors; measures; interfaces for computers;
computers; laptop computers; tablet computers; notebook computers; microprocessors; modems; monitors [computer hardware]; monitors [computer programs]; computer software, recorded; computer apparatus; wafers for integrated circuits; distance recor-
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ding apparatus; distance measuring apparatus; speed
measuring apparatus [photography]; time recording
apparatus; measuring apparatus; measuring devices,
electric; observation instruments; computer software
applications, downloadable; computer programmes
[programs], recorded; computer game software; computer programs [downloadable software]; computer operating programs, recorded; processors [central
processing units]; integrated circuits; baby monitors;
video recorders; sound reproduction apparatus; tape
recorders; data processing apparatus; couplers [data
processing equipment]; anti-theft warning apparatus;
computer peripheral devices; readers [data processing equipment]; chips [integrated circuits].
42 – Computer system analysis; installation of computer software; research and development of new
products for others; calibration [measuring]; computer security consultancy; information technology
[IT] consultancy; consultancy in the design and
development of computer hardware; internet security
consultancy; computer software consultancy; data
security consultancy; updating of computer software; monitoring of computer 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]; maintenance of computer software;
providing information on computer technology and
programming via a web site; computer system design; rental of web servers; computer rental; rental of
computer software; server hosting; duplication of
computer programs; computer software design; computer programming; outsource service providers in
the field of information technology; off-site data
backup; computer technology consultancy; telecommunications technology consultancy; cloud computing; data encryption services; electronic data storage.
__________________________________________
(260) AM 2018 96823 A
(800) 1391364
(151) 2017 09 12
(891) 2017 09 12
(731) APPLE INC.
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,
USA
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(526) STORE
(511)
35 – Retail store services featuring electronic publications, for use with proprietary software, provided
via the Internet and other communications networks;
retail store services featuring electronic publications
for use with proprietary software on handheld mo-

bile digital electronic devices and other consumer
electronics.
42 – Providing an Internet website portal featuring
technology that allows Internet users to preview and
download electronic publications, for use with proprietary software, on a wide range of topics of general interest (term considered too vague by the International Bureau – Rule 13.2.b of the Common Regulations).
__________________________________________
(260) AM 2018 96829 A
(800) 1391995
(151) 2017 11 10
(891) 2017 11 10
(731) Limited Liability Company Wine and Brandy
Factory "ALLIANCE-1892"
Gogolya St., 9 A, Chernyakhovsk RU-238150
Kaliningrad region, Russian Federation
(540)

(591) Brown, golden, yellow, beige, white and light
brown
(531) 19.01.05; 19.01.07; 25.01.05; 25.01.19;
26.01.06; 28.05; 29.01.13
(511)
32 – Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages; aperitifs, non-alcoholic; lithia water; seltzer
water; soda water; waters [beverages]; mineral water
[beverages]; table waters; kvass [non-alcoholic beverage]; cocktails, non-alcoholic; beer-based cocktails; lemonades; isotonic beverages; non-alcoholic
honey-based beverages; rice-based beverages, other
than milk substitutes; soya-based beverages, other
than milk substitutes; aloe vera drinks, non-alcoholic; whey beverages; protein-enriched sports beverages; soft drinks; non-alcoholic beverages flavoured with coffee; non-alcoholic beverages flavoured
with tea; fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; ginger
beer; malt beer; powders for effervescing beverages;
sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; syrups for
lemonade; syrups for beverages; smoothies; tomato
juice [beverage]; cider, non-alcoholic; vegetable
juices [beverages]; preparations for making aerated
water; preparations for making liqueurs; preparations for making mineral water; must; grape must,
unfermented; beer wort; malt wort; pastilles for
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effervescing beverages; sherbets [beverages]; nonalcoholic fruit extracts; extracts of hops for making
beer; essences for making beverages.
33 – Alcoholic beverages (except beers); aperitifs;
arak; baijiu [Chinese distilled alcoholic beverage];
brandy; wine; piquette; whisky; vodka; anisette
[liqueur]; kirsch; gin; digesters [liqueurs and spirits];
cocktails; curacao; anise [liqueur]; liqueurs; premixed alcoholic beverages, other than beer-based;
alcoholic beverages, except beer; alcoholic beverages containing fruit; spirits [beverages]; distilled beverages; mead [hydromel]; peppermint liqueurs;
bitters; nira [sugarcane-based alcoholic beverage];
rum; sake; perry; cider; rice alcohol; alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; alcoholic essences.
__________________________________________
(260) AM 2018 96874 A
(800) 1392475
(151) 2017 02 08
(891) 2017 02 06
(731) VALIO LTD
Meijeritie 6, FI-00370 Helsinki, Finland
(540)

GRAN REGALE
(591) Black, white
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk
products; oils and fats for food; cheese.
__________________________________________
(260) AM 2018 96953 A
(800) 1393311
(151) 2017 12 21
(891) 2017 12 21
(731) APPLE INC.
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 ,
USA
(540)

(591) Black and white
(531) 02.01.08; 02.01.23; 02.03.01; 02.03.05;
02.03.23; 26.01.14; 26.04.02; 26.04.04;
26.04.10; 26.04.24; 27.05.24
(526) CONNECT TO
(511)
9 – Computer software, including computer software
in the field of health, fitness, exercise, and wellness.
10 – Health, fitness, exercise, and wellness sensors,
monitors and displays; medical apparatus and devices.
100

28 – Fitness and exercise machines and equipment;
body-building apparatus.
__________________________________________
(260) AM 2018 96957 A
(800) 1393412
(151) 2017 10 31
(891) 2017 10 31
(731) Aktsionernoe obshchestvo "SLAVYANKA
PLUS"
ul. 1-y Konnoy Armii, 65, Belgorodskaya
obl. RU-309506 g. Stariy Oskol, Russian
Federation
(540)

(591) Yellow, light yellow, black, brown, dark red,
red, white and gray
(531) 05.07.06; 19.03.24; 25.07.01; 28.05; 29.01.13
(511)
30 – Seaweed [condiment]; pasta; almond paste; aniseed; star aniseed; confectionery for decorating Christmas trees; infusions, not medicinal; coffee flavourings; coffee flavorings; aromatic preparations for
food; seasonings; unleavened bread; salt for preserving foodstuffs; rusks; cookies; biscuits; malt
biscuits; sweetmeats [candy]; waffles; buns; cocoa;
coffee; unroasted coffee; vegetal preparations for use
as coffee substitutes; cakes; cinnamon [spice]; capers; caramels [candy]; curry [spice]; cereal preparations; chewing gum; chicory [coffee substitute]; tea;
chocolate; marzipan; cloves [spice]; condiments; confectionery; sugar confectionery; corn flakes; maize
flakes; popcorn; preparations for stiffening whipped
cream; ice cream; pancakes; essences for foodstuffs,
except etheric essences and essential oils; cooking
salt; thickening agents for cooking foodstuffs; turmeric; natural sweeteners; spices; gingerbread; allspice; flour; meal; bean meal; corn flour; corn meal;
maize flour; maize meal; mustard meal; barley meal;
soya flour; wheat flour; starch for food; ferments for
pastes; fondants [confectionery]; petits fours [cakes];
sugar; flavorings [flavourings], other than essential
oils, for cakes; flavorings, other than essential oils,
for cakes; flavourings, other than essential oils, for
cakes; cake powder; cake dough; cake batter; ginger
[spice]; binding agents for ice cream; ice, natural or
artificial; ice for refreshment; glucose for culinary
purposes; gluten prepared as foodstuff; groats for
human food; vinegar; ketchup [sauce]; cocoa beverages with milk; coffee beverages with milk; chocolate beverages with milk; leaven; yeast; sausage
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binding materials; macaroons [pastry]; macaroni;
corn, milled; maize, milled; corn, roasted; maize,
roasted; bread; maltose; molasses for food; golden
syrup; mint for confectionery; honey; husked barley;
mustard; nutmegs; noodles; ribbon vermicelli; pies;
crushed barley; sandwiches; pastilles [confectionery]; lozenges [confectionery]; pastries; petit-beurre
biscuits; bread rolls; peppers [seasonings]; pizzas;
pepper; potato flour; puddings; pralines; ravioli; liquorice [confectionery]; rice; saffron [seasoning];
sago; sauces [condiments]; celery salt; semolina;
sherbets [ices]; sorbets [ices]; spaghetti; tapioca;
tapioca flour; tarts; vanilla flavourings for culinary
purposes; vanilla flavorings for culinary purposes;
vanillin [vanilla substitute]; vermicelli [noodles];
meat pies; meat tenderizers for household purposes;
edible ices; powders for making ice cream; almond
confectionery; peanut confectionery; food flavorings, other than essential oils; food flavourings,
other than essential oils; flavourings, other than
essential oils, for beverages; flavorings, other than
essential oils, for beverages; crushed oats; husked
oats; oat-based food; oat flakes; oatmeal; stick liquorice [confectionery]; beer vinegar; coffee-based
beverages; cocoa-based beverages; chocolate-based
beverages; artificial coffee; candy; chips [cereal products]; chow-chow [condiment]; couscous [semolina]; malt extract for food; malt for human consumption; propolis; bee glue; relish [condiment]; royal
jelly; sea water for cooking; sushi; tomato sauce;
mayonnaise; crackers; custard; fruit jellies [confectionery]; muesli; rice cakes; soya sauce; frozen yogurt [confectionery ices]; frozen yoghurt [confectionery ices]; chutneys [condiments]; spring rolls;
tacos; tortillas; iced tea; tea-based beverages;
dressings for salad; breadcrumbs; tabbouleh; halvah;
quiches; meat gravies; miso [condiment]; soya bean
paste [condiment]; cereal-based snack food; ricebased snack food; hominy; hominy grits; baking
powder; baking soda [bicarbonate of soda for cooking purposes]; bicarbonate of soda for cooking
purposes [baking soda]; garden herbs, preserved
[seasonings]; noodle-based prepared meals; cake
frosting [icing]; chocolate mousses; dessert mousses
[confectionery]; fruit coulis [sauces]; marinades;
cheeseburgers [sandwiches]; pesto [sauce]; ham
glaze; linseed for culinary purposes [seasoning];
flaxseed for culinary purposes [seasoning]; wheat
germ for human consumption; high-protein cereal
bars; cream of tartar for culinary purposes; gluten
additives for culinary purposes; pasta sauce; cereal
bars; palm sugar; dough; flowers or leaves for use as
tea substitutes; pastry dough; vareniki [stuffed dumplings]; pelmeni [dumplings stuffed with meat]; chocolate decorations for cakes; candy decorations for
cakes; chocolate-coated nuts; rice pudding; nut flours; minced garlic [condiment]; baozi [stuffed buns];
rice pulp for culinary purposes; jiaozi [stuffed dumplings]; ramen [Japanese noodle-based dish]; okono-

miyaki [Japanese savoury pancakes]; okonomiyaki
[Japanese savory pancakes]; batter mixes for okonomiyaki [Japanese savoury pancakes]; batter mixes
for okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; burritos; gimbap [Korean rice dish]; edible paper; edible
rice paper.
__________________________________________
(260) AM 2018 96958 A
(800) 1393420
(151) 2017 11 24
(891) 2017 11 24
(731) BALTIC CH OÜ
Mustamäe tee 24 EE-10621 Tallinn, Estonia
(540)

(591) Black and white
(531) 24.17.25; 27.05.10
(511)
11 – Air-conditioners; window, wall and ceiling mounted and portable air conditioners; cartridge systems, canal systems, pole systems, multiple opening
systems [air conditioning]; multiple sub-systems [air
conditioning]; high-tech air conditioning systems for
regulating multi-storeyed buildings; water coolers;
water coolers, namely, floor, table, with aeration and
filtration built-in system water coolers; apparatus for
heating; convectors; fan heaters; infrared heaters; oil
fired heaters; humidifiers; ultrasonic and traditional
humidifiers; household air cleaners; HEPA, ULPA,
UV cleaners; water purification systems.
__________________________________________
(260) AM 2018 96961 A
(800) 1393616
(151) 2017 09 22
(891) 2017 09 22
(731) BEYAZ KAĞIT VE HİJYENİK ÜRÜNLER
TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Haci Sabanci Organize Sanayi Bölgesi
Anavarza Caddesi No:3 Sariçam Adana,
Turkey
(540)

(531) 26.11.12; 27.05.01; 29.01.12

#24 2018 12 25

101

sasaqonlo niSnebi

(511)
3 – Bleaching and cleaning preparations, detergents
other than for use in manufacturing operations and
for medical purposes, laundry bleach, fabric softeners for laundry use, stain removers, dishwasher detergents; perfumery; non-medicated cosmetics; fragrances; deodorants for personal use and animals;
soaps; dental care preparations: dentifrices, denture
polishes, tooth whitening preparations, mouth washes, not for medical purposes; abrasive preparations;
emery cloth; sandpaper; pumice stone; abrasive pastes; polishing preparations for leather, vinyl, metal
and wood, polishes and creams for leather, vinyl,
metal and wood, wax for polishing.
__________________________________________
(260) AM 2018 96962 A
(800) 1393500
(151) 2017 12 15
(891) 2017 12 15
(731) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen,
Germany
(540)

(591) Red and blue
(531) 26.02.07; 29.01.12
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for the treatment of
pulmonary hypertension.
__________________________________________
(260) AM 2018 96963 A
(800) 1393641
(151) 2017 12 27
(891) 2017 12 27
(731) VALENTINO S.P.A.
Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO, Italy
(540)

VERY VALENTINO
(591) Black, white
(511)
25 – Clothing; coveralls; underwear; jumpers; shirts;
sweaters; tutus; ready-made clothing; breeches; top
clothes; knitwear [clothing]; coats; skirts; petticoats;
sweaters; topcoats; jackets [clothing]; quilted jackets; ski jackets; ski trousers; parkas; leather clothing; Tee-shirts; chemisettes; trousers; dressing
gowns; tights; gilets; jerseys; pajamas (am.); robes;
brassieres; vest tops; bustiers; briefs; children's wear; layettes; swimming caps; swimming costumes;
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clothing for gymnastics; rainproof clothing; mackintoshes; masquerade costumes; headgear; ats; berets;
visors; socks; suspenders for stockings; stockings;
garters; muffs [clothing]; shawls; neckties; bow ties;
scarves, sashes for wear; veils [clothing]; bandanas
[neckerchiefs]; furs (clothing); stoles of fur; wedding
dresses.
__________________________________________
(260) AM 2018 96965 A
(800) 1393643
(151) 2017 12 05
(891) 2017 12 05
(731) MEGAINPHARM GMBH
Wörthersee-Süduferstrasse 163 c5, A-9082
Maria Wörth, Austria
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
3 – Perfumery; cosmetic creams; beauty masks; oils
for cosmetic purposes; oils for toilet purposes; deodorant soap; toiletry preparations; toiletries; tissues
impregnated with cosmetic lotions; cosmetics; cosmetic preparations for skin care; lotions for cosmetic
purposes; dentifrices; cosmetics for animals.
5 – Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; chemico-pharmaceutical preparations; sanitary
preparations for medical purposes; disinfectants; disinfectants for hygiene purposes; medicated soap;
disinfectant soap; chemical preparations for medical
purposes; chemical preparations for pharmaceutical
purposes; adjuvants for medical purposes; microbicides; germicides; preparations for the treatment of
burns; antiseptic preparations; mouthwashes for medical purposes; ointments for pharmaceutical purposes; suppositories; pharmaceutical preparations for
skin care; tissues impregnated with pharmaceutical
lotions; lotions for pharmaceutical purposes; vulnerary sponges; balms for medical purposes; solutions
for contact lenses; dressings, medical; medical plasters.
__________________________________________
(260) AM 2018 96968 A
(800) 1393644
(151) 2017 12 05
(891) 2017 12 05
(731) MEGAINPHARM GMBH
Wörthersee-Süduferstrasse 163 c5, A-9082
Maria Wörth, Austria
(540)

(591) Magenta
(531) 27.05.02; 27.05.17; 29.01.01
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(511)
3 – Perfumery; cosmetic creams; beauty masks; oils
for cosmetic purposes; oils for toilet purposes; deodorant soap; toiletry preparations; toiletries; tissues
impregnated with cosmetic lotions; cosmetics; cosmetic preparations for skin care; lotions for cosmetic
purposes; dentifrices; cosmetics for animals.
5 – Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; chemico-pharmaceutical preparations; sanitary
preparations for medical purposes; disinfectants; disinfectants for hygiene purposes; medicated soap;
disinfectant soap; chemical preparations for medical
purposes; chemical preparations for pharmaceutical
purposes; adjuvants for medical purposes; microbicides; germicides; preparations for the treatment of
burns; antiseptic preparations; mouthwashes for medical purposes; ointments for pharmaceutical purposes; suppositories; pharmaceutical preparations for
skin care; tissues impregnated with pharmaceutical
lotions; lotions for pharmaceutical purposes; vunerary sponges; balms for medical purposes; solutions
for contact lenses; dressings, medical; medical plasters.
__________________________________________

of mineral wool fibres; mineral wool fibres in the
form of matting for insulation; mineral wool/fibres
[insulators]; processed mineral fibres for use in the
manufacture of seals, sealants, fillers and gaskets;
boards of extruded mineral wool, shells of mineral
wool, blankets of mineral wool, mineral wool stucco
and mineral wool felt, loose or semi-finished granulated mineral wool and loose or semi-finished mineral wool fibres for manufacture of reinforcing and/or
filling materials for insulation; insulating mineral
wool fibres for use in sealing and gasketing applications in the automotive and building industry; electrical insulating boards; friction materials; mineral
wool boards for ventilated constructions, for façade
cladding, roofs, soffits and fascias; insulating building materials of mineral wool; wall, floor and ceiling panels, all made of mineral wool and fibres.
19 – Building materials for road and track constructions and for fencing; processed mineral fibres for
use in the manufacture of cements and plaster for
building purposes; processed mineral fibres for use
in the manufacture of asphalt sealants and of sealants
for road construction and roofing.
__________________________________________

(260) AM 2018 96969 A
(800) 1393539
(151) 2017 08 22
(891) 2017 08 22
(731) ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584 DK-2640 Hedehusene,
Denmark
(540)

(260) AM 2018 96970 A
(800) 1393652
(151) 2017 08 22
(891) 2017 08 22
(731) ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584, DK-2640 Hedehusene,
Denmark
(540)

(591) Blue and white
(531) 26.04.01; 26.04.05; 26.04.10; 26.05.04;
29.01.12
(511)
6 – Building materials of metal, namely, grids of
metal; ceiling systems of metal for attaching ceiling
panels.

