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saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis
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_
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(33)

_
_
_
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eqspertizagavlili ganacxadis gamoqveynebis nomeri
patentis nomeri da saxeobis kodi
ganacxadis saregistracio nomeri
ganacxadis Setanis TariRi
sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis mqone
ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis omeri
TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
saprioriteto ganacxadis nomeri
saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac mianiWa
nomeri saprioriteto ganacxads
damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxa-dis
gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri
registracia gavlili sapatento sabuTis gamoqveynebis TariRi
saerTaSoriso sapatento klasifikaciis indeqsi

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

(54) _ gamogonebis dasaxeleba
(57) _ referatis teqsti
(60) _ srul eqspertizagavlil gamogonebaze ucxouri sapatento uwyebis
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TariRi gamocalkevebuli ganacxadis SemTxvevaSi
(71) _ ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi)
(72) _ gamomgonebelis saxeli, gvari (qveynis kodi)
(73) _ patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(74) _ warmomadgenlis an patentrwmunebulis saxeli, gvari
(85) _ saerTaSoriso ganacxadis erovnuli fazis dawyebis TariRi
(86) _ saerTaSoriso ganacxadis nomeri da Setanis TariRi
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(85) _ mflobelis mudmivi sacxovrebeli adgili
(86) _ mflobelis moqalaqeoba
(87) _ mflobelis sacxovrebeli adgili
(88) _ qveyana, sadac mflobels aqvs namdvili da moqmedi samrewvelo an
savaWro sawarmo
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(111)
(151)
(156)
(181)
(186)
(141)
(210)
(220)
(230)
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_
_
_
_
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registraciis TariRi
registraciis vadis gagrZelebis TariRi
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organizaciis saidentifikacio kodi
saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo
niSnis registraciisaTvis da/an klasificirebuli saqonlisa da/an
momsaxurebis CamonaTvali
sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sasaqonlo
niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSoriso klasifikaciis
(venis klasifikacia) mixedviT

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

P 0000 0000 B

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri
(11) PI 0000 0000 A _ Semotanili patentis nomeri (pirveli publikacia)
(21) AU 0000 000000 _ sasargeblo modelze ganacxadis nomeri
(10) AU 0000 000 U
_ sasargeblo modelze ganacxadis gamoqveynebis
nomeri (pirveli publikacia)
(11) U 0000 000 Y
_ sasargeblo modelis patentis nomeri (meore publikacia)
(21) AD 0000 000000
(10) AD 0000 000 S
(11)
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_
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(210) AM 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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AI
AL
AM
AN
AO
AP
AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
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BY
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CV
CY
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DE
DJ
DK
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DO
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EP
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FI
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FK
FO
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andora
arabTa gaerTianebuli saamiroebi
avRaneTi
antigua da barbuda
angilia
albaneTi
somxeTi
antilis kunZulebi (niderlandebi)
angola
inteleqtualuri sakuTrebis afrikis
regionaluri organizacia (ARIPO)
argentina
avstria
avstralia
aruba
azerbaijani
bosnia da hercegovina
barbadosi
bangladeSi
belgia
burkina-faso
bulgareTi
bahreini
burundi
benini
bermudis kunZulebi
brunei-darusalami
bolivia
brazilia
bahamis kunZulebi
bhutani
buvetis kunZulebi
botsvana
beneluqsis inteleqtualuri
sakuTrebis uwyeba (BOIP)
belorusia
belizi
kanada
kongos demokratiuli resp.
centraluri afrikis resp.
kongo
Sveicaria
kot-d' ivuari
kukis kunZulebi
Cile
kameruni
CineTi
kolumbia
kosta-rika
kuba
mwvane koncxis kunZulebi
kviprosi
CexeTis respublika
germania
jibuti
dania
dominika
dominikelTa respublika
alJiri
evraziis sapatento organizacia (EAPO)
ekvadori
estoneTi
egvipte
dasavleTi sahara
Sinagani bazris harmonizaciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi
da dizaini (OHIM)
evropis sapatento uwyeba (EEEPO)
eritrea
espaneTi
eTiopia
fineTi
fiji
folklendis kunZulebi
fareris kunZulebi
safrangeTi
gaboni
didi britaneTi
sparseTis yuris arabuli saxelmwifoebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

GD
GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB
ID
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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• patentebi:
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• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:
14635; 14657
• patenti:
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dizainebi
• ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba registraciis Sesaxeb:
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• registrirebuli dizaini:
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• dizainebi, romlebic registrirebulia saerTaSoriso biuroSi saqarTvelos
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97508; 97511; 97513; 97515-97517; 97528; 97548-97552; 97555, 97556; 97561; 97578; 97590-97596;
97598; 97620; 97734; 97823; 97845, 97846; 97936-97945
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95829; 95832-95834; 95836; 95845; 95849; 95851, 95852; 95859-95862; 95864-95868; 95871; 95873-95875;
95879; 95895, 95896; 95898-95902; 95904, 95905; 95908; 95912; 95926; 95936-95940; 95947-95951;
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96047-96049; 96064, 96065; 96080, 96081; 96083; 96085-96087; 96105, 96106; 96147, 96148; 96181-96187;
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dasaxelebebi
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3

gamogonebebi
ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
patentis gacemis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

ganyofileba A
A 61
(10) AP 2019 14292 A (51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 9/20
A 61 K 31/40
(21) AP 2015 014292
(22) 2015 03 05
(31) 2014/02685
(32) 2014 03 06
(33) TR
(71) სანოველ ილაჯ სანაიი ვე
თიჯარეთ ა.შ. (TR)
ბალაბანდერე ჯად. ილაჯ სანაიი იოლუ
N 14 ისტინიე, სარიიერ, 34460
სტამბოლი (TR)
(72) ალი თიურქუულმაზ (TR);
ალი ჰასან თურფ (TR);
მეჰთაფ საიდამ (TR);
ონურ იულგენ (TR)
(74) ლარისა ამირხანიანი
(85) 2016 10 05
(86) PCT/EP2015/054631, 2015 03 05
(54) ფარმაცევტული შემადგენლობები
ვილდაგლიპტინის საფუძველზე
(57) ფარმაცევტული შემადგენლობა შეიცავს
ვილდაგლიპტინს და გამზავებელს. ამასთან,
ვილდაგლიპტინის მასური თანაფარდობა გამზავებელთან არის 0,04-0,24.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
8 დამოკიდებული
__________________________________________
(10) AP 2019 14540 A (51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/395
A 61 P 31/04
C 07 D 471/04
C 07 D 413/14
C 07 D 405/14
C 07 D 401/14
C 07 D 497/04
C 07 D 493/04
C 07 D 495/04
C 07 D 491/04
(21) AP 2015 14540
(22) 2015 12 14
(31) 14198414.6
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(32) 2014 12 17
(33) EP
(71) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი
ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ. ს.პ.ა (IT)
ვიალე ამელია 70, I - 00181 რომი,
იტალია (IT)
(72) როზელა ომბრატო (IT);
ბარბარა გაროფალო (IT);
ჯიორჯინა მანგანო (IT);
ალესანდრა კაპეცონე დე იოანონ (IT);
გაია კორსო (IT);
კლაუდია კავარისკია (IT);
გვიდო ფურლოტი (IT);
ტომაზო იაკოანჯელი (IT)
(74) ლილიანა დარახველიძე
(85) 2017 07 10
(86) PCT/EP2015/079528, 2015 12 14
(54) მოქმედების ფართო სპექტრის მქონე
ანტიბაქტერიული ნაერთები
(57) გამოგონება ეხება ახალ ანტიბაქტერიულ
ნაერთებს, მათ შემცველ ფარმაცევტულ კომპოზიციებს და მათ გამოყენებას ანტიმიკრობულ საშუალებებად.
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი
12 დამოკიდებული
ცხრილი: 3
__________________________________________
(10) AP 2019 13952 A (51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 39/17
A 61 P 35/00
C 12 N 15/09
(21) AP 2014 013952
(22) 2014 03 04
(31) 61/782,994
(32) 2013 03 14
(33) US
(71) იკან სქულ ოფ მედისინ ეტ მაუნტ
სინაი (US)
უან გუსტავ ლ. ლევი პლეის,
ნიუ-იორკი 10029 (US);
მემორიალ სლოან კეტერინგ კენსერ
სენტერ (US)
1275 იორკ ავენიუ, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10065 (US)
(72) პიტერ პეილიზი (US);
ადოლფო გარსია-სასტრე (US);
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დმიტრი ზამარინი (US);
ჯეიმს ელისონი (US);
ჯედ, დ. ვოლჩოკი (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2015 10 07
(86) PCT/US2014/020299, 2014 03 04
(54) ნიუკასლის დაავადების ვირუსები
და მათი გამოყენება
(57) გამოგონება ეხება ნიუკასლის დაავადების ქიმერული ვირუსის (NDV) გამოყენებას
კიბოს სამკურნალოდ უჯრედის პროგრამირებული სიკვდილის პროტეინის (PD1) ანტაგონისტთან კომბინაციაში, სადაც NDV შეიცავს
ციტოკინის მაკოდირებელ ნუკლეოტიდურ თანამიმდევრობას, ხოლო PD1-ის ანტაგონისტი
არის ანტისხეული, რომელიც სპეციფიკურად
უკავშირდება PD1-ს.
მუხლები: 7 დამოუკიდებელი
22 დამოკიდებული
ფიგურა: 47
__________________________________________
(10) AP 2019 14012 A (51) Int. Cl. (2006)
A 61 L 15/44
A 61 K 9/00
A 61 K 47/34
A 61 K 9/70
A 61 K 31/355
A 61 L 15/26
(21) AP 2014 014012
(22) 2014 04 11
(71) ბიო.ლო.გა. ს.რ.ლ. (IT)
ვია ჯუზეპე ლაძარინ, 66, I-31015
კონელიანო (ტრევიზო) (IT)
(72) ჯორჯო პანინი (IT)
(74) ვახტანგ ტოროტაძე
(85) 2015 12 07
(86) PCT/EP2014/ 000979, 2014 04 11
(54) კანზე დასაფენი საფენი, რომელიც
შეიცავს ვიტამინ E-ს ან მის ეთერს
(57) კანზე დასაფენი საფენი, რომელიც შეიცავს ვიტამინ E-ს ან მისი ეთერის შემცველ
სილიკონის ელასტომერის ფენაში ჩასმულ მეჩხერად ნაქსოვი ქსოვილისგან დამზადებულ
დამხმარე ფენას, სადაც სილიკონის ელასტომერის ფენის სისქე 2.0 მმ-ზე ნაკლებია ან მისი
ტოლია, ხოლო სილიკონის აღნიშნული ელასტომერი შეიცავს ელასტიურობის მოდიფიკატორს, რომელიც შედგება ნაჯერი C8-C18
ცხიმმჟავების ტრიგლიცერიდისგან.
მუხლები: 6 დამოუკიდებელი
15 დამოკიდებული
ცხრილი: 6
__________________________________________
(10) AP 2019 14559 A (51) Int. Cl. (2006)
A 61 M 5/31
B 23 P 17/04
(21) AP 2014 14559
(22) 2014 06 20

(62) AP 2014 014039 2014 06 20
(31) 61/840,969; 61/837,421; 61/881,214
(32) 2013 09 23; 2013 06 28; 2013 06 20
(33) US; US; US
(71) ბაქსალტა ინკორპორეიტიდ (US)
1200 ლეიკსაიდ დრაივ ბენეკბერნი,
ილინოისი 60015, აშშ (US);
ბაქსალტა გმბჰ (CH)
თურგაუშტრასე 130, გლატპარკ
(ოპფიკონ), CH-8152 შვეიცარია (CH)
(72) ალექსანდრა ლოევ-ბაზელი (AT);
ჟერალდ დიკი სპოტსი (US);
მიუნგშინ ოჰი (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2017 08 07
(86) PCT/US2014/043517; 2014 06 20
(54) სისტემა და ხერხი წამლის დოზირების
ფარმაკოკინეტიკური რეჟიმის
უზრუნველსაყოფად
(57) წარმოდგენილია სისტემა და ხერხი პლაზმის თერაპიული ცილის დოზირების რეჟიმის
უზრუნველსაყოფად. სისტემა შეიცავს მოდელის გენერატორს, შესრულებულს პოპულაციის პლაზმის თერაპიული ცილის კლირენსის ფარმაკოკინეტიკური მოდელის და პოპულაციისთვის პლაზმის თერაპიული ცილის
მოცულობის გავრცელების განსასაზღვრად,
და ფარმაკოკინეტიკურ სერვერს, შესრულებულს პაციენტის სპეციფიკური მახასიათებლებისა და სისხლის ნიმუშების ანალიზის
მეშვეობით პოპულაციის ფარმაკოკინეტიკური
მოდელის დაზუსტებით პაციენტის სპეციფიკური ფარმაკოკინეტიკური პროფილის განსასაზღვრად და პლაზმის თერაპიული ცილის
დოზირების პირველი და მეორე რეჟიმების
განსასაზღვრად.
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი
18 დამოკიდებული
ფიგურა: 31
__________________________________________

A 62
(10) AP 2019 14393 A (51) Int. Cl. (2006)
A 62 C 13/66
A 62 C 13/74
(21) AP 2015 014393 (22) 2015 06 22
(31) 14/313,761; 14/704,820
(32) 2014 06 24; 2015 05 05
(33) US; US
(71) რუსო ინკ. (US)
3925 N ჰასტინგ ვეი, ო-კლერი, ვისკონსინი
W1 54703 (US)
(72) რენდი რუსო (US);
ჰექტორ რუსო (US);
რაიან. ჰ. ბაროუსი (US);
ჯასტინ, სი. სეიმური (US)
(74) თამაზ შილაკაძე
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(85) 2017 01 23
(86) PCT/US2015/036895, 2015 06 22
(54) ცეცხლსაქრობი შიგა შერევისა და
აირის კარტრიჯით
(57) გახსნილია ხელის ცეცხლსაქრობის გაუმჯობესებანი, რომლებიც მიმართულია შემოწმების დაჩქარებისაკენ და გამარტივებისკენ და ცეცხლსაქრობის ტექნიკური მომსახურების განხორციელებისკენ მინიმალურად
ნასწავლი პერსონალის მიერ სპეციალური
მოწყობილობის არსებობის აუცილებლობის
გარეშე, გაუმჯობესებანი შეიცავს შეტკეპნის
შემაბრკოლებელ მექანიზმს, რომელიც შეიძლება იყოს კამერის გარედან შემობრუნებული
გასაფხვიერებლად, შესარევად ან ფხვნილის
შესანჯღრევად, რომელიც იმყოფება კამერაში, რათა უზრუნველყოს ფხვნილის კარგი
გაფხვიერება. დამატებითი გაუმჯობესებანი
ითვალისწინებს დიდ ნახვრეტს კამერის ფხვნილით უფრო სწრაფი შევსებისათვის, ასევე,
კამერაში ფხვნილის მდგომარეობის შემოწმების გამარტივებისათვის. სხვა გაუმჯობესება
ითვალისწინებს CO₂-ს შემცველი კარტრიჯის
გამოყენებას, რომელიც განლაგებულია კამერის გარედან გამარტივებული სერვისული
მომსახურების უზრუნველსაყოფად ან CO₂-ის
შემცველი კარტრიჯის შესაცვლელად, აგრეთვე, შესაძლებლობას კამერაში ჩვეულებრივი
წნევის შესანარჩუნებლად, რაც იძლევა ცეცხლსაქრობის გადაზიდვის საშუალებას უსაფრთხო მასალების სახით. ამ თავისებურებების
წყალობით გაიზრდება ინტერვალები ტექნიკურ მომსახურებებს შორის, ამასთან, ცეცხლსაქრობი იქნება მზადყოფნის მდგომარეობაში.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
9 დამოკიდებული
ფიგურა: 10

ganyofileba B
B 02
(10) AP 2019 14434 A (51) Int. Cl. (2006)
B 02 C 18/30
(21) AP 2017 014434
(22) 2017 02 27
(71) თენგიზ ჩხაიძე (GE)
ტაშკენტის ქ., შეს. 4, ბ. 6, 0160,
თბილისი (GE);
რევაზ ვარსიმაშვილი (GE)
ვაჟა-ფშაველას V კვარტ., კორპ. 4, ბ. 82,
0186, თბილისი (GE);
ნინო ჩხაიძე (GE)
ტაშკენტის ქ., შეს. 4, ბ. 6, 0160,
თბილისი (GE)
(72) თენგიზ ჩხაიძე (GE);
რევაზ ვარსიმაშვილი (GE);
ნინო ჩხაიძე (GE)
(54) პროდუქტების დაწვრილმანების
მოწყობილობა
(57) მოწყობილობა შეიცავს კორპუსს 2, სამაგრს 3, შნეკს 1, ცხაურას 4, მჭრელ დანას 5,
შნეკის საბრუნ ტელესკოპურ სახელურს 14,
15. შნეკი მონოლითურია, რომელიც ერთი მხრიდან ბოლოვდება შნეკის გარე დიამეტრის
ტოლი ტორსული ზედაპირით, რომელზეც დაყენებულია მჭრელი დანა, ამასთან, აღნიშნულ
ტორსულ ზედაპირთან, შნეკზე დაყენებულია
დამატებითი მჭრელი დანა 7, რომლის ერთი
ბოლო შეხებაშია მუშტებთან 9, მეორე ბოლო
− ზამბარასთან 8 და შნეკის ბრუნვისას გააჩნია უკუქცევით-წინსვლითი გადაადგილების
შესაძლებლობა. შნეკის მეორე ბოლოზე დაყენებულია ცვლადი გადაცემის არამრგვალი
კბილანები 11, 12 და შნეკზე ბრუნვის გადამცემი ფილები 13.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
1 დამოკიდებული
ფიგურა: 2

ფიგ. 2

__________________________________________
ფიგ. 1

__________________________________________
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B 66

ganyofileba C

(10) AP 2019 14509 A (51) Int. Cl. (2006)
B 66 D 5/26
(21) AP 2017 14509
(22) 2017 06 05
(71) რუსუდან ბიწაძე (GE)
პეკინის ქ. 31გ, ბ. 29, 0160, თბილისი,
საქართველო (GE);
სიმონ ბიწაძე (GE)
პეკინის ქ. 31გ, ბ. 29, 0160, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) რუსუდან ბიწაძე (GE)
სიმონ ბიწაძე (GE)
(54) მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებელა
(57) საბიძგებელა შეიცავს კორპუსს 1, შესრულებულს ურთიერთდაკავშირებული სხვადასხვა დიამეტრის ჰიდროცილინდრების 3 და 6
სახით, სადაც მცირე დიამეტრის ჰიდროცილინდრის მცირე დიამეტრის დგუშის 7 ჭოკი 8
შესრულებულია შემსრულებელ მექანიზმთან
დაკავშირების შესაძლებლობით, ხოლო დიდი
დიამეტრის დგუში 4 წარმოადგენს მუდმივი
დენის ელექტრომაგნიტის ღუზას, რომელიც
მოთავსებულია ელექტრომაგნიტის კოჭის 2
შიგნით მოთავსებული დიდი დიამეტრის ჰიდროცილინდრში, ამასთან, კორპუსის ქვედა ნაწილზე დამაგრებულია მცირე სვლიანი მუდმივი დენის ელექტრომაგნიტი 13, რომლის ღუზას 14 ორივე მხარეზე აქვს ღეროები 15 და 18,
ამასთან, ღუზას ზედა ღეროს 15 გააჩნია ჰორიზონტალურად განლაგებული წკირი 16 დიდი დიამეტრის დგუშს ქვედა მხრიდან არსებულ საყურესთან 17 მოდების შესაძლებლობით, ხოლო ღუზას ქვედა ღეროს კი – შვერილი 19 ბოლო გამომრთველის კონტაქტზე 20
ზემოქმედებისათვის.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 2

C 07
(10) AP 2019 14340 A (51) Int. Cl. (2006)
C 07 B 57/00
C 07 D 487/06
(21) AP 2014 014340
(22) 2014 05 09
(71) ტექნიმედე სოსიედადე ტექნიკომედისინალ ს.ა. (PT)
რუა ტაპადა გრანდე, N2 აბრუნეირა
P-2710- 089 სინტრა პორტუგალია (PT)
(72) აუგუსტო ეუჟენიო პარდალ ფილიპე (PT);
პედრო ფილიპე ეუფრაზიო პედროსო (PT);
სუზანა მარკეს ალმეიდა პეკორელი (PT);
კარლოს ალბერტო ეუფრაზიო კაზიმირო
კაიშადო (PT);
ანა სოფია და კონსეიჩაო ლოპესი (PT);
ჟან კარლოს რამოს დამილი (PT);
პედრო პაულო დე ლასერდა ე ოლივეირა
სანტოსი (PT)
(74) თამაზ შილაკაძე
(85) 2016 12 05
(86) PCT/PT2014/000027, 2014 05 09
(54) ოპტიკურად აქტიური პირლინდოლის ენანტიომერების და მისი
მარილების მიღების ხერხი
(57) ოპტიკურად აქტიური პირლინდოლის ენანტიომერების, თავისუფალი ფუძის ან ფარმაცევტულად მისაღები მარილების სახით,
მიღების ხერხი.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
13 დამოკიდებული
__________________________________________

ganyofileba E
E 01

ფიგ. 1

__________________________________________

(10) AP 2019 14405 A (51) Int. Cl. (2006)
E 01 C 7/36
C 04 B 7/26
C 04 B 7/28
C 04 B 11/00
(21) AP 2017 014405
(22) 2017 02 02
(71) სსიპ საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი (GE)
მ. კოსტავას ქ. 77, 0175, თბილისი (GE)
(72) რაჟდენ სხვიტარიძე (GE);
მალხაზ ტურძელაძე (GE);
ბელა კეშელავა (GE);
მერაბ აბაზაძე (GE);
შალვა ვერულავა (GE);
დავით ბედუკაძე (GE)
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(74) გივი სიბაშვილი
(54) ავტოგზების და მიწისზედა
ნაგებობების საფუძვლების
მშენებლობის ხერხი
(57) ავტოგზების და მიწისზედა ნაგებობების
საფუძვლების მშენებლობის ხერხი, რომელიც
მოიცავს მინერალური მასალის და ცემენტის
არევას, დაგებას, დატენიანებას და შემკვრივებას, ამასთან, მინერალური მასალის სახით
იყენებენ მდ. დურუჯის ნატან თიხაფიქალს,
ხოლო ცემენტის სახით არანაკლებ 22,5
მპა აქტიურობის, მაგალითად MC 22,5 X ტიპის
ცემენტს.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
__________________________________________

თული საქშენის 11 სახით, ამასთან, ტურბინა
თავის მხრივ მილსადენისა და ორთქლის კონდენსატორის 9 მეშვეობით დაკავშირებულია
აღნიშნულ ტუმბოსთან, ხოლო ტურბინასთან
დაკავშირებულია ელექტროგენერატორი 8.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
4 დამოკიდებული
ფიგურა: 2

ganyofileba F
F 03
(10) AP 2019 14694 A (51) Int. Cl. (2006)
F 03 G 4/00
(21) AP 2018 14694
(22) 2018 02 06
(71) სოლომონ იორამაშვილი (GE)
ალ. გრიბოედოვის ქ. 3, 0108, თბილისი,
საქართველო (GE);
შალვა ქოჩლაძე (GE)
ალ. ყაზბეგის გამზირი 11ა, ბ. 42, 0160,
თბილისი, საქართველო (GE);
დავით ჯინჭარაძე (GE)
კეკელიძის ქ. 25, ბ. 69, 0179, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) სოლომონ იორამაშვილი (GE);
შალვა ქოჩლაძე (GE);
დავით ჯინჭარაძე (GE)
(74) ვახტანგ ტოროტაძე
(54) გეოთერმული ენერგომოწყობილობა
(57) ენერგომოწყობილობა შეიცავს მიწის ზედაპირის მხრიდან ცალმხრივად დახურულ ჭაბურღილში 1 ჩაშვებულ, თხევადი თბური
აგენტით 14 შევსებულ დაღმავალ 4 და აღმავალ 3 მილებს, რომლებიც ჭაბურღილის სიღრმეში ერთმანეთთან დაკავშირებულია თბომცვლელით 6, ამასთან, დაღმავალი მილი აღჭურვილია, სულ მცირე, ერთი ან მიმდევრობით განლაგებული რამდენიმე მექანიკური
უკუსარქველით 12 და დაღმავალ მილზე, მიწის ზედაპირზე დამონტაჟებულია თბური
აგენტისა და მისი ორთქლის კონდენსატის
ქვემოთ დამჭირხნი ტუმბო 5, ხოლო აღმავალი
მილის ბოლო მიწის ზედაპირზე ორთქლის
ტურბინასთან 7 დაკავშირებულია იმპულსური ამაჩქარებლის მეშვეობით, რომელიც შესრულებულია მართვადი სარქვლის 10, მისი
მართვის საშუალებისა და ტურბინაზე მიმარ-
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gamogonebis patentebi
ganyofileba A
A 61
(11) P 2019 6944 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 9/14
(44) 20(504)/2018

(10) AP 2018 14415 A
(21) AP 2015 14415
(22) 2015 07 08
(24) 2015 07 08
(31) 2014/08049
(32) 2014 07 09
(33) TR
(86) PCT/EP2015/065599, 2015 07 08
(73) არვენ ილაჯ სანაიი ვე თიჯარეთ ა.შ. (TR)
ბალაბანდერე ჯად. ილაჯ სანაიი იოლუ,
№14 ისტინიე, სარიიერ, 34460
სტამბოლი (TR)
(72) ალი თიურქიილმაზ (TR);
დევრიმ ჯელიქ (TR);
ოზლემ აქდას (TR)
(74) ლარისა ამირხანიანი
(54) საინჰალაციო შემადგენლობების
მიღების ხერხი
__________________________________________
(11) P 2019 6947 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/58
A 61 K 38/17
(44) 20(504)/2018

(10) AP 2018 13826 A
(21) AP 2013 13826
(22) 2013 11 05
(24) 2013 11 05
(31) 61/770,535; 61/722,511
(32) 2013 02 28; 2012 11 05
(33) US; US
(86) PCT/US2013/068386, 2013 11 05
(73) პალატინ ტექნოლოჯის, ინკ. (US)
4b სიდერ ბ რუკ დრაივ, კრანბერი,
ნიუ-ჯერსი 08512 (US)
(72) კარლ სპანა (US);
რობერტ ჯორდანი (US);
ჯეფრი დ.ედელსონი (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ბრემელანოტიდის გამოყენება
მდედრებში სქესობრივი დისფუნქციის
სამკურნალოდ
__________________________________________
(11) P 2019 6945 B

(10) AP 2018 14341 A
(21) AP 2014 14341

(22) 2014 05 09
(24) 2014 05 09
(86) PCT/PT2014/000028, 2014 05 09
(73) ტექნიმედე სოსიედადე ტექნიკომედისინალ ს.ა. (PT)
რუა ტაპადა გრანდე, N2 აბრუნეირა
P-2710- 089 სინტრა პორტუგალია (PT)
(72) აუგუსტო ეუჟენიო პარდალ ფილიპე (PT);
პედრო ფილიპე ეუფრაზიო პედროსო (PT);
სუზანა მარკეს ალმეიდა პეკორელი (PT);
კარლოს ალბერტო ეუფრაზიო კაზიმირო
კაიშადო (PT);
ანა სოფია და კონსეიჩაო ლოპესი (PT);
ჟან კარლოს რამოს დამილი (PT)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) (R) - პირლინდოლი და მისი ფარმაცევტულად მისაღები მარილები მედიცინაში გამოსაყენებლად
__________________________________________
(11) P 2019 6946 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/4985
A 61 P 25/04
(44) 20(504)/2018

(10) AP 2018 14342 A
(21) AP 2014 14342
(22) 2014 05 09
(24) 2014 05 09
(86) PCT/PT2014/000029, 2014 05 09
(73) ტექნიმედე სოსიედადე ტექნიკომედისინალ ს.ა. (PT)
რუა ტაპადა გრანდე, N2 აბრუნეირა
P-2710- 089 სინტრა პორტუგალია (PT)
(72) აუგუსტო ეუჟენიო პარდალ ფილიპე (PT);
პედრო ფილიპე ეუფრაზიო პედროსო (PT);
სუზანა მარკეს ალმეიდა პეკორელი (PT);
კარლოს ალბერტო ეუფრაზიო კაზიმირო
კაიშადო (PT);
ანა სოფია და კონსეიჩაო ლოპესი (PT);
ჟან კარლოს რამოს დამილი (PT)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) (S) - პირლინდოლი ან მისი
ფარმაცევტულად მისაღები მარილები
მედიცინაში გამოსაყენებლად
__________________________________________

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/4985
A 61 P 25/04
(44) 20(504)/2018

#3 2019 02 11

9

gamogonebebi

ganyofileba C
C 07
(11) P 2019 6942 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 217/14
A 61 K 31/4375
A 61 K 31/472
A 61 K 31/4741
C 07 D 471/04
C 07 D 491/14
A 61 P 11/06
A 61 P 17/06
A 61 P 19/02
A 61 P 43/00
(44) 18(502)/2018

(10) AP 2018 14401 A
(21) AP 2015 14401
(22) 2015 06 30
(24) 2015 06 30
(31) 2014-262775; 2014-136359
(32) 2014 12 25; 2014 07 01
(33) JP; JP
(86) PCT/JP2015/069370, 2015 06 30
(73) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი
ლიმიტედ (JP)
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,
ოსაკა 541-0045 (JP)
(72) სატოში იამამოტო (JP);
ჯუნია შირაი (JP);
ტსუნეო ოდა (JP);
მიტსუნორი კონო (JP);
ატსუკო ოჩიდა (JP);
ტაკაში იმადა (JP);
ჰიდეკაზუ ტოკუჰარა (JP);
იოშიჰიდე ტომატა (JP);
ნაოკი იშიი (JP);
მიჩიკო ტავადა (JP);
იოშიიუკი ფუკასე (US);
ტომოია იუკავა (JP);
შოჯი ფუკუმოტო (JP)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ჰეტეროციკლური ნაერთები და
მათი გამოყენება რეტინოიდდამოკიდებული ორფანული რეცეპტორი (ROR) გამა-T-ს ინჰიბიტორების
სახით
__________________________________________

(24) 2014 10 08
(31) 10-2014-0091307; 10-2013-0121090
(32) 2014 07 18; 2013 10 11
(33) KR; KR
(86) PCT/KR2014/009468, 2014 10 08
(73) სიჯეი ჩეილჯედანგ კორპ.(KR)
(სანგნიმ-დონგ) 330, დონგჰო-რო,
ჯუნგ-გუ, სეული 100-400 (KR)
(72) ჯუნ, ოკ მუნი (KR);
სანგ, იო ლიმი (KR);
დო, ჰიუნ კვონი (KR);
კვან, ჰო ლი (KR);
ჰიუნ, ვონ ბაე (KR)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) L-ამინომჟავების პროდუცირების ხერხი
__________________________________________

ganyofileba H
H 02
(11) P 2019 6948 B

(10) AP 2018 14480 A
(21) AP 2015 14480
(22) 2015 09 29
(24) 2015 09 29
(31) 62/058,019; 14/608,019
(32) 2014 09 30; 2015 01 28
(33) US; US
(86) PCT/US2015/052961, 2015 09 29
(73) ბაჰრამ რაინი (US)
2162 სან ვინსენტ ბულვარ, სანტა მონიკა,
კალიფორნია 90402 (US)
(72) ბაჰრამ რაინი (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ელექტრული გენერატორი
__________________________________________

C 12
(11) P 2019 6943 B

(10) AP 2018 14125 A
(21) AP 2014 14125
(22) 2014 10 08
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(51) Int. Cl. (2006)
H 02 K 21/24
(44) 20(504)/2018

(51) Int. Cl. (2006)
C 12 N 15/77
C 12 P 13/00
C 12 N 15/52
(44) 19(503)/2018
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sasargeblo modelebi
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 C

ganyofileba F

C 08

F 01

(10) AU 2019 14635 U

(10) AU 2019 14657 U

(51) Int. Cl. (2006)
C 08 L 63/00
(21) AU 2017 14635
(22) 2017 11 29
(71) ომარ მუკბანიანი (GE)
ჭოპორტის ქ. 28, 0192, თბილისი,
საქართველო (GE);
ჯიმშერ ანელი (GE)
მუხიანის IV კვარტ., კორპ. 8, ბ. 142,
0172, თბილისი, საქართველო (GE);
ელიზა მარქარაშვილი (GE)
ს.მირიანაშვილის IV ჩიხი, ბ.18, 0131,
თბილისი, საქართველო (GE);
თამარ თათრიშვილი (GE)
სოფ. დიღომი, გ. ათონელის ქ. 19,
3305, თბილისი, საქართველო (GE)
(72) ომარ მუკბანიანი (GE);
ჯიმშერ ანელი (GE);
ელიზა მარქარაშვილი (GE);
თამარ თათრიშვილი (GE)
(54) პოლიმერული კომპოზიტი
(57) პოლიმერული კომპოზიტი შეიცავს ხის
ნახერხს და შემკვრელის სახით − ფენილეთოქსისილანს
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
________________________________________

(51) Int. Cl. (2006)
F 01 N 1/02
(21) AU 2017 14657
(22) 2017 12 21
(71) პაატა ციცქიშვილი (GE)
ნუცუბიძის ქ. 211, კორპ. 3, ბ. 31, 0177,
თბილისი, საქართველო (GE)
(72) პაატა ციცქიშვილი (GE)
(54) მაყუჩი სატრანსპორტო
საშუალებებისათვის
(57) მაყუჩი შეიცავს კორპუსს საერთო ღერძის
1 გასწვრივ განლაგებული შესასვლელი 2 და
გამოსასვლელი 3 მილყელებით და მათ დამაკავშირებელ ლაბირინთულ არხს, რომელიც
კორპუსში ფორმირებულია ღერძის გასწვრივ
გამავალი ზიგზაგისებური ცენტრალური არხისა 4 და დამატებითი გვერდითი არხების 5
ერთობლიობით, ამასთან, თვით დამატებითი
გვერდითი არხები ფორმირებულია საერთო
ღერძის სხვადასხვა მხარეს განლაგებული და
ღერძიდან გარეთ დახრილად მიმართული
კამერების რიგით 6 და 7, სადაც ღერძის ერთ
მხარეს განლაგებული კამერების რიგი წანაცვლებულია ღერძის მეორე მხარეს განლაგებული კამერების რიგის მიმართ, გარდა ამისა,
თითოეულ კამერაში ჩადგმულია აირმიმმართველი ელემენტი 8 მომრგვალებული და დაცერებული ბოლოებით 9 და 10, ერთის მხრივ გამონაბოლქვი აირის ნაწილისათვის კამერაში
რკალური ტრაექტორიის უზრუნველსაყოფად
და მეორეს მხრივ გამონაბოლქვი აირის ნაწილის ზიგზაგისებურ ცენტრალურ არხში მიმართვისათვის.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
1 დამოკიდებული
ფიგურა: 1

ფიგ. 1

________________________________________
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sasargeblo modelebi

sasargeblo modelis patenti
ganyofileba C
C 09
(11) U 2019 2000 Y

(51) Int. Cl. (2006)
C 09 B 61/00
44) 16(500)/2018

(10) AU 2018 14596 U
(21) AU 2017 14596
(22) 2017 09 28
(24) 2017 09 28
(73) მირანდა ხაჩიძე (GE)
ა.ქურდიანის ქ. 6, 0113, თბილისი (GE);
მარიამ ჩხაიძე (GE)
ვაჟა-ფშაველას VI კვ., კორპ. 37, ბ. 58,
0186, თბილისი (GE);
მზია ციცაგი (GE)
დიღმის მასივი III კვარტ., კორპ. 16, ბ. 17,
0159, თბილისი (GE);
მანანა ბუზარიაშვილი (GE)
სახალხოს ქ. 6/9, 0144, თბილისი (GE);
ქეთევან ებრალიძე (GE)
ნუცუბიძის ფერდობი IV მკრ., კორპ. 9,
ბ. 7, თბილისი (GE);
იმედა რუბაშვილი (GE)
გლინკას ქ. 31, 0141, თბილისი (GE)
(72) იმედა რუბაშვილი (GE);
ქეთევან ებრალიძე (GE);
მანანა ბუზარიაშვილი (GE);
მზია ციცაგი (GE);
მარიამ ჩხაიძე (GE);
მირანდა ხაჩიძე (GE)
(54) ანტოციანინების მიღების ხერხი
_________________________________________
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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 2019 1046 S
(51) 26-04
(21) AD 2018 1046
(22) 2018 07 10
(28) 4
(71) ჯეინ გიორგობიანი (GE)
ქ. წამებულის გამზ. 73, ბ. 10, 0144, თბილისი, საქართველო (GE)
(72) ჯეინ გიორგობიანი (GE)
(54) 1..4. სადღესასწაულო სანთლები
(55)