(591) The mark is in red and white.
(531) 26.04.01; 26.04.10; 26.05.04; 29.01.12
(511)
6 – Building materials of metal, namely, grids of
metal; ceiling systems of metal for attaching ceiling
panels.

17 – Insulating materials of mineral wool; packing,
stopping and insulating materials; insulants in the
form of strips, felt, mats, boards, slatted mats, shaped parts for insulation and sealing against heat,
cold, fire, sound, vibrations, air, light and humidity/moisture/damp/vapour, including sound absorbing
materials for acoustic regulation; acoustic and thermal insulation products and articles; insulation and
vapour barrier products and articles; insulation in the
form of floor, wall and roof coverings; ceiling panels

17 – Insulating materials of mineral wool; packing,
stopping and insulating materials; insulants in the
form of strips, felt, mats, boards, slatted mats, shaped parts for insulation and sealing against heat,
cold, fire, sound, vibrations, air, light and humidity/moisture/damp/vapour, including sound absorbing
materials for acoustic regulation; acoustic and thermal insulation products and articles; insulation and
vapour barrier products and articles; insulation in the
form of floor, wall and roof coverings; ceiling panels
of mineral wool fibres; mineral wool fibres in the
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form of matting for insulation; mineral wool/fibres
[insulators]; processed mineral fibres for use in the
manufacture of seals, sealants, fillers and gaskets;
boards of extruded mineral wool, shells of mineral
wool, blankets of mineral wool, mineral wool stucco
and mineral wool felt, loose or semi-finished granulated mineral wool and loose or semi-finished mineral wool fibres for manufacture of reinforcing and/or
filling materials for insulation; insulating mineral
wool fibres for use in sealing and gasketing applications in the automotive and building industry; electrical insulating boards; friction materials; mineral
wool boards for ventilated constructions, for façade
cladding, roofs, soffits and fascias; insulating building materials of mineral wool; wall, floor and ceiling panels, all made of mineral wool and fibres.
19 – Building materials for road and track constructions and for fencing; processed mineral fibres for
use in the manufacture of cements and plaster for
building purposes; processed mineral fibres for use
in the manufacture of asphalt sealants and of sealants
for road construction and roofing.
__________________________________________
(260) AM 2018 97132 A
(800) 1395624
(151) 2018 01 12
(891) 2018 01 12
(731) ACM
17 Rue de Neuilly – Impasse Passoir, F-92110
CLICHY, France
(540)

EAU LAMELLAIRE
(591) Black, white
(511)
3 – Soaps; essential oils; cosmetics; gels, creams,
milks, lotions; cosmetic skin care preparations; make-up removing products; make-up removing milks
and gels; make-up removing creams; oils for cosmetic use; oils for toilet purposes; cleansing milk for
toilet purposes; lotions for cosmetic use; beauty care
and body cleaning preparations.
__________________________________________

35 – Retail sale services related to clothing, footwear, headgear and bags.
__________________________________________
(260) AM 2018 97162 A
(800) 1354203
(151) 2016 09 09
(891) 2018 03 02
(731) Joint-Stock Company "VORONEZHSKAYA
CONDITERSKAYA FABRIKA"
ul. Koltsovskaya, d. 40, RU-394030
Voronezh, Russian Federation
(540)

(591) Brown, white
(531) 18.03.02; 18.03.03; 26.01.03; 28.05; 29.01.12
(511)
30 – High-protein cereal bars; pancakes; bread rolls;
waffles; malt biscuits; fruit jellies [confectionery];
confectionery for decorating Christmas trees; cakes;
pastries; peanut confectionery; almond confectionery; cocoa; caramels [candy]; sweetmeats [candy];
liquorice [confectionery]; peppermint sweets; crackers; macaroons [pastry]; muesli; pastilles [confectionery]; cookies; petit-beurre biscuits; pies; fondants [confectionery]; pralines; gingerbread; petits
fours [cakes]; confectionery; rusks; halvah; chocolate; tea; coffee.
__________________________________________

(260) AM 2018 97150 A
(800) 1140438
(151) 2012 10 11
(891) 2018 03 15
(731) BATA BRANDS SA
Avenue d'Ouchy 61, CH-1006 Lausanne,
Switzerland
(540)

AW LAB
(591) Black, white
(511)
18 – Bags.
25 – Clothing, footwear, headgear.
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,
romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi
(260) AM 2018 90638 A
(800) 438667
(151) 1978 06 16
(181) 1988 06 16
(891) 2017 01 05
(511) 06, 07, 09, 11
__________________________________________
(260) AM 2018 92171 A
(800) 1157474
(151) 2013 03 11
(181) 2023 03 11
(891) 2016 12 22
(511) 3
__________________________________________
(260) AM 2018 92247 A
(800) 1343989
(151) 2016 07 12
(181) 2026 07 12
(891) 2016 07 12
(511) 04, 09, 35, 36, 37, 39, 40
__________________________________________
(260) AM 2018 92273 A
(800) 1343990
(151) 2017 05 12
(181) 2026 07 12
(891) 2016 07 12
(511) 04, 09, 35, 36, 37, 39, 40
__________________________________________
(260) AM 2018 92564 A
(800) 1346029
(151) 2016 11 14
(181) 2026 11 14
(891) 2016 11 14
(511) 05, 10, 44
__________________________________________
(260) AM 2018 92757 A
(800) 1347463
(151) 2016 08 08
(181) 2026 08 08
(891) 2016 08 08
(511) 09, 41, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 92824 A
(800) 1348618
(151) 2017 02 28
(181) 2027 02 28

(891) 2017 02 28
(511) 11
__________________________________________
(260) AM 2018 93178 A
(800) 645215
(151) 1995 10 16
(181) 2025 10 16
(891) 2017 05 08
(511) 29
__________________________________________
(260) AM 2018 93293 A
(800) 1354287
(151) 2017 02 02
(181) 2027 02 06
(891) 2017 02 02
(511) 29, 30, 31, 32, 33
__________________________________________
(260) AM 2018 93295 A
(800) 1354590
(151) 2016 11 22
(181) 2026 11 22
(891) 2016 11 22
(511) 23, 24, 26
__________________________________________
(260) AM 2018 93400 A
(800) 1355113
(151) 2017 03 27
(181) 2027 03 27
(891) 2017 03 27
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 93446 A
(800) 1356690
(151) 2016 12 09
(181) 2026 12 09
(891) 2016 12 09
(511) 03, 09, 14, 18, 25, 26, 28, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 93595 A
(800) 1357653
(151) 2017 01 26
(181) 2027 01 26
(891) 2017 01 26
(511) 35, 36, 38
__________________________________________
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(260) AM 2018 93596 A
(800) 1357659
(151) 2017 01 27
(181) 2027 01 27
(891) 2017 01 27
(511) 05, 10
__________________________________________
(260) AM 2018 93649 A
(800) 1323526
(151) 2016 04 27
(181) 2026 04 27
(891) 2017 05 11
(511) 14, 18, 25
__________________________________________
(260) AM 2018 93739 A
(800) 1359200
(151) 2017 04 21
(181) 2027 04 21
(891) 2027 04 21
(511) 28, 41
__________________________________________
(260) AM 2018 93741 A
(800) 1359893
(151) 2016 11 30
(181) 2026 11 30
(891) 2016 11 30
(511) 11, 30
__________________________________________
(260) AM 2018 93788 A
(800) 1359422
(151) 2016 11 01
(181) 2026 11 01
(891) 2016 11 01
(511) 08, 16, 21, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 93791 A
(800) 1359464
(151) 2017 03 16
(181) 2027 03 16
(891) 2017 03 16
(511) 17, 19, 20
__________________________________________
(260) AM 2018 93792 A
(800) 1359468
(151) 2017 02 22
(181) 2027 02 22
(891) 2017 02 22
(511) 04, 08, 11, 29, 35, 41, 43
__________________________________________
(260) AM 2018 93947 A
(800) 1361306
(151) 2017 04 19
(181) 2027 04 19
106

(891) 2017 04 19
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 93969 A
(800) 1361522
(151) 2017 06 19
(181) 2027 06 19
(891) 2017 06 19
(511) 29
__________________________________________
(260) AM 2018 94150 A
(800) 1363502
(151) 2016 12 29
(181) 2026 12 29
(891) 2016 12 29
(511) 19
__________________________________________
(260) AM 2018 94235 A
(800) 1365265
(151) 2017 04 07
(181) 2027 04 07
(891) 2017 04 07
(511) 09, 28, 41
__________________________________________
(260) AM 2018 94253 A
(800) 1365073
(151) 2017 02 07
(181) 2017 02 07
(891) 2017 02 07
(511) 06, 07, 09, 11, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 94422 A
(800) 1366804
(151) 2017 08 11
(181) 2027 08 11
(891) 2017 08 11
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94607 A
(800) 1369809
(151) 2017 07 25
(181) 2027 10 12
(891) 2017 07 25
(511) 03, 05, 21
__________________________________________
(260) AM 2018 94611 A
(800) 1369815
(151) 2017 08 01
(181) 2027 08 01
(891) 2017 08 01
(511) 19
__________________________________________
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(260) AM 2018 94614 A
(800) 1369841
(151) 2017 07 25
(181) 2027 07 25
(891) 2017 07 25
(511) 18, 25
__________________________________________
(260) AM 2018 94617 A
(800) 1369851
(151) 2017 07 06
(181) 2027 07 06
(891) 2017 07 06
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94619 A
(800) 1369219
(151) 2017 07 14
(181) 2027 07 14
(891) 2017 07 14
(511) 32
__________________________________________
(260) AM 2018 94620 A
(800) 1369888
(151) 2017 03 01
(181) 2027 03 01
(891) 2017 03 01
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94621 A
(800) 1369254
(151) 2016 11 14
(181) 2026 11 14
(891) 2016 11 14
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94631 A
(800) 1370023
(151) 2017 01 11
(181) 2027 01 11
(891) 2017 01 11
(511) 06, 12, 36, 37, 39
__________________________________________
(260) AM 2018 94649 A
(800) 1369599
(151) 2017 09 07
(181) 2027 09 07
(891) 2017 09 07
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 94651 A
(800) 1369638
(151) 2017 05 17
(181) 2027 05 17

(891) 2017 05 17
(511) 03, 04, 21, 26, 28, 31, 35, 44
__________________________________________
(260) AM 2018 94757 A
(800) 1356991
(151) 2017 02 09
(181) 2027 02 09
(891) 2027 08 22
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 94781 A
(800) 1371101
(151) 2017 09 11
(181) 2027 09 11
(891) 2017 09 11
(511) 32
__________________________________________
(260) AM 2018 94782 A
(800) 1371113
(151) 2016 12 07
(181) 2026 12 07
(891) 2016 12 07
(511) 35
__________________________________________
(260) AM 2018 94783 A
(800) 1371119
(151) 2017 02 13
(181) 2027 02 13
(891) 2017 02 13
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 94784 A
(800) 1371169
(151) 2017 04 06
(181) 2027 04 06
(891) 2017 04 06
(511) 02, 19, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 94803 A
(800) 1370134
(151) 2017 01 05
(181) 2027 01 05
(891) 2017 01 05
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2018 94804 A
(800) 1370143
(151) 2017 04 17
(181) 2027 04 17
(891) 2017 04 17
(511) 30
__________________________________________
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(260) AM 2018 94808 A
(800) 1370248
(151) 2017 06 20
(181) 2027 06 20
(891) 2017 06 20
(511) 01, 10
__________________________________________
(260) AM 2018 94809 A
(800) 1370277
(151) 2017 03 01
(181) 2027 03 01
(891) 2017 03 01
(511) 03, 05, 10
__________________________________________
(260) AM 2018 94810 A
(800) 1370304
(151) 2017 08 09
(181) 2027 08 09
(891) 2017 08 09
(511) 01, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 94811 A
(800) 1370355
(151) 2017 07 14
(181) 2027 07 14
(891) 2017 07 14
(511) 01, 04, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 94813 A
(800) 1370387
(151) 2017 02 24
(181) 2027 02 24
(891) 2017 02 24
(511) 35, 41
__________________________________________
(260) AM 2018 94815 A
(800) 1370437
(151) 2017 08 04
(181) 2027 08 04
(891) 2017 08 04
(511) 44
__________________________________________
(260) AM 2018 94817 A
(800) 1370544
(151) 2017 08 11
(181) 2027 08 11
(891) 2017 08 11
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2018 94842 A
(800) 1059042
(151) 2010 09 08
(181) 2020 09 08
108

(891) 2017 10 11
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 94887 A
(800) 1371799
(151) 2017 05 25
(181) 2027 05 25
(891) 2017 05 25
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2018 94890 A
(800) 1371866
(151) 2017 09 18
(181) 2027 09 18
(891) 2017 09 18
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2018 94930 A
(800) 1373321
(151) 2017 08 28
(181) 2027 08 28
(891) 2017 08 28
(511) 25, 41
__________________________________________
(260) AM 2018 94957 A
(800) 151605
(151) 1951 02 01
(181) 2021 02 01
(891) 2017 10 12
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94958 A
(800) 219151
(151) 1959 04 20
(181) 2019 04 20
(891) 2018 10 17
(511) 31
__________________________________________
(260) AM 2018 94960 A
(800) 1372715
(151) 2017 07 25
(181) 2027 07 25
(891) 2017 07 25
(511) 03, 05, 21
__________________________________________
(260) AM 2018 94961 A
(800) 1372763
(151) 2017 09 14
(181) 2027 09 14
(891) 2017 09 14
(511) 30, 32
__________________________________________

#24 2018 12 25

sasaqonlo niSnebi

(260) AM 2018 94963 A
(800) 1372802
(151) 2017 08 15
(181) 2027 08 15
(891) 2017 08 15
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 94991 A
(800) 1372860
(151) 2017 02 22
(181) 2027 02 22
(891) 2017 02 22
(511) 09, 37, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 94992 A
(800) 1372861
(151) 2017 02 22
(181) 2027 02 22
(891) 2017 02 22
(511) 09, 37, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 94996 A
(800) 1372980
(151) 2017 07 25
(181) 2027 07 25
(891) 2017 07 25
(511) 35, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 94999 A
(800) 1373141
(151) 2017 08 01
(181) 2027 08 01
(891) 2017 08 01
(511) 20
__________________________________________
(260) AM 2018 95002 A
(800) 1373247
(151) 2017 06 14
(181) 2027 06 14
(891) 2017 06 14
(511) 14, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 95024 A
(800) 1374531
(151) 2017 06 22
(181) 2027 06 22
(891) 2017 06 22
(511) 01, 04, 06, 07, 35, 36, 37, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 95040 A
(800) 1374562
(151) 2017 08 23
(181) 2027 08 23

(891) 2017 08 23
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95041 A
(800) 1374563
(151) 2017 08 23
(181) 2027 08 23
(891) 2017 08 23
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95042 A
(800) 1374597
(151) 2017 09 01
(181) 2027 09 01
(891) 2017 09 01
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2018 95043 A
(800) 1374624
(151) 2017 08 01
(181) 2027 08 01
(891) 2017 08 01
(511) 13
__________________________________________
(260) AM 2018 95063 A
(800) 1350303
(151) 2017 01 17
(181) 2027 01 17
(891) 2017 09 01
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 95082 A
(800) 1373588
(151) 2017 08 21
(181) 2027 08 21
(891) 2017 08 21
(511) 40
__________________________________________
(260) AM 2018 95083 A
(800) 1373646
(151) 2017 09 26
(181) 2027 09 26
(891) 2017 09 26
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2018 95086 A
(800) 1373759
(151) 2017 09 11
(181) 2027 09 11
(891) 2017 09 11
(511) 09
__________________________________________
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(260) AM 2018 95090 A
(800) 1373888
(151) 2017 07 24
(181) 2027 07 24
(891) 2017 07 24
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 95104 A
(800) 1374098
(151) 2017 08 30
(181) 2027 08 30
(891) 2017 08 30
(511) 28, 30
__________________________________________
(260) AM 2018 95105 A
(800) 1374157
(151) 2017 08 29
(181) 2027 08 29
(891) 2017 08 29
(511) 05, 09, 10, 35, 41, 42, 44
__________________________________________
(260) AM 2018 95111 A
(800) 1374183
(151) 2017 04 21
(181) 2027 04 21
(891) 2017 04 21
(511) 03, 09, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 95112 A
(800) 1374216
(151) 2017 08 08
(181) 2027 08 08
(891) 2017 08 08
(511) 04, 06, 16, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44
__________________________________________
(260) AM 2018 95115 A
(800) 1374230
(151) 2016 12 27
(181) 2027 12 27
(891) 2016 12 27
(511) 08, 11, 21
__________________________________________
(260) AM 2018 95116 A
(800) 1374282
(151) 2017 03 08
(181) 2027 03 08
(891) 2017 03 08
(511) 25, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 95117 A
(800) 1374283
(151) 2017 04 19
(181) 2027 04 19
110

(891) 2017 04 19
(511) 35
__________________________________________
(260) AM 2018 95153 A
(800) 1375359
(151) 2017 08 01
(181) 2027 08 01
(891) 2017 08 01
(511) 01, 02, 03, 05, 21, 25, 26
__________________________________________
(260) AM 2018 95154 A
(800) 1375363
(151) 2017 08 31
(181) 2027 08 31
(891) 2017 08 31
(511) 09, 11, 34
__________________________________________
(260) AM 2018 95155 A
(800) 1375364
(151) 2017 08 31
(181) 2027 08 31
(891) 2017 08 31
(511) 09, 11, 34
__________________________________________
(260) AM 2018 95156 A
(800) 1375365
(151) 2017 08 31
(181) 2027 08 31
(891) 2017 08 31
(511) 09, 11, 34
__________________________________________
(260) AM 2018 95158 A
(800) 1375368
(151) 2017 09 11
(181) 2027 09 11
(891) 2017 09 11
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95159 A
(800) 1375425
(151) 2017 02 07
(181) 2027 02 07
(891) 2017 02 07
(511) 07
__________________________________________
(260) AM 2018 95160 A
(800) 1375478
(151) 2017 05 19
(181) 2027 05 19
(891) 2017 05 19
(511) 09, 16, 38, 41, 44
__________________________________________
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(260) AM 2018 95161 A
(800) 1375486
(151) 2017 04 10
(181) 2027 04 10
(891) 2017 04 10
(511) 18, 25
__________________________________________
(260) AM 2018 95162 A
(800) 1375487
(151) 2017 05 04
(181) 2027 05 04
(891) 2017 05 04
(511) 35, 41, 43
__________________________________________
(260) AM 2018 95163 A
(800) 1375540
(151) 2017 07 11
(181) 2027 07 11
(891) 2017 07 11
(511) 03, 05, 10, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 95164 A
(800) 1375613
(151) 2017 08 30
(181) 2027 08 30
(891) 2017 08 30
(511) 05, 42, 44
__________________________________________
(260) AM 2018 95190 A
(800) 1375750
(151) 2017 10 01
(181) 2027 10 10
(891) 2017 10 01
(511) 44
__________________________________________
(260) AM 2018 95191 A
(800) 1375765
(151) 2017 10 03
(181) 2027 10 03
(891) 2017 10 03
(511) 42
__________________________________________
(260) AM 2018 95193 A
(800) 1160961
(151) 2013 03 21
(181) 2023 03 21
(891) 2017 10 31
(511) 05, 10
__________________________________________
(260) AM 2018 95194 A
(800) 1174547
(151) 2013 08 07
(181) 2023 08 07

(891) 2017 10 20
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2018 95195 A
(800) 1179434
(151) 2013 09 13
(181) 2023 09 13
(891) 2017 10 30
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95196 A
(800) 1199746
(151) 2014 01 23
(181) 2024 01 23
(891) 2017 09 07
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95225 A
(800) 1374808
(151) 2017 09 18
(181) 2027 09 18
(891) 2017 09 18
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 95226 A
(800) 1374846
(151) 2017 07 10
(181) 2027 07 10
(891) 2017 07 10
(511) 09, 14, 32
__________________________________________
(260) AM 2018 95228 A
(800) 1374850
(151) 2017 09 15
(181) 2027 09 15
(891) 2017 09 15
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 95229 A
(800) 1374974
(151) 2017 06 14
(181) 2027 06 14
(891) 2016 06 14
(511) 06, 09, 11, 19, 20, 22, 35, 36, 37, 42, 44
__________________________________________
(260) AM 2018 95230 A
(800) 1374884
(151) 2017 09 05
(181) 2027 09 05
(891) 2017 09 05
(511) 05
__________________________________________
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(260) AM 2018 95232 A
(800) 1374886
(151) 2017 09 06
(181) 2027 09 06
(891) 2017 09 06
(511) 31
__________________________________________
(260) AM 2018 95233 A
(800) 1374908
(151) 2017 09 25
(181) 2027 09 25
(891) 2017 09 25
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 95234 A
(800) 1374934
(151) 2017 06 22
(181) 2027 06 22
(891) 2017 06 22
(511) 14, 18
__________________________________________
(260) AM 2018 95237 A
(800) 1374953
(151) 2017 10 05
(181) 2027 10 05
(891) 2017 10 05
(511) 29
__________________________________________
(260) AM 2018 95240 A
(800) 1374968
(151) 2017 09 25
(181) 2027 09 25
(891) 2017 09 25
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 95241 A
(800) 1374979
(151) 2017 04 25
(181) 2027 04 25
(891) 2017 04 25
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 95242 A
(800) 1374980
(151) 2017 05 09
(181) 2027 05 09
(891) 2017 05 09
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95254 A
(800) 1375190
(151) 2017 10 19
(181) 2027 10 19
112

(891) 2017 10 19
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2018 95255 A
(800) 1375192
(151) 2017 09 29
(181) 2027 09 29
(891) 2017 09 29
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 95256 A
(800) 1375282
(151) 2017 06 29
(181) 2027 06 29
(891) 2017 06 29
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 95257 A
(800) 1375294
(151) 2017 09 20
(181) 2027 09 20
(891) 2017 09 20
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95258 A
(800) 1375301
(151) 2017 04 08
(181) 2027 04 08
(891) 2017 04 08
(511) 35
__________________________________________
(260) AM 2018 95260 A
(800) 1375307
(151) 2017 04 14
(181) 2027 04 14
(891) 2017 04 14
(511) 28, 30, 41
__________________________________________
(260) AM 2018 95261 A
(800) 1375314
(151) 2017 06 08
(181) 2027 06 08
(891) 2017 06 08
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 95265 A
(800) 1375826
(151) 2017 05 11
(181) 2027 05 11
(891) 2017 05 11
(511) 02, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42
__________________________________________
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(260) AM 2018 95272 A
(800) 1376826
(151) 2017 09 18
(181) 2027 09 18
(891) 2017 09 18
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 95272 A
(800) 1376826
(151) 2017 09 18
(181) 2027 09 18
(891) 2017 09 18
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 95281 A
(800) 1376882
(151) 2017 10 11
(181) 2027 10 11
(891) 2017 10 11
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2018 95284 A
(800) 1376976
(151) 2017 05 24
(181) 2027 05 24
(891) 2017 05 24
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 95285 A
(800) 1376977
(151) 2017 06 02
(181) 2027 06 02
(891) 2017 06 02
(511) 01, 09, 41
__________________________________________
(260) AM 2018 95287 A
(800) 1377002
(151) 2017 06 08
(181) 2027 06 08
(891) 2017 06 08
(511) 01, 19
__________________________________________
(260) AM 2018 95289 A
(800) 875403
(151) 2005 12 19
(181) 2025 12 19
(891) 2017 10 06
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 95291 A
(800) 951061
(151) 2007 12 04
(181) 2027 12 04

(891) 2017 09 20
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 95293 A
(800) 1048944
(151) 2010 08 19
(181) 2020 08 19
(891) 2017 09 18
(511) 19, 20, 37
__________________________________________
(260) AM 2018 95296 A
(800) 1204647
(151) 2013 12 27
(181) 2023 12 27
(891) 2017 09 28
(511) 29
__________________________________________
(260) AM 2018 95297 A
(800) 1242163
(151) 2014 08 26
(181) 2024 08 26
(891) 2017 01 02
(511) 07
__________________________________________
(260) AM 2018 95298 A
(800) 1331847
(151) 2016 05 23
(181) 2026 05 23
(891) 2017 08 22
(511) 06, 07, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 95299 A
(800) 1337114
(151) 2016 05 20
(181) 2026 05 20
(891) 2017 09 28
(511) 07, 08, 09
__________________________________________
(260) AM 2018 95301 A
(800) 1376227
(151) 2017 08 28
(181) 2027 08 28
(891) 2017 08 28
(511) 12, 37
__________________________________________
(260) AM 2018 95305 A
(800) 1376244
(151) 2017 08 08
(181) 2027 08 08
(891) 2017 08 08
(511) 16, 21, 29
__________________________________________
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(260) AM 2018 95311 A
(800) 1376331
(151) 2017 08 31
(181) 2027 08 31
(891) 2017 08 31
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 95313 A
(800) 1376374
(151) 2017 10 11
(181) 2027 10 11
(891) 2017 10 11
(511) 29, 30, 31
__________________________________________
(260) AM 2018 95315 A
(800) 1376451
(151) 2017 09 12
(181) 2027 09 12
(891) 2017 09 12
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 95316 A
(800) 1376463
(151) 2017 08 31
(181) 2027 08 31
(891) 2017 08 31
(511) 14, 18, 25
__________________________________________
(260) AM 2018 95321 A
(800) 1376468
(151) 2017 09 05
(181) 2027 09 05
(891) 2017 09 05
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95322 A
(800) 1376469
(151) 2017 09 05
(181) 2027 09 05
(891) 2017 09 05
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95323 A
(800) 1376519
(151) 2017 10 10
(181) 2027 10 10
(891) 2017 10 10
(511) 09, 35, 36, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 95324 A
(800) 1376523
(151) 2017 09 13
(181) 2027 09 13
114

(891) 2017 09 13
(511) 19
__________________________________________
(260) AM 2018 95326 A
(800) 1376558
(151) 2016 10 04
(181) 2026 10 04
(891) 2016 10 04
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95329 A
(800) 1376603
(151) 2017 08 29
(181) 2027 08 29
(891) 2017 08 29
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95369 A
(800) 1376756
(151) 2017 07 09
(181) 2027 07 09
(891) 2017 07 09
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 95377 A
(800) 1377760
(151) 2017 10 01
(181) 2027 10 01
(891) 2017 10 01
(511) 36, 41
__________________________________________
(260) AM 2018 95378 A
(800) 1377775
(151) 2017 05 29
(181) 2027 05 29
(891) 2017 05 29
(511) 18, 24, 25, 28
__________________________________________
(260) AM 2018 95379 A
(800) 1377809
(151) 2017 08 03
(181) 2027 08 03
(891) 2017 08 03
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2018 95380 A
(800) 1377814
(151) 2016 12 28
(181) 2026 12 28
(891) 2016 12 28
(511) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
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25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
__________________________________________
(260) AM 2018 95381 A
(800) 1377835
(151) 2017 09 25
(181) 2027 09 25
(891) 2017 09 25
(511) 39
__________________________________________
(260) AM 2018 95382 A
(800) 1377858
(151) 2017 09 20
(181) 2017 09 20
(891) 2017 09 20
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95383 A
(800) 1377899
(151) 2017 06 24
(181) 2027 06 24
(891) 2017 06 24
(511) 07, 12
__________________________________________
(260) AM 2018 95384 A
(800) 1377922
(151) 2017 09 20
(181) 2027 09 20
(891) 2017 09 20
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95385 A
(800) 1377923
(151) 2017 09 20
(181) 2027 09 20
(891) 2017 09 20
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95386 A
(800) 1377939
(151) 2017 11 26
(181) 2027 11 26
(891) 2017 11 26
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2018 95424 A
(800) 1377410
(151) 2017 03 07
(181) 2027 03 07
(891) 2017 03 07
(511) 06, 07, 40
__________________________________________

(260) AM 2018 95425 A
(800) 1377423
(151) 2017 09 18
(181) 2027 09 18
(891) 2017 09 18
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2018 95426 A
(800) 1377429
(151) 2017 09 28
(181) 2027 09 28
(891) 2017 09 28
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 95430 A
(800) 1377433
(151) 2017 10 19
(181) 2027 10 19
(891) 2017 10 19
(511) 43
__________________________________________
(260) AM 2018 95434 A
(800) 1377474
(151) 2017 06 20
(181) 2027 06 20
(891) 2017 06 20
(511) 16, 20
__________________________________________
(260) AM 2018 95435 A
(800) 1377476
(151) 2017 05 16
(181) 2027 05 16
(891) 2017 05 16
(511) 18
__________________________________________
(260) AM 2018 95436 A
(800) 1377490
(151) 2017 09 26
(181) 2027 09 26
(891) 2017 09 26
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2018 95437 A
(800) 1377497
(151) 2017 09 14
(181) 2027 09 14
(891) 2017 09 14
(511) 11
__________________________________________
(260) AM 2018 95438 A
(800) 1377504
(151) 2017 11 01
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(181) 2027 11 01
(891) 2017 11 01
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2018 95439 A
(800) 1377507
(151) 2016 09 29
(181) 2026 09 29
(891) 2016 09 29
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 95477 A
(800) 1379123
(151) 2017 10 18
(181) 2027 10 18
(891) 2017 10 18
(511) 06, 08, 09, 13, 16, 21
__________________________________________
(260) AM 2018 95478 A
(800) 1379124
(151) 2017 10 10
(181) 2027 10 10
(891) 2017 10 10
(511) 03, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 95484 A
(800) 1379181
(151) 2017 01 18
(181) 2027 01 18
(891) 2017 01 18
(511) 03, 05, 09, 10, 11, 38, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 95500 A
(800) 926441
(151) 2007 04 23
(181) 2027 04 23
(891) 2017 11 16
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 95501 A
(800) 926793
(151) 2006 07 17
(181) 2026 07 17
(891) 2017 10 12
(511) 09, 10, 11
__________________________________________
(260) AM 2018 95502 A
(800) 977578
(151) 2008 07 24
(181) 2018 07 24
(891) 2017 01 02
(511) 07
__________________________________________
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(260) AM 2018 95503 A
(800) 1014716
(151) 2009 09 01
(181) 2019 09 01
(891) 2017 10 27
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2018 95504 A
(800) 1176269
(151) 2013 08 27
(181) 2023 08 27
(891) 2017 10 12
(511) 08
__________________________________________
(260) AM 2018 95506 A
(800) 1228803
(151) 2014 08 27
(181) 2024 08 27
(891) 2017 11 10
(511) 32
__________________________________________
(260) AM 2018 95508 A
(800) 1284510
(151) 2015 11 06
(181) 2025 11 06
(891) 2017 09 26
(511) 41
__________________________________________
(260) AM 2018 95510 A
(800) 1313134
(151) 2016 02 24
(181) 2026 02 24
(891) 2017 11 16
(511) 01, 05, 09, 10, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 95512 A
(800) 1371752
(151) 2017 07 12
(181) 2027 07 12
(891) 2017 10 26
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 95537 A
(800) 1378087
(151) 2017 09 29
(181) 2027 09 29
(891) 2017 09 29
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 95591 A
(800) 1378230
(151) 2017 09 15
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(181) 2027 09 15
(891) 2017 09 15
(511) 30, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 95592 A
(800) 1378280
(151) 2016 02 25
(181) 2026 02 25
(891) 2016 02 25
(511) 35, 36
__________________________________________
(260) AM 2018 95593 A
(800) 1378328
(151) 2017 09 27
(181) 2027 09 27
(891) 2017 09 27
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2018 95594 A
(800) 1378329
(151) 2017 09 28
(181) 2027 09 28
(891) 2017 09 28
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2018 95595 A
(800) 1378330
(151) 2017 09 26
(181) 2027 09 26
(891) 2017 09 26
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2018 95620 A
(800) 1378813
(151) 2017 02 10
(181) 2027 02 10
(891) 2017 02 10
(511) 03, 05, 07, 09, 10, 11, 38, 41, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 95621 A
(800) 1378536
(151) 2017 05 16
(181) 2027 05 16
(891) 2017 05 16
(511) 39
__________________________________________
(260) AM 2018 95622 A
(800) 1378567
(151) 2017 10 02
(181) 2027 10 02
(891) 2017 10 02
(511) 20
__________________________________________

(260) AM 2018 95623 A
(800) 1378683
(151) 2017 09 11
(181) 2027 09 11
(891) 2017 09 11
(511) 32, 33
__________________________________________
(260) AM 2018 95624 A
(800) 1378819
(151) 2017 02 07
(181) 2027 02 07
(891) 2017 02 07
(511) 18, 25, 28
__________________________________________
(260) AM 2018 95625 A
(800) 1378684
(151) 2017 10 06
(181) 2027 10 06
(891) 2017 10 06
(511) 18, 25, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 95626 A
(800) 1378836
(151) 2017 05 12
(181) 2027 05 12
(891) 2017 05 12
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 95627 A
(800) 1378786
(151) 2017 10 06
(181) 2027 10 06
(891) 2017 10 06
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95629 A
(800) 1378866
(151) 2017 06 23
(181) 2027 06 23
(891) 2017 06 23
(511) 09, 16, 25, 28, 45
__________________________________________
(260) AM 2018 95701 A
(800) 1187937
(151) 2013 07 06
(181) 2023 07 06
(891) 2013 07 06
(511) 05, 35, 39
__________________________________________
(260) AM 2018 95703 A
(800) 1282366
(151) 2015 12 01
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(181) 2025 12 01
(891) 2017 11 29
(511) 18, 25
__________________________________________
(260) AM 2018 95712 A
(800) 1344049
(151) 2017 02 06
(181) 2027 02 06
(891) 2017 10 27
(511) 11, 30, 43
__________________________________________
(260) AM 2018 95720 A
(800) 1379373
(151) 2017 04 28
(181) 2027 04 28
(891) 2017 04 28
(511) 25, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 95735 A
(800) 1379548
(151) 2017 08 29
(181) 2027 08 29
(891) 2017 08 29
(511) 10, 20, 22, 24
__________________________________________
(260) AM 2018 95736 A
(800) 1379581
(151) 2017 09 01
(181) 2027 09 01
(891) 2017 09 01
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 95737 A
(800) 1379619
(151) 2017 08 18
(181) 2027 08 18
(891) 2017 08 18
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 95738 A
(800) 1379715
(151) 2017 06 17
(181) 2027 06 17
(891) 2017 06 17
(511) 29, 30, 32, 35, 39
__________________________________________
(260) AM 2018 95739 A
(800) 1379719
(151) 2017 08 03
(181) 2027 08 03
(891) 2017 08 03
(511) 29
__________________________________________
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(260) AM 2018 95741 A
(800) 1379751
(151) 2017 07 14
(181) 2027 07 14
(891) 2017 07 14
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95742 A
(800) 1379768
(151) 2017 09 28
(181) 2027 09 28
(891) 2017 09 28
(511) 06, 07, 10, 12, 18, 20
__________________________________________
(260) AM 2018 95744 A
(800) 1379805
(151) 2017 09 27
(181) 2027 09 27
(891) 2017 09 27
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95813 A
(800) 1381514
(151) 2017 10 25
(181) 2027 10 25
(891) 2017 10 25
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 95822 A
(800) 1237318
(151) 2014 11 14
(181) 2024 11 14
(891) 2017 10 25
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2018 95827 A
(800) 1369694
(151) 2017 08 24
(181) 2027 08 24
(891) 2017 12 05
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 96268 A
(800) 1385845
(151) 2017 07 07
(181) 2027 07 07
(891) 2017 07 07
(511) 03
__________________________________________
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lisabonis SeTanxmebis Tanaxmad, saerTaSoriso registraciis
safuZvelze saqarTveloSi gansaxilvelad miRebuli
saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17).