1.1

1.5

1.2

1.6

1.10

1.3

1.7

1.11

1.8

1.4

1.9

2.1

#3 2019 01 11
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dizainebi

2.2

2.6

3.1

14

2.3

2.4

2.5

2.7

2.8

2.10

2.11

3.2

#3 2019 02 11

2.9

3.3

dizainebi

3.4

3.8

3.5

3.6

3.9

3.10

4.1

4.4

3.7

3.11

4.2

4.5

4.6
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4.3

4.7

15

dizainebi

4.8

4.9

4.10

_____________________________________
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4.11

dizainebi

registrirebuli dizaini
(11) D 2019 798 S
(51) 03-01
(10) AD 2018 1037 S
(44) 2018 10 25 №20
(21) AD 2018 1037
(22) 2018 05 18
(24) 2018 05 18
(28) 2
(18) 2023 05 18
(73) გიორგი კალანდაძე (GE)
სახალხო ქ. 17, 0113, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) გიორგი კალანდაძე (GE)
(54) 1. ჩანთა, 2. ჩანთის სახელური
______________________________________
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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/100 325
(51) 10-07
(15) 2018 03 19
(44) 46/2018 (2018 11 23)
(22) 2018 03 19
(28) 1
(73) TISSOT SA (TISSOT AG) (TISSOT LTD)
Chemin Des Tourelles 17, CH-2400, Le Locle (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, MD, ME, MK, MN, OM, SG, TN, TR
(72) David QUINCHE
Rue Jaquet-Droz 5, 2300, La Chaux-de-Fonds (CH);
Fiona MATTHEY
Rue Neuve 3, 2300, La Chaux-de-Fonds (CH)
(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)
Faubourg Du Lac 6, CH-2501, Biel/Bienne (CH)
(46) 2018 11 19
(54) 1. Watch dial
(55)

________________________________________________
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dizainebi

(11) DM/102 299
(51) 09-01
(15) 2018 05 16
(44) 45/2018 (2018 11 16)
(22) 2018 05 16
(28) 1
(30) No1: 17.11.2017; 29/626,514; US
(73) SIRE SPIRITS, LLC
264 West 40th Street, 15th Floor, 10018, New York (US)
(85) −
(86) US
(87) US
(88) US
(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, KP, KR, LI, LT, LV, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA, OM, PL, RO, RS, RU, RW, SG, SI,
ST, SY, TJ, TM, TN, TR, UA
(72) Curtis J. Jackson
III, 264 West 40th St., 15th Fl., 10018, New York (US)
(74) Stephen J. Lieb
Wissing Miller, LLP, 1325 Avenue Of The Americas, 10019, New York (US)
(54) 1. Beverage bottle
(55)

#3 2019 02 11
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dizainebi

(11) DM/103 502
(51) 09-01
(15) 2018 10 31
(44) 45/2018 (2018 11 16)
(22) 2018 10 31
(28) 1
(30) No1: 03.07.2018; 005384500-0001; EM
(73) SAVERGLASS
3 Rue De La Gare, F-60960, FEUQUIERES (FR)
(85) FR, EM
(86) FR, EM
(87) FR, EM
(88) FR, EM
(89) FR
(81) III. AM, CH, GB, GE, JP, MC, SG, TR, UA
(74) NOVAGRAAF FRANCE
2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017, F-92665, ASNIÈRES-SUR-SEINE Cedex (FR)
(54) 1. Bottle
(55)

________________________________________________
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dizainebi

(11) DM/103 503
(51) 09-01
(15) 2018 10 31
(44) 45/2018 (2018 11 16)
(22) 2018 10 31
(28) 1
(30) No1: 03.07.2018; 005384518-0001; EM
(73) SAVERGLASS
3 Rue De La Gare, F-60960, FEUQUIERES (FR)
(85) FR, EM
(86) FR, EM
(87) FR, EM
(88) FR, EM
(89) FR
(81) III. AM, CH, GB, GE, JP, MC, SG, TR, UA
(74) NOVAGRAAF FRANCE
2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017, F-92665, ASNIÈRES-SUR-SEINE Cedex (FR)
(54) 1. Bottle
(55)

________________________________________________
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dizainebi

(11) DM/103 504
(51) 09-01
(15) 2018 10 31
(44) 45/2018 (2018 11 16)
(22) 2018 10 31
(28) 1
(30) No1: 03.07.2018; 005385002-0001; EM
(73) SAVERGLASS
3 Rue De La Gare, F-60960, FEUQUIERES (FR)
(85) FR, EM
(86) FR, EM
(87) FR, EM
(88) FR, EM
(89) FR
(81) III. AM, CH, GB, GE, JP, MC, SG, TR, UA
(74) NOVAGRAAF FRANCE
2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017, F-92665, ASNIÈRES-SUR-SEINE Cedex (FR)
(54) 1. Bottle
(55)

________________________________________________
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dizainebi

(11) DM/103 548
(51) 14-03
(15) 2018 08 08
(44) 45/2018 (2018 11 16)
(22) 2018 08 08
(28) 2
(73) PORTABLE MULTIMEDIA LIMITED
Dorna House Two, Guildford Road, West End, GU24 9PW (GB), Woking (GB)
(85) −
(86) −
(87) GB
(88) NO
(89) NO
(81) III. AM, AZ, GE, IS, JP, MD, NO, RS, RU, TR, UA
(72) Portable Multimedia Limited
Dorna House Two Guildford Road, GU24 9PW, Woking (GB)
(74) Herrington Carmichael LLP
27 Broad Street, GU24 9PW, Wokingham (GB)
(54) 1.-2. Frequency converters [radio and television]
(55)

1.1

1.2

1.3

24

#3 2019 02 11

dizainebi

1.4

1.5

1.6
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dizainebi

(11) DM/103 583
(51) 32-00
(15) 2018 08 17
(44) 45/2018 (2018 11 16)
(22) 2018 08 17
(28) 3
(73) NORWEGIAN DEFENCE MATERIAL AGENCY
Grev Wedels Plass 1, N-0151, Oslo (NO)
(85) NO
(86) NO
(87) NO
(88) NO
(89) NO
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BG, BN, BW, CH, DE, DK, EE, EG, EM, ES, FI, FR, GE, GH, HR, HU, IS,
KG, KH, KP, 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) Norwegian Defence Material Agency
Grev Wedels Plass 1, 0151, Oslo (NO)
(74) Geir J. Kruge
Grev Wedels Plass 1, N-0151, Oslo (NO)
(54) 1.-3. Ornamentation
(55)

1

28
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2

3
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(11) DM/103 590
(51) 09-03
(15) 2018 10 22
(44) 45/2018 (2018 11 16)
(22) 2018 10 22
(28) 6
(73) NOVARTIS AG
Postbox, CH-4002, Basel (CH)
(85) −
(86) −
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) III. AM, AZ, EM, GE, KG, MD, MN, RU, TJ, TM, TR, UA
(74) Sandoz International GmbH, Global Trademarks, Domain Names & Copyrights
Industriestr. 25, 83607, Holzkirchen (DE)
(54) 1.-6. Ornamentation for packagings for pharmaceuticals
(55)
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(11) DM/103 683
(51) 08-08
(15) 2018 08 08
(44) 46/2018 (2018 11 23)
(22) 2018 08 08
(28) 4
(73) PORTABLE MULTIMEDIA LIMITED
Dorna House Two, Guildford Road, West End Woking, GU24 9PW (GB)
(85) −
(86) −
(87) GB
(88) NO
(89) NO
(81) III. AM, AZ, GE, IS, JP, MD, NO, RS, RU, TR, UA
(72) Portable Multimedia Limited
Dorna House Two Guildford Road, West End, GU24 9PW Woking (GB)
(74) Herrington Carmichael LLP
27 Broad Street, Wokingham, RG40 1AU (GB)
(54) 1.-4. Brackets with suction cups
(55)
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(11) DM/103 684
(51) 09-03
(15) 2018 05 17
(44) 46/2018 (2018 11 23)
(22) 2018 05 17
(28) 1
(73) POLARITYTE, INC.
1960 S 4250 W, Salt Lake City, UT 84104 (US)
(85) US
(86) US
(87) US
(88) US
(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, KP, KR, LI, LT, LV, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA, OM, PL, RO, RS, RU, RW, SG, SI,
ST, SY, TJ, TM, TN, TR, UA, US
(72) Edward Swanson
1960 S 4250 W, Salt Lake, UT 84104 (US);
Denver Lough
1960 S 4250 W, Salt Lake, UT 84104 (US)
(74) Cahn & Samuels LLP
1100 17th St., NW SSte. 401, Washington, DC 20036 (US)
(54) 1. Packaging for transport and handling of biological materials
(55)

#3 2019 02 11

37

dizainebi

38

#3 2019 02 11

dizainebi

#3 2019 02 11

39

dizainebi

________________________________________________

(11) DM/103 690
(51) 32-00
(15) 2018 07 16
(44) 46/2018 (2018 11 23)
(22) 2018 07 16
(28) 3
(30) No1: 17.01.2018; 004669133; EM; No2: 17.01.2018; 004669133; EM; No3: 17.01.2018; 004669133; EM
(73) DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH
Zielstattstrasse 48, 81379, München (DE)
(85) −
(86) −
(87) DE
(88) DE, EM
(89) EM
(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BW, CH, EG, GE, GH, KG, MD, ME, NA, NO, OA, RS, RU, TJ, TM, TR, UA
(74) Hoffmann Eitle Patent- Und Rechtsanwälte PartmBb
Arabellastrasse 30, 81925, München (DE)
(54) 1.-3. Logos
(55)

1

2

3
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(11) DM/103 692
(51) 04-04
(15) 2018 05 15
(44) 46/2018 (2018 11 23)
(22) 2018 05 15
(28) 12
(30) No1: 22.11.2017; 4518082-0003; EM; No2: 22.11.2017; 4518082-0006; EM;
No3: 22.11.2017; 4518082-0010; EM; No4: 22.11.2017; 4518082-0013; EM;
No5: 22.11.2017; 4518082-0019; EM; No6: 22.11.2017; 4518082-0022; EM;
No7: 24.04.2018; 5245651-0001; EM; No8: 24.04.2018; 5245651-0002; EM;
No9: 24.04.2018; 5245651-0003; EM; No10: 24.04.2018; 5245651-0004; EM;
No11: 24.04.2018; 5245651-0005; EM; No12: 24.04.2018; 5245651-0007; EM
(73) WAGNER PENSEL AB
Junegatan 4, SE-564 31, Bankeryd (SE)
(85) −
(86) −
(87) SE
(88) EM
(89) EM
(81) III. CH, GE, IS, KR, MC, MD, ME, MK, NO, RS, RU, SY, TR, UA, US
(72) BO EKSTRÖM
LYCKÅSVÄGEN 17, 57441, VETLANDA (SE)
(74) GOTAPATENT AB
Box 3127, SE-550 03, Jönköping (SE)
(54) 1.-12. Paintbrush extension pole adapters
(55)
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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 2019 92366 A
(210) AM 92366
(220) 25 05 2017
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
(740) კესო ანთელიძე
(540)

(540)

პირველი არხი-საქართველოს
ტელევიზია
First Channel-Georgian
Television
Pirveli arkhi-Georgian
Television

დევიტი
ДеВит
DeVit

(511)
5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2019 97066 A
(210) AM 97066
(220) 29 03 2018
(731) შპს `ბიოპოლუსი~
ი. ნონეშვილის ქ. 65, 6000, ბათუმი,
საქართველო
(740) სალომე ჩიქოვანი
(540)

МИЛДРО-ФОРТЕ
MILDRO-FORTE
მილდრო-ფორტე

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2019 97776 A
(210) AM 97776
(220) 22 05 2018
(731) სსიპ `საზოგადოებრივი მაუწყებელი~
მ. კოსტავას ქ. 68, 0171, თბილისი,
საქართველო

(591) შავ-თეთრი
(526) საქართველო, Georgia
(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, კომპაქტდისკები, დივიდი და სხვა ციფრული ჩამწერი
საშუალებები; მექანიზმები აპარატებისათვის
წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგრამები; ცეცხლმქრობები.
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა
საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა);
პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ
მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
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38 – კავშირგაბმულობა.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულსაგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
____________________________________________
(260) AM 2019 97777 A
(210) AM 97777
(220) 22 05 2018
(731) სსიპ `საზოგადოებრივი მაუწყებელი~
მ. კოსტავას ქ. 68, 0171, თბილისი,
საქართველო
(540)

პირველი არხი-საქართველოს
რადიო
First Channel-Georgian Radio
Pirveli arkhi-Georgian Radio

(591) შავ-თეთრი
(526) საქართველო, Georgia
(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, კომპაქტდისკები, დივიდი და სხვა ციფრული ჩამწერი
საშუალებები; მექანიზმები აპარატებისათვის
წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგრამები; ცეცხლმქრობები.
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა
საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა);
პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ
მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
38 – კავშირგაბმულობა.
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41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულსაგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
____________________________________________
(260) AM 2019 97791 A
(210) AM 97791
(220) 23 05 2018
(731) სსიპ `საზოგადოებრივი მაუწყებელი~
მ. კოსტავას ქ. 68, 0171, თბილისი,
საქართველო
(540)

საქართველოს პირველი არხი
First Channel of Georgia

(591) შავ-თეთრი
(526) საქართველო, Georgia
(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, კომპაქტდისკები, დივიდი და სხვა ციფრული ჩამწერი
საშუალებები; მექანიზმები აპარატებისათვის
წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგრამები; ცეცხლმქრობები.
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა
საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა);
პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ
მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
38 – კავშირგაბმულობა.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულსაგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
____________________________________________
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(260) AM 2019 97805 A
(210) AM 97805
(220) 23 05 2018
(731) პრაიდ ფს უოლდვაიდ ჰოლდინგზ, ლლკ
6650 საუთ ტორი პაინზ დრაივი, ლასვეგასი, ნევადა 89118, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(260) AM 2019 97983 A
(210) AM 97983
(220) 07 06 2018
(731) გრა სავუა, სოსიეტე პარ აქსიონ
სიმპლიფიე
33-34 კე დე დიონ ბუტონ, 92800 პუტო,
საფრანგეთი
(740) ნატალია ბაბაკიშვილი
(540)

GS

(591) შავ-თეთრი
(531) 01.15.03; 02.09.14; 27.03.01; 27.03.15; 27.05.17

(511)

25 – ტანსაცმელი, კერძოდ, მოკლესახელოიანი
მაისურები, ტოლსტოურები, უსახელო ზედატანები, ყველა განკუთვნილი სპორტული საბრძოლო ხელოვნებისთვის.
__________________________________________
(260) AM 2019 97963 A
(210) AM 97963
(220) 04 06 2018
(731) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ
ანონიმ შირქეთი
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე
ჯადესი No:4 34467 მასლაქი სარიერი
სტამბოლი, თურქეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები.
____________________________________________
(260) AM 2019 97964 A
(210) AM 97964
(220) 04 06 2018
(731) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ
ანონიმ შირქეთი
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე
ჯადესი No:4 34467 მასლაქი სარიერი
სტამბოლი, თურქეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)
(591) შავ-თეთრი
(531) 28.19
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები.
____________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(511)
36 – საკონსულტაციო მომსახურება დაზღვევის
სფეროში, ფინანსური რისკის მართვა, ფინანსური მომსახურება, ინვესტიციები, დასაქმებულთა
ანაზღაურებისა და ბენეფიტების, მოგების განაწილების სქემები, კაპიტალის შეძენის სქემები,
დანაზოგებისა და საპენსიო სქემები, ასევე, ჯანდაცვის, სტომატოლოგიური და რეცეპტით გასაცემი მედიკამენტების სქემები; დასაქმებულთა
ანაზღაურებისა და ბენეფიტების სქემების, მოგების განაწილების სქემების, კაპიტალის შეძენის სქემების, დანაზოგებისა და საპენსიო სქემების, ასევე, ჯანდაცვის, სტომატოლოგიური და
რეცეპტით გასაცემი მედიკამენტების სქემების
ადმინისტრირება/მართვა; დასაქმებულთა ბენეფიტებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
მომსახურება; ფინანსური, პირდაპირი რისკისა
და სადაზღვევო რისკის მართვის მომსახურება;
ფინანსური კვლევისა და საინფორმაციო მომსახურება; აქტუალური კონსალტინგი და მომსახურება; სადაზღვევო ბროკერის მომსახურება;
სადაზღვევო ანაზღაურებაზე მოთხოვნების მართვის მომსახურება; დაზღვევასთან დაკავშირებული კონსულტაციის გაცემა; სადაზღვევო მომსახურება, რომელიც ითვალისწინებს დანაკარგის კონტროლის მართვას სხვებისათვის; ანდერრაიტინგი დაზღვევაში; ანდერრაიტინგი გადაზღვევაში; სადაზღვევო ინფორმაციისა და სადაზღვევო კონსულტაციის გაცემა; საბროკერო
მომსახურება გადაზღვევის სფეროში; რისკების
მართვის მომსახურება, სახელდობრ, სადაზღვევო პორტფელის ანალიზი და სადაზღვევო პორტფელის ოპტიმიზაცია; საწარმოს რისკის მართვასთან (ERM) დაკავშირებული რჩევის მიცემა
და საკონსულტაციო მომსახურება იურიდიული,
რეგულატორული და სარეიტინგო კომპანიების
მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში დასახმარებლად; რისკის მართვა; ფინანსური შეფასება დაზღვევის სფეროში.
____________________________________________
(260) AM 2019 97984 A
(210) AM 97984
(220) 07 06 2018
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sasaqonlo niSnebi
(731) გრა სავუა, სოსიეტე პარ აქსიონ
სიმპლიფიე
33-34 კე დე დიონ ბუტონ, 92800 პუტო,
საფრანგეთი
(740) ნატალია ბაბაკიშვილი
(540)

(540)

Ornitab

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.17; 27.05.23
(511)
36 – საკონსულტაციო მომსახურება დაზღვევის
სფეროში, ფინანსური რისკის მართვა, ფინანსური მომსახურება, ინვესტიციები, დასაქმებულთა
ანაზღაურებისა და ბენეფიტების, მოგების განაწილების სქემები, კაპიტალის შეძენის სქემები,
დანაზოგებისა და საპენსიო სქემები, ასევე, ჯანდაცვის, სტომატოლოგიური და რეცეპტით გასაცემი მედიკამენტების სქემები; დასაქმებულთა
ანაზღაურებისა და ბენეფიტების სქემების, მოგების განაწილების სქემების, კაპიტალის შეძენის სქემების, დანაზოგებისა და საპენსიო სქემების, ასევე, ჯანდაცვის, სტომატოლოგიური და
რეცეპტით გასაცემი მედიკამენტების სქემების
ადმინისტრირება/მართვა; დასაქმებულთა ბენეფიტებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
მომსახურება; ფინანსური, პირდაპირი რისკისა
და სადაზღვევო რისკის მართვის მომსახურება;
ფინანსური კვლევისა და საინფორმაციო მომსახურება; აქტუალური კონსალტინგი და მომსახურება; სადაზღვევო ბროკერის მომსახურება;
სადაზღვევო ანაზღაურებაზე მოთხოვნების მართვის მომსახურება; დაზღვევასთან დაკავშირებული კონსულტაციის გაცემა; სადაზღვევო მომსახურება, რომელიც ითვალისწინებს დანაკარგის კონტროლის მართვას სხვებისათვის; ანდერრაიტინგი დაზღვევაში; ანდერრაიტინგი გადაზღვევაში; სადაზღვევო ინფორმაციისა და სადაზღვევო კონსულტაციის გაცემა; საბროკერო
მომსახურება გადაზღვევის სფეროში; რისკების
მართვის მომსახურება, სახელდობრ, სადაზღვევო პორტფელის ანალიზი და სადაზღვევო პორტფელის ოპტიმიზაცია; საწარმოს რისკის მართვასთან (ERM) დაკავშირებული რჩევის მიცემა
და საკონსულტაციო მომსახურება იურიდიული,
რეგულატორული და სარეიტინგო კომპანიების
მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში დასახმარებლად; რისკის მართვა; ფინანსური შეფასება
დაზღვევის სფეროში.
____________________________________________
(260) AM 2019 98010 A
(210) AM 98010
(220) 13 06 2018
(731) შპს `სენსო ვიტა ფარმასი~
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ბელიაშვილის ქ. 43ა, 0159, თბილისი,
საქართველო

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები;
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2019 98011 A
(210) AM 98011
(220) 13 06 2018
(731) შპს `სენსო ვიტა ფარმასი~
ბელიაშვილის ქ. 43ა, 0159, თბილისი,
საქართველო
(540)

Activemotus

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები;
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2019 98149 A
(210) AM 98149
(220) 14 06 2018
(731) ი/მ გოგია ჯააძე
ვარკეთილი 3, I მ/რ., კორპ. 3, ბ. 111, ისანისამგორის რაიონი, 0163, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) თაფლისფერი, მუქი ყავისფერი, თეთრი
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sasaqonlo niSnebi
(531) 19.09.01; 19.09.02; 28.19; 29.01.12
(511)
30 – თაფლი.
____________________________________________
(260) AM 2019 98151 A
(210) AM 98151
(220) 18 06 2018
(310) 87/726,964
(320) 19 12 2017
(330) US
(731) ჯენზიმ კორპორეიშნ
50 ბინი სთრით, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი
02142, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

ZOKREZO

(511)
5 – ჰემოფილიის სამკურნალო ფარმაცევტული
პრეპარატები.
____________________________________________
(260) AM 2019 98152 A
(210) AM 98152
(220) 18 06 2018
(310) 87/726,902
(320) 19 12 2017
(330) US
(731) ჯენზიმ კორპორეიშნ
50 ბინი სთრით, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი
02142, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

FITABREVO

(511)
5 – ჰემოფილიის სამკურნალო ფარმაცევტული
პრეპარატები.
____________________________________________
(260) AM 2019 98153 A
(210) AM 98153
(220) 18 06 2018
(310) 87/726,932
(320) 19 12 2017
(330) US
(731) ჯენზიმ კორპორეიშნ
50 ბინი სთრით, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი
02142, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(260) AM 2019 98154 A
(210) AM 98154
(220) 18 06 2018
(310) 87/726,974
(320) 19 12 2017
(330) US
(731) ჯენზიმ კორპორეიშნ
50 ბინი სთრით, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი
02142, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

FITVERSA

(511)
5 – ჰემოფილიის სამკურნალო ფარმაცევტული
პრეპარატები.
____________________________________________
(260) AM 2019 98155 A
(210) AM 98155
(220) 18 06 2018
(310) 87/726,943
(320) 19 12 2017
(330) US
(731) ჯენზიმ კორპორეიშნ
50 ბინი სთრით, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი
02142, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

KAMAVOSIR

(511)
5 – ჰემოფილიის სამკურნალო ფარმაცევტული
პრეპარატები.
____________________________________________
(260) AM 2019 98162 A
(210) AM 98162
(220) 18 06 2018
(731) ააიპ საერთაშორისო სტანდარტების
კვლევითი ინსტიტუტი
მ. გორკის ქ. 2, ჩუღურეთის რაიონი, 0102,
თბილისი, საქართველო
(540)

FITBREVIO

(511)
5 – ჰემოფილიის სამკურნალო ფარმაცევტული
პრეპარატები.
____________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
(591) ვერცხლისფერი, ლურჯი, ოქროსფერი,
თეთრი
(531) 01.03.01; 01.03.15; 25.07.04; 26.02.01; 26.02.07;
29.01.13
(526) საერთაშორისო სტანდარტების კვლევითი
ინსტიტუტი
Research Institute of International Standards.
(511)
41 – სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
____________________________________________
(260) AM 2019 98164 A
(210) AM 98164
(220) 19 06 2018
(731) შალვა ხარგელია
ისაკაძის ქ. 12, ბ. 44, თბილისი,
საქართველო
(740) ალექსანდრე კვერნაძე
(540)

აბრაგი
ABRAGI
АБРАГИ

(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).
____________________________________________
(260) AM 2019 98173 A
(210) AM 98173
(220) 20 06 2018
(310) 1874226
(320) 20 12 2017
(330) CA
(731) მარიელლე გლობალ ლიმიტედ
პალმ გროუვ ჰაუს, პ.ო. ბოქს 438, როდტაუნ, ტორტოლა, ვირჯინის კუნძულები
(ბრიტანეთის)
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
41 – ბეთინგი (სამომავლო მოვლენის შესაძლო
შედეგების შესახებ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე ბეთინგის, ფსონების გაკეთების მომსახურება); კაზინოების მომსახურება; აზარტული თამაშებით მომსახურება; აზარტული თამაშები კაზინოს თამაშების სახით; ვაგერინგი (გა-
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ურკვეველი შედეგებით ბეთინგის, ფსონების გაკეთების მომსახურება); გართობის მომსახურება, კერძოდ, კაზინოების მომსახურება (თამაშები); გართობის მომსახურება, კერძოდ, აზარტული თამაშების ონლაინ უზრუნველყოფა ვებგვერდის მეშვეობით.
____________________________________________
(260) AM 2019 98174 A
(210) AM 98174
(220) 20 06 2018
(310) 1874227
(320) 20 12 2017
(330) CA
(731) მარიელლე გლობალ ლიმიტედ
პალმ გროუვ ჰაუს, პ.ო. ბოქს 438, როდტაუნ, ტორტოლა, ვირჯინის კუნძულები
(ბრიტანეთის)
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.04.01; 26.04.04; 26.04.05; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.17; 27.05.24
(511)
41 – ბეთინგი (სამომავლო მოვლენის შესაძლო
შედეგების შესახებ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე ბეთინგის, ფსონების გაკეთების მომსახურება); კაზინოების მომსახურება; აზარტული თამაშებით მომსახურება; აზარტული თამაშები კაზინოს თამაშების სახით; ვაგერინგი (გაურკვეველი შედეგებით ბეთინგის, ფსონების გაკეთების მომსახურება); გართობის მომსახურება, კერძოდ, კაზინოების მომსახურება (თამაშები); გართობის მომსახურება, კერძოდ, აზარტული თამაშების ონლაინ უზრუნველყოფა ვებგვერდის მეშვეობით.
____________________________________________
(260) AM 2019 98177 A
(210) AM 98177
(220) 21 06 2018
(731) ჰენკი პენკი ლტდ., ნიუ-იორკის
კორპორაცია
373 პარკ ავენიუ სოუთ, ნიუ-იორკი, 10016,
აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

HANKY PANKY

(591) შავ-თეთრი
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(511)
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი;
ქალის თეთრეული, ბიუსტჰალტერები, პულოვერები, სვიტრები, ქურთუკები, პიჯაკები, კაბები,
შორტები, პერანგები, ქვედაბოლოები, შარვლები, საცვლები, ბლუზები, ჟილეტები, ფუფაიკები,
ბამბის ტრიკოტაჟის პერანგი (სავარჯიშო მაისური), სავარჯიშო, სპორტული შარვლები, ლეგინსები, გეტრები, ღამის პერანგები, პიჟამოები,
ქვედა პერანგები, ქვედა საცვლები, თეთრეული,
საცვლები, გარტერის ქამრები (წვივსაკრავები),
ტრიკოტაჟის ნაწარმი.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; საცალო ვაჭრობით მომსახურება, ტანსაცმლის, სახელდობრ, ქალის თეთრეულის, პერანგების, ღამის პერანგების, პიჟამოების, ქვედა
პერანგების, ქვედა საცვლების, თეთრეულის, საცვლების და გარტერის ქამრების (წვივსაკრავების) სფეროში.
____________________________________________
(260) AM 2019 98178 A
(210) AM 98178
(220) 21 06 2018
(731) ჰენკი პენკი ლტდ., ნიუ-იორკის
კორპორაცია
373 პარკ ავენიუ სოუთ, ნიუ-იორკი, 10016,
აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.04.05; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24
(511)
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი;
ქალის თეთრეული, ბიუსტჰალტერები, პულოვერები, სვიტრები, ქურთუკები, პიჯაკები, კაბები,
შორტები, პერანგები, ქვედაბოლოები, შარვლები, საცვლები, ბლუზები, ჟილეტები, ფუფაიკები,
ბამბის ტრიკოტაჟის პერანგი (სავარჯიშო მაისური), სავარჯიშო, სპორტული შარვლები, ლეგინსები, გეტრები, ღამის პერანგები, პიჟამოები,
ქვედა პერანგები, ქვედა საცვლები, თეთრეული,
საცვლები, გარტერის ქამრები (წვივსაკრავები),
ტრიკოტაჟის ნაწარმი.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; საცალო ვაჭრობით მომსახურება, ტანსა-

ცმლის, სახელდობრ ქალის თეთრეულის, პერანგების, ღამის პერანგების, პიჟამოების, ქვედა პერანგების, ქვედა საცვლების, თეთრეულის, საცვლების და გარტერის ქამრების (წვივსაკრავების) სფეროში.
____________________________________________
(260) AM 2019 98180 A
(210) AM 98180
(220) 21 06 2018
(731) იმპერიალ ტობაკო ლიმიტედ
121 ვინტერსტოკ როუდ, ბრისტოლი ბს3
2ლლ, გაერთიანებული სამეფო
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

GOLDEN VIRGINIA

(511)
34 – თამბაქო დამუშავებული და დაუმუშავებელი; თამბაქოს პროდუქტები; არასამედიცინო და
არასამკურნალო დანიშნულების თამბაქოს შემცვლელები; ხელით დასახვევი თამბაქო; სიგარეტები; სიგარეტის ქაღალდი; მილები სიგარეტებისათვის; სიგარეტების ფილტრები; სიგარეტის
დასამზადებელი ჯიბის მანქანები; ქაღალდის
მილში თამბაქოს მოთავსებისათვის განკუთვნილი ხელის მანქანები; ელექტრო სიგარეტები; სითხეები ელექტო სიგარეტებისათვის; ასანთი და
მწეველთა საკუთვნო.
____________________________________________
(260) AM 2019 98192 A
(210) AM 98192
(220) 22 06 2018
(310) UK00003316967
(320) 11 06 2018
(330) GB
(731) მარიელლე გლობალ ლიმიტედ
პალმ გროუვ ჰაუს, პო ბოქს 438, როდ-ტაუნ,
ტორტოლა, ვირჯინის კუნძულები
(ბრიტანეთის)
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
9 – კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის გამოყენებითი პროგრამული
უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისა და
ჯიბის კომპიუტერებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ფსონების განსახორციელებლად, სანაძლეოს დასადებად, აზარტული და სხვა თამაშებისთვის; ელექტრონული საინფორმაციო შეტყობინებების დაფები; ლოიალურობის პროგრამის ელექტრონული ბარათე-
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ბი; მაგნიტური მონაცემების მატარებელი ბარათები; ჩამოტვირთვადი ელექტრონული ბლანკები ფსონების განსახორციელებლად, სანაძლეოს
დასადებად; ჩამოტვირთვადი ელექტრონული
პუბლიკაციები; ნაწილები და საკუთნოები ყველა ზემოხსენებული საქონლისთვის.
28 – სათამაშოები, თამაშები და თამაშობები;
ელექტრონული თამაშები; ინტერაქტიული ელექტრონული თამაშები; სათამაშო კარტები; ლატარიის სათამაშო ბარათები წაშლადი ზედაპირით; მოწყობილობები ელექტრონული თამაშებისთვის; სათამაშო ავტომატები აზარტული თამაშებისთვის; არკადული ავტომატები თამაშებისათვის; თამაშები აზარტულობის ელემენტებით; აზარტული თამაშები; ელექტრონული ტერმინალები ფსონების განსახორციელებლად, სანაძლეოს დასადებად; ნაწილები და საკუთნოები
ყველა ზემოხსენებული საქონლისთვის.
35 – სარეკლამო, მარკეტინგული და გაყიდვების
ხელშემწყობი მომსახურება; ლოიალურობის,
მასტიმულირებელი და საბონუსე პროგრამების
მომსახურება; მონაცემთა დამუშავების ონლაინ
მომსახურება; კომპიუტერული პროგრამული
უზრუნველყოფის, მობილური აპლიკაციებისა
და ჩამოტვირთვადი პუბლიკაციების საცალო
გაყიდვის მაღაზიების მომსახურება.
36 – ფინანსური მომსახურება; კრედიტებით უზრუნველყოფა; ფინანსური ლოიალურობის წახალისების სისტემები; ფინანსური წამახალისებელი პრემირების სისტემები; გადახდების დამუშავების მომსახურება; ზემოაღნიშნულ მომსახურებასთან დაკავშირებული რჩევები, კონსულტაციები და ინფორმაცია.
38 – ტელეკომუნიკაციები; მონაცემების გადაცემის მომსახურება და საკომუნიკაციო მომსახურება; მაუწყებლობა; მონაცემთა ნაკადის გადაცემის მომსახურება; უწყვეტი პირდაპირი სატელევიზიო და რადიო მაუწყებლობის გადაცემის
მომსახურება; ინტერნეტში სადისკუსიო ფორუმებზე წვდომის უზრუნველყოფის მომსახურება;
ონლაინ ფორუმებით უზრუნველყოფა; ზემოაღნიშნულ მომსახურებასთან დაკავშირებული
რჩევები, კონსულტაციები და ინფორმაცია.
41 – გართობის მომსახურება; თამაშების, ფსონების განხორციელების, სანაძლეოს დადებისა
და აზარტული თამაშობების მომსახურება; ელექტრონული თამაშების, ფსონების განხორციელების, სანაძლეოს დადებისა და აზარტული თამაშობების მომსახურება; თამაშების და შეჯიბრებების ორგანიზება; ონლაინ თამაშების მომსახურება; სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება; კონკურსების და შეჯიბრებების ორგანიზება და ჩატარება; თამაშების,
ფსონების, სანაძლეოების დადებისა და აზარტული თამაშების ღონისძიებების ორგანიზება
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და პრეზენტაცია; კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზიდან ან ინტერნეტ სივრციდან ონლაინ რეჟიმში მოწოდებული ინფორმაცია; მომხმარებლის
ვებსაიტით უზრუნველყოფა სანაძლეოების დადების, აზარტული და სხვა თამაშების თამაშის
საშუალებით; ზემოაღნიშნულ მომსახურებასთან დაკავშირებული რჩევები, კონსულტაციები
და ინფორმაცია.
42 – არაჩამოტვირთვადი კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის დროებითი გამოყენების
შესაძლებლობის მიცემა; მულტიმედიური აპლიკაციების განთავსება; მობილური აპლიკაციების დამუშავება და პროექტირება; კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და
პროექტირება; თამაშების პროექტირება, თამაშების დიზაინი; საიტების შექმნა, განთავსება და
მომსახურება; ზემოაღნიშნულ მომსახურებასთან დაკავშირებული რჩევები, კონსულტაციები
და ინფორმაცია.
____________________________________________
(260) AM 2019 98194 A
(210) AM 98194
(220) 22 06 2018
(310) UK00003317009
(320) 11 06 2018
(330) GB
(731) მარიელლე გლობალ ლიმიტედ
პალმ გროუვ ჰაუს, პო ბოქს 438, როდ-ტაუნ,
ტორტოლა, ვირჯინის კუნძულები
(ბრიტანეთის)
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.04.01; 26.04.04; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.17;
27.05.24
(511)
9 – კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის გამოყენებითი პროგრამული
უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისა და
ჯიბის კომპიუტერებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ფსონების განსახორციელებლად, სანაძლეოს დასადებად, აზარტული და სხვა თამაშებისთვის; ელექტრონული საინფორმაციო შეტყობინებების დაფები; ლოიალურობის პროგრამის ელექტრონული ბარათები; მაგნიტური მონაცემების მატარებელი ბარათები; ჩამოტვირთვადი ელექტრონული ბლანკე-
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ბი ფსონების განსახორციელებლად, სანაძლეოს
დასადებად; ჩამოტვირთვადი ელექტრონული
პუბლიკაციები; ნაწილები და საკუთნოები ყველა ზემოხსენებული საქონლისთვის.
28 – სათამაშოები, თამაშები და თამაშობები;
ელექტრონული თამაშები; ინტერაქტიული ელექტრონული თამაშები; სათამაშო კარტები; ლატარიის სათამაშო ბარათები წაშლადი ზედაპირით; მოწყობილობები ელექტრონული თამაშებისთვის; სათამაშო ავტომატები აზარტული თამაშებისთვის; არკადული ავტომატები თამაშებისათვის; თამაშები აზარტულობის ელემენტებით; აზარტული თამაშები; ელექტრონული ტერმინალები ფსონების განსახორციელებლად,
სანაძლეოს დასადებად; ნაწილები და საკუთნოები ყველა ზემოხსენებული საქონლისთვის.
35 – სარეკლამო, მარკეტინგული და გაყიდვების
ხელშემწყობი მომსახურება; ლოიალურობის,
მასტიმულირებელი და საბონუსე პროგრამების
მომსახურება; მონაცემთა დამუშავების ონლაინ
მომსახურება; კომპიუტერული პროგრამული
უზრუნველყოფის, მობილური აპლიკაციებისა
და ჩამოტვირთვადი პუბლიკაციების საცალო
გაყიდვის მაღაზიების მომსახურება.
36 – ფინანსური მომსახურება; კრედიტებით უზრუნველყოფა; ფინანსური ლოიალურობის წახალისების სისტემები; ფინანსური წამახალისებელი პრემირების სისტემები; გადახდების დამუშავების მომსახურება; ზემოაღნიშნულ მომსახურებასთან დაკავშირებული რჩევები, კონსულტაციები და ინფორმაცია.
38 – ტელეკომუნიკაციები; მონაცემების გადაცემის მომსახურება და საკომუნიკაციო მომსახურება; მაუწყებლობა; მონაცემთა ნაკადის გადაცემის მომსახურება; უწყვეტი პირდაპირი სატელევიზიო და რადიო მაუწყებლობის გადაცემის
მომსახურება; ინტერნეტში სადისკუსიო ფორუმებზე წვდომის უზრუნველყოფის მომსახურება;
ონლაინ ფორუმებით უზრუნველყოფა; ზემოაღნიშნულ მომსახურებასთან დაკავშირებული
რჩევები, კონსულტაციები და ინფორმაცია.
41 – გართობის მომსახურება; თამაშების, ფსონების განხორციელების, სანაძლეოს დადებისა
და აზარტული თამაშობების მომსახურება; ელექტრონული თამაშების, ფსონების განხორციელების, სანაძლეოს დადებისა და აზარტული თამაშობების მომსახურება; თამაშების და შეჯიბრებების ორგანიზება; ონლაინ თამაშების მომსახურება; სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება; კონკურსების და შეჯიბრებების ორგანიზება და ჩატარება; თამაშების,
ფსონების, სანაძლეოების დადებისა და აზარტული თამაშების ღონისძიებების ორგანიზება
და პრეზენტაცია; კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზიდან ან ინტერნეტ სივრციდან ონლაინ რეჟიმ-