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1495
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1079
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2017 09 25
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2018 06 22
ადგილწარმოშობის დასახელება: FREISA DI CHIERI
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:
33 – Wine.
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: Consorzio di tutela e valorizzazione delle DOC Freisa di
Chieri e Collina Torinese
Via Palazzo di Citta, n. 10-10023 Chieri (TO), იტალია
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20-00187 Roma, იტალია

___________________________________________________

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1496
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1080
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2017 09 25
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2018 06 22
ადგილწარმოშობის დასახელება: GRECO DI TUFO
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:
33 – Wine.
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma, იტალია
Producers or groups of producers entitled to use the appellation
of origin, იტალია

___________________________________________________

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1497
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1081
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2017 09 25
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2018 06 22
ადგილწარმოშობის დასახელება: GRIGNOLINO D'ASTI
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:
33 – Wine.
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma, იტალია
Producers or groups of producers entitled to use the appellation
of origin, იტალია

___________________________________________________
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საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1498
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1082
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2017 09 25
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2018 06 22
ადგილწარმოშობის დასახელება: GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:
33 – Wine.
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma, იტალია
Producers or groups of producers entitled to use the appellation
of origin, იტალია

___________________________________________________
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1499
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1083
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2017 09 25
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2018 06 22
ადგილწარმოშობის დასახელება: CORTESE DELL'ALTO MONFERRATO
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:
33 – Wine.
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: Consorzio tutela Barbera d'Asti e Vini del Monferrato
Via Morelli, 15 – 14100 Asti, იტალია
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma, იტალია

___________________________________________________
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1500
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1084
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2017 09 25
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2018 06 22
ადგილწარმოშობის დასახელება: PRIMITIVO DI MANDURIA
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:
33 – Wine.
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: Consorzio Primitivo di Manduria DOC C.da Piscine
S/N – 74020 Uggiano Montefusco – Manduria (TA),
იტალია
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma, იტალია

___________________________________________________

120

#24 2018 12 25

oficialuri Setyobinebebi
gamogonebebi
patentebis moqmedebis aRdgena
(21) AP 2007 10111
(11) P 2009 4643 B
(73) დევი ვასაძე
(54) საკაბელო კავშირგაბმულობის დისტანციურად მართვადი კომპლექსური სისტემა
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 06 05
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2018 12 25

___________________________________

(21) AP 2004 8200
(11) P 2006 3744 B
(73) გიორგი კახიანი
(54) ჯილეხის საწინააღმდეგო ვაქცინის დამზადების ხერხი
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 05 10
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2018 12 25

___________________________________

(21) AP 2006 9768
(11) P 2012 5412 B
(73) რამზან გოიტემიროვი
(54) შიგაწვის ძრავა
პატენტი გაუქმებული იყო: 2017 12 15
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2018 12 25

___________________________________

patentis gauqmeba
(21) AP 2010 12762
(11) P 2015 6312 B
(73) დაუ აგროსაიენსიზ ელ ელ სი
(54) პირიდინშემცველი კარბონმჟავების მარილების ხსნადი გრანულების გაუმჯობესებული
მიღების ხერხი
პატენტი გაუქმების თარიღი 2018 11 22
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 11 22-მდე
___________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

sasargeblo modelebi
patentebis gauqmeba
(21) AU 2014 13639
(11) U 2015 1869 Y
(73) მარინე ზედგინიძე
(54) ჩირის კანფეტი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 11 19
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 11 19-მდე

___________________________________
(21) AU 2016 14330
(11) U 2017 1945 Y
(73) ირინე უგრეხელიძე;
ჯუმბერ უფლისაშვილი;
თეა ბარამაშვილი;
გიორგი გაბისონია
(54) ტამპონური საბეჭდი მოწყობილობა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 11 25
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 11 25-მდე

___________________________________
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sasaqonlo niSnebi
registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba
(111) M 1998 10712 R2
(156) 10 09 1998
(186) 10 09 2028
(732) ლუქსოტიკა გრუპ ს.პ.ა.
პიაცალე ლუიჯი კადორნა 3, მილანი,
20123, იტალია
__________________________________________
(111) M 1998 11041 R2
(156) 29 10 1998
(186) 29 10 2028
(732) ზე ჰ.დ. ლი კომპანი ინკ.
დელავერის შტატის კორპორაცია
კონკორდ პლაზა, 3411 სილვერსაიდ
როუდი, უილმინგტონი, დელავერი, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 11020 R2
(156) 28 10 1998
(186) 28 10 2028
(732) ჯმ კორეა კომპანი
ჩეონგჩეონ-დონგი, 233 ბუპიეონგდაერო,
ბუპიეონგ-გუ, ინჩეონი, 403-714, კორეის
რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 1998 10961 R2
(156) 28 10 1998
(186) 28 10 2028
(732) ფილდპოინტ ბ.ვ.
უესტერდოკსდიჯკ 423,1013 BX
ამსტერდამი, ნიდერლანდები
__________________________________________
(111) M 1998 11270 R2
(156) 11 12 1998
(186) 11 12 2028
(732) უორნერ-ლამბერტ კომპანი ლლკ
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ იორკი 10017, აშშ
__________________________________________
(111) M 1999 11385 R2
(156) 26 01 1999
(186) 26 01 2029
(732) ბიოფარმა
50, რიუ კარნო, 92284 სიურენი სედექსი,
საფრანგეთი
__________________________________________

(111) M 1999 11558 R2
(156) 17 02 1999
(186) 17 02 2029
(732) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედესეტი
ტერმეკეკ დიარა ზარტკერიუენ მიუკედე
რტ (ხინოინ ზრტ.);
ხინოინ ფარმასიუტიცალ ენდ ქემიკალ
უორკს პრაივიტ კო. ლტდ;
(ხინონ პრაივიტ კო. ლტდ.);
ხინოინ ზავოდ ფარმაცევტიჩეხ ი
ხიმიჩესკიხ იზდელიი ზაკრიტოი ა/ო.
(ჰინოინ ზა/ო)
H-1045 ბუდაპეშტი, ტო უტცა 1-5, უნგრეთი
__________________________________________
(111) M 1999 11559 R2
(156) 17 02 1999
(186) 17 02 2029
(732) პპგ ინდასტრიზ ოჰაიო,ინკ.
დელავერის შტატის კორპორაცია
3800 ვესტ 143 სტრიტ, კლივლენდი,
ოჰაიო 44111, აშშ, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 1999 11393 R2
(156) 26 01 1999
(186) 26 01 2029
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ.
უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,
ნიუ-ჯერზი 08889, აშშ
__________________________________________
(111) M 1999 11562 R2
(156) 17 02 1999
(186) 17 02 2029
(732) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედესეტი
ტერმეკეკ დიარა ზარტკერიუენ მიუკედე
რტ (ხინოინ ზრტ.);
ხინოინ ფარმასიუტიცალ ენდ ქემიკალ
უორკს პრაივიტ კო. ლტდ;
(ხინონ პრაივიტ კო. ლტდ.);
ხინოინ ზავოდ ფარმაცევტიჩეხ ი
ხიმიჩესკიხ იზდელიი ზაკრიტოი ა/ო.
(ჰინოინ ზა/ო)
H-1045 ბუდაპეშტი, ტო უტცა 1-5,
უნგრეთი
__________________________________________
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(111) M 1999 11396 R2
(156) 26 01 1999
(186) 26 01 2029
(732) ბიოფარმა
50, რიუ კარნო, 92284 სიურენი სედექსი,
საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1999 11398 R2
(156) 26 01 1999
(186) 26 01 2029
(732) ბიოფარმა
50, რიუ კარნო, 92284 სიურენი სედექსი,
საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1999 11457 R2
(156) 09 02 1999
(186) 09 02 2029
(732) ვესტინ ჰოტელ მენეჯმენტ, ლ.პ.
უან სტარპოინტი, სტემფორდი,
კონექტიკუტი 06902, აშშ
__________________________________________
(111) M 1999 12297 R2
(156) 24 05 1999
(186) 24 05 2029
(732) ჰენკელ აგ & კო. კგაა
ჰენკელშტრასე 67, D-40589
დიუსელდორფი, გერმანია
__________________________________________
(111) M 1999 12298 R2
(156) 24 05 1999
(186) 24 05 2029
(732) ჰენკელ აგ & კო. კგაა
ჰენკელშტრასე 67, D-40589
დიუსელდორფი, გერმანია
__________________________________________
(111) M 2008 18374 R1
(156) 14 04 2008
(186) 14 04 2028
(732) რიჩ მაგაზინს უორლდუაიდ ლიმიტიდ
ვან კანადა სქვეარი, კანერი-უორფი,
ლონდონი E14 5AP, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 2008 18418 R1
(156) 01 05 2008
(186) 01 05 2028
(732) რიჩ მაგაზინს უორლდუაიდ ლიმიტიდ
ვან კანადა სქვეარი, კანერი-უორფი,
ლონდონი E14 5AP, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________

124

(111) M 2008 18779 R1
(156) 16 10 2008
(186) 16 10 2028
(732) სალსას დე ხალისკო კაკუ, ს.ა. დე კ.ვ.
კალიე გილიერმო გონსალეს კამარენა
No. 800-პისო 4 კოლონია სანტა ფე,
დელეგასიონ ალვარო ობრეგონ, სიუდად
დე მეხიკო, C.P. 01210, მექსიკა
__________________________________________
(111) M 2008 18987 R1
(156) 15 12 2008
(186) 15 12 2028
(732) ზე ჰ.დ. ლი კომპანი, ინკ.
(შტატ დელავერის კორპორაცია)
3411 სილვერსაიდ როუდი, უილმინგტონი, დელავერი, აშშ
__________________________________________
(111) M 2009 19064 R1
(156) 28 01 2009
(186) 28 01 2029
(732) ავენტისაბ ლლკ
3711 კენეტ პაიკი, სუიტ 200, გრინვილი,
დელავერი 19807, აშშ
__________________________________________
(111) M 2009 19142 R1
(156) 16 03 2009
(186) 16 03 2029
(732) სანოფი-ავენტის დოიჩლანდ გმბჰ
ბრიუნინგშტრასე 50, D-65926 მაინის
ფრანკფურტი, გერმანია
__________________________________________
(111) M 1998 11095 R2
(156) 25 11 1998
(186) 25 11 2028
(732) იანსენ ფარმაცევტიკა ნ.ვ.
30, ტურნჰოუტსევეგ, ბ-2340 ბეერსე,
ბელგია
__________________________________________
(111) M 1998 11096 R2
(156) 25 11 1998
(186) 25 11 2028
(732) იანსენ ფარმაცევტიკა ნ.ვ.
30, ტურნჰოუტსევეგ, ბ-2340 ბეერსე, ბელგია
__________________________________________
(111) M 1998 9350 R2
(156) 19 05 1998
(186) 19 05 2028
(732) ამბერ იპ ბრენდს სარლ
ავენიუ რევერდილ 14, 1260 ნიონი,
შვეიცარია
__________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi
(111) M 1998 11123 R2
(156) 27 11 1998
(186) 27 11 2028
(732) ჯონსონ & ჯონსონ
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ
__________________________________________

(111) M 1999 11640 R2
(156) 18 02 1999
(186) 18 02 2029
(732) პრომინენტ გმბჰ
იმ შუმახერგევან 5-11, 69123
ჰაიდელბერგი, გერმანია
__________________________________________

(111) M 1998 11124 R2
(156) 27 11 1998
(186) 27 11 2028
(732) ჯონსონ & ჯონსონ
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ
__________________________________________

(111) M 1999 12124 R2
(156) 10 05 1999
(186) 10 05 2029
(732) ზიპო მანუფექჩერინგ კომპანი
33 ბარბორ სტრიტი, ბრედფორდი,
პენსილვანია 16701, აშშ
__________________________________________

(111) M 1998 11130 R2
(156) 27 11 1998
(186) 27 11 2028
(732) ჯონსონ & ჯონსონ
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 11131 R2
(156) 27 11 1998
(186) 27 11 2028
(732) ჯონსონ & ჯონსონ
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ
__________________________________________
(111) M 1999 11710 R2
(156) 16 03 1999
(186) 16 03 2029
(732) სორემარტეკ ს.ა.
ფინდელ ბიზნეს სენტერი, კომპლექს B,
რიუ დე ტრევი, L-2632 ფინდელი,
ლუქსემბურგი
__________________________________________
(111) M 1999 11711 R2
(156) 16 03 1999
(186) 16 03 2029
(732) სორემარტეკ ს.ა.
ფინდელ ბიზნეს სენტერი, კომპლექს B,
რიუ დე ტრევი, L-2632 ფინდელი,
ლუქსემბურგი
__________________________________________
(111) M 1999 11712 R2
(156) 16 03 1999
(186) 16 03 2029
(732) სორემარტეკ ს.ა.
ფინდელ ბიზნეს სენტერი, კომპლექს B,
რიუ დე ტრევი, L-2632 ფინდელი,
ლუქსემბურგი
__________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

uflebebis sruli gadacema

(111) M 1998 9602 R
(732) სერვესერია მოდელო დე მეხიკო, ს. დე
რ.ლ. დე კ.ვ.
ხავიერ ბარროს სიერრა No. 555, პისო 3,
კოლონია სედეკ ედ პლასა სანტა ფე,
დელეგასიონ ალვარო ობრეგონ, კ.პ.
01210, მეხიკო, მექსიკა
(770) მოდელო მკტ დე მეხიკო, ს. დე რ.ლ. დე
კ.ვ.
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია
ანაუაკი, მეხიკო, დისტრიტო ფედერალ
11320, მექსიკა
(580) 09 11 2018
__________________________________________

ლაგო ალბერტო N156, კოლონია
ანაუაკი, მეხიკო, დისტრიტო ფედერალ
11320, მექსიკა
(580) 09 11 2018
__________________________________________

(111) M 1998 9603 R
(732) სერვესერია მოდელო დე მეხიკო, ს. დე
რ.ლ. დე კ.ვ.
ხავიერ ბარროს სიერრა No. 555, პისო 3,
კოლონია სედეკ ედ პლასა სანტა ფე,
დელეგასიონ ალვარო ობრეგონ, კ.პ.
01210, მეხიკო, მექსიკა
(770) მოდელო მკტ დე მეხიკო, ს. დე რ.ლ. დე
კ.ვ.
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია
ანაუაკი, მეხიკო, დისტრიტო ფედერალ
11320, მექსიკა
(580) 09 11 2018
__________________________________________

(111) M 1995 670 R
(732) არლანქსეო დოიჩლანდ გმბჰ
ალტე ჰეერშტრ. 2, 41540 დორმაგენი,
გერმანია
(770) ლანქსეს დოიჩლანდ გმბჰ
51369 ლევერკუზენი, გერმანია
(580) 10 12 2018
__________________________________________

(111) M 2002 14394 R
(732) სერვესერია მოდელო დე მეხიკო, ს. დე
რ.ლ. დე კ.ვ.
ხავიერ ბარროს სიერრა No. 555, პისო 3,
კოლონია სედეკ ედ პლასა სანტა ფე,
დელეგასიონ ალვარო ობრეგონ, კ.პ.
01210, მეხიკო, მექსიკა
(770) მოდელო მკტ დე მეხიკო, ს. დე რ.ლ. დე
კ.ვ.
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია
ანაუაკი, მეხიკო, დისტრიტო ფედერალ
11320, მექსიკა
(580) 09 11 2018
__________________________________________
(111) M 2002 14395 R
(732) სერვესერია მოდელო დე მეხიკო, ს. დე
რ.ლ. დე კ.ვ.
ხავიერ ბარროს სიერრა No. 555, პისო 3,
კოლონია სედეკ ედ პლასა სანტა ფე,
დელეგასიონ ალვარო ობრეგონ, კ.პ.
01210, მეხიკო, მექსიკა
(770) მოდელო მკტ დე მეხიკო, ს. დე რ.ლ. დე
კ.ვ.
126

(111) M 1997 4392 R
(732) არლანქსეო დოიჩლანდ გმბჰ
ალტე ჰეერშტრ. 2, 41540 დორმაგენი,
გერმანია
(770) ლანქსეს დოიჩლანდ გმბჰ
51369 ლევერკუზენი, გერმანია
(580) 10 12 2018
__________________________________________

(111) M 1996 2116 R
(732) კარდინალ ჰელს აირლენდ ანლიმიტიდ
კომპანი
2 ფლორი, 1-2 ვიქტორია ბილდინგს,
ჰედინგთონ როუდი, დუბლინი 4, D04
XN32, ირლანდია
(770) კოვიდიენ აგ
ვიქტორ ფონ ბრუნს-შტრასე 19, 8212
ნოიჰაუზენ-ამ-რაინფალი, შვეიცარია
(580) 16 11 2018
__________________________________________
(111) M 1995 674 R
(732) არლანქსეო დოიჩლანდ გმბჰ
ალტე ჰეერშტრ. 2, 41540 დორმაგენი,
გერმანია
(770) ბაიერ აგ
D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია
(580) 10 12 2018
__________________________________________
(111) M 1996 3730 R
(732) არლანქსეო დოიჩლანდ გმბჰ
ალტე ჰეერშტრ. 2, 41540 დორმაგენი,
გერმანია
(770) ლანქსეს დოიჩლანდ გმბჰ
51369 ლევერკუზენი, გერმანია
(580) 10 12 2018
__________________________________________
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(111) M 2009 19031 R
(732) იდილია ფუდს, ს.ლ.
ლეპანტო 410-414, 08025 ბარსელონა,
ესპანეთი
(770) ნატმარკ, ლდა.
ავ. არიაგა, 30 3H, 9000 ფუნშალმადეირა, პორტუგალია
(580) 05 11 2018
__________________________________________
(111) M 2011 22001 R
(732) ტაკედა ფარმასიუტიკალზ ინტერნეიშნლ
აგ
ტურგაუერშტრასე 130, 8152 გლადპარკიოპფიკონი (ციურიხი), შვეიცარია
(770) უნიფარმ, ინკ.
350 ფიფთ ავენიუ,სუიტი 6701,
ნიუ-იორკი, N.Y. 10118, აშშ
(580) 06 03 2018
__________________________________________
(111) M 2013 23912 R
(732) სმიკ სპოლკა აკციჯნა
დომანიევსკა 48, 02-672 ვარშავა,
პოლონეთი
(770) სმიკ გლობალ ასსეტს გმბჰ
კ.ო.ჰაეურსემანნ + პარტნერ აგ
სჩვანენგასსე 5/7, 3011 ბერნი, შვეიცარია
(580) 19 11 2018
__________________________________________
(111) M 1997 7824 R
(732) სერვესერია მოდელო დე მეხიკო, ს. დე
რ.ლ. დე კ.ვ.
ხავიერ ბარროს სიერრა No.555, პისო 3,
კოლონია სედეკ ედ პლასა სანტა
ფე, დელეგასიონ ალვარო ობრეგონ, კ.პ.
01210, მეხიკო, მექსიკა
(770) მოდელო ბრენდს დელ პასიფიკო, ს.
დე რ.ლ. დე კ.ვ.
კალსადა გაბრიელ ლეივა ი მელჩორ
ოკამპო ს/ნ, კოლ. სენტრო, 82000,
მასატლანი, სინალოა, მექსიკა
(580) 06 11 2018
__________________________________________
(111) M 1997 5157 R
(732) სერვესერია მოდელო დე მეხიკო, ს. დე
რ.ლ. დე კ.ვ.
ხავიერ ბარროს სიერრა No. 555, პისო 3,
კოლონია სედეკ ედ პლასა სანტა
ფე, დელეგასიონ ალვარო ობრეგონ, კ.პ.
01210, მეხიკო, მექსიკა
(770) მოდელო მკტ დე მეხიკო, ს. დე რ.ლ. დე
კ.ვ.