ში მოწოდებული ინფორმაცია; მომხმარებლის
ვებსაიტით უზრუნველყოფა სანაძლეოების დადების, აზარტული და სხვა თამაშების თამაშის
საშუალებით; ზემოაღნიშნულ მომსახურებასთან დაკავშირებული რჩევები, კონსულტაციები
და ინფორმაცია.
42 – არაჩამოტვირთვადი კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის დროებითი გამოყენების
შესაძლებლობის მიცემა; მულტიმედიური აპლიკაციების განთავსება; მობილური აპლიკაციების დამუშავება და პროექტირება; კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და
პროექტირება; თამაშების პროექტირება, თამაშების დიზაინი; საიტების შექმნა, განთავსება და
მომსახურება; ზემოაღნიშნულ მომსახურებასთან დაკავშირებული რჩევები, კონსულტაციები
და ინფორმაცია.
____________________________________________
(260) AM 2019 98199 A
(210) AM 98199
(220) 22 06 2018
(731) შპს `ბეისიკ გრუპ~
კოჯრის ქ. 1, ბ. 12, ძველი თბილისის
რაიონი, თბილისი, საქართველო
(740) თამარ ხარაზიშვილი
(540)

(591) იასამნისფერი, ყვითელი, თეთრი
(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.13
(511)
25 – ფეხსაცმელი.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
____________________________________________
(260) AM 2019 98201 A
(210) AM 98201
(220) 25 06 2018
(731) შპს `გრანდ როიალი~
ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ.28, 0177,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
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(531) 27.05.01; 27.05.17
(511)
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი და
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
____________________________________________
(260) AM 2019 98202 A
(210) AM 98202
(220) 25 06 2018
(731) შპს `გრანდ როიალი~
ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ.28, 0177,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 05.03.13; 05.03.15; 26.11.02; 26.11.06; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.17
(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 2019 98204 A
(210) AM 98204
(220) 25 06 2018
(731) კაინიაო სმარტ ლოჯისტიკს ჰოლდინგ
ლიმიტიდ
ფორს ფლორი, უან კეპიტალ პლეისი,
საფოსტო ყუთი 847, გრანდ კაიმანი,
KY1-1103, კაიმანის კუნძულები
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 – მონაცემთა დასამუშავებელი მოწყობილობები, კომპიუტერის პრინტერები, მეხსიერების
ბარათები მიკროპროცესორით (სმარტ-ბარათე-
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ბი), ჩატვირთვადი ელექტრონული პუბლიკაციები, კომპიუტერული პროგრამები (ჩასატვირთი
პროგრამული უზრუნველყოფა), კომპიუტერული
სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაცია, ჩასატვირთი, რაოდენობის მაჩვენებლები,
საფოსტო მარკებით გადახდის კონტროლის აპარატები, ფულის დასათვლელი და დასახარისხებელი მანქანები, ვიდეოკამერები, კამკორდერები,
ელექტრონული ეტიკეტი საქონლისათვის, სატაბელო დროის აღმრიცხველი საათები, ამწონი
მოწყობილობები, საკალიბრე რგოლები, განცხადებების ელექტრონული დაფები, ადგილმდებარეობის განმსაზღვრელი გლობალური სისტემის მოწყობილობები [GPS], ფოტოგრაფირების
სისწრაფის საზომი ხელსაწყოები, ტოპოგრაფიული ინსტრუმენტები, სტერეოსკოპული აპარატები, საიდენტიფიკაციო ძარღვები ელექტროგამტარებისათვის, ნახევარგამტარები, ინტეგრალური სქემები, კოჭები, ელექტრული, დროის რელეები, ავტომატური, ფლუორესცენციური ეკრანები, დისტანციური მართვის აპარატურა, სამრეწველო პროცესების დისტანციური მართვის
ელექტრული, დანადგარები, ცეცხლმქრობები,
სასიგნალო მოწყობილობები, ბატარეები, ელექტრული, უსაფრთხოების ჟეტონები (შიფრირების მოწყობილობები), შავი ყუთები (მონაცემთა
ჩამწერები], ჰუმანოიდი რობოტები ხელოვნური
ინტელექტით, ვირტუალური რეალობა ინტეგრირებული მიკროფონით, ბიოჩიპები, ბიოკრისტალები, ელექტრონული დაშვების მართვის სისტემები კარის დასაბლოკად, ელექტრომობილების დასატენი სადგურები, ნავიგაციის ხელსაწყოები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
(ბორტის კომპიუტერები), კომპიუტერის მეხსიერების ბლოკები, კომპიუტერები, კომპიუტერული
პროგრამები, ჩაწერილი, საიდენტიფიკაციო მაგნიტური ბარათები, შტრიხ-კოდის ამომკითხველი მოწყობილობები, კომპიუტერის ოპერაციული პროგრამები, ჩაწერილი, კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობა, კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩაწერილი, კომუტაციის მოწყობილობები (მონაცემების დასამუშავებელი მოწყობილობები), ამომკითხავი მოწყობილობები (ინფორმაციის დასამუშავებელი მოწყობილობა), კომპიუტერული თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა, ინფორმაციის ოპტიკური მატარებლები, ციფრული აბრები, ფირნიშები.
16 – ქაღალდი, ნაბეჭდი მასალა, იარლიყები,
არაქსოვილის, ბეჭდვითი გამოცემები, შესაფუთი ქაღალდი, ოფისის საკუთნო, ავეჯის გარდა,
ხაზვისა და ხატვის მასალები, საწერი ცარცი,
არქიტექტურული მაკეტები, საწერი საკუთნო,
აფიშები, პლაკატები, წიგნები, გეოგრაფიული
რუკები, გაზეთები, პერიოდული გამოცემები, ჟურნალები (პერიოდული გამოცემები), საინფორ-
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მაციო ბიულეტენები, შესაფუთი (ჩასადები, დასატენი) მასალები ქაღალდის ან მუყაოს.
35 – რეკლამა, ინტერაქტიული რეკლამა კომპიუტერულ ქსელში, კონსულტაციები საქმიანობის
მართვაში, საქმიანი ინფორმაცია, (საქონლისა
და მომსახურების ლიცენზირების კომერციული
ადმინისტრირება მესამე პირთათვის, კომერციული საშუამავლო მომსახურება, კომერციულ გარიგებებთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები
და დასკვნები მესამე პირთათვის, საქმიანი ინფორმაციის მიწოდება ვებ-გვერდების მეშვეობით, საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე
პირთათვის, მომარაგების მომსახურება მესამე
პირთათვის (საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა სხვა მეწარმეებისათვის), პერსონალის
მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები, კომპიუტერის მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის სისტემატიზაცია, მონაცემების განახლება
და შენახვა კომპიუტერის მონაცემთა ბაზაში,
კომერციული აუდიტი, სავაჭრო ავტომატების
გაქირავება, დაქირავების ბიუროები, სავაჭრო
ადგილის (დახლების) გაქირავება, საცალო ან
საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენური პრეპარატებისთვის და სამედიცინო უზრუნველყოფისთვის, საქონლისა და მომსახურების მყიდველების და გამყიდველების ონ-ლაინ ბაზრით უზრუნველყოფა, რეესტრები ტექნიკური მომსახურება და ინფორმაციის განახლება, ინფორმაციული ინდექსების შედგენა კომერციული ან
სარეკლამო მიზნებისათვის, დახმარება საქმიანობის მართვაში, ცნობები საქმიანი ოპერაციების შესახებ, კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები, კონსულტაციები ბიზნესის მართვისა
და ორგანიზაციის საკითხებში, დახმარება კომერციული ან სამრეწველო საწარმოების მართვაში, საქმიანობის ეფექტურობის ექსპერტიზა,
ბაზრის შესწავლა, კომერციული საქმიანობის
შეფასება, კვლევები საქმიანობის სფეროში,
კონსულტაციები საქმიანობის ორგანიზებაში,
მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზის მართვა,
კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან ინფორმაციის შეგროვება, მონაცემთა მოძიება კომპიუტერულ ფაილებში მესამე პირთათვის, საძიებო
სისტემის ოპტიმიზაცია გაყიდვების ხელშეწყობისთვის, ბიზნეს-კვლევები, კონსულტაციები ბიზნესის მართვისა და ორგანიზაციის საკითხებში, ბაზრის კვლევა, პროფესიული კონსულტაციები საქმიანობის სფეროში, ეკონომიკური
პროგნოზირება, ბაზრობების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნით, ფასების შედარების სამსახური, კომერციული ინფორმაცია
და რჩევები მომხმარებლისათვის საქონლისა და
მომხმარებლის შერჩევის სფეროში, აუტსორსინგი - გარე რესურსების მოზიდვის სამსახური
(საქმიანობაში ხელშეწყობა), სტატისტიკური
მონაცემების შეგროვება, კომერციული და ბიზ-

ნეს საკონტაქტო ინფორმაციით უზრუნველყოფა, საკომპენცასიო პროგრამების საქმიანი მართვა მესამე პირთათვის, ვებ-გვერდების მნახველთა ნაკადის ოპტიმიზაცია.
36 – გადაზღვევა, დაფინანსება, განვადება-იჯარის დაფინანსება, ინვესტირება, ხელოვნების
ნიმუშების შეფასება, უძრავი ქონების გაქირავება, უძრავი ქონების მართვა, საბროკერო საქმიანობა, თავდებობა, საქველმოქმედო სახსრების შეგროვება, მინდობილობით მართვის მომსახურება, სესხის გაცემა გირაოთი.
38 – ტელემაუწყებლობა, შეტყობინების გაგზავნა, კავშირი კომპიუტერული ტერმინალების მეშვეობით, შეტყობინებების ელექტრონული დაფები (კავშირგაბმულობის სამსახური), კავშირგაბმულობის გლობალურ საინფორმაციო ქსელთან
კავშირის უზრუნველყოფა, გლობალურ საინფორმაციო ქსელში მომხმარებლის შეღწევის
უზრუნველყოფა, ინტერნეტში `სასაუბრო ოთახებით~ უზრუნველყოფა, მონაცემთა ბაზის
წვდომის უზრუნველყოფა, ონ-ლაინ ფორუმებით უზრუნველყოფა, მონაცემთა უწყვეტ რეჟიმში გადაცემა, კავშირგაბმულობის არხებით ტელემაღაზიების მომსახურების უზრუნველყოფა,
ციფრული ფაილების გადაცემა.
39 – სატრანსპორტო სამსახური, საქონლის ადგილზე მიტანა, გადაზიდვის ლოგისტიკა, ტვირთის ექსპედირება, ფრახტთან დაკავშირებული
საშუამავლო საქმიანობა, გადაზიდვასთან დაკავშირებული საშუამავლო საქმიანობა, საქონლის დაფასოება, საშუამავლო საქმიანობა საზღვაო გადაზიდვების სფეროში, დატვირთვაგანტვირთვის სამუშაოები, სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავება, საქონლის შენახვა,
საწყობების გაქირავება, საწყობში საქონლის
შენახვა, საქონლის შენახვასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, ელექტრონულად შენახული
მონაცემების ან დოკუმენტების ფიზიკურად (რეალურად) შენახვა, მყვინთავის ზარხუფის გაქირავება, ენერგიის განაწილება, რაბის ჭიშკრების
მოქმედებაში მოყვანა, ამანათების მიტანა, საკურიერო მომსახურება (კორესპონდენციის ან
საქონლის ადგილზე მიტანა), სამოგზაურო ტურების ორგანიზება, ინვალიდის სავარძლების
გაქირავება, თანამგზავრების გაშვება მესამე პირთათვის, ბოთლებში ჩამოსხმის მომსახურება.
41 – საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი მომსახურება, კონფერენციების ორგანიზება და
ჩატარება, მოძრავი ბიბლიოთეკები, ინტერაქტიული გამოცემების უზრუნველყოფა (არაჩატვირთვადი), წიგნების გამოცემა, ელექტრონული
წიგნებისა და ჟურნალ-გაზეთების ონ-ლაინ გამოქვეყნება, ონ-ლაინ მუსიკით უზრუნველყოფა,
არაჩატვირთვადი, ონ-ლაინ ვიდეოთი უზრუნველყოფა, არაჩატვირთვადი, გართობის მომსა-
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ხურება, თამაშების ინტერაქტიული უზრუნველყოფა კომპიუტერულ ქსელში, გამაჯანსაღებელი კლუბები (სამკურნალო და გამაჯანსაღებელი ვარჯიშები), სათამაშოების გაქირავება,
სათამაშო მოწყობილობების გაქირავება, ცხოველების გაწვრთნა, მხატვრის მოდელებით უზრუნველყოფის სააგენტოები, ლატარეის ორგანიზება.
42 – ტექნიკური კვლევა, ახალი ნაწარმის კვლევა და დამუშავება მესამე პირთათვის, ხარისხის
კონტროლი, გეოლოგიური დაზვერვა, მომსახურება ქიმიის სფეროში, კლინიკური ცდები, ამინდის პროგნოზი, მასალების გამოცდა, სამრეწველო დიზაინი, მომსახურება არქიტექტურის
საკითხებში, ტანსაცმლის მოდელირება, კომპიუტერული პროგრამების შედგენა, კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება,
კონსულტაციები კომპიუტერული ტექნიკის დიზაინისა და სრულყოფის მიზნით, კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფის მოდერნიზაცია,
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის
ტექნიკური მომსახურება, კომპიუტერული სისტემების ანალიზი, კომპიუტერის პროგრამულ
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული კონსულტაციები, კომპიუტერული პროგრამების ნაირსახეობა (SaaS), ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან
(IT) დაკავშირებული კონსულტაციები, კომპიუტერული ტექნოლოგიის და პროგრამების შესახებ ინფორმაციის უზრუნველყოფა ვებ-გვერდების მეშვეობით, მონაცემების ელექტრონულად
დაგროვება, ინტერნეტში განთავსებული დისტანციური სერვერების ქსელის გამოყენებით მონაცემების შენახვა, მართვა და დამუშავება, გარდა ლოკალური ან პერსონალური კომპიუტერებისა (ქლაუდ მომსახურება), მონაცემებისა და
ინფორმაციული პროგრამების გადამუშავება
(არაფიზიკური), კონსულტაციები მონაცემთა
უსაფრთხოების სფეროში, მონაცემთა კოდირება, კომპიუტერულ სისტემებში არასანქცირებული და მონაცემთა დარღვევით წვდომის გამოვლენა.
____________________________________________
(260) AM 2019 98205 A
(210) AM 98205
(220) 25 06 2018
(731) კაინიაო სმარტ ლოჯისტიკს ჰოლდინგ
ლიმიტიდ
ფორს ფლორი, უან კეპიტალ პლეისი,
საფოსტო ყუთი 847, გრანდ კაიმანი,
KY1-1103, კაიმანის კუნძულები
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.01.01; 27.01.03; 27.05.01
(511)
9 – მონაცემთა დასამუშავებელი მოწყობილობები, კომპიუტერის პრინტერები, მეხსიერების ბარათები მიკროპროცესორით (სმარტ-ბარათები),
ჩატვირთვადი ელექტრონული პუბლიკაციები,
კომპიუტერული პროგრამები (ჩასატვირთი პროგრამული უზრუნველყოფა), კომპიუტერული სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაცია, ჩასატვირთი, რაოდენობის მაჩვენებლები,
საფოსტო მარკებით გადახდის კონტროლის აპარატები, ფულის დასათვლელი და დასახარისხებელი მანქანები, ვიდეოკამერები, კამკორდერები,
ელექტრონული ეტიკეტი საქონლისათვის, სატაბელო დროის აღმრიცხველი საათები, ამწონი
მოწყობილობები, საკალიბრე რგოლები, განცხადებების ელექტრონული დაფები, ადგილმდებარეობის განმსაზღვრელი გლობალური სისტემის მოწყობილობები [GPS], ფოტოგრაფირების
სისწრაფის საზომი ხელსაწყოები, ტოპოგრაფიული ინსტრუმენტები, სტერეოსკოპული აპარატები, საიდენტიფიკაციო ძარღვები ელექტროგამტარებისათვის, ნახევარგამტარები, ინტეგრალური სქემები, კოჭები, ელექტრული, დროის რელეები, ავტომატური, ფლუორესცენციური ეკრანები, დისტანციური მართვის აპარატურა, სამრეწველო პროცესების დისტანციური მართვის
ელექტრული, დანადგარები, ცეცხლმქრობები,
სასიგნალო მოწყობილობები, ბატარეები, ელექტრული, უსაფრთხოების ჟეტონები (შიფრირების მოწყობილობები), შავი ყუთები (მონაცემთა
ჩამწერები), ჰუმანოიდი რობოტები ხელოვნური
ინტელექტით, ვირტუალური რეალობა ინტეგრირებული მიკროფონით, ბიოჩიპები, ბიოკრისტალები, ელექტრონული დაშვების მართვის სისტემები კარის დასაბლოკად, ელექტრომობილების დასატენი სადგურები, ნავიგაციის ხელსაწყოები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
(ბორტის კომპიუტერები), კომპიუტერის მეხსიერების ბლოკები, კომპიუტერები, კომპიუტერული
პროგრამები, ჩაწერილი, საიდენტიფიკაციო მაგნიტური ბარათები, შტრიხ-კოდის ამომკითხველი მოწყობილობები, კომპიუტერის ოპერაციული პროგრამები, ჩაწერილი, კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობა, კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩაწერილი, კომუტაციის მოწყობილობები (მონაცემების დასამუშავებელი მოწყობილობები), ამომკითხავი მოწყობილობები (ინფორმაციის დასამუშავებელი მოწყობილობა), კომპიუტერული თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა, ინფორმაციის ოპტიკური მატარებლები, ციფრული აბრები, ფირნიშები.
16 – ქაღალდი, ნაბეჭდი მასალა, იარლიყები,
არაქსოვილის, ბეჭდვითი გამოცემები, შესაფუთი ქაღალდი, ოფისის საკუთნო, ავეჯის გარდა,
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ხაზვისა და ხატვის მასალები, საწერი ცარცი,
არქიტექტურული მაკეტები, საწერი საკუთნო,
აფიშები, პლაკატები, წიგნები, გეოგრაფიული
რუკები, გაზეთები, პერიოდული გამოცემები, ჟურნალები (პერიოდული გამოცემები), საინფორმაციო ბიულეტენები, შესაფუთი (ჩასადები, დასატენი) მასალები ქაღალდის ან მუყაოს.
35 – რეკლამა, ინტერაქტიული რეკლამა კომპიუტერულ ქსელში, კონსულტაციები საქმიანობის
მართვაში, საქმიანი ინფორმაცია, (საქონლისა
და მომსახურების ლიცენზირების კომერციული
ადმინისტრირება მესამე პირთათვის, კომერციული საშუამავლო მომსახურება, კომერციულ გარიგებებთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები
და დასკვნები მესამე პირთათვის, საქმიანი ინფორმაციის მიწოდება ვებ-გვერდების მეშვეობით, საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე
პირთათვის, მომარაგების მომსახურება მესამე
პირთათვის (საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა სხვა მეწარმეებისათვის), პერსონალის მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები,
კომპიუტერის მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის
სისტემატიზაცია, მონაცემების განახლება და
შენახვა კომპიუტერის მონაცემთა ბაზაში, კომერციული აუდიტი, სავაჭრო ავტომატების გაქირავება, დაქირავების ბიუროები, სავაჭრო ადგილის (დახლების) გაქირავება, საცალო ან საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება ფარმაცევტული,
ვეტერინარული და ჰიგიენური პრეპარატებისთვის და სამედიცინო უზრუნველყოფისთვის, საქონლისა და მომსახურების მყიდველების და გამყიდველების ონ-ლაინ ბაზრით უზურნველყოფა, რეესტრები ტექნიკური მომსახურება და ინფორმაციის განახლება, ინფორმაციული ინდექსების შედგენა კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის, დახმარება საქმიანობის მართვაში,
ცნობები საქმიანი ოპერაციების შესახებ, კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები, კონსულტაციები ბიზნესის მართვისა და ორგანიზაციის
საკითხებში, დახმარება კომერციული ან სამრეწველო საწარმოების მართვაში, საქმიანობის
ეფექტურობის ექსპერტიზა, ბაზრის შესწავლა,
კომერციული საქმიანობის შეფასება, კვლევები
საქმიანობის სფეროში, კონსულტაციები საქმიანობის ორგანიზებაში, მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზის მართვა, კომპიუტერის მონაცემთა
ბაზიდან ინფორმაციის შეგროვება, მონაცემთა
მოძიება კომპიუტერულ ფაილებში მესამე პირთათვის, საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია გაყიდვების ხელშეწყობისთვის, ბიზნეს-კვლევები, კონსულტაციები ბიზნესის მართვისა და ორგანიზაციის საკითხებში, ბაზრის კვლევა, პროფესიული კონსულტაციები საქმიანობის სფეროში,
ეკონომიკური პროგნოზირება, ბაზრობების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნით,
ფასების შედარების სამსახური, კომერციული
ინფორმაცია და რჩევები მომხმარებლისათვის

საქონლისა და მომხმარებლის შერჩევის სფეროში, აუტსორსინგი - გარე რესურსების მოზიდვის
სამსახური (საქმიანობაში ხელშეწყობა), სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება, კომერციული და ბიზნეს საკონტაქტო ინფორმაციით
უზრუნველყოფა, საკომპენცასიო პროგრამების
საქმიანი მართვა მესამე პირთათვის, ვებ-გვერდების მნახველთა ნაკადის ოპტიმიზაცია.
36 – გადაზღვევა, დაფინანსება, განვადება-იჯარის დაფინანსება, ინვესტირება, ხელოვნების ნიმუშების შეფასება, უძრავი ქონების გაქირავება,
უძრავი ქონების მართვა, საბროკერო საქმიანობა, თავდებობა, საქველმოქმედო სახსრების შეგროვება, მინდობილობით მართვის მომსახურება,
სესხის გაცემა გირაოთი.
38 – ტელემაუწყებლობა, შეტყობინების გაგზავნა, კავშირი კომპიუტერული ტერმინალების მეშვეობით, შეტყობინებების ელექტრონული დაფები (კავშირგაბმულობის სამსახური), კავშირგაბმულობის გლობალურ საინფორმაციო ქსელთან
კავშირის უზრუნველყოფა, გლობალურ საინფორმაციო ქსელში მომხმარებლის შეღწევის
უზრუნველყოფა, ინტერნეტში `სასაუბრო ოთახებით~ უზრუნველყოფა, მონაცემთა ბაზის
წვდომის უზრუნველყოფა, ონ-ლაინ ფორუმებით უზრუნველყოფა, მონაცემთა უწყვეტ რეჟიმში გადაცემა, კავშირგაბმულობის არხებით ტელემაღაზიების მომსახურების უზრუნველყოფა,
ციფრული ფაილების გადაცემა.
39 – სატრანსპორტო სამსახური, საქონლის ადგილზე მიტანა, გადაზიდვის ლოგისტიკა, ტვირთის ექსპედირება, ფრახტთან დაკავშირებული
საშუამავლო საქმიანობა, გადაზიდვასთან დაკავშირებული საშუამავლო საქმიანობა, საქონლის დაფასოება, საშუამავლო საქმიანობა საზღვაო გადაზიდვების სფეროში, დატვირთვა-განტვირთვის სამუშაოები, სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავება, საქონლის შენახვა, საწყობების გაქირავება, საწყობში საქონლის შენახვა,
საქონლის შენახვასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, ელექტრონულად შენახული მონაცემების ან დოკუმენტების ფიზიკურად (რეალურად)
შენახვა, მყვინთავის ზარხუფის გაქირავება,
ენერგიის განაწილება, რაბის ჭიშკრების მოქმედებაში მოყვანა, ამანათების მიტანა, საკურიერო
მომსახურება (კორესპონდენციის ან საქონლის
ადგილზე მიტანა), სამოგზაურო ტურების ორგანიზება, ინვალიდის სავარძლების გაქირავება,
თანამგზავრების გაშვება მესამე პირთათვის,
ბოთლებში ჩამოსხმის მომსახურება.
41 – საგანმანათლებლო - აღმზრდელობითი მომსახურება, კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება, მოძრავი ბიბლიოთეკები, ინტერაქტიული გამოცემების უზრუნველყოფა (არაჩატვირთვადი), წიგნების გამოცემა, ელექტრონული
წიგნებისა და ჟურნალ-გაზეთების ონ-ლაინ გა-
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მოქვეყნება, ონ-ლაინ მუსიკით უზრუნველყოფა,
არაჩატვირთვადი, ონ-ლაინ ვიდეოთი უზრუნველყოფა, არაჩატვირთვადი, გართობის მომსახურება, თამაშების ინტერაქტიული უზრუნველყოფა კომპიუტერულ ქსელში, გამაჯანსაღებელი კლუბები (სამკურნალო და გამაჯანსაღებელი ვარჯიშები), სათამაშოების გაქირავება,
სათამაშო მოწყობილობების გაქირავება, ცხოველების გაწვრთნა, მხატვრის მოდელებით უზრუნველყოფის სააგენტოები, ლატარეის ორგანიზება.
42 – ტექნიკური კვლევა, ახალი ნაწარმის კვლევა და დამუშავება მესამე პირთათვის, ხარისხის
კონტროლი, გეოლოგიური დაზვერვა, მომსახურება ქიმიის სფეროში, კლინიკური ცდები, ამინდის პროგნოზი, მასალების გამოცდა, სამრეწველო დიზაინი, მომსახურება არქიტექტურის საკითხებში, ტანსაცმლის მოდელირება, კომპიუტერული პროგრამების შედგენა, კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება,
კონსულტაციები კომპიუტერული ტექნიკის დიზაინისა და სრულყოფის მიზნით, კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფის მოდერნიზაცია,
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის
ტექნიკური მომსახურება, კომპიუტერული სისტემების ანალიზი, კომპიუტერის პროგრამულ
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული კონსულტაციები, კომპიუტერული პროგრამების ნაირსახეობა [SaaS], ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან
[IT] დაკავშირებული კონსულტაციები, კომპიუტერული ტექნოლოგიის და პროგრამების შესახებ ინფორმაციის უზრუნველყოფა ვებ-გვერდების მეშვეობით, მონაცემების ელექტრონულად
დაგროვება, ინტერნეტში განთავსებული დისტანციური სერვერების ქსელის გამოყენებით
მონაცემების შენახვა, მართვა და დამუშავება,
გარდა ლოკალური ან პერსონალური კომპიუტერებისა (ქლაუდ მომსახურება), მონაცემებისა
და ინფორმაციული პროგრამების გადამუშავება
(არაფიზიკური), კონსულტაციები მონაცემთა
უსაფრთხოების სფეროში, მონაცემთა კოდირება, კომპიუტერულ სისტემებში არასანქცირებული და მონაცემთა დარღვევით წვდომის გამოვლენა.
____________________________________________
(260) AM 2019 98212 A
(210) AM 98212
(220) 26 06 2018
(731) შპს „ასკანელი ძმები“
კახეთის გზატკ. 110ა, 0198, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

Golden Age
Золотой Век
ოქროს საუკუნე
58

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ცქრიალა ღვინო, შემაგრებული ღვინო, დესერტის ღვინო, სუფრის ღვინო, ლიქიორი, ბრენდი, არაყი.
____________________________________________
(260) AM 2019 98222 A
(210) AM 98222
(220) 27 06 2018
(731) ბატა ბრანდს სა
ავენიუ დ’უში 61, ლოზანა, 1006, შვეიცარია
(740) გიორგი ქართველიშვილი
(540)

ავ ლაბი

(591) შავ-თეთრი
(511)
35 – საცალო ვაჭრობა დაკავშირებული ტანსაცმელთან, ფეხსაცმელთან, თავსაბურავებთან და
ჩანთებთან.
____________________________________________
(260) AM 2019 98226 A
(210) AM 98226
(220) 28 06 2018
(731) შპს `პატრონუს ლეგალ ქონსალთინგ~
კრწანისის II შეს. 15, კორპ. 3, ბ. 42, ძველი
თბილისის რაიონი, 0114, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) შავი, თეთრი და ნაცრისფერი
(531) 27.05.10
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
38 – კავშირგაბმულობა.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულსაგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება;
კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა.
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44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული
მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა და
ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
45 – იურიდიული მომსახურება; საკუთრების ან
ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსახური; ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა მიერ გაწეული პერსონალური და სოციალური მომსახურება.
____________________________________________
(260) AM 2019 98228 A
(210) AM 98228
(220) 28 06 2018
(731) შპს `პატრონუს ლეგალ ქონსალთინგ~
კრწანისის II შეს. 15, კორპ. 3, ბ. 42, ძველი
თბილისის რაიონი, 0114, თბილისი,
საქართველო
(540)

პატრონუს ლეგალ

(591) შავ-თეთრი
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
38 – კავშირგაბმულობა.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულსაგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება;
კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული
მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა და
ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
45 – იურიდიული მომსახურება; საკუთრების ან
ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსახური; ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა მიერ გაწეული პერსონალური და სოციალური მომსახურება.
____________________________________________

(260) AM 2019 98229 A
(210) AM 98229
(220) 28 06 2018
(731) შპს `პატრონუს ლეგალ ქონსალთინგ~
კრწანისის II შეს. 15, კორპ. 3, ბ. 42, ძველი
თბილისის რაიონი, 0114, თბილისი,
საქართველო
(540)

პატრონუსი

(591) შავ-თეთრი
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
38 – კავშირგაბმულობა.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულსაგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება;
კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული
მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა და
ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
45 – იურიდიული მომსახურება; საკუთრების ან
ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსახური; ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა მიერ გაწეული
პერსონალური და სოციალური მომსახურება.
____________________________________________
(260) AM 2019 98232 A
(210) AM 98232
(220) 28 06 2018
(731) შელ ბრენდს ინტერნეშენელ აგ
ბარერმატე, 6340 ბარი, შვეიცარია
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

DYNAFLEX

(591) შავ-თეთრი
(511)
4 – საწვავი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებებისთვის.
____________________________________________
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(260) AM 2019 98236 A
(210) AM 98236
(220) 28 06 2018
(731) ბინგგრაე კო., ლტდ.
45, დასანსუნჰვან-რო, ნამიანგიუ-სი,
გიეონგგი-დო, კორეის რესპუბლიკა
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(511)
29 – რძის ნაწარმის ფუძეზე დამზადებული სასმელები, რომელიც შეიცავს ყავას, შოკოლადს
და/ან ხილის წვენებს; რძის ფუძეზე დამზადებული სასმელები, რომელიც შეიცავს ყავას, შოკოლადს და/ან ხილის წვენებს; კოქტეილები.

Binggrae

(591) შავ-თეთრი
(511)
29 – რძე; რძიანი სასმელები რძის ჭარბი შემცველობით; ხილის შემცველი რძიანი სასმელები;
რძის პროდუქტები; რძის შემცვლელები; იოგურტი; სოიას რძე; ყველი; ხილი, დაკონსერვებული;
ხილზე დამზადებული საუზმეული; ბოსტნეული, დაკონსერვებული; ხილის კონსერვები; ხილის ჩირი; კვერცხი; კიმჩი [ფერმენტირებული
ბოსტნეულის საკვები]; ღორის ხორცის კატლეტი; სოიას ხაჭოზე დამზადებული საკვები [ტოფუ]; კარაქი; რძის ფხვნილი; თევზი, არაცოცხალი; სოსისი; წვნიანები; საკვები ზეთები და ცხიმები; ხორცი; დამუშავებული კაკალი.
30 – ნაყინი; საკვები ყინული; გაყინული იოგურტი [გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი]; საკონდიტრო ნაწარმი; გალეტები; პური; ნაყინი ჯოხზე; გაყინული ნამცხვარი; ნაყინის დასამზადებელი ფხვნილები; კონუსური ჭიქები ნაყინისათვის; ნაყინის ნარევები; ნაყინის შემცველი გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი; ჯელატო; შოკოლადი; ბისკვიტები; კანფეტი; ნამცხვრები; ჟელეს კანფეტები; მარმელადი [საკონდიტრო ნაწარმი]; ყავა; ყავის სასმელები; ყავის რძიანი სასმელები; კაკაო; შოკოლადის სასმელები; შოკოლადის რძიანი სასმელები; ჩაი; ჩაის სასმელები;
ბრინჯის პუდინგი; ატრია; დამუშავებული მარცვლეული; მარცვლეულზე დამზადებული საუზმეული; ხილის ძმარი; საკაზმები; არომატიზატორები სასმელებისათვის, ეთერზეთების გარდა; ცხარე წიწაკის ფერმენტირებული პასტა
[კოჩჰუჯანი]; ბრინჯის ნამცხვარები; სოუსები;
მოხარშული ბრინჯი; ბლინები.
____________________________________________
(260) AM 2019 98238 A
(210) AM 98238
(220) 29 06 2018
(731) მონსტერ ენერჯი კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის
შტატი 92879, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)
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30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები;
ყავის ფუძეზე დამზადებული სასმელები; ჩაის
ფუძეზე დამზადებული სასმელები; შოკოლადის
ფუძეზე დამზადებული სასმელები; ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტები; პური, პურ-ფუნთუშეული და საკონდიტრო ნაწარმი; ნაყინი, სორბეტი
(ნაყინი); შაქარი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი;
ძმარი, საწებლები (საკაზმები); სანელებლები;
ყინული.
____________________________________________
(260) AM 2019 98245 A
(210) AM 98245
(220) 02 07 2018
(731) ფეისბუქ, ინკ. (დელავერის კორპორაცია)
1601 ვილოუ როუდ, მენლო პარკი,
კალიფორნია, 94025, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 02.09.14
(511)
9 – კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყოფა;
პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალური ქსელებისათვის; პროგრამული უზრუნველყოფის
შემუშავებისთვის განკუთვნილი საშუალებები;
პროგრამული უზრუნველყოფა გამოყენებითი
პროგრამირების ინტერფეისის სახით (API) გამოყენებისთვის; გამოყენებითი პროგრამირების
ინტერფეისი (API), რომელიც გამოიყენება პროგრამული დანართების შექმნისთვის; გამოყენებითი პროგრამირების ინტერფეისი (API) პროგრამული უზრუნველყოფისთვის, რომელიც
აადვილებს ონლაინ სერვისებს სოციალური
ქსელებისათვის და მონაცემთა შეგროვებისთვის, ჩატვირთვისთვის, გადმოტვირთვას, წვდომისთვის და მართვისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ქსელური საზოგადოების შექმნისთვის, მართვისა და ურთიერთკავშირისთვის;
პროგრამული უზრუნველყოფა ღონისძიებების
ორგანიზებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ინფორმაციის ელექტრონული მატარებლე-
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ბის ან ინფორმაციის შექმნისთვის, რედაქტირებისთვის, ჩატვირთვისთვის, გადმოტვირთვისთვის, წვდომისთვის, ნახვისთვის, გაგზავნისთვის,
ასახვისთვის, ტეგირებისთვის, ბლოგების წაყვანისთვის, ნაკადური ვიდეოსთვის, ლინკირებისთვის, ანოტირებისთვის, დამოკიდებულების გამოხატვისთვის, კომენტირებისთვის, ჩართვისთვის,
გადაცემისთვის ან გაზიარებისთვის ინტერნეტის ან სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსახულებების, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო კონტენტის მოდიფიცირებისა გადაცემის შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად; პროგრამული უზრუნველყოფა ფოტოების, გამოსახულებების და
აუდიო, ვიდეო და აუდიო-ვიზუალური კონტენტის რედაქტირებისთვის ფოტოფილტრით და გაფართოებული (ვირტუალური) რეალობის (AG)
ეფექტებით, კერძოდ, გრაფიკის, ანიმაციის, ტექსტის, ნახატების, გეოგრაფიული ტეგების, მეტამონაცემების ტეგების, ჰიპერლინკების; პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემების და ინფორმაციის შეგროვებისთვის, სისტემატიზაციისთვის, რედაქტირებისთვის, ორგანიზებისთვის, შეცვლისთვის, გადაცემისთვის, გაზიარებისთვის
და შენახვისთვის; ელექტრონული კომერციის
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა,
რომელიც მომხმარებლებს აძლევს ელექტრონული საქმიანი ოპერაციების (ტრანზაქციების)
განხორციელების შესაძლებლობას გლობალური კომპიუტერული ქსელების და კავშირის სხვა
საშუალებების მეშვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული შეტყობინებების,
უწყებების და შეხსენებების გაგზავნისთვის;
პროგრამული უზრუნველყოფა ძიების სამსახურისთვის; მაგნიტურად კოდირებული სასაჩუქრე
ბარათები; პროგრამული უზრუნველყოფა მესამე
პირებისთვის რეკლამების შექმნისთვის, მართვისთვის, გაზომვისთვის და გავრცელებისთვის;
სარეკლამო სერვერი, კერძოდ, სერვერი რეკლამების შენახვისთვის და ვებ-საიტზე განთავსებისთვის (მიწოდებისთვის); პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური მოწყობილობებისთვის, კერძოდ, მობილური ტელეფონებისთვის,
სმარტფონებისთვის, ჯიბის კომპიუტერებისთვის, და პლანშეტებისთვის მობილური პროგრამული უზრუნველყოფის დანართების შემუშავებისთვის, შეფასებისთვის, ტესტირებისთვის და
ტექნიკური მომსახურებისთვის; კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფა ბუნებრივი ენის
მანქანით შესრულებად ბრძანებებში გარდასაქმნელად; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, კერძოდ, ინტერპრეტაციული ინტერფეისი ადამიანსა და კომპიუტერს შორის ურთიერთკავშირის გაადვილებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა პერსონალური დამხმარესთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალური დამხმარესთვის; პროგრამული უზრუნველ-

ყოფა ტოპოგრაფიის სამსახურისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა საქმიანობის დაგეგმვისთვის და რეკომენდაციების მიღებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალური და დანიშნულების ადგილების კარტირებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა დაჯავშნის და შეკვეთების სამსახურებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა საქონლის და მომსახურების შეკვეთისთვის და/ან შეძენისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით ლოკაციების
ძიებისთვის, განსაზღვრისთვის და გაზიარებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა კონტენტის, მონაცემების და ინფორმაციის
უსადენო მიწოდებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული ინფორმაციის წვდომის, ასახვის, რედაქტირების,
შეგროვების, გაზიარების უზრუნველსაყოფად
ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების
მეშვეობით; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა კერძოდ, სოციალური ქსელების პროგრამული უზრუნველყოფის დანართებით უზრუნველყოფა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ვირტუალური საზოგადოების
ჯგუფების შექმნისთვის, მართვისთვის და წვდომისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ადგილმდებარეობის დადგენისთვის
ძიების და სასიგნალო შეტყობინების საფუძველზე; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა დასაქმების შესაძლებლობების ძიებისა
და გამოვლენისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც მომხმარებლებს
აძლევს მთავრობის წარმომადგენლებთან დაკავშირების შესაძლებლობას; პროგრამული უზრუნველყოფა ვირტუალური სავაჭრო ადგილებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ადგილმდებარეობის საფუძველზე მეტეოროლოგიური ინფორმაციის შეთავაზებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალ ამბებზე
და მიმდინარე მოვლენებზე ინფორმაციის წვდომას; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსახულებების, აუდიო და აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო კონტენტის და მათთან დაკავშირებული ტექსტის და მონაცემების ნახვისა და
მათთან ურთიერთქმედებისთვის; კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფა კონტენტის და
კონტენტის გამომცემლების მოძიებისთვის და
ამ კონტენტის გამოწერისთვის; კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალური მედია პროფილების და მომხმარებელთა სააღრიცხვო ჩანაწერების შექმნისა და მართვისათვის;
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა,
რომელიც ცალკეულ პირებს, ჯგუფებს, კომპანიებს და ბრენდებს აძლევს ინტერნეტში არსებობის შესაძლებლობას და ამ არსებობის შე-
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sasaqonlo niSnebi
ნარჩუნების შესაძლებლობას მარკეტინგული
მიზნებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა რეკლამების შემქმნელებისთვის
იმისათვის, რომ მათ შეძლონ ონლაინ საზოგადოებასთან ურთიერთობა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა გასართობი მულტიმედიური კონტენტის ნაკადური მიწოდებისთვის;
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა
ღონისძიებების ორგანიზებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული შეტყობინებების, გაფრთხილებების, უწყებების, შეხსენებების, სურათების, გამოსახულებების, აუდიო- და აუდიო-ვიზუალური კონტენტის გაგზავნისა და მიღებისთვის ინტერნეტის და სხვა
საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსახულებების, სურათების, ხმის, ვიდეოს და ტექსტის დამუშავებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალური ქსელების კონტენტის მართვისთვის, ვირტუალურ საზოგადოებასთან ურთიერთქმედებისთვის, და გამოსახულებების, აუდიო, აუდიოვიზუალური და ვიდეო კონტენტის, ფოტოების,
ვიდეოების, მონაცემების, ტექსტების, შეტყობინებების, კომენტარების, განცხადებების, რეკლამის, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების
ინფორმაციის გადაცემისთვის; პროგრამული
უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიყენება მომხმარებელთან ურთიერთმოქმედების მართვაში
(CRM-სისტემები); პროგრამული უზრუნველყოფა შეტყობინებების გაცვლისათვის; პროგრამული უზრუნველყოფა საქველმოქმედო მიზნებისთვის შეგროვებული სახსრების და შემოწირულობების ფინანსირების და განაწილების გაადვილებისთვის და ორგანიზებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა საქველმოქმედო მიზნებით
ფულადი სახსრების და ფინანსური შემოწირულობების შეგროვების ონლაინ მომსახურებისთვის.
35 – ბაზრის კვლევის და ბაზარზე ინფორმაციის
შეთავაზების მომსახურება; მესამე პირების საქონლის და მომსახურების წინ წაწევა ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; ბიზნეს და სარეკლამო მომსახურება, კერძოდ, მედია დაგეგმვა და მედია შესყიდვები მესამე პირებისთვის; ბიზნეს და სარეკლამო მომსახურება,კერძოდ, სარეკლამო მომსახურება რეკლამის ეფექტურობის თვალის მიდევნებისთვის,
რეკლამის მართვისთვის, განაწილებისთვის და
დაცვისთვის, სარეკლამო მონაცემების ანალიზისათვის, სარეკლამო ინფორმაციის მიწოდებისათვის და, აგრეთვე, სარეკლამო საქმიანობის
ოპტიმიზაციისთვის; კონსალტინგური მომსახურება რეკლამის და მარკეტინგის სფეროში; მესამე პირების საქონლის და მომსახურების ინტერნეტით და საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით
გაცვლის და გაყიდვის საქმეში ხელშეწყობა; სა-
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ქონლის და/ან მომსახურების გამყიდველებისთვის ინტერნეტ სავაჭრო ადგილების შეთავაზება; ინტერნეტ მომსახურების შეთავაზება გამყიდველების მყიდველებთან დაკავშირებისთვის;
საქმიანი ინფორმაციის გაცვლა; დასაქმების და
კადრების შერჩევის მომსახურება; სარეკლამო
და საინფორმაციო მომსახურება, კერძოდ, რუბრიკების მიხედვით განაწილებული რეკლამების შეთავაზება გლობალური კომპიუტერული
ქსელის მეშვეობით; ონლაინ მონაცემთა ბაზების ძიების შესაძლებლობით ინტერნეტ მონაცემთა ბაზების შეთავაზება რეკლამის სფეროში;
წინასწარ გადახდილი სასაჩუქრე ბარათების
მომსახურება; კერძოდ, სასაჩუქრე ბარათების
სერტიფიკატების გაცემა, რომელთა გაცვლა შესაძლებელია საქონელზე და მომსახურებაზე;
საქველმოქმედო მომსახურება, კერძოდ, ქველმოქმედებასთან, საქველმოქმედო აქციებთან, მოხალისეებთან, საზოგადოებრივ და ჰუმანიტარულ საქმიანობასთან დაკავშირებით საზოგადოების ცოდნის ამაღლება; რეკლამა ელექტრონული მატარებლების მეშვეობით; მომხმარებელთან ურთიერთკავშირის მართვა; სარეკლამო
მომსახურება; მესამე პირებისთვის რეკლამის
გავრცელება ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; მესამე პირების საქონლის და მომსახურების წინ წაწევა ვიდეო
რეკლამის განთავსებით ინტერნეტში და სხვა
საკომუნიკაციო ქსელებში; სარეკლამო მომსახურება, კერძოდ, ინტერნეტ რეკლამის პოზიციონირება და ოპტიმიზაცია; ბიზნესის მართვა;
ბიზნესის ადმინისტრირება, საოფისე საქმიანობა; ბრენდ კონსალტინგი; სარეკლამო მასალების დიზაინი მესამე პირებისთვის; ონლაინ ბიზნეს კატალოგების შეთავაზება, რომლებშიც წარმოდგენილია მესამე პირების კომპანიების, საქონლის და მომსახურების დახასიათება.
36 – საფინანსო ტრანზაქციების დამუშავების
მომსახურება; ფულის გადახდის მონაცემების
ელექტრონული დამუშავება და გადაცემა ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების
მომხმარებლებისთვის; ფულადი სახსრების გადაგზავნასთან დაკავშირებული ელექტრონული
მომსახურება; საკრედიტო ბარათებით, სადებეტო ბარათებით და სასაჩუქრე ბარათებით ტრანზაქციების დამუშავების მომსახურება; კომერციული მომსახურება, კერძოდ, გადახდის ტრანზაქციების დამუშავების მომსახურება; ელექტრონული მობილური გადახდების მომსახურების შეთავაზება მესამე პირებისთვის; ფინანსური მომსახურება; გადახდების დამუშავების სამსახური; ფინანსური ტრანზაქციების მომსახურება; საქველმოქმედო ფულადი სახსრების და
ფინანსური შემოწირულობების შეგროვების და
განაწილების ხელშეწყობა და ორგანიზება; საქველმოქმედო ფულადი სახსრების და ფინანსუ-
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რი შემოწირულობების შეგროვების და განაწილების ინტერნეტ მომსახურება.
38 – ფოტოების და ვიდეო მასალის გაზიარების
(დაშიარების) მომსახურება, კერძოდ, ციფრული
ფაილების, ფოტოების, ვიდეოების და აუდიო-ვიზუალური კონტენტის გავრცელება ინტერნეტის მომხმარებლებს შორის; ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება; კომპიუტერის ელექტრონულ
და ონლაინ მონაცემთა ბაზასთან წვდომის უზრუნველყოფა; ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება. კერძოდ, ინფორმაციის, მონაცემების, შეტყობინებების, გრაფიკის, გამოსახულებების, აუდიო- და ვიდეო კონტენტის და ინფორმაციის
ელექტრონული გადაცემა; ონლაინ ფორუმების
უზრუნველყოფა საერთო ინტერესის თემებზე
ურთიერთობისთვის; ონლაინ საკომუნიკაციო
ლინკების შეთავაზება, რომლებიც გადართავენ
მობილურ მოწყობილობას და ინტერნეტ მომხმარებლებს სხვა ლოკალურ და გლობალურ
ონლაინ ლოკაციებზე; მესამე პირების ვებ-საიტებზე ან მესამე პირების სხვა ელექტრონულ
კონტენტზე წვდომის გაადვილება უნივერსალური რეგისტრაციის მეშვეობით; ონლაინ ჩეტრუმების, მომენტალური შეტყობინებების მომსახურების, და ბიულეტენების ელექტრონული დაფების შეთავაზება; აუდიო, ტექსტური და ვიდეო
მაუწყებლობის მომსახურება ინტერნეტის და
სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; ხმის
გადაცემა ინტერნეტ პროტოკოლით (VOIP); სატელეფონო საკომუნიკაციო მომსახურება; სოციალური ქსელების, სოციალურ ქსელებში შესვლის და დამეგობრების სფეროში კომპიუტერის
მონაცემთა ბაზების წვდომის უზრუნველყოფა;
ფოტოების და მონაცემების დეცენტრალიზებული (პირინგული) გაზიარების (დაშიარების) მომსახურება, კერძოდ, ციფრული ფოტოფაილების, გრაფიკის, და აუდიო კონტენტის გადაცემა
ინტერნეტის მომხმარებლებს შორის; ვიდეოს,
აუდიო-ვიზუალური და ინტერაქტიური აუდიოვიზუალური კონტენტის ნაკადური და პირდაპირ
ეთერში ნაკადური გადაცემა ინტერნეტის მეშვეობით; ტელეკონფერენციები; ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება, კერძოდ, მონაცემთა გადაცემა და მიღება ტელესაკომუნიკაციო ქსელების
მეშვეობით; მობილური ტელეფონებით კავშირის მომსახურება; ვებ-შეტყობინებების მომსახურება; შეტყობინებების ოპერატიული გადაცემის მომსახურება; ხმის, მონაცემების, აუდიო,
ვიდეო კონტენტის, ტექსტის და გამოსახულებების ელექტრონული გაცვლა ინტერნეტის და
სხვა ტელესაკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით.
41 – გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება; ინტერაქტიურ ელექტრონულ და ონლაინურ
მონაცემთა ბაზის წვდომის უზრუნველყოფა,
კერძოდ, მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული

კონტენტის, მესამე პირების კონტენტის, ფოტოების, ვიდეო, აუდიო, ვიზუალური, და აუდიოვიზუალური მასალების იმ სფეროში, რომელიც
წარმოადგენს საერთო ინტერესის საგანს; ფოტოგაზიარების და ვიდეოგაზიარების მომსახურება; ელექტრონული გამომცემლობის მომსახურება მესამე პირებისთვის; საგანმანათლებლო მასალების გამოცემა, კერძოდ, წიგნების,
ჟურნალების, საინფორმაციო ბიულეტენების,
და ელექტრონული გამოცემების; ონლაინ ჟურნალები, კერძოდ, ვებლოგები, (ბლოგები), რომლებიც შეიცავს მომხმარებლების მიერ განსაზღვრულ კონტენტს; საგანმანათლებლო კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება; პროგრამული უზრუნველყოფის სფეროში გამოფენების
და ღონისძიებების ორგანიზება საგანმანათლებლო მიზნებით; გართობის სფეროში კომპიუტერული, ელექტრონული და ონლაინ მონაცემთა
ბაზების შეთავაზება, კერძოდ, ონლაინ საშუალებების შეთავაზება გასართობი კონტენტის
ტრანსლაციისთვის და გასართობი ღონისძიებების ნაკადური პირდაპირი ვიდეოტრანსლაციისთვის; გასართობი ინფორმაციის შეთავაზება
ინფორმაციის საძიებო ინდექსებიდან და მონაცემთა ბაზებიდან ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით, მათ შორის, ტექსტის, ელექტრონული დოკუმენტების, მონაცემთა ბაზების, გრაფიკული მასალის, ფოტოების,
გამოსახულებების და აუდიო-ვიზუალური ინფორმაციის; განათლებასთან დაკავშირებული
მომსახურება; ტრენინგების უზრუნველყოფა;
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები; გართობასთან და განათლებასთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, არაჩატვირთვადი ფილმების, სატელევიზიო შოუების, ვებ-ტრანსლაციების, აუდიო-ვიზუალური და მულტიმედიური
ნაწარმოებების შეთავაზება, ინტერნეტის მეშვეობით, და, აგრეთვე, ფილმებთან, სატელევიზიო შოუებთან, ვებ-ტრანსლაციებთან, აუდიოვიზუალურ და მულტიმედიურ ნაწარმოებებთან
დაკავშირებით ინფორმაციის, მიმოხილვების და
რეკომენდაციების შეთავაზება.
42 – კომპიუტერის აპარატული და პროგრამული
უზრუნველყოფის დაპროექტება და შემუშავება;
კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, დარეგისტრირებული მომხმარებლებისთვის ვირტუალური საზოგადოებების შექმნა ჯგუფების, შეხვედრების, და ღონისძიებების ორგანიზებისთვის, განხილვებში მონაწილეობის მისაღებად
და სოციალურ, ბიზნეს და საზოგადოებრივ ქსელებში ჩართვისთვის; კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, ელექტრონული საშუალებების
განთავსება მესამე პირებისთვის, შეკრებების,
ღონისძიებების და ინტერაქტიური დისკუსიების
ორგანიზებისთვის და ჩატარებისთვის ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; კომპიუტერული მომსახურება შეკვეთილი
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ელექტრონული პერსონალური და ჯგუფური
პროფილების ან ვებ-გვერდების სახით, რომლებიც შეიცავს მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ ან მითითებულ ინფორმაციას, მათ შორის, აუდიო, ვიდეო მასალებს, გამოსახულებებს, ტექსტებს, კონტენტს და მონაცემებს; კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, საძიებო სისტემების შეთავაზება მონაცემთა მისაღებად
ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების
მეშვეობით; ონლაინ მომსახურების შეთავაზება, რომელიც ინტერნეტის მომხმარებლებს აძლევს საშუალებას სოციალურ ქსელებში შექმნან სოციალური და საქმიანი ინფორმაციის შემცველი პერსონალური პროფილები, ასეთი ინფორმაციის გადაცემისთვის და გაზიარებისთვის სოციალურ ქსელებში ურთიერთობისთვის
და სოციალური ქსელების აბონენტების მართვისათვის; სოციალური ქსელებისთვის პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება, ვირტუალური საზოგადოების შექმნა და აუდიო-, ვიდეო
მასალების, გამოსახულებების, ტექსტის, კონტენტის, და მონაცემების გადაცემა; ქსელური
მომსახურების შეთავაზება ონლაინ, რომელიც
მომხმარებლებს აძლევს პერსონალური მონაცემების გაგზავნის და პერსონალური მონაცემების
გაზიარების შესაძლებლობას რამდენიმე ინტერნეტ მომსახურებას შორის; ინფორმაციის შეთავაზება საძიებო ინდექსებიდან და ინფორმაციის
მონაცემთა ბაზებიდან, მათ შორის, ტექსტის,
ელექტრონული დოკუმენტების, მონაცემთა ბაზების, გრაფიკული გამოსახულებების, ნებისმიერი ელექტრონული ინფორმაციის, და აუდიოვიზუალური ინფორმაციის, ინტერნეტის და სხვა
საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; ელექტრონული კომერციის პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს ელექტრონული ბიზნეს ოპერაციების (ტრანზაქციების) განხორციელების შესაძლებლობას გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; კომპიუტერული მომსახურება,
კერძოდ, დანართების სერვის-პროვაიდერის, რომელიც წარმოადგენს გამოყენებითი პროგრამირების ინტერფეისის (API) პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს
ელექტრონული ბიზნეს ოპერაციების (ტრანზაქციების) განხორციელების შესაძლებლობას
გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორც
მომსახურება (SAAS), რომელიც წარმოადგენს
პროგრამულ უზრუნველყოფას ელექტრონული
შეტყობინებების, შეხსენებების და გაფრთხილებების გაგზავნისთვის და რომელიც უადვილებს
მომხმარებლებს ელექტრონული ბიზნეს-გარიგებების განხორციელებას შეკვეთების გასაგზავნად და, აგრეთვე, ელექტრონული შეტყობინებების გასაგზავნად და მისაღებად, და აგრეთვე, მომხმარებლებს აძლევს ელექტრონული
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ბიზნეს ოპერაციების (ტრანზაქციების) განხორციელების საშუალებას გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება, რომელიც გამოიყენება მესამე პირების რეკლამის მართვისთვის,
გაზომვისთვის და მომსახურებისთვის; დანართების პროვაიდერის მომსახურება, რომელიც
წარმოადგენს გამოყენებითი პროგრამირების ინტერფეისის (API) პროგრამულ უზრუნველყოფას
მესამე პირების მედიადაგეგმვის, მედია შესყიდვების და რეკლამის მართვისთვის, თვალის მიდევნებისთვის, ანგარიშების შედგენისა და გაზომვისთვის; ინტერნეტ რეკლამის შეძენის პლატფორმის პროვაიდერის მომსახურება, კერძოდ,
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამების შეთავაზება, რომელიც ინტერნეტ რეკლამის მყიდველებს და გამყიდველებს შესაძლებლობას აძლევს გაყიდონ და
შეიძინონ სარეკლამო ინვენტარი; გამოყენებითი
პროგრამირების ინტერფეისი (API), რომელიც
წარმოადგენს პროგრამულ უზრუნველყოფას,
რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ინტერნეტ
რეკლამის და მარკეტინგის შეძენისთვის, გაყიდვისთვის,
დაპროექტებისთვის, მართვისთვის,
თვალის მიდევნებისთვის, შეფასებისთვის, ოპტიმიზაციისთვის, პოზიციონირებისთვის, ანალიზისთვის, მიწოდებისთვის, ანგარიშის შედგენისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება, პორტატიული კომპიუტერებისთვის
განკუთვნილი მობილური დანართების შემუშავებისთვის, შეფასებისთვის, ტესტირებისთვის,
სერვისული მომსახურებისთვის; ელექტრონული კომერციის ტრანზაქციებისთვის მომხმარებელთა ავთენტიფიკაციის მომსახურება ერთი
პაროლის და პროგრამული უზრუნველყოფის
ტექნოლოგიის გამოყენებით; ფულადი სახსრების ელექტრონული გადაგზავნისთვის, საკრედიტო ბარათების, სადებეტო ბარათების და ელექტრონული ჩეკების ტრანზაქციებისთვის მომხმარებლის ავთენტიფიკაციის უზრუნველყოფა
ერთიანი კოდის და პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნოლოგიის გამოყენებით; გამოყენებითი პროგრამირების ინტერფეისის შეთავაზება
(API), რომელიც აძლევს მომხმარებლებს ბიზნესთან დაკავშირებული ფულადი ოპერაციების
ინტერნეტით განხორციელების შესაძლებლობას; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ელექტრონული გადახდების დამუშავებისთვის; პლატფორმა, როგორც მომსახურება
(PAAS), რომელიც მომხმარებელს აძლევს ბიზნეს და ელექტრონული კომერციის ტრანზაქციების განხორციელების შესაძლებლობას;
გამოყენებითი პროგრამირების ინტერფეისის
(API) პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ელექტრონულ შეტყობინებებში და აუდიო,
ვიდეო მასალის, გამოსახულებების, ტექსტის,
კონტენტის და მონაცემების გადაცემაში გამო-
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ყენებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა
ელექტრონული შეტყობინებებისთვის; რუკების
შედგენის სამსახური; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება რუკების შედგენის სამსახურისთვის; დანართების მომსახურების პროვაიდერი (АSP), რომელიც წარმოადგენს პროგრამულ უზრუნველყოფას ტოპოგრაფიული სამსახურისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება მომხმარებლის ადგილმდებარეობის
გაზიარებისთვის და ასახვისთვის, სხვა მომხმარებლებთან ერთად საქმიანობის დაგეგმვისათვის, და რეკომენდაციების განხორციელებისთვის; დანართების სერვისის პროვაიდერი (API),
რომელიც წარმოადგენს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ან რომელიც აადვილებს მომხმარებლების
ადგილმდებარეობის გაზიარებას და ასახვას,
სხვა მომხმარებლებთან ერთად საქმიანობის
დაგეგმვას, და რეკომენდაციების განხორციელებას; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება სოციალური და დანიშნულების პუნქტების
კარტირებისთვის; დანართების სერვისის პროვაიდერი (ASP), რომელიც მოიცავს პროგრამულ
უზრუნველყოფას, რომლითაც შესაძლებელია
ან რომელიც აადვილებს სოციალურ და დანიშნულების პუნქტების კარტირებას; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება დაჯავშნის და შეკვეთის განხორციელებისათვის; დანართების სერვისის პროვაიდერი (ASP), რომელიც მოიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას,
რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ან რომელიც აადვილებს დაჯავშნის და შეკვეთის
განხორციელებას; პროგრამული უზრუნველყოფა საქონლის და მომსახურებისა შეკვეთისა და/
ან შეძენისათვის; დანართების სერვისის პროვაიდერი (ASP), რომელიც მოიცავს პროგრამულ
უზრუნველყოფას, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ან რომელიც აადვილებს საქონლის
და მომსახურების შეკვეთას და/ან შეძენას; პროგრამული უზრუნველყოფა ადგილის გათვალისწინებით საქონლის, მომსახურების და ღონისძიებების, რომლებიც წარმოადგენენ ინტერესის
საგანს, ადგილმდებარეობის ძიებისთვის, განსაზღვრისთვის და გაზიარებისთვის; დანართების სერვისის პროვაიდერი (ASP), რომელიც
მოიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ადგილის
გათვალისწინებით პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება საქონლის, მომსახურების და
ღონისძიებების, რომლებიც წარმოადგენენ ინტერესის საგანს, ადგილმდებარეობის ძიებისთვის, განსაზღვრისთვის და გაზიარებისთვის;
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება
მომხმარებლის მიერ შექმნილ და ადმინისტრირებულ ვირტუალურ საზოგადოებებში დახურული ჯგუფების შექმნისთვის, მართვისთვის და
წვდომისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის

შეთავაზება ადგილობრივი და ადგილმდებარეობაზე დაფუძნებული წერტილების, ღონისძიებების, ღირსშესანიშნაობების, დასაქმების ადგილების, გასართობი ადგილების, კულტურული ღონისძიებების, მაღაზიების და შეთავაზებების ძიებისა და იდენტიფიკაციისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება სავარაუდო დასაქმების ადგილების ძიებისა და
იდენტიფიკაციისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს იდენტიფიკაციის და მთავრობის
წარმომადგენლებთან დაკავშირების შესაძლებლობას; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ვირტუალური სავაჭრო ადგილის შექმნისათვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ადგილის მიხედვით მეტეოროლოგიური
ინფორმაციის მიწოდებისათვის; პროგრამული
უზრუნველყოფის შეთავაზება ახალი ამბებისა
ან მიმდინარე მოვლენებზე ინფორმაციის ნაკადური გადმოცემისთვის; პლატფორმა, როგორც
მომსახურება (PAAS), რომელიც წარმოადგენს
პროგრამული უზრუნველყოფის პლატფორმებს
რეკლამის შეძენისა და გავრცელებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ფოტოების, გამოსახულებების, და აუდიო, ვიდეო და
აუდიო-ვიდეო კონტენტის, კერძოდ, გრაფიკული
გამოსახულებების, ანიმაციის, ტექსტის, ნახატების, გეოგრაფიული ტეგების, მეტამონაცემების
ტეგების, ჰიპერლინკების რედაქტირებისთვის
ფოტოფილტრების და გაფართოებული რეალობის (AR) ტექნოლოგიის ეფექტების გამოყენებით, პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ინფორმაციის ელექტრონული საშუალებების, კერძოდ, გამოსახულებების, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო კონტენტის, რეალური დროის
რეჟიმში ნაკადური ვიდეოსი, კომენტარების, რეკლამის, ახალი ამბების და ინტერნეტ ლინკების
ნახვისთვის და ინტერაქტიური კავშირისთვის;
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება კონტენტის და კონტენტის გამომცემლების ძიებისთვის და ამ კონტენტის გამოწერისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსახულებების,
ვიდეო და აუდიო-ვიზუალური კონტენტის ორგანიზებისთვის მეტამონაცემების ტეგების გამოყენებით; დანართების სერვისის პროვაიდერი
(ASP), რომელიც მოიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას სოციალური ქსელებისათვის, სოციალური ქსელების კონტენტის მართვისათვის,
ვირტუალური საზოგადოების შექმნისათვის, და
გამოსახულებების, აუდიო-ვიზუალური, და ვიდეო კონტენტის, ფოტოების, ვიდეოების, ტექსტური მონაცემების, შეტყობინებების, რეკლამების, მედია სარეკლამო კომუნიკაციების და
ინფორმაციის გადაცემისთვის; დანართების სერვისის პროვაიდერი (ASP), რომელიც მოიცავს
გამოყენებითი პროგრამირების ინტერფეისის
(API) პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც
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აადვილებს ონლაინ სერვისებს სოციალური
ქსელებისთვის, პროგრამული უზრუნველყოფის
დანართების შემუშავებისთვის; პლატფორმა,
როგორც მომსახურება (PAAS), რომელიც
წარმოადგენს პროგრამული უზრუნველყოფის
პლატფორმებს სოციალური ქსელებისათვის,
სოციალური ქსელების კონტენტის მართვისათვის, ვირტუალური საზოგადოების შექმნისათვის, და გამოსახულებების, აუდიო-ვიზუალური,
და ვიდეო კონტენტის, ფოტოების, ვიდეოების,
ტექსტური მონაცემების, შეტყობინებების, რეკლამების, მედია სარეკლამო კომუნიკაციების
და ინფორმაციის გადაცემისთვის; პროგრამული
უზრუნველყოფის გაქირავება, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს გამოსახულებების, ვიდეო
და აუდიო-ვიზუალური მასალების ჩატვირთვის,
რედაქტირების და გაზიარების შესაძლებლობას; კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ,
ინტერნეტ მომხმარებლების მიერ განსაზღვრული კონტენტის და რეკლამის კურირება და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების შექმნა;
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება
ფოტოგადაღებებისთვის და აუდიო, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო კონტენტის ჩაწერისთვის;
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება გამოსახულებების, აუდიო-ვიზუალური, და ვიდეო
კონტენტის და მათთან დაკავშირებული ტექსტის და მონაცემების ჩატვირთვისთვის, გადმოტვირთვისთვის, დაარქივებისთვის, გადაცემისთვის და გაზიარებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება მულტიმედიური გასართობი კონტენტის ნაკადური გადაცემისთვის;
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ცალკეული ინდივიდების, ჯგუფების, კომპანიების
და ბრენდების ინტერნეტში არსებობისთვის და
ამ არსებობის შენარჩუნებისთვის; რეკლამის
შემქმნელებისთვის პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება იმისათვის, რომ მათ შეძლონ
ურთიერთობა ინტერნეტ საზოგადოებებთან;
პერსონალური ასისტენტის პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება; სოციალური ასისტენტის პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის დროებითი გამოყენებისთვის ონლაინ მომსახურების შეთავაზება ელექტრონული
შეტყობინებების, გაფრთხილებების და შეხსენებების, ფოტოების, გამოსახულებების, გრაფიკული მასალის, მონაცემების, აუდიო, ვიდეო და
აუდიო-ვიზუალური კონტენტის გაგზავნისა და
მიღებისთვის ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ინტერნეტ პროტოკოლის მიხედვით (VOIP) ზარების, სატელეფონო
ზარების, ვიდეო ზარების, ტექსტური შეტყობინებების, ელექტრონული ფოსტის, მყისიერი
შეტყობინებების და სოციალური ქსელების
მომსახურების გადაცემის გაადვილებისთვის;
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დანართების სერვისის პროვაიდერის (ASP)
მომსახურება, რომელიც მოიცავს პროგრამულ
უზრუნველყოფას ინტერნეტ
პროტოკოლის
მიხედვით (VOIP) ზარების, სატელეფონო ზარების, ვიდეო ზარების, ტექსტური შეტყობინებების, ელექტრონული ფოსტის, მყისიერი შეტყობინებების და სოციალური ქსელების მომსახურების გადაცემის უზრუნველყოფისთვის ან
გაადვილებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ფოტოების გადაღებისთვის და მათი
რედაქტირებისთვის და ვიდეოების ჩაწერისთვის და მათი რედაქტირებისთვის; დანართების
სერვისის პროვაიდერი (ASP), რომელიც მოიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომლის
საშუალებითაც შესაძლებელია ან რომელიც
აადვილებს ფოტოების გადაღებას და მათ
რედაქტირებას და ვიდეოების ჩაწერას და მათ
რედაქტირებას; პროგრამული უზრუნველყოფის
შემუშავება; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ონლაინ; დანართების სერვისის პროვაიდერი (ASP); ონლაინ მომსახურების შეთავაზება, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს აუდიო, ვიდეო, ფოტოგამოსახულებების, ტექსტის,
გრაფიკული მასალის და მონაცემების ჩატვირთვის, შეცვლის, და გაზიარების შესაძლებლობას; პროგრამული უზრუნველყოფის და დანართების შეთავაზება მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვისთვის (CRM-სისტემები); სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული კვლევები და პროექტები;
სამრეწველო ანალიზის და კვლევების მომსახურება; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ფულადი სახსრების და შემოწირულობების შეგროვების, ფინანსირების და განაწილების ორგანიზების გაადვილებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება საქველმოქმედო ფულადი სახსრების შეგროვების მომსახურებისთვის და შემოწირულობების შეგროვების მომსახურებისთვის ონლაინ.
45 – სოციალური კავშირების სფეროში და სოციალური ქსელებით გაცნობის სფეროში მომსახურება, ქსელებით მომსახურება და შეხვედრების კლუბების სამსახური; სოციალური ქსელების, სოციალურ ქსელებში გაერთიანების და
სოციალური ქსელებით გაცნობის სფეროში კომპიუტერის მონაცემთა ბაზის და ინტერნეტ საძიებო მონაცემთა ბაზის წვდომის უზრუნველყოფა; პირადი განვითარების, სრულყოფის,
თვითრეალიზაციის, ქველმოქმედების, მოხალისეობის, სოციალური და საზოგადოებრივი მომსახურების და ჰუმანიტარული საქმიანობის სფეროში ინფორმაციის შეთავაზება; მესამე პირებისთვის კონსიერჟის მომსახურების შეთავაზება, კერძოდ, დაჯავშნა, საქონლის ყიდვისას დახმარების გაწევა, მიწოდების ორგანიზება, პირადი შეთანხმებების გაფორმება, საქონელზე და
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მომსახურებაზე რეკომენდაციების შეთავაზება,
მომხმარებელზე ინფორმაციის მიწოდება ინდივიდუალური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, და ელექტრონული შეხსენებების და შეტყობინებების შეთავაზება; სოციალური ქსელების ონლაინ მომსახურება; მომხმარებელთა შემოწმების სამსახური; ბიზნესის იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებული მომსახურება.
____________________________________________
(260) AM 2019 98377 A
(210) AM 98377
(220) 04 07 2018
(731) ალექსანდრე ჯოხაძე
გამრეკელის ქ.10, ბ.72, 0194, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 03.07.01; 03.07.16; 19.01.01; 19.01.07; 27.01.12;
27.07.01
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________
(260) AM 2019 98393 A
(210) AM 98393
(220) 06 07 2018
(731) ფეისბუქ, ინკ. (დელავერის კორპორაცია)
1601 ვილოუ როუდ, მენლო პარკი,
კალიფორნია, 94025, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.02
(511)
9 – კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყოფა;
პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალური ქსელებისთვის და ონლაინ საზოგადოებებთან ინტერაქტიური კავშირისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების საშუალებები; პროგრამული უზრუნველყოფა დანართების პროგრამირების ინტერფეისის (API) სახით გამოყენებისთვის; დანართების პროგრამირების ინტერფეისი (API), რომელსაც იყენებენ პროგრამული