ლაგო ალბერტო N156, კოლონია
ანაუაკი, მეხიკო, დისტრიტო ფედერალ
11320, მექსიკა
(580) 09 11 2018
__________________________________________
(111) M 1997 5158 R
(732) სერვესერია მოდელო დე მეხიკო, ს. დე
რ.ლ. დე კ.ვ.
ხავიერ ბარროს სიერრა No. 555, პისო 3,
კოლონია სედეკ ედ პლასა სანტა
ფე, დელეგასიონ ალვარო ობრეგონ, კ.პ.
01210, მეხიკო, მექსიკა
(770) მოდელო მკტ დე მეხიკო, ს. დე რ.ლ. დე
კ.ვ.
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია
ანაუაკი, მეხიკო, დისტრიტო ფედერალ
11320, მექსიკა
(580) 09 11 2018
__________________________________________
(111) M 1997 5159 R
(732) სერვესერია მოდელო დე მეხიკო, ს. დე
რ.ლ. დე კ.ვ.
ხავიერ ბარროს სიერრა No. 555, პისო 3,
კოლონია სედეკ ედ პლასა სანტა
ფე, დელეგასიონ ალვარო ობრეგონ, კ.პ.
01210, მეხიკო, მექსიკა
(770) მოდელო მკტ დე მეხიკო, ს. დე რ.ლ. დე
კ.ვ.
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია
ანაუაკი, მეხიკო, დისტრიტო ფედერალ
11320, მექსიკა
(580) 09 11 2018
__________________________________________
(111) M 1997 7825 R
(732) სერვესერია მოდელო დე მეხიკო, ს. დე
რ.ლ. დე კ.ვ.
ხავიერ ბარროს სიერრა No. 555, პისო 3,
კოლონია სედეკ ედ პლასა სანტა ფე,
დელეგასიონ ალვარო ობრეგონ, კ.პ.
01210, მეხიკო, მექსიკა
(770) მოდელო მკტ დე მეხიკო, ს. დე რ.ლ. დე
კ.ვ.
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია
ანაუაკი, მეხიკო, დისტრიტო ფედერალ
11320, მექსიკა
(580) 09 11 2018
__________________________________________
(111) M 1998 10575 R
(732) კოტი ფრანს ს.ა.ს.
14 რიუ დუ კატრ სეპტემბერ, 75002
პარიზი, საფრანგეთი
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(770) ბურჟუა
12-14, რიუ ვიქტორ ნუარი, F-92200 ნეიისიურ-სენი, საფრანგეთი
(580) 07 12 2018
__________________________________________

სტ კორპორეიშენ სისტემ, 67 ბარნსაიდ
ავენიუ, ისტ არტფორდი, კონეკტიკუტი
06108, აშშ
(580) 06 11 2018
__________________________________________

(111) M 1998 10576 R
(732) კოტი ფრანს ს.ა.ს.
14 რიუ დუ კატრ სეპტემბერ, 75002
პარიზი, საფრანგეთი
(770) ბურჟუა
12-14, რიუ ვიქტორ ნუარი, F-92200 ნეიისიურ-სენი, საფრანგეთი
(580) 07 12 2018
__________________________________________
(111) M 2016 27594 R
(732) შპს პროტეინ ჯორჯია
დიდუბის რაიონი, აკ. წერეთლის
გამზ.113, ბ.40, თბილისი, საქართველო
(770) ვაჟა იმნაძე
მახალდიანის ქ.16 (ასკურავას ქ), 0101,
თბილისი, საქართველო
(580) 19 11 2018
__________________________________________
(111) M 2016 27823 R
(732) ზე შერვინ-უილიამს ჰედქორთერს
კომპანი
101 ვესტ პროსპექტ ავენიუ, კლივლენდი,
ოჰაიოს შტატი 44115, აშშ
(770) ზე შერვინ-უილიამს კომპანი, ოჰაიოს
შტატის კორპორაცია
101 ვ. პროსპექტ ავენიუ, კლივლენდი,
ოჰაიოს შტატი 44115-1075, აშშ
(580) 16 11 2018
__________________________________________
(111) M 2016 27823 R
(732) სვიმკ ლლკ
101 ვესტ პროსპექტ ავენიუ, კლივლენდი,
ოჰაიოს შტატი 44115, აშშ
(770) ზე შერვინ-უილიამს ჰედქორთერს
კომპანი
101 ვესტ პროსპექტ ავენიუ, კლივლენდი,
ოჰაიოს შტატი 44115, აშშ
(580) 16 11 2018
__________________________________________
(111) M 1996 2445 R
(732) ბარკლაის პლკ
1 ჩერჩილ პლეისი, ლონდონი E14 5HP,
გაერთიანებული სამეფო
(770) ბარკლეის ქეპიტალ ინკ., კონექტიკუტის
კორპორაცია
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mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba
(111) M 1998 10712 R
(732) ლუქსოტიკა გრუპ ს.პ.ა.
პიაცალე ლუიჯი კადორნა 3, მილანი,
20123, იტალია
(770) ლუქსოტიკა გრუპ ს.პ.ა.
ვია სეზარ კანტუ, 2-20123 მილანი (MI),
იტალია
(580) 05 11 2018
__________________________________________
(111) M 1998 10802 R
(732) კანდი ჰუვერ გრუპ ს.რ.ლ.
ვია კომოლი, 16, 20861 ბრუგერიო, მონცა
ე ბრიანცა, იტალია
(770) კანდი ელექტროდომესტიჩი ს.რ.ლ.
ვია კომოლი, 16, ბრუგერიო (მილანი),
იტალია
(580) 27 11 2018
__________________________________________
(111) M 1998 11020 R
(732) ჯმ კორეა კომპანი
ჩეონგჩეონ-დონგი, 233 ბუპიეონგდაერო,
ბუპიეონგ-გუ, ინჩეონი, 403-714, კორეის
რესპუბლიკა
(770) ჯმ კორეა კომპანი
199-1, ჩეონგჩეონ-2 დონგი, ბუპუინგ-გუ,
ინჩეონი, კორეის რესპუბლიკა
(580) 26 09 2018
__________________________________________
(111) M 1998 10961 R
(732) ფილდპოინტ ბ.ვ.
უესტერდოკსდიჯკ 423,1013 BX
ამსტერდამი, ნიდერლანდები
(770) ფილდპოინტ ბ.ვ.
ვიმბროდერჰოფ 109, 1019 HD
ამსტერდამი, ნიდერლანდები
(580) 26 10 2018
__________________________________________
(111) M 1998 11323 R
(732) ონდულინე
24 კე გალიენი, 92150 სურესნი,
საფრანგეთი
(770) ონდულინე
35 რიუ ბაუდინი, 92300 ლევალუა-პერე,
საფრანგეთი
(580) 21 11 2018
__________________________________________
(111) M 1998 11324 R
(732) ონდულინე
24 კე გალიენი, 92150 სურესნი,
საფრანგეთი

(770) ონდულინე
35 რიუ ბაუდინი, 92300 ლევალუა-პერე,
საფრანგეთი
(580) 21 11 2018
__________________________________________
(111) M 1998 11325 R
(732) ონდულინე
24 კე გალიენი, 92150 სურესნი,
საფრანგეთი
(770) ონდულინე
35 რიუ ბაუდინი, 92300 ლევალუა-პერე,
საფრანგეთი
(580) 21 11 2018
__________________________________________
(111) M 1998 11079 R
(732) ონდულინე
24 კე გალიენი, 92150 სურესნი,
საფრანგეთი
(770) ონდულინე
35 რიუ ბაუდინი, 92300 ლევალუა-პერე,
საფრანგეთი
(580) 21 11 2018
_________________________________________
(111) M 1998 11329 R
(732) ონდულინე
24 კე გალიენი, 92150 სურესნი,
საფრანგეთი
(770) ონდულინე
35 რიუ ბაუდინი, 92300 ლევალუა-პერე,
საფრანგეთი
(580) 21 11 2018
__________________________________________
(111) M 1998 11270 R
(732) უორნერ-ლამბერტ კომპანი ლლკ
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ იორკი 10017, აშშ
(770) უორნერ-ლამბერტ კომპანი ლლკ
201 ტაბორ როუდი, მორის-პლეინზი,
ნიუ-ჯერზი 07950, აშშ
(580) 16 11 2018
__________________________________________
(111) M 2008 18374 R
(732) რიჩ მაგაზინს უორლდუაიდ ლიმიტიდ
ვან კანადა სქვეარი, კანერი-უორფი,
ლონდონი E14 5AP, გაერთიანებული
სამეფო
(770) ტრინიტი მირორ უორლდუაიდ ლიმიტიდ
ვან კანადა სქვეარი, კანერი-უორფი,
ლონდონი E14 5AP, გაერთიანებული სამეფო
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(580) 12 10 2018
__________________________________________
(111) M 2008 18418 R
(732) რიჩ მაგაზინს უორლდუაიდ ლიმიტიდ
ვან კანადა სქვეარი, კანერი-უორფი,
ლონდონი E14 5AP, გაერთიანებული
სამეფო
(770) ტრინიტი მირორ უორლდუაიდ ლიმიტიდ
ვან კანადა სქვეარი, კანერი-უორფი,
ლონდონი E14 5AP, გაერთიანებული
სამეფო
(580) 12 10 2018
__________________________________________
(111) M 2008 18779 R
(732) სალსას დე ხალისკო კაკუ, ს.ა. დე კ.ვ.
კალიე გილიერმო გონსალეს კამარენა
No. 800-პისო 4 კოლონია სანტა
ფე, დელეგასიონ ალვარო ობრეგონ,
სიუდად დე მეხიკო, C.P. 01210, მექსიკა
(770) სალსას დე ხალისკო კაკუ, ს.ა. დე კ.ვ.
რიოჩურუბუსკო No. 213, კოლონია
გრანხას მექსიკა, მეზიკო, დ.ფ. 08400,
მექსიკა
(580) 26 09 2018
__________________________________________
(111) M 1998 11103 R
(732) ელექტრა ენტერტაიმენტ გრუპ ინკ.
1633 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10019, აშშ
(770) ელექტრა ენტერტაიმენტ გრუპ ინკ.
75 როკფელერ პლაზა, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10019, აშშ
(580) 07 12 2018
__________________________________________
(111) M 1998 10569 R
(732) ლაბორატუარ ექსპანსიანს
1 პლას დე სეზონს, 92048 პარიზი ლა
დეფანსი CEDEX, საფრანგეთი
(770) ლაბორატუარ ექსპანსიანს
10 ავენიუ დე ლ'არკი 92400 კურბევუა,
საფრანგეთი
(580) 07 12 2018
__________________________________________
(111) M 1998 10579 R
(732) კანდი ჰუვერ გრუპ ს.რ.ლ.
ვია კომოლი, 16, 20861 ბრუგერიო, მონცა
ე ბრიანცა, იტალია
(770) კანდი ელექტროდომესტიჩი ს.რ.ლ.
ვია კომოლი, 16, 20047 ბრუგერიო
(მილანი), იტალია
(580) 14 08 2018
__________________________________________
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(111) M 1997 5442 R
(732) ჩემპიონ პროდაქტს იუროპ ლიმიტიდ
სუიტ 8, პლაზა 212, ბლანჩარდსტოუნ
კორპორეიტ პარკ 2, ბლანჩარდსტოუნი
დუბლინი 15, ირლანდია
(770) ჩემპიონ პროდაქტს იუროპ ლიმიტიდ
ბლანჩარდსტოუნ კორპორეიტ პარკი,
იუნიტ 4ბ, ბლოკ 2, 1 ფლორი, ბლანჩარდსტოუნი დუბლინი 15, ირლანდია
(580) 29 11 2018
__________________________________________
(111) M 1996 3113 R
(732) კრაფტ ფუდს ბელგიუმ ინტელექტუალ
პროპერტი ბვბა (სპრლ)
დე ბუკელარ-პარეინლან 1, 2200
ჰერენტალსი, ბელგია
(770) კრაფტ ფუდს ბელგიუმ ინტელექტუალ
პროპერტი ბვბა (სპრლ)
ბრასელსესტინვეგ 450, 1500 ჰალე, ბელგია
(580) 17 09 2018
__________________________________________
(111) M 1996 3114 R
(732) კრაფტ ფუდს ბელგიუმ ინტელექტუალ
პროპერტი ბვბა (სპრლ)
დე ბუკელარ-პარეინლან 1, 2200
ჰერენტალსი, ბელგია
(770) კრაფტ ფუდს ბელგიუმ ინტელექტუალ
პროპერტი ბვბა (სპრლ)
ბრასელსესტინვეგ 450, 1500 ჰალე,
ბელგია
(580) 17 09 2018
__________________________________________
(111) M 2017 28571 R
(732) ნისსან ქემიკალ კორპორეიშნ
5-1, ნიჰანბაში 2-ჩომე, ჩიო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(770) ნისსან ქემიკალ ინდასტრიზ, ლტდ.
7-1, კანდა-ნიშიკი-ჩო 3-ჩომე, ჩიიოდა-კუ,
ტოკიო, 101-0054, იაპონია
(580) 19 11 2018
__________________________________________
(111) M 1997 6937 R
(732) კრაფტ ფუდს ბელგიუმ ინტელექტუალ
პროპერტი ბვბა (სპრლ)
დე ბუკელარ-პარეინლან 1, 2200
ჰერენტალსი, ბელგია
(770) კრაფტ ფუდს ბელგიუმ ინტელექტუალ
პროპერტი ბვბა (სპრლ)
ბრასელსესტინვეგ 450, 1500 ჰალლე,
ბელგია
(580) 17 09 2018
__________________________________________
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(111) M 1996 2445 R
(732) ბარკლეის ქეპიტალ ინკ., კონექტიკუტის
კორპორაცია
სტ კორპორეიშენ სისტემ, 67 ბარნსაიდ
ავენიუ, ისტ არტფორდი, კონეკტიკუტი
06108, აშშ
(770) ბარკლეის ქეპიტალ ინკ., კონექტიკუტის
კორპორაცია
745 სევენს ავენიუ, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10019, აშშ
(580) 06 11 2018
__________________________________________
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sasaqonlo niSnis registraciis baTilad cnoba
(111) M 1998 9567 R
(151) 04 06 1998
(181) 2018 12 04
(732) როლექს სა
რიუ ფრანსუა-დიუსო 3-5-7, ჟენევა,
შვეიცარია
__________________________________________

(111) M 1998 9141 R
(151) 30 04 1998
(181) 2018 10 30
(732) დოიჩე ტელეკომ აგ
ფრიდრიხ-ებერტ-ალეე 140, 53113 ბონი,
გერმანია
__________________________________________

(111) M 1998 9417 R
(151) 25 05 1998
(181) 2018 11 25
(732) ზაკრიტოე აქციონერნოე ობშჩესტვო
„ევროპა პლუს“ (ზაო „ევროპა პლუს“),
(ქლოუზდ ჯოინტ-სტოკ კომპანი „ევროპა
პლუს“)
ულიცა სტანისლავსკოგო, დომ 21,
სტროენიე 5, მოსკოვი RU-109004,
რუსეთის ფედერაცია
__________________________________________

(111) M 1998 9164 R
(151) 04 05 1998
(181) 2018 11 04
(732) ტრესმონტეს ლუკეტი ს.ა.
ლოს კონკისტადორეს 2345,
პროვიდენსია, სანტიაგო, ჩილე
__________________________________________