დანართების შექმნისას; დანართების პროგრამირების ინტერფეისი (API) პროგრამული უზრუნველყოფისთვის, რომელიც აადვილებს ონლაინ სერვისებს სოციალური ქსელებისათვის
და მონაცემების შეგროვებისთვის, გადმოტვირთვისთვის, ჩატვირთვისთვის, წვდომისთვის და
მართვისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა
ონლაინ საზოგადოების შექმნისთვის, მართვისთვის და მასთან ინტერაქტიური კავშირისთვის;
პროგრამული უზრუნველყოფა ღონისძიებების
ორგანიზებისთვის, ღონისძიებების ძიებისთვის,
ღონისძიებების კალენდარული დაგეგმვისთვის
და მართვისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული მედიის და ინფორმაციის
შექმნისთვის, რედაქტირებისთვის, გადმოტვირთვისთვის, ჩატვირთვისთვის, წვდომისთვის, ნახვისთვის, გაგზავნისთვის, ასახვისთვის, ტეგირებისთვის, ბლოგების წაყვანისთვის, ნაკადური
ვიდეოგადაცემისთვის, ლინკირებისთვის, ანოტაციების შედგენისთვის, ჩანერგვისთვის, გადაცემისთვის, გაზიარებისთვის, კომენტირებისთვის ან სხვაგვარად უზრუნველყოფისთვის ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების
მეშვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსახულებების, აუდიო, აუდიო-ვიზუალური და
ვიდეოკონტენტის და მონაცემების მოდიფიცირებისთვის და გაგზავნისთვის; პროგრამული
უზრუნველყოფა ფოტოების, გამოსახულებების
და აუდიო, ვიდეო და აუდიო-ვიზუალაური კონტენტის, კერძოდ, გრაფიკის, ანიმაციის, ტექსტის, ნახატების, გეოგრაფიული ტეგების, მეტამონაცემების ტეგების, ჰიპერლინკების რედაქტირებისთვის ფოტოფილტრის და გაფართოებული
რეალობის (AR) ეფექტების მეშვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემების და ინფორმაციის შეგროვებისთვის, სისტემატიზაციისთვის, რედაქტირებისთვის, ორგანიზებისთვის,
შეცვლისთვის, გაცვლისთვის, გადაცემისთვის,
გაზიარებისთვის და შენახვისთვის; ელექტონული კომერციის ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს ელექტრონული საქმიანი ოპერაციების განხორციელების შესაძლებლობას გლობალური
კომპიუტერული ქსელის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული შეტყობინებების,
გაფრთხილებების, უწყებების და შეხსენებების
მიღებისა და გაგზავნისთვის; მაგნიტურად კოდირებული სასაჩუქრე ბარათები; პროგრამული
უზრუნველყოფა მესამე პირების რეკლამის შექმნისთვის, მართვისთვის, გაზომვისთვის და გავრცელებისთვის; სარეკლამო სერვერი, კერძოდ,
სერვერი რეკლამის შენახვისთვის და განთავსებისთვის ვებსაიტებზე; პროგრამული უზრუნველყოფა ვირტუალური რეალობის თამაშებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა გაფართოებული რეალობის თამაშებისთვის; პროგრა-
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sasaqonlo niSnebi
მული უზრუნველყოფა შერეული რეალობის თამაშებისთვის; კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობა ვირტუალური რეალობის თამაშებისთვის; კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობა
გაფართოებული რეალობის თამაშებისთვის;
კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობა შერეული რეალობის თამაშებისთვის; კომპიუტერის
აპარატული მოწყობილობა; კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები; ვირტუალური რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუტერებთან, ვიდეო თამაშების პულტებთან, ვიდეო თამაშების პორტატიულ მისადგამებთან,
პლანშეტურ კომპიუტერებთან, მობილურ მოწყობილობებთან, გამოყენებისთვის ვირტუალური რეალობის გამოცდილების უზრუნველყოფისთვის; ელექტრონული თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა უსადენო მოწყობილობებისათვის; ელექტრონული თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა პორტატიული ელექტრონული მოწყობილობებისათვის; ელექტრონული თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა; სატარებელი პერიფერიული მოწყობილობები კომპიუტერებისთვის, პლანშეტური კომპიუტერებისთვის, მობილური მოწყობილობებისთვის და მობილური ტელეფონებისთვის; ვირტუალური რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა; გაფართოებული რეალობის პროგრამული
უზრუნველყოფა; შერეული რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა; ვიდეო თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა; ინტერაქტიური მულტიმედიური კომპიუტერული თამაშების პროგრამები; ელექტრონული თამაშების ჩატვირთვადი პროგრამები; კომპიუტერული თამაშების
პროგრამული უზრუნველყოფა; თავზე გასაკეთებელი ყურსასმენები კომპიუტერებთან გამოყენებისთვის; ლაზერული მოწყობილობები არასამედიცინო გამოყენებისთვის; პერიფერიული
მოწყობილობები; პროგრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული მონაცემების ინტეგრირებისთვის რეალურ პირობებში გართობის, განათლების, თამაშის, ურთიერთობის და სოციალურ
ქსელებში მუშაობის მიზნებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა იმ ტექსტის, გამოსახულებების, და ელექტრონული მონაცემების წვდომისათვის და ნახვისათვის, რომლებიც ეხება კონფერენციებს პროგრამული უზრუნველყოფის
განვითარების სფეროში; პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური პორტატიული ელექტრონული კავშირის მოწყობილობებისათვის, კერძოდ, მობილური ტელეფონებისთვის, სმარტფონებისთვის, ჯიბის კომპიუტერებისთვის, და პლანშეტური კომპიუტერებისთვის პროგრამული
უზრუნველყოფის დანართების შემუშავებისთვის, ტესტირებისთვის და ტექნიკური მომსახურებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ბუნებრივი ენების კომპიუტერით შესრულებად
ბრძანებებში გარდასაქმნელად; პროგრამული
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უზრუნველყოფა, კერძოდ, ინტერპრეტაციული
ინტერფეისი ადამიანსა და კომპიუტერს შორის
ურთიერთობის გაადვილებისთვის; ხელოვნური
ინტელექტის პროგრამული უზრუნველყოფა; პირადი ასისტენტის პროგრამული უზრუნველყოფა; სოციალური ასისტენტის პროგრამული უზრუნველყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფის
შემუშავებისა და განვითარების საშუალებები,
რომელიც საშუალებას აძლევს მობილურ პროგრამული უზრუნველყოფის დანართებს შიგა სამსახურებთან წვდომის შესაძლებლობას, კერძოდ, მონაცემთა შენახვის, შეტყობინებების განთავსების და მომხამრებელთა მართვას; პროგრამული უზრუნველყოფა კარტოგრაფიული სამსახურისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა
სხვა მომხმარებლებთან საქმიანობის დაგეგმვისთვის და რეკომენდაციების მიცემისათვის;
პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალური და
დანიშნულების ადგილების კარტირებისათვის;
პროგრამული უზრუნველყოფა დაჯავშნის და
შეკვეთების განხორციელებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა საქონლის და/ან მომსახურების შეკვეთისა და შეძენისთვის; პროგრამული
უზრუნველყოფა ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით ადგილის ძიებისთვის, განსაზღვრისთვის და გაზიარებისთვის; პროგრამული
უზრუნველყოფა კონტენტის, მონაცემების და
ინფორმაციის უსადენო მიწოდებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც იძლევა
ელექტრონული მედია საშუალებების და ინფორმაციის წვდომის, ასახვის, რედაქტირების,
მიერთების, გაზიარების, და სხვა სახით უზრუნველყოფის შესაძლებლობას ინტერნეტის და
სხვა საკომუნიკაციო ქსელების
მეშვეობით;
პროგრამული უზრუნველყოფა, კერძოდ, დანართი სოციალური ქსელების ფუნქციონირებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ვირტუალური საზოგადოებების ფარგლებში ჯგუფების
შექმნისთვის, მართვისთვის და წვდომისთვის;
პროგრამული უზრუნველყოფა ადგილმდებარეობის განსაზღვრისათვის ძიების და შეტყობინების საფუძველზე; პროგრამული უზრუნველყოფა დასაქმების შესაძლებლობების ძიებისა და
განსაზღვრისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა მომხმარებლების და იდენტიფიცირებისთვის
და მათი მთავრობის წარმომადგენლებთან დაკავშირებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა
ვირტუალური სავაჭრო ადგილების უზრუნველყოფისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ადგილმდებარეობის მიხედვით მეტეოროლოგიური
ინფორმაციის შეთავაზებისთვის; პროგრამული
უზრუნველყოფა ახალ ამბებზე და მიმდინარე
მოვლენებზე ინფორმაციის უზრუნველყოფისთვის; მშობელთა კონტროლის პროგრამული
უზრუნველყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფა
ადამიანებსა და ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმებს შორის ინტერაქტიური კავშირის და
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ურთიერთობის გაადვილებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური დანართის სახით, რომელიც განკუთვნილია რეკლამის შექმნისათვის, გაზიარებისთვის, გავრცელებისთვის, და განთავსებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა რეკლამის, პროდუქტების და მომსახურების წინ წაწევისთვის გეოგრაფიული
ლოკაციის საფუძველზე; დანართების პროგრამირების ინტერფეისის (API) პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც იძლევა მონაცემების
ძიების, ჩატვირთვის, წვდომის და მართვის შესაძლებლობას; პროგრამული უზრუნველყოფა
გამოსახულებების, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო კონტენტის და მათთან დაკავშირებული
ტექსტის და მონაცემების ნახვისა და ინტერაქტიური კავშირისთვის; კომპიუტერის ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა კონტენტის გამომცემლების და კონტენტის ნახვისათვის და ამ კონტენტის გამოწერისათვის; პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსახულებების,
ვიდეო და აუდიო-ვიზუალური კონტენტის ორგანიზებისთვის მეტამონაცემების ტეგების გამოყენებით; პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალური ქსელების პროფილების მომხმარებლების სარეგისტრაციო ჩანაწერების შექმნისა და
მართვისათვის; პროგრამული უზრუნველყოფა
გამოსახულებების, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო კონტენტის და მათთან დაკავშირებული
ტექსტის და მონაცემების გადმოტვირთვისთვის,
ჩატვირთვისთვის, ნაკადური გადაცემისთვის,
დაარქივებისთვის, გადაცემისთვის, და გაზიარებისთვის; ინტერაქტიური ფოტო და ვიდეო მოწყობილობა, კერძოდ, ციფრული გამოსახულებების და ვიდეოს ჩაწერის, ჩატვირთვის, რედაქტირების დაბეჭდვის და გაზიარების კიოსკები;
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც ცალკეულ პირებს, ჯგუფებს და ბრენდებს შესაძლებლობას აძლევს შეინარჩუნონ ინტერნეტში
ონლაინ არსებობა მარკეტინგული მიზნებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც
რეკლამის მიმწოდებლებს აძლევს ინტენეტსაზოგადოებასთან ურთიერთობის შესაძლებლობას; პროგრამული უზრუნველყოფა გასართობი მულტიმედიური კონტენტის ნაკადური გადაცემისთვის; დანართების პროგრამირების ინერფეისი (API), რომელიც გამოიყენება ხელოვნური ინტელექტის (AI) პლატფორმების, კერძოდ, ვირტუალური აგენტების და ვირტუალური
დამხმარეების შემუშავებისთვის; პროგრამული
უზრუნველყოფა ღონისძიებების ორგანიზებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, კომპიუტერის ჩატვირთვადი პროგრამული
უზრუნველყოფა და პროგრამული უზრუნველყოფის მობილური დანართები ფოტოების გადაღებისთვის და რედაქტირებისთვის და ვიდეოების ჩაწერისთვის და რედაქტირებისთვის; კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობები ვირტუ-

ალური რეალობისთვის; კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობები ვირტუალური რეალობის
თამაშებისთვის; ვირტუალური რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუტერებთან, ვიდეო თამაშების პულტებთან, ვიდეო თამაშების
პორტატიულ მისადგამებთან, პლანშეტურ კომპიუტერებთან, მობილურ მოწყობილობებთან გამოყენებისთვის ვირტუალური რეალობის უზრუნველყოფის მიზნით; კომპიუტერული თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია სახლის ვიდეო თამაშების მისადგამებთან; სატარებელი პერიფერიული მოწყობილობები, კერძოდ, რეკონფიგურირებადი თავზე მისამაგრებელი დისფლეები
კომპიუტერებისთვის, პლანშეტური კომპიუტერებისთვის და მობილური მოწყობილობებისათვის; გარნიტურები ვიდეო თამაშების მისადგამებთან გამოყენებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობები გაფართოებული რეალობისთვის; ვირტუალური რეალობის ჩაფხუტები; გაფართოებული რეალობის ჩაფხუტები;
ვირტუალური რეალობის სათვალეები; გაფართოებული რეალობის სათვალეები; ვირტუალური რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა
ვირტუალური რეალობის გარემოში ნავიგაციისთვის; გაფართოებული რეალობის პროგრამული
უზრუნველყოფა გაფართოებული რეალობის
გარემოში ნავიგაციისთვის; გაფართოებული რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუტერებთან, ვიდეო თამაშების პულტებთან, ვიდეო თამაშების პორტატიულ მისადგამებთან,
პლანშეტურ კომპიუტერებთან, მობილურ მოწყობილობებთან, გამოყენებისთვის გაფართოებული რეალობის უზრუნველყოფის მიზნით; გარნიტურები ვირტუალური რეალობის თამაშებისთვის; გარნიტურები გაფართოებული რეალობის თამაშებისთვის; ვირტუალური რეალობის პორტატიული კონტროლერები; გაფართოებული რეალობის პორტატიული კონტროლერები; ვიდეო და კომპიუტერული თამაშების პროგრამები; პროგრამული უზრუნველყოფა ინტერაქტიური გასართობი პროგრამებისთვის; ჟესტების ამომცნობი პროგრამული უზრუნველყოფა;
მოძრაობის თვალის მიდევნების სენსორები ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიისთვის; მოძრაობის თვალის მიდევნების სენსორები გაფართოებული რეალობის ტექნოლოგიისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა აუდიო
და ვიდეო ტექნიკის მუშაობის მართვისათვის;
მოწყობილობები მულტიმედიური კონტენტის
ნაკადური გადაცემისთვის; საყურისები; თავზე
გასაკეთებელი საყურისები; პროგრამული უზრუნველყოფა ვიდეო დისფლეებისთვის; აპარატული მოწყობილობები ვიდეო დისფლეებისთვის, კერძოდ, ვიდეო დრაივერები ვიდეო სათვალეებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ვი-
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რტუალურ გარემოში ნავიგაციისთვის; ვირტუაური რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა,
რომელიც განკუთვნილია კომპიუტერებთან, ვიდეო თამაშების პულტებთან, ვიდეო თამაშების
პორტატიულ მისადგამებთან, პლანშეტურ კომპიუტერებთან და მობილურ მოწყობილობებთან
გამოყენებისთვის ვირტუალური რეალობის და
გაფართოებული რეალობის გამოცდილების უზრუნველყოფის მიზნით; ვირტუალური რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა ობიექტების
თვალთვალისთვის, მოძრაობის კონტროლისთვის და კონტენტის ვიზუალიზაციისთვის; გაფართოებული რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა ობიექტების თვალთვალისთვის, მოძრაობის კონტროლისთვის და კონტენტის ვიზუალიზაციისთვის; მომხმარებლებისთვის განკუთვნილი ვირტუალური რეალობის პროგრამული
უზრუნველყოფა იმისათვის, რომ მათ განიცადონ ვირტუალური რეალობის ვიზუალიზაცია,
მოახდინონ მანიპულაციები და ჩაიძირონ მასში;
მომხმარებლებისთვის განკუთვნილი გაფართოებული რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა იმისთვის, რომ მათ განიცადონ ვირტუალური რეალობის ვიზუალიზაცია, მოახდინონ
მანიპულაციები და ჩაიძირონ მასში; ვირტუალური რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა ვირტუალური რეალობის გარნიტურით ოპერირებისთვის;
გაფართოებული
რეალობის
პროგრამული უზრუნველყოფა გაფართოებული
რეალობის გარნიტურით ოპერირებისთვის; ვირტუალური რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა ინტერაქტიური გართობისთვის; გაფართოებული რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა ინტერაქტიური გართობისთვის; საყურისები (ჩაფხუტები); პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუტერის სატარებელი აპარატული მოწყობილობებიდან მონაცემების ჩაწერისთვის, შენახვისთვის, გადაცემისთვის, მიღებისთვის, აღწარმოებისთვის და ანალიზისთვის; სატარებელი კომპიუტერული მოწყობილობები, რომლებიც, უპირველეს ყოვლისა, შედგება პროგრამული უზრუნველყოფისგან და დისფლეის ეკრანებისგან კომპიუტერებთან პლანშეტურ კომპიუტერებთან, მობილურ მოწყობილობებთან, და მობილურ ტელეფონებთან შეერთებისთვის ვირტუალური რეალობის და გაფართოებულ რეალობის
სამყაროს მიერთებისთვის; სათვალეები ვირტუალური რეალობისთვის და გაფართოებული
რეალობისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა,
რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ვირტუალური რეალობის და გაფართოებული რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნისა და
შემუშავებისთვის; დანართების პროგრამირების
ინტერფეისი (API) კომპიუტერის პროგრამული
უზრუნველყოფისთვის, რომლის გამოყენებაც
შესაძლებელია ვირტუალური რეალობის და
გაფართოებული რეალობის შემუშავებისთვის;
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პროგრამული უზრუნველყოფა და პროგრამულაპარატული საშუალებები ოპერაციული სისტემების პროგრამებისთვის; კომპიუტერის ოპერაციული სისტემები; პროგრამული უზრუნველყოფა ვირტუალური და გაფართოებული რეალობის სამყაროში მოძრაობის თვალის მიდევნებისთვის, ვიზუალიზაციისთვის, მანიპულაციისთვის, ნახვისთვის და ასახვისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა, პროგრამულ-აპარატული
საშუალებები და კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობები ვიზუალის, ხმის, აუდიო კონტენტის, მოძრაობის, მზერის და ჟესტის თვალის მიდევნებისთვის და ამოცნობისთვის; კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობები და პროგრამული უზრუნველყოფა სენსორული მოწყობილობების მუშაობის უზრუნველყოფისთვის; ელექტრონული სენსორული მოწყობილობები; კამერები, პროექტორები, მიკროფონები, რომლებიც განკუთვნილია ჟესტების, სახის მოძრაობების და ხმის დეტექტირებისთვის, ფიქსირებისთვის და ამოცნობისთვის; კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობები და პროგრამული უზრუნველყოფა ობიექტების, მომხმარებლების ჟესტების და ბრძანებების დეტექტირებისთვის;
პროგრამული უზრუნველყოფა და პროგრამულაპარატული საშუალებები, რომლებიც ელექტრონულ მოწყობილობებს აძლევენ მონაცემების გაზიარების და ერთმანეთთან კომუნიკაციის საშუალებას; კომპიუტერის ოპეარაციული
სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა; დრაივერის პროგრამები ელექტრონული მოწყობილობებისათვის, რომელიც აძლევს კომპიუტერის
აპარატულ მოწყობილობებს და ელექტრონულ
მოწყობილობებს ერთამანეთთან კომუნიკაციის
შესაძლებლობას; კამერები; ბატარეები; ბატარეების სამუხტავები; შალითები ბატარეებისთვის; აკუმულატორული ბატარეები; სამუხტავები და კვების მართვის მოწყობილობები მობილური ელექტრონული მოწყობილობებისათვის;
სამუხტავი დოკები; სამუხტავი სადგამები მობილური ელექტრონული მოწყობილობებისათვის;
ბაზისური სამუხტავები მობილური ელექტრონული მოწყობილობებისათვის; კვების ბანკები;
გარე სამუხტავი მოწყობილობები; უსადენო სამუხტავი ბლოკები; გადამუხტვადი ელექტრული
აკუმულატორული მოწყობილობები, კერძოდ,
გადამუხტვადი ბატარეები და პორტატიული
კვების წყაროები; გადამუხტვადი გარე ბატარეების ბლოკები მობილურ ელექტრონულ მოწყობილობებთან გამოყენებისთვის; ბატარეების
სამუხტავი მოწყობილობები; კვების ადაპტერები; ელექტრული ადაპტერები; ელექტრული და
ელექტრონული მაერთებლები; ჩანთები და
შალითები, რომლებიც სპეციალურად ადაპტირებულია მობილური ელექტრონული მოწყობილობებისათვის; პორტფელები, ზურგჩანთები და
ბუდეები, მობილური ელექტრონული მოწყობი-
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sasaqonlo niSnebi
ლობებისთვის; ბუდეები (ყდები) მობილური
ელექტრონული მოწყობილობებისთვის; დამცავი აფსკები; დამცავი შალითები და ბუდეები
მობილური ელექტრონული მოწყობილობებისთვის; დამცავი მილისები მობილური ელექტრონული მოწყობილობებისთვის; დამჭერები,
სამკლავე ღვედები, ჩამჭერები და ბუდეები, რომლებიც სპეციალურად ადაპტირებულია მობილური ელექტრონული მოწყობილობებისთვის;
კედლის სამაგრები, რომლებიც განკუთვნილია
მობილური ელექტრონული მოწყობილობების
კედელზე დასამაგრებლად; დამჭერები მობილური ელექტრონული მოწყობილობებისთვის;
დისტანციური მართვის პულტები მობილური
ელექტრონული მოწყობილობებისთვის; ელექტული აუდიო და აკუსტიკური კაბელები და მაერთებლები; აუდიო დინამიკები; დოკ-სადგურები
მობილური ელექტრონული მოწყობილობებისთვის; ხმამაღლამოლაპარაკეები; ელექტრონული კაბელები, ნაწილები და საკუთნო; ელექტრული კაბელები; მაერთებელი კაბელები; ოპტიკური სიგნალის გადამცემი კაბელები; ელექტროკვების კაბელები და კაბელების მაერთებლები; მიკროფონები; აუდიო მიმღებები; აუდიო
გადამცემები; კომპიუტერის უსადენო პერიფერიული მოწყობილობები; თავზე დასამაგრებელი ვიდეო დისფლეი; ელექტრონული სიგნალების მიმღებები; ვიდეო მიმღებები; უსადენო
გადამცემები და მიმღებები ხმის და სიგნალების
აღწარმოებისთვის; ელექტროგადამცემები; სენსორები ფიზიკური მოძრაობების მონიტორინგისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული შეტყობინებების, გრაფიკის, გამოსახულებების, აუდიო და აუდიო-ვიზუალური კონტენტის გაგზავნისთვის და მიღებისთვის ინტერენეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების
მეშვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური დანართის სახით; SIM-ბარათები; პროგრამული უზუნველყოფა გამოსახულებების,
გრაფიკის, ხმის, ვიდეოს და ტექსტის დამუშავებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა, კერძოდ, შეტყობინებების მყისიერი გაცვლის პროგრამული უზრუნველყოფა, ფაილების გაზიარების პროგრამული უზრუნველყოფა, კომუნიკაციების პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემების, აუდიო და ვიდეო კონტენტის, გამოსახულებების, გრაფიკის ელექტრონული გაცვლისთვის კომპიუტერის, მობილური, უსადენო და საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფა პერსონალური ინფორმაციის მართვისთვის, პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემების სინქრონიზაციისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალური ქსელების კონტენტის მართვისთვის, ვირტუალურ საზოგადოებასთან ინტერაქტიური კავშირისთვის,
და გამოსახულებების, აუდიო, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო კონტენტის, ფოტოების, ვიდეოე-

ბის, მონაცემების, ტექსტის, შეტყობინებების,
კომენტარიების, რეკლამების, მედიარეკლამების, ინფორმაციის პროგრამული უზრუნველყოფა მომხმარებლების ლოკაციის ასახვისთვის და
გაზიარებისთვის და სხვა მომხმარებლების და
ლოკაციების პოვნისათვის და მათთან ურთიერთობისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიყენება კლიენტებთან ურთიერთობის მართვისათვის (CRM-სისტემები); პროგრამული უზრუნველყოფა მომხმარებლისთვის ინფორმაციის შეთავაზებისთვის; პროგრამული
უზრუნველყოფა შეტყობინებების გაცვლისათვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ფულადი
სახსრების და შემოწირულობების შეგროვების,
ფინანსირების და განაწილების გაადვილებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა საქველმოქმედო ფულადი სახსრების შეგროვების ონლაინ
მომსახურებისთვის და ფინანსური შემოწირულობების ონლაინ მომსახურებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა VOIP (ხმა ინტერნეტის
პროტოკოლის მიხედვით) ზარების, სატელეფონო ზარების, ვიდეო ზარების, ტექსტური
შეტყობინებების, მყისიერი შეტყობინებების და
ონლაინ სოციალური ქსელების მომსახურების
გაადვილებისთვის; ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობები მესამე პირებისთვის წვდომის უზრუნველსაყოფად, რომელიც მისცემს მათ ვიდეო
კონტენტის, მონაცემების და ხმის გადაცემის
შესაძლებლობას გლობალური საკომუნიკაციო
ქსელის მეშვეობით, კერძოდ, კომპიუტერების და
მობილური ტელეფონების ტერმინალები, საბაზისო მიმღებ-გადამცემი სადგურები, და მათი
უსადენო რადიონაწილები, მონაცემების მიმღებგადამცემები, რეპიტერები, მარშრუტიზატორები და კომუტატორები, გადაცემის მიკროსქემები,
ინტეგრალური სქემები, კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობები, ღრუბლოვანი პროგრამების და სერვერების მულტიპლექსორები, ციფრული სიგნალების პროცესორები, რადიოსიხშირული სიგნალების პროცესორები, მობილურების საკომუნიკაციო სქემა, საჰაერო მოძრაობის ელექტროკონტროლერები, მობილურიბის
ელექტროკონტროლერები, წვდომის ელექტროკონტროლერები, დაშორებული პორტების (არხების) ელექტროკონტროლერები, რადიო-პორტები, ანტენები, ელექტრონული რადიოკომპონენტები, პროგრამული უზრუნველყოფა ტელესაკომუნიკაციო დანართებისთვის და მობილური საბაზისო ქსელებისთვის, რომელიც შეიცავს
მონაცემების მიღება-გადაცემის საშუალებებს,
უსადენო ქსელებს და ქსელურ ინტერფეისს
მონაცემების, ხმის და ვიდეოს შეგროვებისთვის,
გადაცემისთვის და დამუშავებისთვის; საკომუნიკაციო პროგრამული უზრუნველყოფა და საკომუნიკაციო აპარატული მოწყობილობები ინტერნეტში წვდომის უზრუნველსაყოფად.
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35 – მარკეტინგული, სარეკლამო და წინ წაწევის
მომსახურება; ბაზრის კვლევის და ბაზარზე
ინფორმაციის შეთავაზების მომსახურება; მესამე პირების საქონლის და მომსახურების წინ წაწევა ინტერნეტის და საკომუნიკაციო ქსელების
მეშვეობით; ბიზნეს და სარეკლამო მომსახურება, კერძოდ, მედია დაგეგმვა და მედია შესყიდვები მესამე პირებისთვის; ბიზნეს და სარეკლამო მომსახურება, კერძოდ, სარეკლამო მომსახურება რეკლამის შედეგიანობის თვალის მიდევნებისთვის, რეკლამის მართვისთვის, განაწილებისთვის და მიწოდებისთვის, სარეკლამო მონაცემების ანალიზისათვის, სარეკლამო ინფორმაციის მიწოდებისათვის და, აგრეთვე, სარეკლამო
საქმიანობის ოპტიმიზაციისთვის; კონსალტინგური მომსახურება რეკლამის და მარკეტინგის
სფეროში; მესამე პირების საქონლის და მომსახურების ინტერნეტით და საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით გაცვლის და გაყიდვის საქმეში ხელშეწყობა; ინტერნეტ მაღაზიების მომსახურება, რომლებშიც არის მესამე პირების
საქონლის ფართო არჩევანი, სასაჩუქრე ბარათები და ციფრული მატარებლების მიწოდება, ვირტუალური რეალობის გარნიტურები, და ვირტუალური რეალობის კონტენტი და მონაცემები;
საქონლის და მომსახურების გამყიდველებისთვის ონლაინ სავაჭრო ადგილების შეთავაზება;
ინტერნეტ მომსახურების შეთავაზება გამყიდველების მყიდველებთან დაკავშირებისთვის; საქმიანი კავშირები; დასაქმების სამსახური და კადრების შერჩევის სამსახური; სარეკლამო და საინფორმაციო მომსახურება, კერძოდ, სარეკლამო სივრცის შეთავაზება გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; ინტერნეტ მონაცემთა ბაზების შეთავაზება რეკლამის სფეროში მონაცემთა ბაზების ონლაინ რეჟიმში ძიების
უზრუნველსაყოფად; წინასწარ გადახდილი სასაჩუქრე ბარათების მომსახურება, კერძოდ, სასაჩუქრე ბარათების სერთიფიკატების გაცემა,
რომელთა გაცვლაც შესაძლებელია საქონელზე
და მომსახურებაზე; მომსახურება საქველმოქმედო სფეროში, კერძოდ, ქველმოქმედებასთან,
მოხალისეობასთან, საზოგადოებრივ და ჰუმანიტარულ საქმიანობასთან დაკავშირებით მოსახლეობის ცოდნის ამაღლება; კონკურსების და
წამახალისებელი პრემიების პროგრამების შეთავაზება, რომლებიც განკუთვნილია იმ პირების და ჯგუფების აღიარებისთვის და დაჯილდოვებისთვის, რომლებიც დაკავებულნი არიან
თვითგანვითარებით, თვითრეალიზაციით, და
აგრეთვე, მოხალისური, საქველმოქმედო საზოგადოებრივი და ჰუმანიტარული საქმიანობით და
შემოქმედებითი საქმიანობით; გამოფენების და
ღონისძიებების ორგანიზება პროგრამული უზრუნველყოფის და აპარატული უზრუნველყოფის სფეროში კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისთვის; ასოციაციების მომსახურება, რომ-
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ლებიც წინ წაწევენ პროფესიონალების და ბიზნესმენების ინტერესებს მობილური პროგრამული უზრუნველყოფის დანართების შემუშავების
სფეროში; ინტერნეტ რეკლამები და ინტერნეტის
მეშვეობით მესამე პირების საქონლის და მომსახურების წინ წაწევა; კონსულტაციები მარკეტინგის და რეკლამის სფეროში; ბაზრის კვლევა;
მესამე პირების საქონლის და მომსახურების
რეკლამა, მარკეტინგი და წინ წაწევა სპეციალურ ღონისძიებებზე ფოტო და ვიდეო მასალის
წარმოდგენით; სპეციალური ღონისძიებების
ორგანიზება და განხორციელება კომერციული,
საქონლის წინ წაწევის ან სარეკლამო მიზნებისთვის; რეკლამა მასობრივი ინფორმაციის ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით; გამოფენების, შოუ-რუმების და ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატარება კომერციული მიზნებისთვის;
ინტერაქტიური გართობების, ვირტუალური რეალობის, საყოფაცხოვრებო ელექტრონული მოწყობილობების და ვიდეო თამაშების სფეროში
ღონისძიებების, გამოფენების, ექსპოზიციების,
და კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება
კომერციული მიზნებისათვის; ვირტუალური და
გაფართოებული რეალობის გარნიტურების, თამაშების, კონტენტის და ციფრული მედიის საცალო ვაჭრობის ინტერნეტ მაღაზიის მომსახურება; სატელეფონო ცნობარის ინფორმაციის
შეთავაზება გლობალური საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; ელექტრონული კატალოგების მომსახურება; მყიდველებთან (შემკვეთებთან) ურთიერთობის მართვა; ბიზნესთან დაკავშირებით დახმარება და კონსულტაციები; ონლაინ მომსახურების შეთავაზება, რომელიც
მოიცავს მომხმარებლების კომენტარებს ბიზნესის ორგანიზებასთან, მომსახურების მომწოდებლებთან და სხვა რესურსებთან დაკავშირებით;
სარეკლამო მომსახურება; მესამე პირებისთვის
რეკლამის გავრცელება გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; სარეკლამო მომსახურება, კერძოდ, მესამე პირებისათვის რეკლამის დაგეგმვა, შეფასება, თვალის მიდევნება დანერგვა და მართვა; რეკლამის კონცეფციის და
რეკლამის დაგეგმვა, შესრულება და რეალიზება; სარეკლამო მომსახურება, კერძოდ, მესამე
პირებისთვის რეკლამების განთავსება ვებსაიტებზე; სარეკლამო მომსახურება, კერძოდ, ინტერნეტ რეკლამის პოზიციონირება და ოპტიმიზაცია; ბიზნეს ინფორმაციის მართვა, კერძოდ,
ბიზნეს ინფორმაციის და ბიზნეს ანალიტიკის
შეთავაზება რეკლამის და მარკეტინგის სფეროში; ბიზნესის მართვა, ბიზნესის ადმინისტრირება, საოფისე სამსახური; ბიზნეს კონსულტაციები მარკეტინგულ საქმიანობასთან დაკავშირებით; მომსახურება მედია დაგეგმვის და მედია
შესყიდვების სფეროში; ბრენდ-კონსალტინგი;
სარეკლამო მასალების დიზაინი მესამე პირებისთვის; ონლაინ ბიზნეს კატალოგების შეთა-
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ვაზება, რომლებშიც წარმოდგენილია რესტორნები, ბარები, კინოთეატრები, საცეკვაო კლუბები, მუზეუმები, სამხატვრო გალერეები და სხვა
კულტურული და სოციალური სივრცეები; ინტერნეტის წვდომის საკითხებთან დაკავშირებით
მსოფლიო მოსახლეობის საზოგადოებრივი ინტერესის და ამ საკითხებთან დაკავშირებით მოსახლეობის ინფორმაციულობის ამაღლების
ხელშეწყობა; ბიზნეს კონსულტაციები ტელეკომუნიკაციების სფეროში; კონსულტაციები ბიზნესის მართვის სფეროში, რომლებიც საქმიან
პირებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და
არაკომერციულ ორგანიზაციებს აძლევენ იმ
პროგრამების შემუშავების, ორგანიზების და
მართვის შესაძლებლობას, რომელთა დახმარებითაც მოხდება გლობალურ საკომუნიკაციო
ქსელებთან წვდომის გაფართოება.
36 – ფინანსური ტრანზაქციების დამუშავების
მომსახურება, კერძოდ, კომერციული ტრანზაქციების და გადახდის უსაფრთხო ხერხების შეთავაზება; გადახდაზე მონაცემების ელექტრონული დამუშავება და გადაგზავნა ინტერნეტის
და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მომხმარებლებისთვის; ფულადი სახსრების გადაგზავნასთან დაკავშირებული მომსახურება; საკრედიტო
ბარათებით, სადებეტო ბარათებით და სასაჩუქრე ბარათებით ტრანზაქციების დამუშავების
მომსახურება; კომერციული მომსახურება, კერძოდ, გადახდების ტრანზაქციების დამუშავების
მომსახურება; მესამე პირებისთვის ელექტრონული მობილური გადახდის მომსახურების შეთავაზება; ფინანსური მომსახურება; საბანკო მომსახურება; ფინანსური ტრანზაქციების მომსახურება; საქველმოქმედო ფულადი სახსრების და
ფინანსური შემოწირულობების შეგროვების და
განაწილების ხელშეწყობა და ორგანიზება; საქველმოქმედო ფულადი სახსრების და ფინანსური შემოწირულობების შეგროვების და განაწილების ინტერნეტ მომსახურება.
38 – ფოტოების და ვიდეო მასალის გაზიარების
მომსახურება, კერძოდ, ციფრული ფაილების,
ფოტოების, ვიდეოების და აუდიო-ვიზუალური
კონტენტის გავრცელება ინტერნეტის მომხმარებლებს შორის; ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება; კომპიუტერის ელექტრონულ და ონლაინ მონაცემთა ბაზასთან წვდომის უზრუნველყოფა; ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება. კერძოდ, ელექტრონული მედიის, მონაცემების, შეტყობინებების, გრაფიკის, გამოსახულებების, აუდიო- და ვიდეოკონტენტის და ინფორმაციის ელექტრონული გადაცემა; ონლაინ ფორუმების
უზრუნველყოფა საერთო ინტერესის თემებზე
ურთიერთობისთვის; ონლაინ საკომუნიკაციო
ლინკების შეთავაზება, რომლებიც გადართავენ
მობილურ მოწყობილობას და ინტერნეტ მომხმარებლებს სხვა ადგილობრივ და გლობალურ