(111) M 1998 9349 R
(151) 19 05 1998
(181) 2018 11 19
(732) სპირიტს ინტერნაციონალ ბ.ვ.
1ა, რიუ თომას ედისონი, L-1445
შტრასენი, ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი
__________________________________________
(111) M 1998 9136 R
(151) 30 04 1998
(181) 2018 10 30
(732) კარერას ლიმიტიდ
გლობ ჰაუზი, 4 ტემპლ პლეისი,
ლონდონი WC2R 2PG, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 1998 9250 R
(151) 06 05 1998
(181) 2018 11 06
(732) ჯინჯერ, ლტდ
1400 ბროდვეი, 15 ფლორი, ნიუ-იორკი
NY 10018, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9139 R
(151) 30 04 1998
(181) 2018 10 30
(732) კელვინ კლეინ ტრეიდმარკ ტრასტ
როდნეი სკუერ ნორთ, 1100 ნორთ
მარკეტ სტრიტი, უილმინგტონი DE
19890, აშშ
__________________________________________
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(111) M 1998 9165 R
(151) 04 05 1998
(181) 2018 11 04
(732) ავენტის-ფარმა დოიჩლანდ გმბჰ
ბრიუნინგშტრასე 50, 65926 მაინის
ფრანკფურტი, გერმანია
__________________________________________
(111) M 1998 9167 R
(151) 04 05 1998
(181) 2018 11 04
(732) გრუპო ემპრესარიალ დე ტაბაკოს დე
კუბა (ვაჭრობს როგორც ტაბაკუბა)
კალე 19 No.102 ესკ. მ, ვედადო, პლაზა,
სიუდად-დე-ლა-ჰავანა, კუბა
__________________________________________
(111) M 1998 9173 R
(151) 04 05 1998
(181) 2018 11 04
(732) როტმანს ოფ პელ მელ ლიმიტედ
რუტ დე ფრანს 17, ბონკურ, 2926,
შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1998 9185 R
(151) 04 05 1998
(181) 2018 11 04
(732) ლ.ფ.პ. ინკ. კალიფორნიის კორპორაცია
8484 ვილშირ ბულვარ, ბევერლი ჰილზი,
კალიფორნია, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9205 R
(151) 05 05 1998
(181) 2018 11 05
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ
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6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,
აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9208 R
(151) 05 05 1998
(181) 2018 11 05
(732) ნოვარტის ვექცინს ენდ დიაგნოსტიკს
ლიმიტიდ, ბრიტანული კომპანია
ფლორი ჰაუსი, რობერტ რობინსონ
ავენიუ, ზე ოქსფორდ საიენს პარკი,
ოქსფორდი, ოქსფორდშირი OX4 4GA,
გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________

(732) ვ & ლტ სეფრანეკ + კო
ინდუსტრიშტრასე 15A, CH-6300 ცუგი,
შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1998 9127 R
(151) 30 04 1998
(181) 2018 10 30
(732) გრეგორი პერეპერეს, აგუსტინ, გრეგორი
პერეპერეს, ალფრედო და გრეგორი
პერეპერეს, ხოზე კარეტერა დე
ალბალატ, s/n 46600 ალკირა, ვალენსია,
ესპანეთი
__________________________________________

(111) M 1998 9209 R
(151) 05 05 1998
(181) 2018 11 05
(732) მარს, ინკ.
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია
22101-3883, აშშ
__________________________________________

(111) M 1998 9040 R
(151) 29 04 1998
(181) 2018 10 29
(732) რ & ა ბეილი & კო
ნენგორ ჰაუზი , ვესტერნ ისტეიტი,
დუბლინი 12 , ირლანდია
__________________________________________

(111) M 1998 9223 R
(151) 05 05 1998
(181) 2018 11 05
(732) მაიკროსოფტ კორპორეიშენ
უან მაიკროსოფტ უეი, რედმონდი,
ვაშინგტონი 98052-6399, აშშ
__________________________________________

(111) M 1998 9046 R
(151) 29 04 1998
(181) 2018 10 29
(732) კელვინ კლაინ ტრეიდმარკ ტრასტ
როდნი სკვერ ნორთი, 1100 ნორთი
მარკეტ სტრიტი, უილმინგტონი, DE
19890, აშშ
__________________________________________

(111) M 1998 9224 R
(151) 05 05 1998
(181) 2018 11 05
(732) მაიკროსოფტ კორპორეიშენ
უან მაიკროსოფტ უეი, რედმონდი,
ვაშინგტონი 98052-6399, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9230 R
(151) 06 05 1998
(181) 2018 11 06
(732) ვ & ლტ სეფრანეკ + კო
ინდუსტრიშტრასე 15A, CH-6300 ცუგი,
შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1998 9231 R
(151) 06 05 1998
(181) 2018 11 06
(732) ვ & ლტ სეფრანეკ + კო
ინდუსტრიშტრასე 15A, CH-6300 ცუგი,
შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1998 9232 R
(151) 06 05 1998
(181) 2018 11 06

(111) M 1998 9047 R
(151) 29 04 1998
(181) 2018 10 29
(732) კელვინ კლაინ ტრეიდმარკ ტრასტ
როდნი სკვერ ნორთი, 1100 ნორთი
მარკეტ სტრიტი, უილმინგტონი, DE
19890, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9051 R
(151) 29 04 1998
(181) 2018 10 29
(732) კელვინ კლაინ ტრეიდმარკ ტრასტ
როდნი სკვერ ნორთი, 1100 ნორთი
მარკეტ სტრიტი, უილმინგტონი, DE
19890, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9052 R
(151) 29 04 1998
(181) 2018 10 29
(732) ბრითიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ) ინკ.
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 300,
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ
__________________________________________

#24 2018 12 25

133

oficialuri Setyobinebebi
(111) M 1998 9059 R
(151) 29 04 1998
(181) 2018 10 29
(732) აგან ქემიკალ მენიუფექჩარერს ლტდ.
საფოსტო ყუთი 262, ნორთერნ
ინდასტრიალ ზოუნი, აშდოდი, ისრაელი
__________________________________________
(111) M 1998 9063 R
(151) 29 04 1998
(181) 2018 10 29
(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ)
ლიმიტიდ
გლოუბ ჰაუზი, 4 ტემპლ პლეისი,
ლონდონი WC2R 2PG, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 1998 9072 R
(151) 29 04 1998
(181) 2018 10 29
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,
აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9575 R
(151) 04 06 1998
(181) 2018 12 04
(732) ჯაე ვუ პარკ
ჩონგ-რო-კუ, მიონგ-რიუ-ნდონგ 2 გა 8-5,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 1998 9082 R
(151) 30 04 1998
(181) 2018 10 30
(732) გლაქსოსმითკლაინ კონსიუმერ ჰელსქეა
(უკ) აი პი ლიმიტიდ
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 1998 9088 R
(151) 30 04 1998
(181) 2018 10 30
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,
აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9093 R
(151) 30 04 1998
(181) 2018 10 30
(732) ორაკლ ამერიკა, ინკ.
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500 ორაკლ პარკვეი, რედვუდ შორსი,
კალიფორნია 94065, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9582 R
(151) 04 06 1998
(181) 2018 12 04
(732) იენაფარმ გმბჰ & კო., კგ
ოტო-სკოტ-შტრასე 15, D-07745 იენა,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 1998 9583 R
(151) 04 06 1998
(181) 2018 12 04
(732) ავენტის ფარმა ს.ა.
20, ავენიუ რაიმონდ არონი, 92160
ანტონი, საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1998 9590 R
(151) 04 06 1998
(181) 2018 12 04
(732) იანსენ ბიოტეკ, ინკ.
800 რიჯვიუ დრაივი, ჰორშამი, პენსილვანია
19044, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9591 R
(151) 04 06 1998
(181) 2018 12 04
(732) იანსენ ბიოტეკ, ინკ.
800 რიჯვიუ დრაივი, ჰორშამი, პენსილვანია
19044, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9593 R
(151) 04 06 1998
(181) 2018 12 04
(732) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ
ხოლერშტრასე 4, 6301 ცუგი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1998 9594 R
(151) 04 06 1998
(181) 2018 12 04
(732) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ
ხოლერშტრასე 4, 6301 ცუგი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1998 9424 R
(151) 25 05 1998
(181) 2018 11 25
(732) მფგ ლაისენსიგ გმბჰ
ფაბრიკვეგ 16, 5033 ბუშსი (AG),
შვეიცარია
__________________________________________
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(111) M 1998 9426 R
(151) 25 05 1998
(181) 2018 11 25
(732) ი.რ. სკუიბ & სანზ, ლ.ლ.კ.,
ზე კორპორეიშენ ტრასტ კომპანი
1209 ორინჯ სტრიტი, უილმინგტონი,
ნიუ-კასლის ოლქი, 19801 დელავერი, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9601 R
(151) 04 06 1998
(181) 2018 12 04
(732) ბოლტონ ალიმენტარი ს.პ.ა.
ვია ეინაუდი 18, 22072 ცერმენატე (კომო),
იტალია
__________________________________________
(111) M 1998 9496 R
(151) 01 06 1998
(181) 2018 12 01
(732) სოლიდარული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება „შალგო“
ლერმონტოვის ქ. 6, ხაშური, 383650,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 1998 9427 R
(151) 25 05 1998
(181) 2018 11 25
(732) ჩიქუიტა ბრენდზ, ინკ.
250 ე. ფიფთ სტრიტი, ცინცინატი, ოჰაიო
45202, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9438 R
(151) 27 05 1998
(181) 2018 11 27
(732) ალერს აგ
ელვერდისერ შტრასე 313, 32052
ჰერფორდი, გერმანია
__________________________________________
(111) M 1998 9456 R
(151) 28 05 1998
(181) 2018 11 28
(732) ბრაუნ-ფორმან პოლსკა სპ. ზ.ო.ო.
ულ. პოსტეპუ 21, 02-676 ვარშავა,
პოლონეთი
__________________________________________
(111) M 1998 9458 R
(151) 28 05 1998
(181) 2018 11 28
(732) ბრაუნ-ფორმან პოლსკა სპ. ზ.ო.ო.
ულ. პოსტეპუ 21, 02-676 ვარშავა,
პოლონეთი
__________________________________________

(111) M 1998 9459 R
(151) 28 05 1998
(181) 2018 11 28
(732) ბრაუნ-ფორმან პოლსკა სპ. ზ.ო.ო.
ულ. პოსტეპუ 21, 02-676 ვარშავა,
პოლონეთი
__________________________________________
(111) M 1998 9558 R
(151) 03 06 1998
(181) 2018 12 03
(732) ტობაკო ინტერნეიშენელ რიჩმონდ, ინკ.
701 ჩრდილოეთ მე-5 ქუჩა, სიუტ 100
რიჩმონდი, ვირჯინია 23219, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9189 R
(151) 04 05 1998
(181) 2018 11 04
(732) იტფ ს.პ.ა.
ვია ტორტონა, 15, 20144 მილანი, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9095 R
(151) 30 04 1998
(181) 2018 10 30
(732) პროქტერ & გემბლ ჰოლდინგ გმბჰ
სულცბახერ შტრასე 40, 65824 შვალბახამ-ტაუნუსი, გერმანია
__________________________________________
(111) M 1998 9096 R
(151) 30 04 1998
(181) 2018 10 30
(732) პროქტერ & გემბლ ჰოლდინგ გმბჰ
სულცბახერ შტრასე 40, 65824 შვალბახამ-ტაუნუსი, გერმანია
__________________________________________
(111) M 1998 9364P R
(151) 19 05 1998
(181) 2018 11 19
(732) ვან ნელლე ტაბაკ ნიდერლანდ ბ.ვ.
ლეუვარდერვერგ 1, 8501 ZD ჯაურე,
ნიდერლანდები
__________________________________________
(111) M 1998 9555 R
(151) 03 06 1998
(181) 2018 12 03
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1998 9101 R
(151) 30 04 1998
(181) 2018 10 30
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(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო ზე
ნიდერლანდს ბ.ვ.
ჰანდელსვეგ 53A, ამსტელვენი 1181 ZA,
ნიდერლანდები
__________________________________________
(111) M 1998 9102 R
(151) 30 04 1998
(181) 2018 10 30
(732) ტურმაკ ტობაკო კომპანი ბ.ვ.
21, დრენტესტრაატი, NL-1083 HK
ამსტერდამი, ნიდერლანდები
__________________________________________
(111) M 1998 9104 R
(151) 30 04 1998
(181) 2018 10 30
(732) შიმელპენინკ სიგარენფაბრიკენ ვ/ჰ
გერტს ენ ვან შუპენ ბ.ვ.
ნიუდე 28, ვაგენინგენი, ნიდერლანდები
__________________________________________
111) M 2008 18382 R
(151) 29 04 2008
(181) 2018 10 29
(732) შპს „სმარტჰაუსი“
თაყაიშვილის ქ.10, ბ. 1, 0179, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18383 R
(151) 29 04 2008
(181) 2018 10 29
(732) სს „თბილქიმფარმი“
წულაძის ქ. 34, 0113, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18411 R
(151) 01 05 2008
(181) 2018 11 01
(732) კის ნეილ პროდაქტს, ინკ.
57 სიივიუ ბულვარი, პორტ-ვაშინგტონი,
ნიუ-იორკი, აშშ
__________________________________________
(111) M 2008 18412 R
(151) 01 05 2008
(181) 2018 11 01
(732) კის ნეილ პროდაქტს, ინკ.
57 სიივიუ ბულვარი, პორტ-ვაშინგტონი,
ნიუ-იორკი, აშშ
__________________________________________
(111) M 2008 18438 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
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(732) ამირან კაპატაძე
არაყიშვილის ქ.6, 4600, ქუთაისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18444 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
(732) ლაბორატორიოს კასასკო ს.ა.ი.კ.
ლავალე 310, სიუდად აუტ. დე-ბუენოსაირესი, არგენტინა
__________________________________________
(111) M 2008 18445 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
(732) ლაბორატორიოს კასასკო ს.ა.ი.კ.
ლავალე 310, სიუდად აუტ. დე-ბუენოსაირესი, არგენტინა
__________________________________________
(111) M 2008 18446 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
(732) ლაბორატორიოს კასასკო ს.ა.ი.კ.
ლავალე 310, სიუდად აუტ. დე-ბუენოსაირესი, არგენტინა
__________________________________________
(111) M 2008 18447 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
(732) ლაბორატორიოს კასასკო ს.ა.ი.კ.
ლავალე 310, სიუდად აუტ. დე-ბუენოსაირესი, არგენტინა
__________________________________________
(111) M 2008 18448 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
(732) ლაბორატორიოს კასასკო ს.ა.ი.კ.
ლავალე 310, სიუდად აუტ. დე-ბუენოსაირესი, არგენტინა
__________________________________________
(111) M 2008 18384 R
(151) 29 04 2008
(181) 2018 10 29
(732) ინდ.მეწარმე „მიქავა ნატალია“
ავტომშენებლის ქ.38/15, 4600, ქუთაისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18414 R
(151) 01 05 2008
(181) 2018 11 01
(732) ფადი ასლი
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ნუცუბიძის ქ. 1, 0177, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18415 R
(151) 01 05 2008
(181) 2018 11 01
(732) ფადი ასლი
ნუცუბიძის ქ. 1, 0177, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18449 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
(732) შპს „იდეა“
დიღმის მას., 4 კვ., 24 კორპ., ბ. 56, 0159,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18450 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
(732) შპს „იდეა“
დიღმის მას., 4 კვ, 24 კორპ, ბ. 56, 0159,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18452 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
(732) აპოლო ტაიერს ლტდ.
აპოლო ჰაუზი 7, ინსტიტუტიონალ ერია,
სექტორი-32, გურგაონი, ჰარიანა-122
001, ინდოეთი
__________________________________________
(111) M 2008 18386 R
(151) 29 04 2008
(181) 2018 10 29
(732) ვლადიმერ ანთაძე
ყაზბეგის ქ.19, სად. 4, ბ. 70, 0179,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18417 R
(151) 01 05 2008
(181) 2018 11 01
(732) ირინა ნასყიდაშვილი
ალ. ყაზბეგის გამზ. 49, ბ. 10, 0177,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18480 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27

(732) შპს „ლინა ჯგუფი“
ერისთავის ქ. 2, 0192, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18481 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) შპს „ლინა ჯგუფი“
ერისთავის ქ. 2, 0192, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18482 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) შპს „ლინა ჯგუფი“
ერისთავის ქ. 2, 0192, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18455 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
(732) შპს საწარმოო-კომერციული ფირმა
„ელტა“
ვულ. მუზიჩნა, 2, ზაპოროჟიე, 69083,
უკრაინა
__________________________________________
(111) M 2008 18456 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ კოორდინირუიუშჩი
რასპრედელიტელნი ცენტრ „ეფკოკასკად“
ულ. ფრუნზე, დ.4, გ. ალექსეევკა, RU309850, ბელგოროდსკაია ობლასტი,
რუსეთის ფედერაცია
__________________________________________
(111) M 2008 18457 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
(732) უნიჩარმ გულფ ჰიგიენიკ ინდასტრის
ლტდ
P.O. Box 99883, რიად 11625, საუდის
არაბეთი
__________________________________________
(111) M 2008 18458 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
(732) უნიჩარმ გულფ ჰიგიენიკ ინდასტრის
ლტდ
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P.O. Box 99883, რიად 11625, საუდის
არაბეთი
__________________________________________
(111) M 2008 18459 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
(732) უნიჩარმ გულფ ჰიგიენიკ ინდასტრის
ლტდ
P.O. Box 99883, რიად 11625, საუდის
არაბეთი
__________________________________________
(111) M 2008 18460 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
(732) ალ-ბილ ლტდ შთი
მე-7 მიკრორაიონი, 3097-ე კვარტალი,
ბაქო, აზერბაიჯანი
__________________________________________
(111) M 2008 18487 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) ემზარ ბალაძე
ფანასკერტელის ქ., კორპ. 11, ბ. 4,
0194, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18488 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) ემზარ ბალაძე
ფანასკერტელის ქ., კორპ. 11, ბ. 4, 0194,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18463 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
(732) ილდიზ ჰოლდინგ ა.შ.
ქიშიქლი მაჰ. ფერაჰ ჯად. ჩეშმე სოქ N2/4
ბ. ჯამლიჯა, უსქუდარი, სტამბოლი,
თურქეთი
__________________________________________
(111) M 2008 18466 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
(732) შპს „ჯი-თი-სი & კომპანი“
აკაკი წერეთლის ქ.186, 4600, ქუთაისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18467 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
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(732) შპს „ჯი-თი-სი & კომპანი“
აკაკი წერეთლის ქ.186, 4600, ქუთაისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18387 R
(151) 29 04 2008
(181) 2018 10 29
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2008 18388 R
(151) 29 04 2008
(181) 2018 10 29
(732) ელდარ იუკურიძე
ჟუკოვსკის ქ. 19, ბ. 9, ოდესა, უკრაინა
__________________________________________
(111) M 2008 18390 R
(151) 29 04 2008
(181) 2018 10 29
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2008 18468 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
(732) ნუნუ ბუხრაშვილი
ნუცუბიძის მე-2 მ/რ, III კვ., კორპ. 9,
ბ. 1, 0183, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18469 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
(732) სოდალკო ს.რ.ლ.
ვია მანზონი, No 45, მილანი 20121, იტალია
__________________________________________
(111) M 2008 18393 R
(151) 29 04 2008
(181) 2018 10 29
(732) ვახტანგ რჩეულიშვილი
ლ. ბოცვაძის ქ. 14, 0179, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18394 R
(151) 29 04 2008
(181) 2018 10 29
(732) ვახტანგ რჩეულიშვილი
ლ. ბოცვაძის ქ. 14, 0179, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
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(111) M 2008 18395 R
(151) 29 04 2008
(181) 2018 10 29
(732) ვახტანგ რჩეულიშვილი
ლ. ბოცვაძის ქ. 14, 0179, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18396 R
(151) 29 04 2008
(181) 2018 10 29
(732) „პ.ტ. კალბე ფარმა, ტბკ.“
კავასან ინდასტრი დელტა სილიკონი,
ჯი.მ.ჰ თამრინ ბლოკ ა3-1, ლიპოსიკარანგი, ბეკასი 17550, ინდონეზია
__________________________________________