ონლაინ ლოკაციებზე; მესამე პირების ვებსაიტებზე ან მესამე პირების სხვა ელექტრონულ
კონტენტზე წვდომის გაადვილება უნივერსალური რეგისტრაციის მეშვეობით; ონლაინ ჩეტრუმების, მყისიერი შეტყობინებების მომსახურების, და განცხადებების ელექტრონული დაფების შეთავაზება; აუდიო, ტექსტური და ვიდეო
მაუწყებლობის მომსახურება ინტერნეტის და
სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით;
ხმის ინტერნეტ პროტოკოლის მიხედვით (VOIP)
მომსახურება; სატელეფონო საკომუნიკაციო მომსახურება; სოციალური ქსელების, სოციალურ
ქსელებში გაერთიანების და დამეგობრების სფეროში მონაცემთა ბაზებთან წვდომის უზრუნველყოფა; ფოტოების და მონაცემების პირინგული დაშიარების მომსახურება, კერძოდ, ციფრული ფოტოფაილების, გრაფიკის, და აუდიო
კონტენტის გადაცემა ინტერნეტის მომხმარებლებს შორის; ტელეკომუნიკაციები და ერთრანგიანი (პირინგული) ქსელის კომპიუტერული
მომსახურება, კერძოდ, გამოსახულებების, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო კონტენტის, ფოტოების, ვიდეოს, მონაცემების, ტექსტის, შეტყობინებების, რეკლამების, მედია რეკლამის და ინფორმაციის ელექტრონული გადაცემა; ჩეტრუმების მომსახურება სოციალური ქსელებისათვის;
ვიდეო, აუდიო-ვიზუალური და ინტერაქტიური
აუდიო- ვიზუალური კონტენტის ნაკადური და
რეალურ დროში ნაკადური გადაცემა ინტერნეტის მეშვეობით; ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება, კერძოდ, ვირტუალური რეალობის კონტენტის და მონაცემების ელექტრონული გადაცემა; განცხადებების ელექტრონული დაფების
შეთავაზება საერთო ინტერესების სფეროში შეტყობინებების გაცვლისათვის მომხმარებლებს
შორის; ვიდეო კონფერენციები; კავშირის საშუალებების გამოყენების საკითხებთან დაკავშირებით ტექნიკური მხარდაჭერა; ვიდეო კონფერენციისთვის სივრცის და აღჭურვილობის
შეთავაზება; ტელეკონფერენციებთან დაკავშირებული მომსახურება; ინტერნეტ საზოგადოების ფორუმის უზრუნველყოფა მოხმარებლებისთვის ინფორმაციის, აუდიო, ვიდეო კონტენტის,
რეალურ დროში ახალი ამბების, გასართობი
კონტენტის, ან ინფორმაციის გაზიარებისთვის
და ნაკადური გადაცემისთვის, ვირტუალური
საზოგადოების ფორმირებისთვის, და სოციალურ ქსელში ჩართვისთვის; ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება, კერძოდ, მონაცემების გადაცემის და მიღების მომსახურება ტელესაკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; მობილური კავშირი; შეტყობინებების გაცვლის ვებ-სისტემის
მომსახურება; ვიდეო კონფერენციები; შეტყობინებების მყისიერი გაცვლის მომსახურება; ხმის,
მონაცემების, აუდიო, ვიდეო კონტენტის, ტექსტის და გრაფიკული გამოსახულებების ელექტრონული გაცვლა კომპიუტერის და სხვა სა-
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კომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; აღდგენილი
მონაცემების კოდირებული ელექტრონული გადაცემა და მიწოდება; ტელესაკომუნიკაციო ქსელების და ინტერნეტის წვდომის შეთავაზება;
ინტერნეტში ჩართვა; ინფორმაცია ტელეკომუნიკაციებზე; კონსულტაციები ტელესაკომუნიკაციო მომსახურების სფეროში, კერძოდ, ხმის, მონაცემების და დოკუმენტების ტელესაკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით გადაცემის სფეროში.
41 – გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება; საერთო ინტერესების სფეროში მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული კონტენტის, მესამე პირების კონტენტის, ფოტოების, ვიდეო, აუდიო, ვიზუალური დ აუდიო-ვიზუალური მასალის შემცველ ინტერაქტიურ ელექტრონულ და
ინტერნეტ მონაცემთა ბაზების წვდომის შეთავაზება; ფოტო გაზიარების და ვიდეო გაზიარების მომსახურება; ელექტრონული გამომცემლობის მომსახურება მესამე პირებისთვის; გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, ინტერაქტიური, რამდენიმე მოთამაშისთვის
და ერთი მოთამაშისთვის განკუთვნილი ინტერნეტ ან სხვა საკომუნიკაციო ქსელების თამაშების მომსახურება; ონლაინ კომპიუტერულ თამაშებზე და ვიდეო თამაშებზე ინფორმაციის
შეთავაზება კომპიუტერის ან სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; ვიდეო თამაშების და
კომპიუტერული თამაშების მოთამაშეებისათვის
კონკურსების და ხელშემწყობი ღონისძიებების
ორგანიზება და ჩატარება; ინტერნეტ რესურსების შეთავაზება პროგრამული უზრუნველყოფის
შემქმნელებისათვის; კონკურსების და წამახალისებელი პროგრამების ორგანიზება იმ პირების და ჯგუფების გამოვლენისთვის, დაჯილდოებისთვის და წახალისებისთვის, რომლებიც
ეწევიან თვითგანვითარებას, თვითრეალიზაციას, საქველმოქმედო, მოხალისურ, საზოგადოებრივ და ჰუმანიტარულ საქმიანობას; პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელებისათვის კონკურსების და წამახალისებელი პრიზების პროგრამების ორგანიზება და ფინანსირება; სასწავლო-მეთოდური ლიტერატურის გამოცემა, კერძოდ, წიგნების, ჟურნალების, საინფორმაციო
ბიულეტენების და ელექტრონული გამოცემების
პუბლიკაცია; მომსახურება განათლების სფეროში, კერძოდ, კონფერენციების, კონკურსების,
სემინარების, ონლაინ ტრენინგების ორაგანიზება და ჩატარება რეკლამის, მარკეტინგის, სოციალური ქსელების, ინტერნეტის, და სოციალური მედიის სფეროში, და აღნიშნულთან დაკავშირებული სასწავლო მასალის განაწილება;
ონლაინ ჟურნალები, კერძოდ, ბლოგები, რომლებიც შეიცავს მომხმარებლების მიერ განსაზღვრულ კონტენტს; გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, ვირტუალური რეალობის თამაშების, ინტერაქტიური გართობის
და ვირტუალური რეალობის კონტენტის შეთა-
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ვაზება; გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, გაფართოებული რეალობის
თამაშების, ინტერაქტიური გართობის და გაფართოებული რეალობის კონტენტის შეთავაზება; გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, შერეული რეალობის თამაშების,
ინტერაქტიური გართობის და შერეული რეალობის კონტენტის შეთავაზება; კომპიუტერული
თამაშების შეთავაზება ქსელის მომხმარებლების მიერ საერთო ქსელური გამოყენებისთვის;
ონლაინ რეჟიმში ვირტუალური რეალობის თამაშების შეთავაზება; ონლაინ რეჟიმში გაფართოებული რეალობის თამაშების შეთავაზება;
ონლაინ რეჟიმში შერეული რეალობის თამაშების შეთავაზება; გართობასთან დაკავშირებული
მომსახურება, კერძოდ, ონლაინ რეჟიმში ვიდეო
თამაშების შეთავაზება; ინტერაქტიური გართობების, ვირტუალური რეალობის, საყოფაცხოვრებო ელექტრონული ტექნიკის და ვიდეო თამაშების სფეროში გამოფენების ორგანიზება
კულტურული და საგანმანათლებლო მიზნებისთვის; საგანმანათლებლო კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება; პროგრამული უზრუნველყოფის სფეროში გამოფენების და ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატარება საგანმანათლებლო მიზნებისთვის; მომსახურება განათლების სფეროში, კერძოდ, ხელოვნური ინტელექტის და ინტერნეტის სფეროში კონფერენციების
და სემინარების ორგანიზება და ჩატარება; ტრენინგები დიზაინის, რეკლამის, და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში; ტრენინგები
სტრატეგიული მედია დაგეგმვის სფეროში, რომელიც დაკავშირებულია რეკლამასთან, მარკეტინგთან და ბიზნესთან; ონლაინ ჟურნალები,
კერძოდ, ბლოგები, რომლებიც ეხება რეკლამას,
მარკეტინგს და ბიზნესს; გართობის სფეროში
კომპიუტერული, ელექტრონული და ინტერნეტ
მონაცემთა ბაზების შეთავაზება; გამომცემლობასთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ,
ელექტრონული პუბლიკაციების გამოცემა მესამე პირებისთვის; ფოტო და/ან ვიდეო გადაღებების კიოსკების გაქირავება ფოტოების და ვიდეოების შეგროვებისთვის, ჩატვირთვისთვის,
რედაქტირებისთვის და გაზიარებისთვის; გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, ონლაინ მომსახურების შეთავაზება გასართობი კონტენტის ნაკადური გადაცემისთვის და
გასართობი ღონისძიებების ვიდეოს ნაკადური
გადაცემისთვის; პირდაპირ ეთერში გამოფენების და კონფერენციების ორგანიზება კულტურის, გართობის და სოციალური ქსელების სფეროში არასაქმიანი და არაკომერციული მიზნებისთვის; ონლაინ თამაშების შეთავაზება; გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, ვირტუალური რეალობის თამაშების, ინტერაქტიური გართობების და ვირტუალური რეალობის კონტენტის და გამოცდილების შეთა-

#3 2019 02 11

sasaqonlo niSnebi
ვაზება; გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, გაფართოებული რეალობის
თამაშების, ინტერაქტიური გართობების და გაფართოებული რეალობის კონტენტის და გამოცდილების შეთავაზება; გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, შერეული
რეალობის თამაშების, ინტერაქტიური გართობების და შერეული რეალობის კონტენტის და
გამოცდილების შეთავაზება; გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, ინტერაქტიური გართობის, ვირტუალური რეალობის, გაფართოებული რეალობის, გამოსაყენებელი ელექტრონული მოწყობილობების და ვიდეო თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფის და აპარატული საშუალებების განვითარების და გამოყენების მასტიმულირებელი კონკურსების და
შეჯიბრებების ორგანიზება და ჩატარება; გამოფენების და ღონისძიებების ორგანიზება კულტურული, საგანმანათლებლო და გართობის
მიზნებისათვის; ვიდეო და კომპიუტერული თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა;
ვირტუალური რეალობის თამაშების ავტომატების გალერეების მომსახურება; გაფართოებული
რეალობის თამაშების ავტომატების გალერეების მომსახურება; ვირტუალური რეალობის თამაშების მომსახურება შემოთავაზებული ონლაინ რეჟიმში კომპიუტერული ქსელით; გაფართოებული რეალობის თამაშების მომსახურება
შემოთავაზებული ონლაინ რეჟიმში კომპიუტერული ქსელით; ონლაინ რეჟიმში კომპიუტერული თამაშების და ინტერაქტიური თამაშების შეთავაზება; გაფართოებული რეალობის
ვიდეო პროდუქცია; ვირტუალური რეალობის
ვიდეო პროდუქცია; კომპიუტერული და ვიდეო
თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა; ონლაინ თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება; მომსახურება გართობის სფეროში, კერძოდ, ინტერაქტიური თამაშების შეთავაზება; მულტიმედიური გართობის
პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა; მულტიმედიური მომსახურება; გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება მულტიმედიური გასართობი კონტენტის შემუშავების, შექმნის, წარმოების და საბოლოო წარმოების სფეროში;
გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება,
კერძოდ, გაფართოებული რეალობის თამაშების
და ინტერაქტიური გასართობი კონტენტის შეთავაზება; გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, ვირტუალური რეალობის გარემოს შეთავაზება ონლაინ; გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, გაფართოებული რეალობის გარემოს შეთავაზება ონლაინ;
ინფორმაციის საძიებო ინდექსებიდან და მონაცემთა ბაზებიდან გართობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეთავაზება, ტექსტების, ელექტრონული დოკუმენტების, მონაცემთა ბაზების, გრაფიკის, ფოტოების, გამოსახულებების

და აუდიო-ვიზუალური ინფორმაციის ჩათვლით,
ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების
მეშვეობით; ბიზნეს-შეხვედრებისთვის გამოფენების, დახურული გამოფენების და ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატარება; ონლაინ კომპიუტერულ თამაშებზე და ვიდეო თამაშებზე ინფორმაციის შეთავაზება კომპიუტერის ან საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; ვიდეო თამაშების და კომპიუტერული თამაშების მოთამაშეებისათვის შეჯიბრებების და მათთვის დახმარების გაწევის მიზნით ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატარება; გამოფენების ორგანიზება
ინტერაქტიური გართობის, ვირტუალური რეალობის, საყოფაცხოვრებო ელექტრონიკის და
ვიდეო თამაშების ინდუსტრიის სფეროში კულტურული და საგანმანათლებლო მიზნებისთვის;
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების
სფეროში საგანმანათლებლო კონფერენციების
ორგანიზება და ჩატარება, გამოფენების და ღონისძიებების ორგანიზება საგანმანათლებლო
მიზნებისთვის; ვებ-საიტის შეთავაზება, რომელიც შეიცავს არაჩატვირთვად პუბლიკაციებს
ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიებზე; ვებსაიტის შეთავაზება, რომელიც შეიცავს არაჩატვირთვად პუბლიკაციებს გაფართოებული რეალობის ტექნოლოგიებზე; განათლება; ტრენინგების შეთავაზება; სპორტული და კულტურული
ღონისძიებები; გართობასთან და განათლებასთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ,
არაჩატვირთვადი ფილმების, სატელევიზიო შოუების, ვებ-ტრანსლაციების, აუდიო-ვიზუალური
და მულტიმედიური ნაწარმოებების შეთავაზება
ინტერნეტის მეშვეობით და, აგრეთვე, ფილმებთან, სატელევიზიო შოუებთან, ვებ-ტრანსლაციებთან, აუდიო-ვიზუალურ და მულტიმედიურ ნაწარმოებებთან დაკავშირებით ინფორმაციის, გამოხმაურებების და რეკომენდაციების
შეთავაზება; განათლებასთან, დასვენებასთან
და გართობასთან დაკავშირებით კომპიუტერული, ელექტრონული და ინტერნეტ მონაცემთა
ბაზების შეთავაზება გართობის სფეროში გამოყენებისთვის და მეორად, კოლეგიალურ, სოციალურ და საზოგადოებრივ ინტერესთა ჯგუფების
სფეროში გამოყენებისთვის.
42 – კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობის
და პროგრამული უზრუნველყოფის დაპროექტება და შემუშავება; კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, რეგისტრირებული მომხმარებლებისთვის ვირტუალური საზოგადოებების შექმნა
ჯგუფების, კონფერენციების და ღონისძიებების
ორგანიზებისთვის, დისკუსიებში მონაწილეობისათვის, და სოციალურ, საქმიან და საზოგადოებრივ ქსელებში ჩაბმისთვის; კომპიუტერული
მომახურება, კერძოდ, მესამე პირებისთვის ელექტრონული საშუალებების განთავსება კონფერენციების, ღონისძიებების და ინტერაქტიური
დისკუსიების ორგანიზებისთვის და ჩატარების-
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თვის ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; კომპიუტერული მომსახურება დამკვეთის ტექნიკური პირობების შესაბამისად შესრულებული პერსონალური და ჯგუფური პროფილების ან ვებ-გვერდების სახით, რომლებიც შეიცავს მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ ან კონკრეტულ ინფორმაციას აუდიო,
ვიდეო, კონტენტის, გამოსახულებების, ტექსტის,
კონტენტის და მონაცემების ჩათვლით; კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, საძიებო პროგრამების შეთავაზება ინტერნეტიდან და სხვა
საკომუნიკაციო ქსელებიდან მონაცემების მისაღებად; ონლაინ მომსახურების შეთავაზება, რომელიც მოიცავს ტექნოლოგიას, რომელიც ინტერნეტ-მომხმარებლებს აძლევს სოციალური
და საქმიანი ინფორმაციის შემცველი პერსონალური პროფილების შექმნის შესაძლებლობას,
ამ ინფორმაციის გადაცემისთვის და გაზიარებისთვის რამდენიმე ონლაინ ობიექტს შორის
ურთიერთობისთვის და სოციალურ ქსელებში
რეგისტრაციის ჩანაწერების მართვისათვის;
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება სოციალური ქსელებისათვის, ვირტუალური საზოგადოების შექმნისათვის და აუდიო, ვიდეო
კონტენტის, გამოსახულებების, ტექსტის, კონტენტის და მონაცემების გადაცემისთვის; დანართების მომსახურების პროვაიდერის (ASP) მომსახურება, კერძოდ, მესამე პირების პროგრამული უზრუნველყოფის დანართების განთავსება;
დანართების მომსახურების პროვაიდერი (ASP),
რომელიც შეიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ან
უფრო ადვილია ელექტრონული მედიის ან ინფორმაციის შექმნა, რედაქტირება, ჩატვირთვა,
გადმოტვირთვა, წვდომა, ნახვა, გაგზავნა, ასახვა, ტეგირება, ბლოგების წაყვანა, ნაკადური გადაცემა, მიერთება, კომენტირება, ანოტირება,
განთავსება, გადაცემა, გაზიარება და სხვაგვარად უზრუნველყოფა ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; ონლაინური
ქსელის მომსახურების, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს პერსონალური მონაცემების გადაგზავნის და გაზიარების საშუალებას სხვადასხვა ინლაინ-მომსახურებას შორის; ინფორმაციის, მათ შორის, ტექსტის, ელექტრონული
დოკუმენტების, მონაცემთა ბაზების, გრაფიკის,
ელექტრონული ინფორმაციის, გამოსახულებების, და აუდიო და ვიზუალური კონტენტის, შეთავაზება ინფორმაციის საძიებო ინდექსებიდან
და მონაცემთა ბაზებიდან, ინტერნეტის სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; არაჩატვირთვადი ელექტრონული კომერციის პროგრამული
უზრუნველყოფის შეთავაზება, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს ელექტრონული ბიზნეს
ტრანზაქციების განხორციელების შესაძლებლობას ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო
ქსელების მეშვეობით; კომპიუტერული მომსახუ-
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რება, კერძოდ, დანართების მომსახურების პროვაიდერი, რომელიც შეიცავს დანართების პროგრამირების ინტერფეისის (API) პროგრამულ
უზრუნველყოფას, რომელიც მომხმარებლებს
აძლევს ელქტრონული ბიზნეს ტრანზაქციების
განხორციელების შესაძლებლობას გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორც მომსახურება (SAAS), რომელიც მოიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას ელექტრონული შეტყობინებების,
შეხსენებების და გაფრთხილებების გაგზავნისთვის და მიღებისთვის და ელექტრონული ბიზნეს ოპერაციების განხორციელების გაადვილებისთვის ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო
ქსელების მეშვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება მესამე პირების რეკლამის დიზაინისთვის, მართვისთვის, გაზომვისთვის, ანალიზისთვის, გავრცელებისთვის და
მომსახურებისთვის; დანართების მომსახურების
პროვაიდერი, რომელიც შეიცავს დანართების
პროგრამირების ინტერფეისის (API) პროგრამულ უზრუნველყოფას მესამე პირების მედია
დაგეგმვის, მედია-შესყიდვების და რეკლამების
მართვისთვის, თვალის მიდევნებისთვის, ანგარიშგებისთვის და გაზომვისთვის; ინტერნეტ
რეკლამის შესყიდვის პლატფორმის პროვაიდერი, კერძოდ, არაჩატვირთვადი პროგრამული
უზრუნველყოფის შეთავაზება, რომელიც ინერნეტ რეკლამის მყიდველებს და გამყიდველებს
აძლევს რეკლამის ინვენტარის გაყიდვის და შეძენის შესაძლებლობას; პლატფორმა, როგორც
მომსახურება (PAAS), რომელიც შეიცავს კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის პლატფორმებს, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია რეკლამის შეძენისას და გავრცელებისას;
დანართების მომსახურების პროვაიდერი (ASP),
რომელიც შეიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ინტერნეტ რეკლამის და მარკეტინგის შეძენისას,
გაყიდვისას, დაპროექტებისას, მართვისას, თვალის მიდევნებისას, შეფასებისას, ოპტიმიზაციისას, პოზიციონირებისას, ანალიზისა, მიწოდებისას და ანგარიშგებისას; დანართების მომსახურების პროვაიდერი (ASP), რომელიც შეიცავს
პროგრამულ უზრუნველყოფას ინტერნეტ რეკლამის და მარკეტინგული ღონისძიებების (კამპანიის) შემუშავებისთვის და მართვისთვის;
კომპიუტერული თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფის და ვიდეო თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და შექმნა კომპიუტერებთან, ვიდეო პროგრამების სისტემებთან და კომპიუტერულ ქსელებთან გამოყენებისთვის; კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყოფის შემუშავება, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ელექტრონულ და ინტერაქტიურ მულტიმედიურ თამაშებთან დაკავშირებით; ელექტრონული და ინტერაქტიური მულტიმედიური
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თამაშების შემუშავების მომსახურება; ინტერნეტ საიტების შეთავაზება, რომლებიც მომხმარებლებს აძლევს ვირტუალური რეალობის კონტენტის, ინფორმაციის, აგრეთვე, მასთან დაკავშირებული გამოცდილების, და მონაცემების
განახლების, ჩატვირთვის, შეცვლის, და გაზიარების შესაძლებლობას; ინტერნეტ საიტების შეთავაზება, რომლებიც მომხმარებლებს აძლევს
გაფართოებული რეალობის კონტენტის, ინფორმაციის, აგრეთვე, მასთან დაკავშირებული გამოცდილების, და მონაცემების განახლების, ჩატვირთვის, შეცვლის, და გაზიარების შესაძლებლობას; ინტერნეტ საიტების შეთავაზება, რომლებიც მომხმარებლებს აძლევს შერეული რეალობის კონტენტის, ინფორმაციის, აგრეთვე, მასთან დაკავშირებული გამოცდილების, და მონაცემების განახლების, ჩატვირთვის, შეცვლის,
და გაზიარების შესაძლებლობას; დაპროექტების, სამეცნიერო კვლევების, შემუშავების და
ტესტირების მომსახურება ჰიპერლინკების გამოყენებასთან და ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით მობილური დანართების გაუმჯობესების
სფეროში; მობილური დანართების გაუმჯობესების სფეროში ტექნიკური კონსულტაციები ჰიპერლინკების გამოყენებასთან და ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით; პროგრამული უზრუნველყოფა პორტატიული კომპიუტერული მოწყობილობებისთვის მობილური პროგრამული უზრუნველყოფის დანართების შემუშავებისთვის,
შეფასებისთვის, ტესტირებისთვის და ტექნიკური მომსახურებისთვის; განათლებასთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, ხელოვნურ
ინტელექტთან და ინტერნეტთან დაკავშირებით
კონფერენციების და სემინარების ორგანიზება
და ჩატარება; ელექტრონული კომერციის ტრანზაქციებისათვის მომხმარებლების ავთენტიფიკაციის მომსახურება ერთიანი პაროლის და
პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნოლოგიის
გამოყენებით; ფულადი სახსრების ელექტრონული გადაგზავნისთვის, საკრედიტო და სადებეტო
ბარათებით და ელექტრონული ჩეკებით ტრანზაქციებისთვის მომხმარებლების ავთენტიფიკაციის მომსახურება ერთიანი პაროლის და პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნოლოგიის გამოყენებით; დანართების პროგრამირების ინტერფეისის (API) შეთავაზება, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს ელექტრონული ბიზნეს
ტრანზაქციების შესრულების შესაძლებლობას
ინტერნეტის მეშვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ელექტრონული გადახდების დამუშავებისთვის; პლატფორმა, როგორც
მომსახურება (PAAS), რომელიც შეიცავს კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს ბიზნეს და ელექტრონული კომერციის ტრანზაქციების განხორციელების შესაძლებლობას; დანართების პროგრამირების ინტერფეისის (API) პროგრამული

უზრუნველყოფის შეთავაზება, ელექტრონულ
შეტყობინებების გაგზავნისათვის და მიღებისთვის და აუდიო და ვიდეო კონტენტის, გამოსახულებების, ტექსტის და მონაცემების გაცვლისთვის; პლატფორმა, როგორც მომსახურება
(PAAS), რომელიც შეიცავს კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის პლატფორმების გამოყენებას ელექტრონული შეტყობინებების გაცვლისთვის და აუდიო, ვიდეო კონტენტის, ფოტოების, ტექსტის და გრაფიკული გამოსახულებების გაგზავნისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ელექტრონული შეტყობინებების გაცვლისთვის; კარტოგრაფიული სამსახური; კარტოგრაფიული სამსახურისთვის პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება; დანართების მომსახურების პროვაიდერი (ASP), რომელიც შეიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას
კარტოგრაფიის სამსახურისთვის; პროგრამული
უზრუნველყოფის შეთავაზება მომხმარებლების
ადგილმდებარეობის გაზიარებისთვის და ასახვისთვის, სხვა მომხმარებელებთან საქმიანობის
დაგეგმვისთვის და რეკომენდაციების შემუშავებისთვის; დანართების მომსახურების პროვაიდერი (ASP), რომელიც შეიცავს პროგრამულ
უზრუნველყოფას, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ან რომელიც აადვილებს მომხმარებლების ადგილმდებარეობის გაზიარებას და
ასახვას, სხვა მომხმარებლებთან საქმიანობის
დაგეგმვას და რეკომენდაციების შემუშავებას;
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება სოციალური და დანიშნულების ადგილების კარტირებისთვის; დანართების მომსახურების პროვაიდერი (ASP), რომელიც შეიცავს პროგრამულ
უზრუნველყოფას, რომლის მეშვეობითაც შესაძლბელია ან რომელიც აადვილებს სოციალური
ან დანიშნულების ადგილების კარტირებას;
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება
დაჯავშნის და შეკვეთების განხორციელებისთვის; დანართების მომსახურების პროვაიდერი
(ASP), რომელიც შეიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ან რომელიც აადვილებს დაჯავშნას ან შეკვეთების განხორციელებას; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება საქონლის და/ან
მომსახურების შეკვეთისა ან შეძენისთვის; დანართების მომსახურების პროვაიდერი (ASP),
რომელიც შეიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ან
რომელიც აადვილებს საქონლის და/ან მომსახურების შეკვეთას ან შეძენას; ადგილის გათვალისწინებით პროგრამული უზრუნველყოფის
შეთავაზება საინტერესო საქონლის, მომსახურების და ღონისძიებების ადგილმდებარეობის
ძიებისთვის, განსაზღვრისთვის და გაზიარებისთვის; დანართების მომსახურების პროვაიდერი
(ASP), რომელიც მოიცავს ადგილის გათვალისწინებით პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომ-
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sasaqonlo niSnebi
ლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ან რომელიც
აადვილებს საინტერესო საქონლის, მომსახურების და ღონისძიებების ადგილმდებარეობის
ძიებას, განსაზღვრას და გაზიარებას; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება მომხმარებლების მიერ შექმნილი და ადმინისტრირებადი
პრივატული ჯგუფების შექმნისთვის, მართვისთვის და წვდომისთვის ვირტუალურ საზოგადოებებში; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ადგილობრივი და ადგილმდებარეობაზე დაფუძნებული საინტერესო პუნქტების,
ღონისძიებების, ღირსშესანიშნაობების, დასაქმების ადგილების, გართობის ადგილების, კულტურული ღონისძიებების, მაღაზიების და შეთავეზებების ძიებისა და გამოვლენისათვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება დასაქმების შესაძლებლობების ძიებისთვის და განსაზღვრისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის
შეთავაზება, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს
იდენტიფიცირების და მთავრობის წარმომადგენლებთან დაკავშირების შესაძლებლობას;
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ვირტუალური სავაჭრო ადგილის შექმნისთვის;
პროგრამული უზრუნველყოფა ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით მეტეოროლოგიური
ინფორმაციის შეთავაზებისთვის; პროგრამული
უზრუნველყოფა ახალი ამბების ან მიმდინარე
მოვლენებზე ინფორმაციის ნაკადური გადაცემისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ადამიანებსა და ხელოვნური ინტელექტის (AI) პლატფორმებს შორის ინტერაქციის
და კავშირის გაადვილებისთვის; დანართების
მომსახურების პროვაიდერი (ASP), რომელიც შეიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომლის
მეშვეობითაც შესაძლებელია ან რომელიც აადვილებს ადამიანებსა და ხელოვნური ინტელექტის (AI) პლატფორმებს შორის ინტერაქციას და
კავშირს; გაფართოებული რეალობის და ვირტუალური რეალობის ეფექტების დიზაინი, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია ფოტოების, გამოსახულებების, ვიდეოების და აუდიო-ვიზუალური კონტენტის შეცვლისთვის; ინტერნეტ-საიტების შეთავაზება, რომლებიც მომხმარებლებს
აძლევს ვირტუალური რეალობის კონტენტის და
მონაცემების გადმოტვირთვის, შეცვლის და გაზიარების შესაძლებლობას; ინტერნეტ-საიტების შეთავაზება, რომლებიც მომხმარებლებს აძლევს გაფართოებული რეალობის კონტენტის
და მონაცემების გადმოტვირთვის, შეცვლის და
გაზიარების შესაძლებლობას; ინტერნეტ-საიტების შეთავაზება, რომლებიც მომხმარებლებს აძლევს შერეული რეალობის კონტენტის და მონაცემების გადმოტვირთვის, შეცვლის და გაზიარების შესაძლებლობას; ონლაინ ვიდეო რეკლამის ყიდვის პლატფორმების პროვაიდერი, კერძოდ, არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამების შეთავაზება, რომლე-
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ბიც ონლაინ ვიდეო რეკლამების მყიდველებს და
გამყიდველებს აძლევს ვიდეო რეკლამის ინვენტარის შეძენის ან გაყიდვის შესაძლებლობას;
პლატფორმა, როგორც მომსახურება (PAAS),
რომელიც მოიცავს კომპიუტერის პროგრამული
უზრუნველყოფის პლატფორმებს, რომელთა
გამოყენებაც შესაძლებელია რეკლამის შეძენისას და გავრცელებისას; დანართების მომსახურების პროვაიდერი (ASP), რომელიც მოიცავს
პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ინტერნეტ რეკლამის და
მარკეტინგის ყიდვისას, გაყიდვისას, თვალის
მიდევნებისას, შეფასებისას, ოპტიმიზაციისას,
პოზიციონირებისას, ანალიზისას, მიწოდებისას,
და ანგარიშების შედგენისას; დანართების მომსახურების პროვაიდერი (ASP), რომელიც მოიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომლის
გამოყენებაც შესაძლებელია ინტერნეტ ვიდეორეკლამის და მარკენტინგული კამპანიების დაპროექტებისთვის, და მართვისთვის; ონლაინ მომსახურების შეთავაზება, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს სოციალურ ქსელში გაერთიანების და საკუთარი სოციალური ქსელის კონტენტის მართვის შესაძლებლობას; პროგრამული
უზრუნველყოფის შეთავაზება სოციალურ ქსელში პროფილების და მომხმარებელთა აკაუნტების შექმნისა და მართვისათვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ფოტოების,
გამოსახულებების, და აუდიო-, ვიდეო, და აუდიო-ვიზუალური კონტენტის, კერძოდ, გრაფიკული გამოსახულებების, ანიმაციის, ტექსტის,
ნახატების, გეოგრაფიული ტეგების, მეტამონაცემების, ტეგების, ჰიპერლინკების რედაქტირებისთვის ფოტოფილტრით და გაფართოებული
რეალობის (AR) ეფექტებით; პროგრამული უზრუნველყოფა, ელექტრონული მედია კონტენტის, კერძოდ, გამოსახულებების, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო კონტენტის, ნაკადური ვიდეოსი, კომენტარების, რეკლამების, ახალი ამბების
და ინტერნეტლინკების ნახვისთვის და მასთან
ურთიერთკავშირისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება კონტენტის და კონტენტის გამომცემლების ძიებისთვის და ამ კონტენტის გამოწერისათვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება გამოსახულებების, ვიდეო, და აუდიო-ვიზუალური კონტენტის ორგანიზებისთვის მეტამონაცემების ტეგების გამოყენებით; კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ,
ვირტუალური საზოგადოების შექმნა დარეგისტრირებული მომხმარებლებისთვის გამოსახულებების, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო კონტენტის და მათთან დაკავშირებული მონაცემების
და ინფორმაციის გაზიარებისთვის, ნახვისთვის,
გამოწერისთვის და ურთიერთკავშირისთვის;
დანართების მომსახურების პროვაიდერი (ASP),
რომელიც მოიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას სოციალური ქსელისათვის, სოციალური
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ქსელის კონტენტის მართვისთვის, ვირტუალური
საზოგადოების შექმნისთვის, და გამოსახულებების, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო კონტენტის, ფოტოების, ვიდეოს, მონაცემების, ტექსტის,
შეტყობინებების, რეკლამების, მედიარეკლამების კომუნიკაციების და ინფორმაციის გადაცემისთვის; დანართების მომსახურების პროვაიდერი (ASP), რომელიც მოიცავს დანართების
პროგრამირების ინტერფეისის (API) პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც აადვილებს
მომსახურებას სოციალური ქსელისთვის, პროგრამული უზრუნველყოფის დანართების შემუშავებისთვის; პლატფორმა, როგორც მომსახურება
(PAAS), რომელიც მოიცავს პროგრამული უზრუნველყოფის პლატფორმებს სოციალური ქსელისთვის, სოციალური ქსელის კონტენტის მართვისთვის, ვირტუალური საზოგადოების შექმნისთვის, და გამოსახულებების, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო კონტენტის, ფოტოების, ვიდეოების, მონაცემების ტექსტის, შეტყობინებების, რეკლამების, მედიარეკლამების კომუნიკაციების და ინფორმაციის გადაცემისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის გაქირავება, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს გამოსახულებების, ვიდეო და აუდიო-ვიზუალური კონტენტის
ჩატვირთვის, რედაქტირების და გაზიარების შესაძლებლობას; კომპიუტერული მომსახურება,
კერძოდ, ინტერნეტ სამომხმარებლო კონტენტის
და რეკლამის კურირება და სოციალური მედიაარხების შექმნა; პროგრამული უზრუნველყოფის
შეთავაზება ფოტოების გადაღებისთვის და აუდიო, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო კონტენტის
ჩაწერისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის
შეთავაზება გამოსახულებების, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო კონტენტის და მათთან დაკავშირებული ტექსტის და მონაცემების გადმოტვირთვისთვის, ჩატვირთვისთვის, დაარქივებისთვის, გადაცემისთვის, და გაზიარებისთვის;
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ნაკადური მულტიმედიური გასართობი კონტენტისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ცალკეული პირების, ჯგუფების, კომპანიების და ბრენდების ინტერნეტში არსებობის
შექმნისთვის და ამ არსებობის შენარჩუნებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება რეკლამების შემქმნელებისთვის, ონლაინ
ვირტუალურ საზოგადოებებთან მათი ურთიერთკავშირისთვის; პერსონალური ასისტენტის
პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალური
ასისტენტის პროგრამული უზრუნველყოფა; ონლაინ მომსახურების შეთავაზება, რომელიც
გულისხმობს არაჩატვირთვადი პროგრამული
უზრუნველყოფის დროებით გამოყენებას ელექტრონული შეტყობინებების, მყისიერი შეტყობინებების, ელექტრონული გაფრთხილებების
და შეხსენების, ფოტოების, გამოსახულებების,
გრაფიკის, მონაცემების, აუდიო-, ვიდეო- და აუ-