(111) M 2008 18470 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
(732) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო
კომერჩესკიი ბანკ „პრივატბანკ“
ულ. ნაბერეჟნაია პობედი, 50,
დნეპროპეტროვსკი, 49094, უკრაინა
__________________________________________
(111) M 2008 18422 R
(151) 01 05 2008
(181) 2018 11 01
(732) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
__________________________________________

(111) M 2008 18419 R
(151) 01 05 2008
(181) 2018 11 01
(732) შპს „ვისოლ თრეიდ ჰაუსი“
ილია ჭავჭავაძის გამზ.74 ბ, 0162,
0162, თბილისი, საქართველო
__________________________________________

(111) M 2008 18423 R
(151) 01 05 2008
(181) 2018 11 01
(732) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
__________________________________________

(111) M 2008 18398 R
(151) 29 04 2008
(181) 2018 10 29
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
__________________________________________

(111) M 2008 18424 R
(151) 01 05 2008
(181) 2018 11 01
(732) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
__________________________________________

(111) M 2008 18492 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) გიორგი ნიკურაძე
აბასთუმნის 1 კორპ, ბ. 3, 0112, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18493 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) შპს „ჰოლდინგი საქართველოს
ინდუსტრიული ჯგუფი“
დელისის მე-3 შესახვ., კორპ. 22, სართ. 4,
0177, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18399 R
(151) 29 04 2008
(181) 2018 10 29
(732) ერთობლივი საწარმო შპს „როიალ
არმენია“
დავითაშენი 2, 268, ერევანი, სომხეთი
__________________________________________

(111) M 2008 18425 R
(151) 01 05 2008
(181) 2018 11 01
(732) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
__________________________________________
(111) M 2008 18426 R
(151) 01 05 2008
(181) 2018 11 01
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ
ანონიმ შირქეთი
ესკი ბიუიუქდერე ჯად. აიაზაღა იოლუ
34398 No:5 მასლაქი, სტამბოლი,
თურქეთი
__________________________________________
(111) M 2008 18427 R
(151) 01 05 2008
(181) 2018 11 01
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ
ანონიმ შირქეთი
ესკი ბიუიუქდერე ჯად. აიაზაღა იოლუ
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34398 No: 5 მასლაქი, სტამბოლი,
თურქეთი
__________________________________________

სანაპიროს ქ. 6, 0108, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________

(111) M 2008 18471 R
(151) 16 05 2008
(181) 2018 11 16
(732) შპს „ლინქსი“
გამსახურდიას ქ. 2, 0105, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________

(111) M 2008 18406 R
(151) 29 04 2008
(181) 2018 10 29
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
__________________________________________

(111) M 2008 18494 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) იოსებ მიქაძე
ერეკლე II-ის ქ. 8/10, 0105, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18495 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) იოსებ მიქაძე
ერეკლე II-ის ქ. 8/10, 0105, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18428 R
(151) 01 05 2008
(181) 2018 11 01
(732) შპს „აჭარინვესტი“
ჩოლოყაშვილის ქ. 1/2, ბ. 35, 0113,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18429 R
(151) 01 05 2008
(181) 2018 11 01
(732) „ტიფლის სითი“ (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)
ილია ჭავჭავაძის გამზ. 62, 0126,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18404 R
(151) 29 04 2008
(181) 2018 10 29
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ
მემბერს ჰილი, ბრუკლენდზ როუდი,
უეიბრიჯი, სარი KT13 0QU,
გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________
(111) M 2008 18405 R
(151) 29 04 2008
(181) 2018 10 29
(732) სს `გეფა~
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(111) M 2008 18407 R
(151) 29 04 2008
(181) 2018 10 29
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2008 18497 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) სპირიტს ინტერნაციონალ ბ.ვ.
1ა, რიუ თომას ედისონი, L-1445
შტრასენი, ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი
__________________________________________
(111) M 2008 18498 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) სპირიტს ინტერნაციონალ ბ.ვ.
1ა, რიუ თომას ედისონი, L-1445
შტრასენი, ლუქსემბურგი
__________________________________________
(111) M 2008 18499 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) სპირიტს ინტერნაციონალ ბ.ვ.
1ა, რიუ თომას ედისონი, L-1445
შტრასენი, ლუქსემბურგი
__________________________________________
(111) M 2008 18500 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) სპირიტს ინტერნაციონალ ბ.ვ.
1ა, რიუ თომას ედისონი, L-1445
შტრასენი, ლუქსემბურგი
__________________________________________
(111) M 2008 18501 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) სპირიტს ინტერნაციონალ ბ.ვ.
1ა, რიუ თომას ედისონი, L-1445
შტრასენი, ლუქსემბურგი
__________________________________________
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(111) M 2008 18502 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) სპირიტს ინტერნაციონალ ბ.ვ.
1ა, რიუ თომას ედისონი, L-1445
შტრასენი, ლუქსემბურგი
__________________________________________

(111) M 2008 18510 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ს. ა.
კე ჟანრენო 3, CH-2000 ნევშატელი,
შვეიცარია
__________________________________________

(111) M 2008 18504 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) შ.პ.ს. „ჯი პი სი“
მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________

(111) M 2008 18511 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ს. ა.
კე ჟანრენო 3, CH-2000 ნევშატელი,
შვეიცარია
__________________________________________

(111) M 2008 18505 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) შპს „ჯი ბი სი“
ალექსიძის ქ. 1, აკადემქალაქი, I კვარ.,
კორპ. 3, 0193, თბილისი, საქართველო
__________________________________________

(111) M 2008 18512 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ს. ა.
კე ჟანრენო 3, CH-2000 ნევშატელი,
შვეიცარია
__________________________________________

(111) M 2008 18506 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) შპს „ჯი ბი სი“
ალექსიძის ქ. 1, აკადემქალაქი, I კვარ.,
კორპ. 3, 0193, თბილისი, საქართველო
__________________________________________

(111) M 1998 9281 R
(151) 11 05 1998
(181) 2018 11 11
(732) დიაჯეო ბრენდს ბ.ვ.
მოლენვერფ 10-12, 1014 BG ამსტერდამი,
ნიდერლანდები
__________________________________________

(111) M 2008 18507 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) შპს „ჯი ბი სი“
ალექსიძის ქ. 1, აკადემქალაქი, I კვარ.,
კორპ. 3, 0193, თბილისი, საქართველო
__________________________________________

(111) M 1998 9296 R
(151) 13 05 1998
(181) 2018 11 13
(732) ბრისტოლ მაიერს სკვიბ კომპანი
345 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10154, აშშ
__________________________________________

(111) M 2008 18508 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ
980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________

(111) M 1998 9098 R
(151) 30 04 1998
(181) 2018 10 30
(732) ანჰოიზერ-ბუშ, ლლკ
უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,
აშშ
__________________________________________

(111) M 2008 18509 R
(151) 27 05 2008
(181) 2018 11 27
(732) შპს „კავკაზუს ტრაველი“
ლესელიძის ქ. 44/2, 0105, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________

(111) M 1998 9476 R
(151) 29 05 1998
(181) 2018 11 29
(732) ბაიერსდორფ აგ
უნაშტრასე 48, D-20253 ჰამბურგი,
გერმანია
__________________________________________

#24 2018 12 25

141

oficialuri Setyobinebebi
(111) M 1998 9477 R
(151) 29 05 1998
(181) 2018 11 29
(732) ბაიერსდორფ აგ
უნაშტრასე 48, D-20253 ჰამბურგი,
გერმანია
__________________________________________

(111) M 1998 9324 R
(151) 14 05 1998
(181) 2018 11 14
(732) კონოპკო ინკ.
700 სილვან ავენიუ, ინგლვუდ ქლიფსი
NJ 07632, აშშ
__________________________________________

(111) M 1998 9114 R
(151) 30 04 1998
(181) 2018 10 30
(732) კიოსერა მიტა კორპორეიშენ
No.2-28, 1-ჩომე, ტამაცუკური, ჩუო-კუ,
ოსაკა, იაპონია
__________________________________________

(111) M 1998 9325 R
(151) 14 05 1998
(181) 2018 11 14
(732) ჰაუს ოფ პრინს ა/ს
ტობაკსვეიჯენ 4, 2860 სებორგი,
დანია
__________________________________________

(111) M 1998 9301 R
(151) 13 05 1998
(181) 2018 11 13
(732) ბიოთერმ ს.ა. `ლე ნეპტუნ~
11 ავენიუ ალბერტ II, MC 98000, მონაკო
__________________________________________

(111) M 2015 25585 R
(151) 12 01 2015
(181) 2025 07 12
(732) შპს „იდილია“
ცაცხვების ქ 1. ისიანის 25,4600, ქუთაისი,
საქართველო
__________________________________________

(111) M 1998 9435 R
(151) 27 05 1998
(181) 2018 11 27
(732) ჩოის ჰოტელზ ინტერნეშენელ, ინკ.
10750 კოლუმბია პაიკ, სილვერ სპრინგ
MD-20901, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9304 R
(151) 13 05 1998
(181) 2018 11 13
(732) ბლოკბასტერ ლ.ლ.კ.
9601 ს. მერიდიან ბულვარი, ენგლვუდი,
კოლორადო 80112, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9311 R
(151) 13 05 1998
(181) 2018 11 13
(732) მიდ ჯონსონ & კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
2400 ვესტ ლოიდ ექსპრესვეი, ევანსვილი,
ინდიანა 47721, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9314 R
(151) 13 05 1998
(181) 2018 11 13
(732) ემანუელ უნგარო იტალია ს.რ.ლ.
12/ა ვია ვიტორ პიზანი, მილანი,
იტალია
__________________________________________
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(111) M 1998 9332 R
(151) 14 05 1998
(181) 2018 11 14
(732) პუიგ ფრანს, სოსიეტე პარ აქსიონ
სემპლიფიე
6, ბულვარ დიუ პარკი, 92200 ნეიი-სიურსენი, საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1998 9334 R
(151) 14 05 1998
(181) 2018 11 14
(732) პუიგ ფრანს, სოსიეტე პარ აქსიონ
სემპლიფიე
6, ბულვარ დიუ პარკი, 92200 ნეიი-სიურსენი, საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1998 9508 R
(151) 01 06 1998
(181) 2018 12 01
(732) პროქტერ & გემბლ ჰოლდინგ გმბჰ
სულცბახერ შტრასე 40, 65824 შვალბახამ-ტაუნუსი, გერმანია
__________________________________________
(111) M 1998 9509 R
(151) 02 06 1998
(181) 2018 12 02
(732) პროქტერ & გემბლ ჰოლდინგ გმბჰ
სულცბახერ შტრასე 40, 65824 შვალბახამ-ტაუნუსი, გერმანია
__________________________________________

#24 2018 12 25

oficialuri Setyobinebebi
(111) M 1998 9192 R
(151) 04 05 1998
(181) 2018 11 04
(732) იტფ ს.პ.ა.
ვია ტორტონა, 15, 20144 მილანი, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9513 R
(151) 02 06 1998
(181) 2018 12 02
(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ)
ლიმიტიდ
გლოუბ ჰაუზი, 4 ტემპლ პლეისი,
ლონდონი WC 2R 2PG, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 1998 9356 R
(151) 19 05 1998
(181) 2018 11 19
(732) ვან ნელე ტაბაკ ნედერლანდ ბ.ვ.
სლახტედიკ 28 ა, 8501 ZA ჟაური,
ნიდერლანდები
__________________________________________
(111) M 1998 9362 R
(151) 19 05 1998
(181) 2018 11 19
(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,
ცინცინატი, ოჰაიო 45202, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9523 R
(151) 03 06 1998
(181) 2018 12 03
(732) ბრითიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ) ინკ.
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 300,
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9380 R
(151) 20 05 1998
(181) 2018 11 20
(732) კასტროლ ლიმიტიდ
ტექნოლოჯი ცენტრი, ვაიტჩარჩ ჰილი,
პენგბურნი, რიდინგი, RG8 7QR,
გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________
(111) M 1998 9379 R
(151) 20 05 1998
(181) 2018 11 20
(732) კასტროლ ლიმიტიდ
ტექნოლოჯი ცენტრი, ვაიტჩარჩ ჰილი,
პენგბურნი, რიდინგი, RG8 7QR,
გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________

(111) M 1998 9374 R
(151) 20 05 1998
(181) 2018 11 20
(732) კასტროლ ლიმიტიდ
ტექნოლოჯი ცენტრი, ვაიტჩარჩ ჰილი,
პენგბურნი, რიდინგი, RG8 7QR,
გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________
(111) M 1998 9527 R
(151) 03 06 1998
(181) 2018 12 03
(732) პფაიზერ ინკ.
235, აღმოსავლეთის 42-ე ქუჩა,
ნიუ-იორკი, NY 10017, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9529 R
(151) 03 06 1998
(181) 2018 12 03
(732) ზოეტის ლლკ
100 კამპუს დრაივი, ფლორემ პარკი,
ნიუ-ჯერზი 07932, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9532 R
(151) 03 06 1998
(181) 2018 12 03
(732) ზოეტის ლლკ
100 კამპუს დრაივი, ფლორემ პარკი,
ნიუ-ჯერზი 07932, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9536 R
(151) 03 06 1998
(181) 2018 12 03
(732) ზოეტის ლლკ
100 კამპუს დრაივი, ფლორემ პარკი,
ნიუ-ჯერზი 07932, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9383 R
(151) 20 05 1998
(181) 2018 11 20
(732) ჰენკელ აგ & კო. კგაა
ჰენკელშტრასე 67, 40589
დიუსელდორფი, გერმანია
__________________________________________
(111) M 1998 9389 R
(151) 22 05 1998
(181) 2018 11 22
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ
მემბერზ ჰილი, ბრუკლენდზ როუდი,
უეიბრიჯი, სარი, KT13 0QU,
გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi
(111) M 1998 9265 R
(151) 07 05 1998
(181) 2018 11 07
(732) თოფრა ჰოლდინგ ბ.ვ.
კონინგინ ვილგელმინაპლეინ 2-4, 1062
HK ამსტერდამი, ნიდერლანდები
__________________________________________
(111) M 2016 27707 R
(151) 12 10 2016
(181) 2027 04 12
(732) შპს ~პრიმარკ.ჯი~
თემქის დასახ., 11 მ/რ, I კვარ., კორპ. 9,
ბ. 54, 0197, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2016 27882 R
(151) 02 12 2016
(181) 2027 06 02
(732) შპს ~პრიმარკ.ჯი~
თემქის დასახ., 11 მ/რ, I კვარ., კორპ. 9,
ბ. 54, 0197, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 1998 9120 R
(151) 30 04 1998
(181) 2018 10 30
(732) როტმანს ოფ პელ მელ ლიმიტედ
რუტ დე ფრანს 17, ბონკურ, 2926,
შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1998 9399 R
(151) 22 05 1998
(181) 2018 11 22
(732) ი.რ. სკუიბ & სანზ. ლ.ლ.კ.
ლოურენსვილ-პრინსტონ როუდი,
პრინსტონი, ნიუ-ჯერზი 08540, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9564 R
(151) 04 06 1998
(181) 2018 12 04
(732) ნაინ უესტ დიველოპმენტ ლლკ
1411 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10018, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9404 R
(151) 25 05 1998
(181) 2018 11 25
(732) ქსეროქს ლიმიტიდ
ბრიჯ ჰაუზი, ოქსფორდ როუდი,
აქსბრიჯი, მიდლსექსი UB8 1HS,
შეერთებული სამეფო, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

salicenzio xelSekrulebebis gauqmeba

(111) M 1999 12849 R
(732) ეკოფარმ პატენტ მენეჯმენტ აგეკოფარმ
პატენტ მენეჯმენტ აგ
ჰალდენშტრასე 5, ბაარი, CH-6342,
შვეიცარია
(791) ოოო `ნაუჩნო ტეხნოლოგიჩესკაია
ფარმაცევტიჩესკაია ფირმა `პოლისან~
ულ. სალოვა, დ. 72, კორ. 2, ლიტ. A,
192102 სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის
ფედერაცია
სალიცენზიო ხელშეკრულება (ლიცენ(ლიცენზიის №735) გაუქმებულია
__________________________________________

(800) 838965
(732) EcoPharm Patent Management AG
Haldenstrasse 5, CH-6342, Baar, Switzerland
(791) ოოო `ნაუჩნო ტეხნოლოგიჩესკაია
ფარმაცევტიჩესკაია ფირმა `პოლისან~
ულ. სალოვა, დ. 72, კორ. 2, ლიტ. A,
192102 სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის
ფედერაცია
სალიცენზიო ხელშეკრულება (ლიცენზიის №737) გაუქმებულია
__________________________________________

(800) 819768
(732) EcoPharm Patent Management AG
Haldenstrasse 5, CH-6342, Baar, Switzerland
(791) ოოო `ნაუჩნო ტეხნოლოგიჩესკაია
ფარმაცევტიჩესკაია ფირმა `პოლისან~
ულ. სალოვა, დ. 72, კორ. 2, ლიტ. A,
192102 სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის
ფედერაცია
სალიცენზიო ხელშეკრულება (ლიცენზიის №738) გაუქმებულია
(800) 826545
(732) EcoPharm Patent Management AG
Haldenstrasse 5, CH-6342, Baar, Switzerland
(791) ოოო `ნაუჩნო ტეხნოლოგიჩესკაია
ფარმაცევტიჩესკაია ფირმა `პოლისან~
ულ. სალოვა, დ. 72, კორ. 2, ლიტ. A,
192102 სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის
ფედერაცია
სალიცენზიო ხელშეკრულება (ლიცენზიის №739) გაუქმებულია
__________________________________________
(800) 831026
(732) EcoPharm Patent Management AG
Haldenstrasse 5, CH-6342, Baar, Switzerland
(791) ოოო `ნაუჩნო ტეხნოლოგიჩესკაია
ფარმაცევტიჩესკაია ფირმა `პოლისან~
ულ. სალოვა, დ. 72, კორ. 2, ლიტ. A,
192102 სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის
ფედერაცია
სალიცენზიო ხელშეკრულება (ლიცენზიის №736) გაუქმებულია
__________________________________________
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sistemuri saZieblebi
gamogonebebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 01 N 43/40; C 07 D 401/06; C 07 D 213/46; A 01 P 7/00;
A 01 N 51/00; A 01 N 43/42; A 01 N 43/56; A 01 N 43/80;
A 01 N 47/02; A 01 N 43/76; A 01 N 43/22; A 01 N 47/40;
A 01 N 43/707; A 01 N 43/82; A 01 N 37/50
A 47 K 10/38; A 47 K 10/32
A 61 K 9/10; A 61 K 9/107; A 61 K 9/08; A 61 K 9/00;
A 61 K 31/473; A 61 P 25/16
A 61 K 38/17; C 07 K 14/81
E 02 B 3/16; E 02 B 3/10; E 00 B 3/12

AP 2018 13585 A
AP 2018 14167 A
AP 2018 13377 A
AP 2018 14277 A
AP 2018 14325 A

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2018 13377 A

AP 2018 13585 A
AP 2018 14167 A
AP 2018 14277 A
AP 2018 14325 A

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 9/10; A 61 K 9/107; A 61 K 9/08; A 61 K 9/00;
A 61 K 31/473; A 61 P 25/16
A 01 N 43/40; C 07 D 401/06; C 07 D 213/46; A 01 P 7/00;
A 01 N 51/00; A 01 N 43/42; A 01 N 43/56; A 01 N 43/80;
A 01 N 47/02; A 01 N 43/76; A 01 N 43/22; A 01 N 47/40;
A 01 N 43/707; A 01 N 43/82; A 01 N 37/50
A 47 K 10/38; A 47 K 10/32
A 61 K 38/17; C 07 K 14/81
E 02 B 3/16; E 02 B 3/10; E 00 B 3/12

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 01 N 43/40
A 61 C 8/00
C 07 D 471/04; C 07 D 473/02; C 07 D 487/04;
A 61 K 31/52; A 61 K 31/519; A 61 P 11/00;
A 61 P 37/00; A 61 P 29/00
G 01 B 5/004
G 09 B 5/00; B 42 D 3/12

146

P 2018 6939 B
P 2018 6936 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AP 2018 14459 A
AP 2018 14140 A

P 2018 6938 B

AP 2018 14349 A

P 2018 6935 B
P 2018 6937 B

AP 2018 14457 A
AP 2018 14344 A

patentis nomeri
(11)

#24 2018 12 25

sistemuri saZieblebi

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

P 2018 6935 B
P 2018 6936 B
P 2018 6937 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AP 2018 14457 A
AP 2018 14140 A
AP 2018 14344 A

P 2018 6938 B

AP 2018 14349 A

P 2018 6939 B

AP 2018 14459 A

patentis nomeri
(11)

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
G 01 B 5/004
A 61 C 8/00
G 09 B 5/00; B 42 D 3/12
C 07 D 471/04; C 07 D 473/02; C 07 D 487/04;
A 61 K 31/52; A 61 K 31/519; A 61 P 11/00;
A 61 P 37/00; A 61 P 29/00
A 01 N 43/40

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AP 2016 14140
AP 2016 14344
AP 2015 14349
AP 2015 14459
AP 2017 14457

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2018 14140 A
AP 2018 14344 A
AP 2018 14349 A
AP 2018 14459 A
AP 2018 14457 A

patentis nomeri
(11)
P 2018 6936 B
P 2018 6937 B
P 2018 6938 B
P 2018 6939 B
P 2018 6935 B

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

patentis nomeri
(11)

E 05 F 13/04

U 2018 1997 Y

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AU 2018 14614

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
U 2018 1997 Y

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AU 2018 14614

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
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E 05 F 13/04
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sistemuri saZieblebi

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AU 2017 14614

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2018 14614

patentis nomeri
(11)
U 2018 1997 Y

dizainebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2018 1050 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
09-01

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
09-01

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2018 1050 S

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

patentis nomeri
(11)

31-00

D 2018 795 S

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2018 1020 S

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
D 2018 795 S

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2018 1020 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
31-00

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AD 2018 1020

148

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2018 1020 S
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patentis nomeri
(11)
D 2018 795 S

sistemuri saZieblebi

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

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
M 2018 30562 R
M 2018 30563 R
M 2018 30564 R
M 2018 30565 R
M 2018 30566 R
M 2018 30567 R
M 2018 30568 R
M 2018 30569 R
M 2018 30570 R
M 2018 30571 R
M 2018 30572 R
M 2018 30573 R
M 2018 30574 R
M 2018 30575 R
M 2018 30576 R
M 2018 30577 R
M 2018 30578 R
M 2018 30579 R
M 2018 30580 R
M 2018 30581 R
M 2018 30582 R
M 2018 30583 R
M 2018 30584 R
M 2018 30585 R
M 2018 30586 R
M 2018 30587 R
M 2018 30588 R
M 2018 30589 R
M 2018 30590 R
M 2018 30591 R
M 2018 30592 R
M 2018 30593 R
M 2018 30594 R
M 2018 30595 R
M 2018 30596 R
M 2018 30597 R
M 2018 30598 R
M 2018 30599 R
M 2018 30600 R
M 2018 30601 R
M 2018 30602 R
M 2018 30603 R
M 2018 30604 R
M 2018 30605 R
M 2018 30606 R
M 2018 30607 R

2
AM 100590
AM 100611
AM 100609
AM 100454
AM 100662
AM 100466
AM 100608
AM 100663
AM 97806
AM 90932
AM 90933
AM 91537
AM 91539
AM 93483
AM 93533
AM 93618
AM 93720
AM 94056
AM 94057
AM 94079
AM 94371
AM 94439
AM 94440
AM 94543
AM 94559
AM 100610
AM 100612
AM 94601
AM 94604
AM 94671
AM 94691
AM 94694
AM 94701
AM 94776
AM 94777
AM 94877
AM 95007
AM 95008
AM 95010
AM 95011
AM 95039
AM 95208
AM 95259
AM 95415
AM 95458
AM 95518

ganacxadis
gamoqveynebis
Nnomeri
(260)
3
AM 2018 90932 A
AM 2018 90933 A
AM 2018 91537 A
AM 2018 91539 A
AM 2018 93483 A
AM 2018 93533 A
AM 2018 93618 A
AM 2018 93720 A
AM 2018 94056 A
AM 2018 94057 A
AM 2018 94079 A
AM 2018 94371 A
AM 2018 94439 A
AM 2018 94440 A
AM 2018 94543 A
AM 2018 94559 A
AM 2018 94601 A
AM 2018 94604 A
AM 2018 94671 A
AM 2018 94691 A
AM 2018 94694 A
AM 2018 94701 A
AM 2018 94776 A
AM 2018 94777 A
AM 2018 94877 A
AM 2018 95007 A
AM 2018 95008 A
AM 2018 95010 A
AM 2018 95011 A
AM 2018 95039 A
AM 2018 95208 A
AM 2018 95259 A
AM 2018 95415 A
AM 2018 95458 A
AM 2018 95518 A
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biuletenis
Nnomeri
4
24(508)2018
24(508)2018
24(508)2018
24(508)2018
24(508)2018
24(508)2018
24(508)2018
24(508)2018
24(508)2018
1(485) 2018
1(485)2018
16(500)2018
4(488)2018
10(494)2018
11(495)2018
10(494)2018
16(500)2018
10(494)2018
10(494)2018
10(494)2018
10(494)2018
11(495)2018
11(495)2018
11(495)2018
14(498)2018
24(508)2018
24(508)2018
12(496)2018
12(496)2018
13(497)2018
11(495)2018
11(495)2018
11(495)2018
12(496)2018
12(496)2018
16(500)2018
14(498)2018
14(498)2018
14(498)2018
13(497)2018
13(497)2018
16(500)2018
13(497)2018
14(498)2018
14(498)2018
14(498)2018

149

sistemuri saZieblebi

1
M 2018 30608 R
M 2018 30609 R
M 2018 30610 R
M 2018 30611 R
M 2018 30612 R
M 2018 30613 R
M 2018 30614 R
M 2018 30615 R
M 2018 30616 R
M 2018 30617 R
M 2018 30618 R
M 2018 30619 R
M 2018 30620 R
M 2018 30621 R
M 2018 30622 R
M 2018 30623 R
M 2018 30624 R
M 2018 30625 R
M 2018 30626 R

2
AM 95551
AM 95559
AM 95568
AM 95657
AM 95695
AM 95709
AM 95920
AM 95927
AM 95932
AM 95933
AM 95942
AM 96005
AM 96069
AM 96071
AM 96098
AM 96117
AM 100420
AM 100704
AM 100759

3
AM 2018 95551 A
AM 2018 95559 A
AM 2018 95568 A
AM 2018 95657 A
AM 2018 95695 A
AM 2018 95709 A
AM 2018 95920 A
AM 2018 95927 A
AM 2018 95932 A
AM 2018 95933 A
AM 2018 95942 A
AM 2018 96005 A
AM 2018 96069 A
AM 2018 96071 A
AM 2018 96098 A
AM 2018 96117 A
-

4
15(499)2018
16(500)2018
16(500)2018
14(498)2018
13(497)2018
16(500)2018
15(499)2018
14(498)2018
16(500)2018
16(500)2018
16(500)2018
15(499)2018
16(500)2018
16(500)2018
16(500)2018
15(499)2018
24(508)2018
24(508)2018
24(508)2018

ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris
Sesabamisobis cxrili

150

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
AM 2018 91645 A
AM 2018 92339 A
AM 2018 96489 A
AM 2018 96553 A
AM 2018 96554 A
AM 2018 96555 A
AM 2018 97000 A
AM 2018 97380 A
AM 2018 97387 A
AM 2018 97391 A
AM 2018 97394 A
AM 2018 97407 A
AM 2018 97422 A
AM 2018 97425 A
AM 2018 97426 A
AM 2018 97428 A
AM 2018 97429 A
AM 2018 97432 A
AM 2018 97434 A
AM 2018 97441 A
AM 2018 97442 A
AM 2018 97448 A
AM 2018 97451 A
AM 2018 97453 A
AM 2018 97460 A

2
AM 91645
AM 92339
AM 96489
AM 96553
AM 96554
AM 96555
AM 97000
AM 97380
AM 97387
AM 97391
AM 97394
AM 97407
AM 97422
AM 97425
AM 97426
AM 97428
AM 97429
AM 97432
AM 97434
AM 97441
AM 97442
AM 97448
AM 97451
AM 97453
AM 97460

1
AM 2018 97462 A
AM 2018 97463 A
AM 2018 97464 A
AM 2018 97466 A
AM 2018 97467 A
AM 2018 97481 A
AM 2018 97484 A
AM 2018 97678 A
AM 2018 97683 A
AM 2018 97689 A
AM 2018 97691 A
AM 2018 97692 A
AM 2018 97694 A
AM 2018 97695 A
AM 2018 97696 A
AM 2018 97697 A
AM 2018 97700 A
AM 2018 97701 A
AM 2018 97707 A
AM 2018 97709 A
AM 2018 97710 A
AM 2018 97763 A
AM 2018 97768 A
AM 2018 97770 A
AM 2018 97783 A
AM 2018 97789 A
AM 2018 97790 A
AM 2018 97792 A
AM 2018 97795 A
AM 2018 97888 A

#24 2018 12 25

2
AM 97462
AM 97463
AM 97464
AM 97466
AM 97467
AM 97481
AM 97484
AM 97678
AM 97683
AM 97689
AM 97691
AM 97692
AM 97694
AM 97695
AM 97696
AM 97697
AM 97700
AM 97701
AM 97707
AM 97709
AM 97710
AM 97763
AM 97768
AM 97770
AM 97783
AM 97789
AM 97790
AM 97792
AM 97795
AM 97888

sistemuri saZieblebi

1
AM 2018 97894 A
AM 2018 97896 A

2
AM 97894
AM 97896

1
AM 2018 97899 A
AM 2018 97979 A

2
AM 97899
AM 97979

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa
da/an momsaxurebis klasis mixedviT
saqonlisa da/an
momsaxurebis
klasi
(511)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

1
1
1
1
1
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
9
9
9
9
9
11
12
14
16
16
16
18
18
19
20
20
20

2
AM 2018 97694 A
AM 2018 97695 A
AM 2018 97696 A
AM 2018 97697 A
AM 2018 97481 A
AM 2018 97451 A
AM 2018 91645 A
AM 2018 97422 A
AM 2018 97425 A
AM 2018 97426 A
AM 2018 97428 A
AM 2018 97429 A
AM 2018 97442 A
AM 2018 97453 A
AM 2018 97464 A
AM 2018 97467 A
AM 2018 97481 A
AM 2018 97694 A
AM 2018 97695 A
AM 2018 97696 A
AM 2018 97697 A
AM 2018 97710 A
AM 2018 97888 A
AM 2018 97888 A
AM 2018 97380 A
AM 2018 96489 A
AM 2018 97000 A
AM 2018 97466 A
AM 2018 97894 A
AM 2018 97894 A
AM 2018 97380 A
AM 2018 97460 A
AM 2018 97763 A
AM 2018 97000 A
AM 2018 97896 A
AM 2018 97899 A
AM 2018 97691 A
AM 2018 97692 A
AM 2018 97441 A
AM 2018 97442 A
AM 2018 97453 A
AM 2018 97896 A
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1
20
25
25
25
25
25
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
31
31
32
32
32
33
33
33
33
33
33
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36

2
AM 2018 97899 A
AM 2018 97678 A
AM 2018 97700 A
AM 2018 97701 A
AM 2018 97896 A
AM 2018 97899 A
AM 2018 97783 A
AM 2018 97896 A
AM 2018 97899 A
AM 2018 97896 A
AM 2018 97387 A
AM 2018 97394 A
AM 2018 97442 A
AM 2018 97453 A
AM 2018 97463 A
AM 2018 97789 A
AM 2018 97790 A
AM 2018 97387 A
AM 2018 97391 A
AM 2018 97442 A
AM 2018 97453 A
AM 2018 97463 A
AM 2018 97790 A
AM 2018 97463 A
AM 2018 97768 A
AM 2018 97463 A
AM 2018 97484 A
AM 2018 97979 A
AM 2018 97407 A
AM 2018 97463 A
AM 2018 97484 A
AM 2018 97689 A
AM 2018 97795 A
AM 2018 97979 A
AM 2018 97707 A
AM 2018 97709 A
AM 2018 97000 A
AM 2018 97387 A
AM 2018 97442 A
AM 2018 97453 A
AM 2018 97464 A
AM 2018 97481 A
AM 2018 97683 A
AM 2018 97763 A
AM 2018 97768 A
AM 2018 97979 A
AM 2018 92339 A

151

sistemuri saZieblebi

1
36
36
37
37
37
38
38
39
39
39
39
39
39

2
AM 2018 97442 A
AM 2018 97453 A
AM 2018 92339 A
AM 2018 97442 A
AM 2018 97453 A
AM 2018 96489 A
AM 2018 97000 A
AM 2018 96553 A
AM 2018 96554 A
AM 2018 96555 A
AM 2018 97432 A
AM 2018 97442 A
AM 2018 97453 A

1
39
39
41
41
41
41
41
42
43
43
43
43

2
AM 2018 97792 A
AM 2018 97792 A
AM 2018 96489 A
AM 2018 97000 A
AM 2018 97434 A
AM 2018 97896 A
AM 2018 97899 A
AM 2018 97448 A
AM 2018 97442 A
AM 2018 97453 A
AM 2018 97462 A
AM 2018 97770 A

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT
saqonlisa da/an
momsaxurebis klasi
(511)
3
9
14
24
29
30
32
32
33
33
33
35
36
37
42

152

daCqarebuli proceduriT
registrirebuli sasaqonlo
niSnis nomeri
(111)
M 2018 30624 R
M 2018 30562 R
M 2018 30568 R
M 2018 30569 R
M 2018 30565 R
M 2018 30567 R
M 2018 30564 R
M 2018 30566 R
M 2018 30570 R
M 2018 30587 R
M 2018 30588 R
M 2018 30625 R
M 2018 30625 R
M 2018 30626 R
M 2018 30563 R

#24 2018 12 25

samrewvelo sakuTrebis
oficialuri biuleteni
24(508)
gamogonebebi
sasargeblo modelebi
dizainebi
sasaqonlo niSnebi
saqonlis adgilwarmoSobis dsaxelebebi

mTavari redaqtori:
koreqtori:
damkabadonebeli:
poligrafiuli jgufi:

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

xelmowerilia gamosacemad: 2018 12 24
tiraJi: 25
SekveTa #24

biuletenis eleqtronuli versiis gacnoba SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze.

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