დიო-ვიზუალური კონტენტის გაგზავნისთვის
და მიღებისთვის ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; ელექტრონული
კომერციის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს ელექტრონული
ბიზნეს ტრანზაქციების განხორციელების შესაძლებლობას ინტერნეტის მეშვეობით; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება დროებითი გამოყენებისთვის ელექტრონული მედიის, ფოტოების, გამოსახულებების, გრაფიკის, აუდიო, ვიდეო, აუდიო-ვიზუალური კონტენტის, მონაცემების და ინფორმაციის წვდომისთვის, შეგროვებისთვის, ასახვისთვის, ტეგირებისთვის, ნაკადური გადაცემისთვის, რედაქტირებისთვის, ორგანიზებისთვის,
გაცვლისთვის, შენახვისთვის, და სხვაგვარად
უზრუნველყოფისთვის ინტერნეტის და სხვა
საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; დროებითი გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება, რომლის
გამოყენებაც აადვილებს და ხელს უწყობს VOIP
(ინტერნეტის პროტოკოლის მიხედვით ხმის)
ზარებს, სატელეფონო ზარებს, ვიდეო ზარებს,
ტექსტურ შეტყობინებებს, ელექტრონულ შეტყობინებებს, მყისიერ შეტყობინებებს, და ონლაინ სოციალური ქსელების მომსახურებას; დანართების მომსახურების პროვაიდერი (ASP),
რომელიც მოიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც აადვილებს ან რომელიც ხელს
უწყობს VOIP (ინტერნეტის პროტოკოლის მიხედვით ხმის) ზარებს, სატელეფონო ზარებს, ვიდეო ზარებს, ტექსტურ შეტყობინებებს, ელექტრონულ შეტყობინებებს, მყისიერ შეტყობინებებს, და ონლაინ სოციალური ქსელების მომსახურებას; კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნოლოგიების და მათი შემუშავების სფეროში ინფორმაციის შეთავაზება ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; პროგრამული
უზრუნველყოფის შეთავაზება, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ფოტოების გადაღებისთვის და რედაქტირებისთვის და ვიდეოების ჩაწერისათვის და რედაქტირებისთვის; დანართების მომსახურების პროვაიდერი (ASP), რომელიც მოიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას,
რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ან რომელიც აადვილებს ფოტოების გადაღებას და რედაქტირებას და ვიდეოების ჩაწერას და რედაქტირებას; კომპიუტერული თამაშებისთვის პროგრამული უზრუნველყოფის და აპარატული უზრუნველყოფის დაპროექტება და შემუშავება;
ვირტუალური რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფის და აპარატული უზრუნველყოფის
დაპროექტება და შემუშავება; შერეული რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფის და აპარატული უზრუნველყოფის დაპროექტება და შემუშავება; ვიდეო თამაშების პროგრამული უზ-

#3 2019 02 11

79

sasaqonlo niSnebi
რუნველყოფის და აპარატული უზრუნველყოფის დაპროექტება და შემუშავება; დროებითი
გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის დანართების შეთავაზება
სოციალური ქსელებისთვის, ვირტუალური საზოგადოებების შექმნისათვის, და ვირტუალური
რეალობის კონტენტის და მონაცემების გადაცემისთვის; კომპიუტერული მომსახურება, რომელიც წარმოადგენს დამკვეთის პირობების მიხედვით შესრულებულ ვებ-გვერდებს მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული ან მითითებული ინფორმაციით, პერსონალურ პროფილებს, ვირტუალური რეალობის, და გაფართოებული რეალობის კონტენტს და მონაცემებს; კომპიუტერული პროგრამირების მომსახურება ვირტუალური რეალობის ვიდეოების და თამაშების შესაქმნელად; გაფართოებული რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფის და აპარატული უზრუნველყოფის დაპროექტება და შემუშავება;
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება; ინტერაქტიური მულტიმედიური პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნიკური მომსახურება და აღდგენა; დროებითი გამოყენებისთვის
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება კონტენტის, ტექსტის, ვიზუალური ნაწარმოებების, აუდიო ნაწარმოებების,
აუდიო-ვიზუალური ნაწარმოებების, ლიტერატურული ნაწარმოებების, მონაცემების, ფაილების, დოკუმენტების, და ელექტრონული ნაწარმოებების განაწილებისთვის, გაზიარებისთვის,
მიღებისთვის, ჩატვირთვისთვის, ასახვისთვის,
ურთიერთკავშირისთვის და გადაცემისთვის; კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნოლოგიების და
შემუშავების სფეროში ინფორმაციის შეთავაზება გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; მომსახურება ტექნიკური მხარდაჭერის
სფეროში, კერძოდ, ხარვეზების მოძიება და აღმოფხვრა კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის და აპარატული უზრუნველყოფის
პრობლემების დიაგნოსტიკის გზით; კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, ღრუბლოვანი
ჰოსტინგის მომსახურების პროვაიდერი; დროებითი გამოყენებისთვის ონლაინ რეჟიმში არაჩატვირთვადი კომპიუტერული ღრუბლოვანი
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება მონაცემების
ელექტრონული
შენახვისათვის;
დროებითი გამოყენებისთვის ონლაინ რეჟიმში
არაჩატვირთვადი ღრუბლოვანი კომპიუტერული
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება
ვირტუალური, გაფართოებული რეალობის დანართებისთვის და გარემოსთვის; ფაილის გაზიარების მომსახურება, კერძოდ, მესამე პირებისთვის ონლაინ საშუალებების შეთავაზება, რომლებიც მოიცავს ტექნოლოგიას, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს ელექტრონული ფაილების
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გადმოტვირთვის და ჩატვირთვის შესაძლებლობას; კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, ელექტრონული საშუალებების განთავსება მესამე
პირებისთვის საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით ინტერაქტიური დისკუსიების გამართვისთვის; ონლაინ რეჟიმში არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება; დანართების მომსახურების პროვაიდერი, კერძოდ,
უსადენო კომუნიკაციების, მობილური ინფორმაციის წვდომის და მონაცემების დისტანციური
მართვის სფეროში დანართების, პროგრამული
უზრუნველყოფის, ვებ-საიტების, და მონაცემთა
ბაზების უზრუნველყოფა, განთავსება, მართვა,
შემუშავება და ტექნიკური მომსახურება, ჯიბის
კიმპიუტერებისთვის, ლეპტოპებისთვის და მობილური ელექტრონული მოწყობილობებისათვის
კონტენტის უსადენო მიწოდებისთვის; დანართების მომსახურების პროვაიდერი (АSP); ონლაინ
მომსახურების შეთავაზება, რომელიც მომხმარებლებს აძლევენ აუდიო, ვიდეო კონტენტის,
ფოტოების, ტექსტის, გრაფიკული გამოსახულებების, და მონაცემების გადმოტვირთვის, შეცვლის და გაზიარების შესაძლებლობას; დროებითი გამოყენებისთვის ონლაინ რეჟიმში არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის და
დანართების შეთავაზება შეტყობინებების მყისიერი გაცვლისათვის, ინტერნეტის პროტოკოლის მიხედვით ხმის (VOIP) მყისიერი გადაცემისთვის და ვიდეო კონფერენციების და აუდიო
კონფერენციების მყისიერი მოწყობისთვის; კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, ინტერნეტ
საზოგადოების შექმნა დარეგისტრირებული მომხმარებლებისთვის სოციალურ ქსელებში მათი
მონაწილეობისათვის; მონაცემების დაშიფვრა;
დაშიფრული ელექტრონული გადაცემა და აღდგენილი მონაცემების მიწოდება; პროგრამული
უზრუნველყოფის და დანართების შეთავაზება
კლიენტებთან ურთიერთკავშირის მართვისთვის
(CRM-სისტემები); დანართების მომსახურების
პროვაიდერი (ASP), რომელიც მოიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას კლიენტებთან ურთიერთკავშირის მართვისთვის (CRM-სისტემები); ონლაინ პროგრამული უზრუნველყოფის პლატფორმის მომსახურების შეთავაზება, რომელიც
მომხმარებლებს აძლევს ბიზნესთან, რესტორნებთან, სერვისების მომწოდებლებთან, ღონისძიებებთან, სოციალურ სამსახურებთან და სამთავრობო სამსახურებთან დაკავშირებით რეიტინგების, კომენტარების, მითითებების, რეკომენდაციების განთავსების შესაძლებლობას;
კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, დანართების მომსახურების პროვაიდერი, რომელიც
მოიცავს დანართების პროგრამირების ინტერფეისის (API) მომსახურებას კლიენტებთან ურთიერთკავშირის მართვისთვის (CRM-სისტემები); ციფრული [ვირტუალური რეალობის და გაფართოებული რეალობის] კონტენტის განთავ-
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სება ინტერნეტში; სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული კვლევა და დაპროექტება; სამრეწველო ანალიზის და კვლევის მომსახურება; კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, მოწყობილობების
დისტანციური მართვის შეთავაზება კომპიუტერული ქსელების, უსადენო ქსელების ან ინტერნეტის მეშვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ფულადი სახსრების და შემოწირულობების შეგროვების, ფინანსირების და
განაწილების ორგანიზების გაადვილებისთვის;
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება საქველმოქმედო ფულადი სახსრების შეგროვების
მომსახურებისთვის და შემოწირულობების შეგროვების მომსახურებისთვის ონლაინ რეჟიმში.
45 – სოციალური კავშირების სფეროში და სოციალური ქსელებით გაცნობის სფეროში მომსახურება და შეხვედრების კლუბების სამსახური;
სოციალური ქსელების და სოციალური ქსელებით გაცნობის მომსახურება; კომპიუტერის მონაცემთა ბაზის და ინტერნეტ საძიებო მონაცემთა ბაზის წვდომის უზრუნველყოფა სოციალური ქსელების და სოციალური ქსელებით გაცნობის სფეროში; პირადი განვითარების, სრულყოფის, თვითრეალიზაციის, ქველმოქმედების,
მოხალისეობის, სოციალური და საზოგადოებრივი მომსახურების და ჰუმანიტარული საქმიანობის სფეროში ინფორმაციის შეთავაზება; მესამე პირებისთვის მომსახურების შეთავაზება,
კერძოდ, დაჯავშნა, შეკვეთა, შესყიდვებში ხელშეწყობა, მიწოდების ორგანიზება, პირადი შეთანხმებების გაფორმება, საქონელზე და მომსახურებაზე
რეკომენდაციების
შეთავაზება,
კლიენტზე ინფორმაციის მიწოდება მისი ინდივიდუალური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად,
და ელექტრონული შეხსენებების და შეტყობინებების შეთავაზება; ონლაინ სოციალური ქსელების მომსახურება; ინფორმაციის შეთავაზება
მონაცემთა ბაზის ფორმით, რომელიც შეიცავს
ინფორმაციას სოციალურ ქსელებთან და სოციალურ ქსელებში ჩართვასთან დაკავშირებით;
მომხმარებელთა შემოწმების სამსახური; იდენტიფიკაციის და შემოწმების სამსახური; ბიზნესის იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებული მომსახურება; იურიდიული მომსახურება.
____________________________________________

(260) AM 2019 98398 A
(210) AM 98398
(220) 09 07 2018
(731) ვლადიმერ თავაძე
ცოტნე დადიანის ქ. 108, 0180, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) ბეჟი, მწვანე, ნარინჯისფერი, წითელი, შავი
(531) 07.01.09; 11.01.01; 11.03.02; 19.07.01; 19.09.01;
28.19; 29.01.15
(511)
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
____________________________________________
(260) AM 2019 98413 A
(210) AM 98413
(220) 11 07 2018
(731) იაღმურ პი ვი სი მიუტეაჰჰიტლიქ მაქინე
ინშაათ ითჰალათ იჰრაჯათ სანაი ვე
თიჯარეთ ლიმიტიდ შირქეთი
ქიუსგეთ ჰალიჯილარ სითესი, 176 ნოლუ
ჯადდე, №43, შეჰითქამილ / გაზიანთეფი,
თურქეთი
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

(591) ლურჯი, თეთრი
(531) 27.05.01; 29.01.04
(511)
17 – რეზინი, კაუჩუკი, გუტაპერჩი, აზბესტი, ქარსი და ამ მასალებისგან დამზადებული ამ კლასში შემავალი ნახევრადდამუშავებული სინთეზური საქონელი ფხვნილის, ძელაკების, პანელების და კილიტას (აფსკის) სახით; საიზოლაციო, შემვსები და მამჭიდროებელი მასალები;
საიზოლაციო საღებავები, საიზოლაციო ქსოვილები, საიზოლაციო ლენტები და საიზოლაციო
ზონრები; საიზოლაციო საფარები სამრეწველო
მანქანა-დანადგარებისათვის; მამჭიდროებელი
შედგენილობები შეერთებებისათვის, შუასადებებისათვის, მამჭიდროებელი რგოლებისათვის
(მოტორებისათვის, ცილინდრებისათვის განკუთვნილი შუასადებებისათვის, მამჭიდროებელი
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რგოლებისათვის და წყლის ონკანებისათვის
განკუთვნილი შუასადებებისათვის გარდა); კარების და ფანჯრების პროფილები.
19 – ამ კლასში შემავალი სამშენებლო მასალები, როგორც მზა პროდუქცია, დამზადებული ბეტონისგან, თაბაშირისგან, თიხისგან, სამეთუნეო
თიხისგან, ქვისგან, მარმარილოსგან, ხისგან,
პლასტმასისგან (პლასტიკისგან) და სინთეზური
მასალებისგან, რომლებიც განკუთვნილია სამშენებლო, ამოყვანის და გზების მშენებლობის
მიზნებისათვის; არალითონური ნაგებობები და
კონსტრუქციები, არალითონური სამშენებლო
მასალები, არალითონური ანძები (ბოძები) ელექტროგადამცემი ხაზებისათვის, არალითონური ბარიერები; ნატურალური და სინთეზური საფარები პანელების და ფურცლების სახით,
რომლებიც არიან სამშენებლო მასალები; ბიტუმირებული მუყაოს საფარები სახურავისათვის;
ბიტუმის საფარები სახურავისათვის; კარები და
ფანჯრები ხისგან ან სინთეზური მასალებისგან.
____________________________________________
(260) AM 2019 98584 A
(210) AM 98584
(220) 20 07 2018
(731) სანტა ფარმა ილაჩ სანაიი ანონიმ შირქეთი
ოკმეიდანი, ბორუ ჩიჩეი სკ. No.16 კატ:4,
34382 შიშლი სტამბოლი, თურქეთი
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.17
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის.
____________________________________________
(260) AM 2019 98659 A
(210) AM 98659
(220) 20 07 2018
(731) შპს `ჯორჯია~
წინანურის ქ.26, 0112, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) მწვანე, ლურჯი, თეთრი
(531) 26.04.04; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.24; 29.01.13
(511)
10 – კათეტერი, მიკროკათეტერი.
____________________________________________
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registrirebuli sasaqonlo niSnebi
(111) M 2017 28987 R
(151) 20 10 2017
(181) 01 12 2027
(260) AM 2016 86005 A
(220) 05 02 2016
(732) სელინ
16 რიუ ვივიენ, 75002 პარიზი,
საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 2019 30714 R
(151) 22 01 2019
(181) 22 01 2029
(260) AM 2015 82681 A
(220) 25 06 2015
(732) ასოს პლს
სექანდ ფლო, გრეიტერ ლანდან ჰაუზ,
ჰემპსტიდ როუდ, NW1 7FB ლონდონი,
გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________
(111) M 2019 30715 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2016 85710 A
(220) 12 01 2016
(732) სოპორცელ - სოციედადე პორტუგესა დე
პაპელ, ს.ა.
ლავოს, 3081-851 ფიგეირა და ფოზ,
პორტუგალია
__________________________________________
(111) M 2017 28987 R
(151) 20 10 2017
(181) 01 12 2027
(260) AM 2016 86005 A
(220) 05 02 2016
(732) სელინ
16 რიუ ვივიენ, 75002 პარიზი,
საფრანგეთი,
__________________________________________
(111) M 2019 30716 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2016 88282 A
(220) 15 08 2016
(732) შპს `ჟორჟოლიანი თრეიდინგი~
ნუცუბიძის IV მ/რ, კორპ. 17,
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________

(111) M 2019 30717 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2016 89718 A
(220) 30 11 2016
(732) შოლ კალტენბერგ კონიგლიჩე ჰოლდინგ
უნდ ლიზენს კგ
შლოშტრასე 8, 82269 გელტენდორფი,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 2019 30718 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 92705 A
(220) 09 06 2017
(732) შპს `ატლას~
ჭოველიძის ქ. 10ა, მთაწმინდის რაიონი,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30719 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 92707 A
(220) 09 06 2017
(732) შპს `ატლას~
ჭოველიძის ქ. 10ა, მთაწმინდის რაიონი,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30720 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 92709 A
(220) 09 06 2017
(732) შპს `ატლას~
ჭოველიძის ქ. 10ა, მთაწმინდის რაიონი,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30721 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 93782 A
(220) 16 08 2017
(732) შპს `ტყუპების საღვინე სახლი
ნაფარეულში~
სოფ. ნაფარეული, თელავის რაიონი,
საქართველო
__________________________________________
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(111) M 2019 30722 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 94010 A
(220) 01 09 2017
(732) პადიდეჰ შიმი გჰარბ
4თ ფლორ, No.22, იას ბილდინგ, ტავანირ
სტრით, ვალიასრ სტრით, თეირანი,
საფოსტო კოდი 14348-87736, ირანი
__________________________________________
(111) M 2019 30723 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 94080 A
(220) 07 09 2017
(732) პაკშუ ინდასტრიალ გრუპ კო.
N31, სექონდ ელი, პაკისტან სტრით,
შაჰიდ ბეჰეშტი ავენიუ, თეირანი, ირანი
__________________________________________
(111) M 2019 30724 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 92346 A
(220) 24 05 2017
(732) მაკდონალდ'ს ინტერნეიშენელ
პროპერტი კომპანი, ლტდ
110 ნორს კარპენტერ სტრიტი, ჩიკაგო,
ილინოისი 60607, აშშ
__________________________________________
(111) M 2019 30725 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 94270 A
(220) 22 09 2017
(732) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშესტვო
,,კანონფარმა პროდაკშნ~
141100, გ. შელკოვო მ.ო. ულ.ზარეჩნაია
105, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
__________________________________________
(111) M 2019 30726 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 94402 A
(220) 03 10 2017
(732) გრანდ კენდი ლლკ
31 მასის სტრ., 0061, ერევანი, სომხეთი
__________________________________________
(111) M 2019 30727 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 94490 A
(220) 09 10 2017
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(732) შპს `გალერია ქიდს~
რუსთაველის გამზ., 2/4, (ნაკვ. 065/009),
0105, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30728 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 94544 A
(220) 10 10 2017
(732) შპს `გეომოტ~
მელაშვილის ქ., მაზნიაშვილის ქ. 12/8,
6000, ბათუმი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30729 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 94564 A
(220) 11 10 2017
(732) საბვეი აი.ფი. ინკ
ფლორიდა, 33166, მაიამი სპრინგს,
ოთახი 500, როიალ პოინსიანა ბულ. 700,
აშშ
__________________________________________
(111) M 2019 30730 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 94565 A
(220) 11 10 2017
(732) საბვეი აი.ფი. ინკ
ფლორიდა, 33166, მაიამი სპრინგს,
ოთახი 500, როიალ პოინსიანა ბულ. 700,
აშშ
__________________________________________
(111) M 2019 30731 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 94712 A
(220) 19 10 2017
(732) შპს `მზისა~
ოცხელების ქ. 34, ბ. 18 ე, 0145, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30732 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 94741 A
(220) 24 10 2017
(732) შპს `Timeless~
რუსთაველის გამზ. 46, 0108, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
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(111) M 2019 30733 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 95137 A
(220) 20 11 2017
(732) შპს `ქართული ზეთისხილი~
ვაზისუბნის II-ე მიკრორაიონი, მე-19
კორპ., ბ. 41, 0152, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30734 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 95152 A
(220) 22 11 2017
(732) სს `აიდ გრუპ~
გ. ფანჯიკიძის ქ. შესახ. I, 1, ბ. 24, ვაკესაბურთალოს რაიონი, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30735 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 95210 A
(220) 28 11 2017
(732) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი
ოფის No. 1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
__________________________________________
(111) M 2019 30736 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 95213 A
(220) 28 11 2017
(732) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი
ოფის No.1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
__________________________________________
(111) M 2019 30737 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 95214 A
(220) 28 11 2017
(732) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი
ოფის No.1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
__________________________________________
(111) M 2019 30738 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029

(260) AM 2017 95216 A
(220) 28 11 2017
(732) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი
ოფის No.1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
__________________________________________
(111) M 2019 30739 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 95217 A
(220) 28 11 2017
(732) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი
ოფის No.1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
__________________________________________
(111) M 2019 30740 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 95218 A
(220) 28 11 2017
(732) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი
ოფის No.1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
__________________________________________
(111) M 2019 30741 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 95219 A
(220) 28 11 2017
(732) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი
ოფის No.1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
__________________________________________
(111) M 2019 30742 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 95220 A
(220) 28 11 2017
(732) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი
ოფის No.1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
__________________________________________
(111) M 2019 30743 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 95221 A
(220) 28 11 2017
(732) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი
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ოფის No.1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
__________________________________________
(111) M 2019 30744 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 95396 A
(220) 06 12 2017
(732) ვლადიმერ საანიშვილი
ი.აბაშიძის ქ. 31, ბ.19, 0179, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30745 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 95405 A
(220) 06 12 2017
(732) ელემენტოს ტრეიდ ლიმიტედ
ავლონოს, 1 მარია ჰაუს, ნიქოზია, 1075,
კვიპროსი
__________________________________________
(111) M 2019 30746 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 95560 A
(220) 19 12 2017
(732) ჰანკუკ ტაია კო., ლტდ.
133, ტეჰერან-რო (იოკსამ-დონგ),
კანგნამ-გუ, სეული, კორეის რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2019 30747 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2017 95599 A
(220) 21 12 2017
(732) სს `თიბისი ლიზინგი~
ილია ჭავჭავაძის გამზ.80, ვაკესაბურთალოს რაიონი, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30748 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2018 95758 A
(220) 04 01 2018
(732) ნსარ ჯენერალ ტრეიდინგ ლლს
ს/ყ 171611, დუბაი, არაბთა
გაერთიანებული საამიროები
__________________________________________
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(111) M 2019 30749 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2018 96154 A
(220) 29 01 2018
(732) მაინდშეარ მედია უკ ლიმიტიდ
სენტრალ სტ ჯაილზი, 1 სტ ჯაილზ ჰაი
სტრიტი, ლონდონი WC2H 8AR,
გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________
(111) M 2019 30750 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2018 96155 A
(220) 29 01 2018
(732) ვეივმეიქერ გლობალ ლიმიტიდ
18 სი კონტეინერს, აპერ გრაუნდი,
ლონდონი SE1 9ET, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 2019 30751 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2018 96162 A
(220) 30 01 2018
(732) კანსაი პეინტ კო., ლტდ.
33-1, კანზაკი-ჩო, ამაგასაკი-ში, ჰიოგო,
661-8555, იაპონია
__________________________________________
(111) M 2019 30752 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2018 96177 A
(220) 01 02 2018
(732) სვის ფარმა ინტერნაციონალ აგ
ვალდმანშტრასე 8, ციურიხი, 8001,
შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2019 30753 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2018 96236 A
(220) 05 02 2018
(732) სტრაიპ ინკ.
185 ბერი სტრიტი. სვიტი 550, სანფრანცისკო, კალიფორნია 94107, აშშ
__________________________________________
(111) M 2019 30754 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2018 96299 A
(220) 09 02 2018
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(732) მერკ შარპ & დომე კორპ.
უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,
ნიუ-ჯერზი 08889, აშშ
__________________________________________
(111) M 2019 30755 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2018 96304 A
(220) 09 02 2018
(732) შპს `ბერლინი 1972~
დიღმის მასივი, V კვარ. კორ. 12, ბ. 45,
0159, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30756 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2018 96307 A
(220) 12 02 2018
(732) გელა მიქაძე
ლალიონის შესახვ.5, 0101, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30757 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2018 96313 A
(220) 13 02 2018
(732) შპს. „გლორია LLC GLORIA“
გორგასლის ქ. 3, 0105, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30758 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2018 96332 A
(220) 14 02 2018
(732) ე. ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი
ჩესტნატ რან პლაზა, 974 სენტერ
როუდი, უილმინგტონი, დელავერის
შტატი 19805, აშშ
__________________________________________
(111) M 2019 30759 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2018 96333 A
(220) 14 02 2018
(732) ე. ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი
ჩესტნატ რან პლაზა, 974 სენტერ
როუდი, უილმინგტონი, დელავერის
შტატი 19805, აშშ
__________________________________________

(111) M 2019 30760 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2018 96531 A
(220) 23 02 2018
(732) სეიკო ჰოლდინგზ კაბუშიკი კაიშა
(მოვაჭრე, როგორც სეიკო ჰოლდინგზ
კორპორეიშენ)
5-11, გინზა 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
__________________________________________
(111) M 2019 30761 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2018 96542 A
(220) 26 02 2018
(732) ა(ა) იპ ცოდნის ფონდი
დავით აღმაშენებლის ხეივანი 240, 0159,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30762 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2018 96543 A
(220) 26 02 2018
(732) ა(ა) იპ ცოდნის ფონდი
დავით აღმაშენებლის ხეივანი 240, 0159,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30763 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2018 96544 A
(220) 26 02 2018
(732) შპს `მილანო~
გლდანის VIII მ/რ კორ. N12, ბ. 56, 0139,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30764 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2018 96561 A
(220) 27 02 2018
(732) ე. ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი
ჩესტნატ რან პლაზა, 974 სენტერ
როუდი, უილმინგტონი, დელავერის
შტატი 19805, აშშ
__________________________________________
(111) M 2019 30765 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(260) AM 2018 96649 A
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(220) 05 03 2018
(732) შპს `დეამედი~
ყიფშიძის ქა.4, ბ.49, 0162, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30774 R
(151) 05 02 2019
(181) 05 02 2029
(260) AM 2016 90032 A
(220) 20 12 2016
(732) შპს `ევროფარმა ჯორჯია~
მაჩაბელის ქ. 5, 0114, თბილისი
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30775 R
(151) 05 02 2019
(181) 05 02 2029
(260) AM 2017 91996 A
(220) 05 05 2017
(732) შპს `ვაზისუბნის მამული~
კ. მარჯანიშვილის ქ.7, ძველი თბილისის
რაიონი, 0102, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30776 R
(151) 05 02 2019
(181) 05 02 2029
(260) AM 2017 92762 A
(220) 13 06 2017
(732) ინგა გავვა
ვ. ბოჭორიშვილის ქ. 37ბ, 0171, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30777 R
(151) 05 02 2019
(181) 05 02 2029
(260) AM 2017 92851 A
(220) 20 06 2017
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო
ბლდგ., მე-3 სართ. პანამა, პანამის
რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2019 30778 R
(151) 05 02 2019
(181) 05 02 2029
(260) AM 2017 93588 A
(220) 01 08 2017
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო
ბლდგ., მე-3 სართ. პანამა, პანამის
რესპუბლიკა
__________________________________________
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(111) M 2019 30779 R
(151) 05 02 2019
(181) 05 02 2029
(260) AM 2017 94360 A
(220) 29 09 2017
(732) ჯაზირა ეირვეიზ კომპანი ქეი.ეს.სი
ინტერნეშნლ ეირპორტ, ბლოკ (1), პლოტ
(800010), ქუვეითი
__________________________________________
(111) M 2019 30780 R
(151) 05 02 2019
(181) 05 02 2029
(260) AM 2017 94361 A
(220) 29 09 2017
(732) ჯაზირა ეირვეიზ კომპანი ქეი.ეს.სი
ინტერნეშნლ ეირპორტ, ბლოკ (1), პლოტ
(800010), ქუვეითი
__________________________________________
(111) M 2019 30781 R
(151) 05 02 2019
(181) 05 02 2029
(260) AM 2017 94399 A
(220) 02 10 2017
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო
ბლდგ., მე-3 სართ. პანამა, პანამის
რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2019 30782 R
(151) 05 02 2019
(181) 05 02 2029
(260) AM 2017 94400 A
(220) 02 10 2017
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო
ბლდგ., მე-3 სართ. პანამა, პანამის
რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2019 30783 R
(151) 05 02 2019
(181) 05 02 2029
(260) AM 2017 94891 A
(220) 02 11 2017
(732) შპს `ჰერიტიჯ ვაინს ჯორჯია~
სოფ. დიღომი, დავით აღმაშენებლის ქ. 2,
ჩიხი 5, 0159, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30784 R
(151) 05 02 2019
(181) 05 02 2029
(260) AM 2017 95429 A
(220) 08 12 2017

#3 2019 02 11

sasaqonlo niSnebi
(732) სოფიო ჯინჭარაძე
ნუცუბიძის II პლატო, II კვარტ., კორპ. 1,
ბ.28, 0183, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30785 R
(151) 05 02 2019
(181) 05 02 2029
(260) AM 2017 95505 A
(220) 12 12 2017
(732) ეფჯიიქს ინტერნეშნლ ინკ.
500 ჯორჯ ვაშინგტონ ჰაივეი,
სმიტფილდ, როდ-აილენდ 02917, აშშ
__________________________________________
(111) M 2019 30786 R
(151) 05 02 2019
(181) 05 02 2029
(260) AM 2017 95530 A
(220) 15 12 2017
(732) სოფიო ჯინჭარაძე
ნუცუბიძის II მკრ. 2 კვარტ. კორპ. 1,
ბ. 28, თბილისი, 0183, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30787 R
(151) 05 02 2019
(181) 05 02 2029
(260) AM 2018 95830 A
(220) 05 01 2018
(732) ალ - საფეჰ რესტორანტ
ზე ჰაშიმიტ კინგდომ ოფ ჯორდან, ამმან,
ჯორდან ტელევიჟნ იმპლოიი’ზ ჰაუსინგ,
იასმინ ერია, კუაიდერ ხრაისატ სტრ.,
ბლდგ. 25, პ.ო. ბოქს 568 ამანი 11941,
იორდანია
__________________________________________

(111) M 2019 30790 R
(151) 05 02 2019
(181) 05 02 2029
(260) AM 2018 96559 A
(220) 26 02 2018
(732) პრაის კოსტკო ინტერნეიშნელ, ინკ
999 ლეიკ დრაივ ისაქუა, ვაშინგტონი,
98027, აშშ
__________________________________________
(111) M 2019 30791 R
(151) 05 02 2019
(181) 05 02 2029
(260) AM 2018 97088 A
(220) 29 03 2018
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30792 R
(151) 05 02 2019
(181) 05 02 2029
(260) AM 2018 97089 A
(220) 29 03 2018
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________

(111) M 2019 30788 R
(151) 05 02 2019
(181) 05 02 2029
(260) AM 2018 96226 A
(220) 05 02 2018
(732) შპს `გოლდ პაკი~
საბურთალოს ქ. 45, სად. 2 სხვენი,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 30789 R
(151) 05 02 2019
(181) 05 02 2029
(260) AM 2018 96229 A
(220) 05 02 2018
(732) შპს `ელექსირი~
სოფ. შრომა, ნაკრძალის ქ.63,
ლაგოდეხის რაიონი, საქართველო
__________________________________________
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`

daCqarebuli proceduriT registrirebuli
sasaqonlo niSnebi

registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis
saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.

(111) M 2019 30766 R
(151) 25 01 2019
(181) 25 01 2029
(210) AM 101225
(220) 11 01 2019
(732) ჯულიეტა ალახიაროვა
სოფ. სართიჭალა, გარდაბანი,
საქართველო
(540)

(531) 12.03.11; 27.03.15
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
__________________________________________

ალბარტოსი
ALBATROS

(591) შავ-თეთრი
(511)
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
__________________________________________
(111) M 2019 30767 R
(151) 28 01 2019
(181) 28 01 2029
(210) AM 101222
(220) 11 01 2019
(732) ჯულიეტა ალახიაროვა
სოფ. სართიჭალა, გარდაბანი,
საქართველო
(540)

BARREL
ბარრელ

(591) შავ-თეთრი
(511)
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
__________________________________________
(111) M 2019 30768 R
(151) 28 01 2019
(181) 28 01 2029
(210) AM 101227
(220) 11 01 2019
(732) შპს `დიალუქსი~
შავშეთის ქ. 24, ბათუმი, საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
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(111) M 2019 30769 R
(151) 28 01 2019
(181) 28 01 2029
(210) AM 100870
(220) 24 12 2018
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100 დელავერი, უილმინგტონი, 19808-1674, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.01.05; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.24
(511)
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და
დამუშავებული თამბაქო; ჩიბუხის თამბაქო;
თამბაქოს ნაწარმი; თამბაქოს შემცვლელები
(არასამედიცინო მიზნებისათვის); სიგარები,
სიგარილები; სანთებლები; ასანთი; მწეველთა
საკუთნო; სიგარეტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის ჰილზები, სიგარეტის ფილტრები, ჯიბის მოწყობილობა სიგარეტის და
პაპიროსის დახვევისათვის; ქაღალდის ჰილზებში თამბაქოს დამტენი ხელის მოწყობილობა; ელექტრონული სიგარეტი; სითხეები
ელექტრონული სიგარეტისათვის; გახურებისთვის განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმი.
__________________________________________
(111) M 2019 30770 R
(151) 30 01 2019
(181) 30 01 2029
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(210) AM 100868
(220) 24 12 2018
(732) სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის
კორპორაცია“
კახეთის გზატ. 21, 0190, თბილისი,
საქართველო
(740) ელენე კალანდაძე
(540)

(591) ლურჯი, ცისფერი, ღია ცისფერი, ღია
ლურჯი, მუქი მელნისფერი, თეთრი
(531) 01.01.02; 01.01.10; 26.04.07; 26.04.09;
27.05.01; 28.19; 29.01.12
(526) საქართველო
(511)
4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები (კონსისტენტური); საზეთი მასალა; მტვრის შთამნთქმელი, დამტენიანებელი და შემკვრელი შედგენილობები, საწვავი (მათ შორის, ძრავის
ბენზინი) და გამანათებელი ნივთიერებები; პატრუქები და სანთლები განათებისათვის, ნავთობი, ნედლეული ან გადამამუშავებელი ბუნებრივი გაზი.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის
დამუშავება და სრულყოფა, ნავთობის და გაზის საბადოების ძიება, ნავთობის და გაზის
საბადოების დაზვერვა, ნავთობის და გაზის
საბადოების შესწავლა ექსპლუატაციის მიზნით.
__________________________________________
(111) M 2019 30771 R
(151) 04 02 2019
(181) 04 02 2029
(210) AM 101242
(220) 17 01 2019
(732) ა(ა)იპ საქართველოს ბიზნესის
ინსტიტუტი
გლდანი, V მ/რ., კორ. 13, ბ. 6, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) ლურჯი, მწვანე, თეთრი, ნაცრისფერი
(531) 03.04.01; 03.04.02; 03.04.11; 06.19.09;
06.19.11; 26.04.01; 26.04.03; 26.04.07;
26.04.15; 29.01.14
(511)
29 – რძე და რძის პროდუქტები.
__________________________________________
(111) M 2019 30772 R
(151) 04 02 2019
(181) 04 02 2029
(210) AM 101385
(220) 29 01 2019
(732) შპს `პეტროგლიფ~
ალტაის რ-ნი, სოფ. ალტაისკოე,
ლესოზავოდსკის შეს. II, 659653,
რუსეთის ფედერაცია
(740) ირაკლი გვილია
(540)

PETROGLYPH

(591) შავ-თეთრი
(511)
32 – სასმელი წყალი; სუფრის წყალი; ზელტერის წყალი; სოდიანი წყალი; წყალი (სასმელი); გაზიანი წყალი; მინერალური წყალი
(სასმელი); ზელტერის წყალი; კოქტეილები
უალკოჰოლო; ლიმონათები; უალკოჰოლო სასმელები; იზოტონიკური სასმელები; თაფლზე
დამზადებული უალკოჰოლო სასმელები; ბრინჯზე დამზადებული უალკოჰოლო სასმელები
(რძის შემცვლელის გარდა); სოიოზე დამზადებული უალკოჰოლო სასმელები (რძის შემცვლელის გარდა); ალოე ვერას სასმელები;
პროტეინით გამდიდრებული უალკოჰოლო
სპორტული სასმელები; გამაგრილებელი
უალკოჰოლო სასმელები; ყავის გემოს მქონე
უალკოჰოლო სასმელები; ჩაის გემოს მქონე
უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები
და ხილის წვენები; მადის აღმძვრელი უალკოჰოლო სასმელები.
__________________________________________
(111) M 2019 30773 R
(151) 05 02 2019
(181) 05 02 2029
(210) AM 100867
(220) 24 12 2018
(732) დიაჯეო აირლენდ
სტ. ჯეიმს’ს გეიტი, დუბლინი 8,
ირლანდია
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

HARP

(591) შავ-თეთრი
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(511)
32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები; უალკოჰოლო აპერიტივები; ქერის ღვინო
(ლუდი); ლითიუმის წყალი; სელცერის წყალი; სოდიანი წყალი; წყალი (სასმელები); გაზიანი წყალი; მინერალური წყლები (სასმელები); მაგიდის წყლები; ბურახი (უალკოჰოლო
სასმელი); უალკოჰოლო კოქტეილები; კოქტეილები ლუდის საფუძველზე; ლიმონათი; მინერალური და გაზიანი წყლები და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; უალკოჰოლო სასმელები;
იზოტონური სასმელები; უალკოჰოლო სასმელები თაფლის საფუძველზე; სასმელები ბრინჯის საფუძველზე, რძის შემცვლელების გარდა; სასმელები სოიოს საფუძველზე, გარდა
რძის შემცვლელებისა; უალკოჰოლო სასმელები ალოე ვერას საფუძველზე; შრატზე დამზადებული სასმელები; ცილით გამდიდრებული სპორტული სასმელები; გამაგრილებელი
სასმელები; უალკოჰოლო გამაგრილებელი
სასმელები; უალკოჰოლო სასმელები ყავის
გემოთი; უალკოჰოლო სასმელები ჩაის გემოთი; ხილის უალკოჰოლო სასმელები; ენერგეტიკული სასმელები; უალკოჰოლო ხილის ნექტარი; ორშადი; ლუდი; კოჭას ლუდი; ალაოს
ლუდი; გაზიანი სასმელების დასამზადებელი
შემადგენლობები; სასაპარილა (უალკოჰოლო
სასმელი); ლიმონათის ვაჟინები; სასმელების
ვაჟინები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები; სმუზი (ხილის
ან ბოსტნეულის საფუძველზე დამზადებული
სასმელები); პომიდვრის წვენი (სასმელი);
უალკოჰოლო ვაშლის წვენი; ბოსტნეულის
წვენები (სასმელები); ხილის წვენები; კომპოზიციები გაზიანი წყლის წარმოებისათვის;
ლიქიორის წარმოებისათვის განკუთვნილი
შემადგენლობები; ყურძნის ტკბილი წვენი;
არაფერმენტული ყურძნის ტკბილი წვენი; ლუდის ტკბილი წვენი; ალაოს ტკბილი წვენი;
გაზიანი სასმელების დასამზადებელი ტაბლეტები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები;
შარბათი (სასმელი); ხილის ექსტრაქტები
არაალკოჰოლური; ლუდის დასამზადებელი
სვიის ექსტრაქტები; სასმელების დასამზადებელი ესენციები.
__________________________________________

(740) ამზა კაკაურიძე
(540)

(591) თეთრი, მწვანე, შავი, წითელი
(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.13
(511)
37 – სატელეკომუნიკაციო, კომპიუტერული
სისტემებისა და ქსელების დაყენება, ტექნიკური მომსახურება და რემონტი.
42 – სატელეკომუნიკაციო, კომპიუტერული
სისტემებისა და ქსელების პროექტირება; კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და გაუმჯობესება.
__________________________________________

(111) M 2019 30793 R
(151) 06 02 2019
(181) 06 02 2029
(210) AM 100873
(220) 24 12 2018
(732) შპს `გრინ სისტემს~
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 75, კორპ. 10, ბ. 46,
ვაკის რაიონი, თბილისი, საქართველო
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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 2019 91204 A*
(800) 1333562
(151) 2016 11 29
(891) 2016 11 29
(731) LA PERLA GLOBAL MANAGEMENT
(UK) LIMITED
39 St. James's Street, London SW1A 1JD,
United Kingdom
(540)

La Mia Perla
(511)
3 – Perfumery, fragrances, cosmetics, make-up, nonmedicated skin care preparations, bath and shower
gels, soaps, body creams, body lotions, body oils,
bronzing oils, body sprays, body washes, deodorants, antiperspirant deodorants, shampoos, conditioners; essential oils; hair lotions; eye shadows, eye
powders, eye creams, mascaras, eye liners, eye pencils, eyebrow pencils, foundations, concealers, powders, pressed powders, loose powders, blushers,
bronzers; nail varnish, nail polish; highlighters, face
glitter, lip sticks, lip glosses, lip liners, lip balms;
eau-de-cologne, toilet water; essential oils; massage
oils, aromatherapy oils; pre-shave and aftershave
preparations; shaving creams; depilatories; toiletries;
non-medicated toilet preparations; skincare products;
facecare products; haircare products; nailcare products; handcare products; moisturisers, toners, cleansers, make-up removers, face masks, face packs; preparations, creams and lotions for the hair, face and
skin; serums, hair conditioning masks, hair sprays,
hair gels, hair mousses; preparations, creams, lotions, sprays and mousses for tanning and/or for protection against the sun; after-sun lotions, creams and
sprays; cotton wool; talcum powder; pot-pourri; joss
sticks; bath salts; dentifrices, toothpaste, mouthwash; false eyelashes, false nails; tissues impregnated with cosmetic lotions; teeth whitening preparations.
__________________________________________
(260) AM 2019 92522 A*
(800) 1345617
(151) 2016 11 23
(891) 2016 11 23
(731) LA PERLA GLOBAL MANAGEMENT
(UK) LIMITED
39 St. James's Street LONDON SW1A IJD,
United Kingdom

(540)

LA PERLA
(591) Black and white
(511)
3 – Perfumery; soaps; essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; cosmetics; eye makeup, eye shadows, eye powders, eye creams, mascaras, eye liners, eye pencils, eyebrow pencils, face make-up,
foundations, concealers, powders, pressed powders,
loose powders, blushers, bronzers; nail varnish, nail
polish; highlighters, face glitter, make-up for lips,
lipsticks, lip glosses, lip liners, lip balms; eau-de-cologne, toilet water; essential oils; massage oils, aromatherapy oils; pre-shave and aftershave preparations; shaving creams; depilatories; deodorants; antiperspirants; toiletries; non-medicated toilet preparations; skincare products; facecare products; haircare
products; nailcare products; handcare products; moisturisers, toners, cleansers, make-up removers, face masks, face packs; preparations, creams and lotions for the hair, face and skin; hair lotions; shampoos, conditioners, serums, hair conditioning masks,
hair sprays, hair gels, hair mousses; preparations,
creams, lotions, sprays and mousses for tanning
and/or for protection against the sun; after-sun lotions, creams and sprays; cotton wool; talcum powder; pot-pourri; joss sticks; bath salts; dentifrices,
toothpaste, mouthwash; false eyelashes, false nails;
tissues impregnated with cosmetic lotions; teeth
whitening preparations.
__________________________________________
(260) AM 2019 93304 A
(800) 1353353
(151) 2017 05 16
(891) 2017 05 16
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, Belgium
(540)

KAVESTEL
(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
__________________________________________
(260) AM 2019 93826 A*
(800) 1360164
(151) 2017 05 04
(891) 2017 05 04
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(731) CHANEL SARL
Quai du Général-Guisan 24, CH-1204 Genève
(CH), Switzerland
(540)

CHANEL
(591) Black, white
(511)
9 – Optical apparatus and instruments; sunglasses,
spectacles, binoculars; cases and cords for sunglasses, spectacles and binoculars; frames and lenses
for spectacles and for sunglasses; shells, cases, covers and carrying bags for mobile telephones, apparatus and for telecommunication instruments; shells,
cases, covers and carrying bags for tablet computers
and for computer apparatus and instruments; shells,
cases, covers and carrying bags for electronic apparatus; cards for mobile telephones; electronic publications relating to fashion or beauty; magnetically
coded credit cards, debit cards, loyalty cards; mechanism for coin-operated apparatus for dispensing perfumes and cosmetics; mouse pads; compact discs,
CD-ROMs, DVDs and Blu-ray disks; USB flash drives; decorative magnets; graphic elements and
downloadable ringtones for mobile telephones; accessories for mobile telephones, tablet computers
and for portable computers; selfie sticks; personal
digital assistants; software; software applications for
personal computers, portable computers, mobile telephones and for tablet computers; battery chargers;
chargers for mobile telephones and for telecommunication apparatus and instruments; chargers for computer apparatus and instruments; chargers for electronic apparatus; luminous or mechanical signs; luminous or mechanical signals.
14 – Watches; watch straps; movements for timepieces; chronometers; dials [timepieces]; watch chains,
watch glasses; cases and presentation cases for timepieces; unwrought or semi-wrought precious metals;
cases and boxes for jewelry; jewelry, jewelry articles, bracelets, broaches, chains, charms [jewelry],
cloisonne jewelry, earrings; hat ornaments [jewelry],
pins [jewelry], medals, necklaces, rings; tie pins, ornamental pins, paste jewelry, boxes of precious metal; jewelry cases [caskets]; key rings.
18 – Leather and imitations of leather; animal skins;
trunks, carrying cases, suitcases and traveling sets
[leatherware]; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery; wallets; purses
(coin purses); garment bags for travel; bags; card
holders; business card cases; music cases; vanity cases, not fitted; briefcases; handbags, backpacks,
wheeled bags; bags for climbers and campers, travel
bags, beach bags, school bags; collars or clothing for
animals; shopping bags; bags or small bags (envelopes, pouches) of leather for packaging; key cases; attaché cases; luggage tags of leather; hat boxes of
leather; leather laces.
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25 – Clothing, footwear, headgear; shirts; clothing of
leather or imitation of leather; belts (clothing); furs
(clothing); gloves (clothing); scarves; shawls; neckties; hosiery; socks; bedroom slippers; stockings;
tights; beach, ski or sports footwear; underwear; sleep masks; uniforms; money belts [clothing].
__________________________________________
(260) AM 2019 94383 A*
(800) 1366143
(151) 2017 01 04
(891) 2017 01 04
(731) WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA
Strandveien 20 N-1366 Lysaker, Norway
(540)

WILHELMSEN
(591) Black and white
(511)
35 – Business management; business administration;
accounting services; cost reporting; cost analysis; inventory management services; sourcing and buying
services (business and/or office functions); marketing services; dealing with shipping formalities related to customs, port, passport and health services;
market research services; import agency and export
agency services; arranging and co-ordinating (business and/ or office functions) of provision of goods,
supplies and fuel and support services for vessel
owners, charterers or cargo owners; arranging and
supply (business and/or office functions) of marine,
maritime and industrial spare parts and machinery
for vessel owners, charterers or cargo owners; employment agency services for the provision of crew
and staff for vessel owners, charterers or cargo owners, manning services; retail and wholesale services
relating to chemicals and gases used in industry and
science, chemicals and gases for use in marine
and/or maritime industry, chemicals for use in operation and maintenance of ships and boats, industrial
gases and refrigerants, cleaning and de-greasing chemicals, chemicals for treating water, and chemicals
for treating oils and gases; retail and wholesale services relating to inert gases, unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics, fire extinguishing compositions, fire extinguishing gases, fire extinguishing
foams, fire extinguishing powders, fire extinguishing
liquids, fireproofing and flame resistant preparations, chemical spill solutions, surface-active chemical agents, chemical products for industrial removal
of corrosion and contamination, preparations to break down and decompose oil, chemical products for
marine and industrial treatment of bunker oil and
heavy fuel oil, tempering and soldering preparations,
welding preparations, chemical substances for preserving foodstuffs, tanning substances, and adhesives used in industry; retail and wholesale services
relating to paints, varnishes and lacquers, and preservatives against corrosion and rust and against deterioration of wood; retail and wholesale services re-

#3 2019 02 11

sasaqonlo niSnebi

lating to bleaching preparations and other substances
for laundry use, and cleaning, polishing, scouring,
degree sing and/or abrasive preparations; retail and
wholesale services relating to paint and rust removing preparations, and industrial abrasives; retail and
wholesale services relating to soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, and dentifrices,
retail and wholesale services relating to polishing
paper, abrasive paper, and grinding paper, retail and
wholesale services relating to common metals and
their alloys, metal building materials, transportable
buildings of metal, ironmongery, small items of metal hardware, pipes and tubes of metal, and goods of
common metal not included in other classes, and
their parts and fittings; retail and wholesale services
relating to gas containers, gas cylinders, and their
parts and fittings; retail and wholesale services relating to consumables for welding, welding rods, welding wires, and welding metals; retail and wholesale
services relating to parts and fittings for refrigerating
apparatus and refrigerators; retail and wholesale services relating to ores; retail and wholesale services
relating to ropes and cables of metal or predominantly made of metal, wire rope, wire rope slings, load
handling straps, and rope thimbles of metal; retail
and wholesale services relating to machines for use
on or in ships and/or offshore-installations, machines
for use in marine and/or maritime activities, machine
tools, electric welding machines and apparatus, gas
welding machines and apparatus, compressors, and
compressors for refrigerators and refrigerating
plants; retail and wholesale services relating to
equipment, apparatus and machines for the treatment
and preparation of surfaces, equipment, apparatus
and machines for sandblasting, equipment, apparatus
and machines for grinding, equipment, apparatus and
machines for the application of paint and coatings to
surfaces, paint spraying equipment and apparatus,
high pressure washing equipment and apparatus, air
tools, air compressors, motors and engines (except
for land vehicles), machine coupling and transmission components (except for land vehicles), pumps
and pump systems and pump installations, pumps
and pump systems and pump installations for dosing
and circulation of chemicals and liquids, fuel pumps,
generating machines for inert gasses, generators,
valves, pressure valves, vacuum valves, closing valves, non-return valves, and pressure regulators, and
their parts and fittings, retail and wholesale services
relating to hand tools and implements (hand-operated), non-electric welding apparatus and welding
tools, fire and escape related hand tools, and their
parts and fittings; retail and wholesale services relating to scientific, nautical, surveying, photographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments, and their parts and fittings; retail and
wholesale services relating to apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accu-

mulating, regulating or controlling electricity, and
their parts and fittings; retail and wholesale services
relating to apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound, images and data, and their
parts and fittings; retail and wholesale services
relating to software; retail and wholesale services relating to fire-extinguishing apparatus and installations, fire suppression apparatus, systems and installations, fire prevention apparatus, systems and installations, firefighting apparatus, systems and installations, safety apparatus, installations and equipment
breathing apparatus, detection and alarm apparatus,
systems and installations, lifesaving equipment, life
rafts and buoys, protective clothing, electric arc welding apparatus, electrical installation materials, electrical and electronic apparatuses and installations,
and electrical and electronic automation apparatuses
and installations, and their parts and fittings; retail
and wholesale services relating to apparatuses, systems and installations for monitoring, controlling,
detecting, alerting and alarming, and their parts and
fittings; retail and wholesale services relating to programmable logic controllers/controllers (PLC), and
their parts and fittings; retail and wholesale services
relating to gas and oxygen analyzers, dewpoint analyzers, temperature sensors, pressure sensors, and
flow rate sensors, and their parts and fittings; retail
and wholesale services relating to medical apparatus
and instruments, respirators and masks for artificial
respiration, resuscitation apparatus, and stretchers,
and their parts and fittings; retail and wholesale
services relating to apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, cooling, refrigerating,
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, and their parts and fittings; retail and wholesale services relating to air conditioning and ventilation installations, provision stores (cooled), and
freezer/ chiller compartments, stores and plants, and
their parts and fittings; retail and wholesale services
relating to burners, fuel burners, flue gas driers, thermostatic valves, and flushometer valves, and their
parts and fittings; retail and wholesale services relating to vehicles, apparatus for locomotion by land,
air or water, and their parts and fittings; retail and
wholesale services relating to rubber, gutta-percha,
gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; retail and
wholesale services relating to plastics in extruded
form for use in manufacture; retail and wholesale
services relating to packing, stopping and insulating
materials, jointing materials and gaskets; retail and
wholesale services relating to flexible pipes, not of
metal, flexible hoses and tubes, not of metal, rubber
and plastic tubes for air conditioning plants, rubber
and plastic tubes for paint spraying, rubber and plastic tubes for high pressure washing and cleaning, and
watering tubes; retail and wholesale services relating
to hose couplings, not of metal, pipe connections,
not of metal, hose fittings, not of metal, couplings
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and armatures for fire hoses, not of metal, screens
for fire protection, padding and stuffing materials of
rubber or plastics, floating barriers against pollution
and contamination, stoppers of rubber or plastics,
plastic soldering threads, insulating paint, sockets
and collars for tubes, not of metal, hoses of textile,
valves of rubber, packers and gaskets, floating booms for the containment of pollutants, oil absorbent
pads, sacks and cloths for containing and cleanup of
oil spills, plastic fibers (not for textile use), and parts
and fittings for all the aforementioned goods; retail
and wholesale services relating to ropes, rope slings,
rope ladders cables, cords, cordage, string, twine,
anchoring ropes, mooring ropes, ropes for towing,
sheets and halyards (ropes) for sailboats, ropes for
hunting, ropes for fishing and fish farming, arborists
ropes and slings, fishing nets, net pens for fish farming, nets and slings for load handling, all the aforementioned goods not being made of metal or predominantly being made of other materials than metal;
retail and wholesale services relating to sails for
yachts; retail and wholesale services relating to textile fibres, textile fibres for repairing and reinforcement of surfboards, skateboards, helmets and skis,
and plastic fibres for textile use; information and
consultancy rotated to all the aforementioned services.
37 – Construction (building), installation, inspection,
maintenance and repair services; services of shipbuilding; inspection, maintenance, repair, destruction
and recycling of sea and ocean going rigs, vessels,
and platforms, inspection of ship building and ship
building projects; installation, inspection, maintenance and repair of fire-fighting and rescue and safety apparatus and systems; nstallation, inspection,
maintenance and repair of refrigerating, heating, ventilating and air conditioning apparatus and systems;
installation, inspection, inspection, maintenance and
repair of electrical installations and systems, including electro automation installations and systems;
installation, inspection, maintenance and repair of
gas distribution apparatus and systems; installation,
inspection, maintenance and repair of central welding and gas and inert gas installations; refilling and
testing of gas containers; cleaning and repair of boilers; painting services; building, installation, maintenance and repair of machines, under water repair;
rental of welding machines and equipment; rental of
gas cylinders and containers; rental of air compressors; rental of machines, systems and equipment for
building, maintenance and repair purposes; rental of
cleaning machines and equipment; rental of waste
treatment machines and equipment information and
consultancy related to all the aforementioned services.
39 – Logistics, transport and freight services; shipping services; ship brokerage, bunker brokerage,
transport brokerage; transport reservation; freight
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forwarding; freighting; arranging and managing
transportation of cargo and/or containers to and from
ports on behalf of vessel owners, charterers or cargo
owners; container handling; dispatch of goods; delivery of goods; warehousing; packaging and storage
of goods; inspection of vehicles, ships and/or goods
before transport; carriage of goods or cargo; cargo
handling services; logistics services for vessel owners, charterers or cargo owners; provisioning of
ships; crew and passenger logistics; arranging of travels; packaging and packing of goods for dispatch;
load handling; services in connection with marine
towing, unloading and loading, and operating harbours and docks; rental of means of transport including boats and ships; rental of containers; rental of
warehouse space; travel arrangement services; services for ship clearance with customs, harbour, immigration and health authorities; delivery and transport
brokerage of goods; arranging shore excursions;
supervision of port and terminal operations; harboring services for ships and boats; distribution services; information and consultancy related to all the
aforementioned services.
__________________________________________
(260) AM 2019 95418 A*
(800) 1377316
(151) 2017 09 18
(891) 2017 09 18
(731) QINGDAO DOUBLESTAR TIRE
INDUSTRIAL CO., LTD
No.66 of Gangxing Avenue, Boli Town, Huangdao
District, Qingdao City Shandong Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.01.12
(511)
12 – Inner tubes for pneumatic tires [tyres]; casings
for pneumatic tires [tyres]; spikes for tires [tyres];
pneumatic tires [tyres]; tires, solid, for vehicle wheels; automobile tires [tyres]; vehicle wheel tires
[tyres]; patches (adhesive rubber -) for repairing inner tubes; inner tubes for bicycles, cycles; repair outfits for inner tubes.
__________________________________________
(260) AM 2019 96188 A
(800) 1385701
(151) 2017 06 23
(891) 2017 06 23
(731) AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
"BI-END-BI (B&B)"
Highway Ryazanovskoe, 1, Podolsk City,
RU-142111 The Moscow region, Russian
Federation
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(540)

(591) White, brown, ocher
(531) 03.04.02; 19.03.24; 28.05; 29.01.13
(511)
30 – Confectionery, namely, caramels [candy], sweetmeats [candy], liquorice [confectionery], peppermint sweets.
__________________________________________
(260) AM 2019 96276 A
(800) 995257
(151) 2009 02 10
(891) 2017 11 23
(731) BEIERSDORF AG
Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany
(540)

AQUAporin ACTIVE
(591) Black, white
(511)
3 – Preparations for body and beauty-care.
5 – Medicated and dermatological preparations for
cosmetic purposes.
__________________________________________
(260) AM 2019 96491 A
(800) 1331148
(151) 2016 02 10
(891) 2018 01 23
(731) ARTSANA S.P.A.
Via Saldarini Catelli, 1, I-22070 Grandate
(CO), Italy
(540)

(591) Black, white
(531) 26.04.04; 26.04.06; 26.04.24; 27.05.17;
27.05.24
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; polishing preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices;

eau de cologne; lavender water; perfume water; ammonia [volatile alkali] [detergent]; aloe vera preparations for cosmetic purposes; amber [perfume]; starch
glaze for laundry purposes; fabric softeners for laundry use; aromatics [essential oils]; flavourings for
beverages [essential oils]; cake flavourings [essential
oils]; astringents for cosmetic purposes; non-medicated lotions; bath foam; flower perfumes (bases for -);
cotton sticks for cosmetic purposes; javelle water;
laundry wax; parquet floor wax; laundry blue; colorants for toilet purposes; cosmetics; creams (cosmetic -); barrier creams; polishing creams; skin whitening creams; washing soda, for cleaning; deodorants
for human use (perfumery); detergents other than for
use in manufacturing operations and for medical
purposes; heliotropine; badian essence; mint essence
[essential oil]; oil of turpentine for degreasing; bergamot oil; ethereal essences; extracts of flowers [perfumes]; massage gels other than for medical purposes; dental bleaching gels; geraniol; cleaning chalk;
greases for cosmetic purposes; incense; ionone [perfumery]; almond milk for cosmetic purposes; cleansing milk for toilet purposes; scented wood; hair
lotions; lotions for cosmetic purposes; lip gloss; shoe
wax; cosmetic masks; mint for perfumery; transfers
(decorative -) for cosmetic purposes; musk [perfumery]; cosmetic kits; oils for toilet purposes; massage oils; essential oils; cedarwood (essential oils of -);
lemon [essential oils of- ]; oils for perfumes and
scents; oils for cleaning purposes; oils for cosmetic
purposes; gaultheria oil; jasmine oil; lavender oil;
almond oil; rose oil; cotton wool for cosmetic purposes; polishing stones; smoothing stones; pumice stone; alum stones [astringents]; pomades for cosmetic
purposes; pot-pourri; sun-tanning preparations [cosmetics]; baths (cosmetic preparations for -); douching preparations for personal sanitary or deodorant
purposes [toiletries]; laundry glaze; shining preparations; sun tan lotion; colour-brightening chemicals
for household purposes [laundry]; skincare cosmetics; laundry preparations; antiperspirants [toiletries];
fumigation preparations [perfumes]; laundry bleach;
dental rinses, non medicated; nail care preparations;
cleaning agents for household purposes; toiletries;
smoothing preparations [starching]; laundry soaking
preparations; sachets for perfuming linen; degreasers
other than for use in manufacturing processes; makeup removing preparations; color-removing preparations; perfumery; air fragrancing preparations; starch
for laundry purposes; bath salts, not for medical
purposes; bleaching salts; cloths impregnated with a
detergent for cleaning; almond soap; soap; antiperspirant soap; deodorant soap; disinfectant soap; medicated soap; soaps in liquid form; shampoo; dry
shampoos; destainers; emery; bleaching soda; furbishing preparations; breath freshening sprays; talcum
powder, for toilet use; emery cloth; glass cloth; terpenes [essential oils]; dyes (cosmetic -); beard dyes;
tissues impregnated with cosmetic lotions; anti-bac-
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terial detergents; cotton sticks for cleaning ears; body creams; non-medicated creams, namely non-medicated diaper rash creams; sun creams (cosmetic);
detergents for cloths washing machines; cleansing
milk for cosmetic purposes; skin conditioning creams non for medical use; scented sachets.
5 – Pharmaceutical preparations; sanitary preparations for medical purposes; foods and dietetic substances adapted for medical use; food for babies; food
supplements for humans; plasters, materials for dressings; disinfectants; preparations for destroying vermin; acaricides; fly catching paper; sea water for
medicinal bathing; melissa water for pharmaceutical
purposes; goulard water; mineral waters for medical
purposes; thermal water; nutritional supplements;
dietetic foods adapted for medical purposes; nutrition for infants; starch for dietetic or pharmaceutical
purposes; amino acids for medical purposes; anaesthetics; antiseptics; dressings, medical; menstruation
bandages; absorbent articles for personal hygiene;
sanitary pads; feminine hygiene pads; styptic preparations; oxygen baths; bath preparations for medical
purposes; balms for medical purposes; liquorice for
pharmaceutical purposes; sanitary wear; bandages
for dressings; medicated dressings; dietetic beverages adapted for medical purposes; bicarbonate of
soda for pharmaceutical purposes; medicine cases,
portable, filled; bracelets for medical purposes; lozenges for pharmaceutical purposes; rubber for dental purposes; quinquina for medical purposes; chinoline for medical purposes; belts for sanitary napkins
[towels]; eye-washes; compresses; cachets for pharmaceutical purposes; sterile gauze pads; antiseptic
cotton; aseptic cotton; cotton for medical purposes;
breast-nursing pads; decoctions for pharmaceutical
purposes; deodorants, other than for personal use; air
deodorising preparations; deodorants for clothing
and textiles; depuratives; detergents for medical purposes; digestives for pharmaceutical purposes; disinfectants for hygiene purposes; disinfectants impregnated into tissues; balsamic preparations for medical
purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes;
eucalyptol for pharmaceutical purposes; laxatives;
lacteal flour for babies; flour for pharmaceutical purposes; first-aid boxes, filled; milk ferments for pharmaceutical purposes; ferments for pharmaceutical
purposes; fibre (dietary -); fennel for medical purposes; gauze for dressings; glycerine for medical purposes; plasters; insect repellent incense; medicinal
infusions; insecticides; insect repellent incense; alginate dietary supplements; casein dietary supplements; enzyme dietary supplements; wheat germ
dietary supplements; glucose dietary supplements;
lecithin dietary supplements; yeast dietary supplements; pollen dietary supplements; propolis dietary
supplements; protein dietary supplements; protein
supplements for animals; mineral food supplements;
iodine for pharmaceutical purposes; milk of almonds
for pharmaceutical purposes; malted milk beverages
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for medical purposes; milk sugar for pharmaceutical
purposes; cedar wood for use as an insect repellent;
lotions for pharmaceutical purposes; eyepatches for
medical purposes; bandaging material; haemostatic
pencils; medicines for human purposes; medicines
for dental purposes; mint for pharmaceutical purposes; menthol; moleskin for medical purposes; fly
destroying preparations; pants, absorbent, for incontinents; pants (sanitary -); adhesive bands for medical purposes; medicinal oils; camphor oil for medical purposes; cod liver oil; castor oil for medical
purposes; flaxseed oil dietary supplements; absorbent wadding; wadding for medical purposes; diaper-pants (babies' -); incontinence pads; royal jelly
dietary supplements; royal jelly for pharmaceutical
purposes; parasiticides; jujube, medicated; pomades
for medical purposes; aloe vera preparations for
pharmaceutical purposes; preparations for topical
treatment of insect bites; preparations of trace elments for human use; teething (preparations to facilitate -); bath (therapeutic preparations for the -);
sunburn ointments; biological preparations for medical purposes; chemico-pharmaceutical preparations;
sunburn preparations for pharmaceutical purposes;
burns (preparations for the treatment of -); skin care
(pharmaceutical preparations for -); organotherapy
preparations; fumigation preparations for medical
purposes; diagnostic preparations; air purifying preparations; mouth washes for medical use; insect repellents; propolis for pharmaceutical purposes; panty
liners; chemical reagents for medical purposes; tonics [medicines]; constipation (medicines for alleviating -); remedies for perspiration; mineral water
salts; potassium salts for medical purposes; sodium
salts for medical purposes; smelling salts; salts for
mineral water baths; bath salts for medical purposes;
salts for medical purposes; syrups for pharmaceutical purposes; solvents for removing adhesive plasters; dietetic substances adapted for medical use;
cooling sprays for medical purposes; vulnerary sponges; surgical dressings; sulfur sticks [disinfectants];
menstruation pads; breast-nursing pads; medicinal
tea; tincture of iodine; tinctures for medical purposes; herbal teas for medicinal purposes; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; cachou for
pharmaceutical purposes; mercurial ointments; ointments for pharmaceutical purposes; medicated creams; anti-bacterial preparations; anti-bacterial gels
for medical use; anti-inflammatory gels for gums;
cold cream for medical use; sterile solutions for medical purposes; sterilising solutions.
6 – Stove guards [of metal]; cabinet locks, wardrobe
latches of metal; drawer latch; door stops.
8 – Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; silver plate [knives, forks and spoons];
whetstone holders; manicure sets; pedicure sets; knives; table cutlery [knives, forks and spoons]; spoons;
ladles [hand tools]; scissors; nail scissors; table
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forks; rasps [hand tools]; nail files; nail files, electric; hair clippers for personal use, electric and nonelectric; nail extractors; cutlery for use by children;
plastic cutlery; cutlery of silicon; manicure sets, electric; nail clippers, electric or non-electric; vegetable shredders; pen knives; meat choppers [hand tools]; vegetable choppers; vaporizers (insecticide -)
[hand tools].
9 – Weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; data processing equipment, computers; computer software; precision measuring apparatus; projectors; weighing apparatus and
instruments; electric apparatus (including radios); regulating apparatus, electric; measuring devices, electric; monitoring apparatus, electric; amplifiers; audiovisual teaching apparatus; diagnostic apparatus,
not for medical purposes; apparatus for recording
sound; apparatus for the reproduction of sound; apparatus for the transmission of sound; transparency
projection apparatus; security surveillance apparatus;
radios; teaching apparatus; automatic barriers aimed
to prevent the transit; balancing apparatus; magnets
(decorative -); smart cards [integrated circuit cards];
video game cartridges; head protection; protective
helmets for sports; safety restraints, other than for
vehicle seats and sports equipment; discs (compact-)
[audio-video]; portable computers; measuring spoons; safety covers for electrical sockets and plugs;
transparencies [photography]; floppy disks; recording discs; music CDs; animated cartoons; anti-interference devices [electricity]; ignition (electric apparatus for remote -); safety locking devices (electric); dosimeters; downloadable image files; downloadable music files; record players; hygrometers;
temperature indicating apparatus; compact disc players; disk drives for computers; DVD players; readers [data processing equipment]; portable media
players; cassette players; cameras; rules [measuring
instruments]; monitors; voice monitors; intercommunication apparatus; clocks (time -) [time recording
devices]; lactometers; games software; audiovisual
receivers; telephone receivers; life jackets; computer
programmes [programs], recorded; measuring instruments; sound recording carriers; magnetic data carriers; optical data carriers; thermometers, not for medical purposes; thermometers for testing water temperature; bath thermometers; encoded magnetic
cards; tablet computers.
10 – Medical or dental instruments and apparatus;
orthopedic articles; suture materials; teething rings;
aerosol dispensers for medical purposes; obstetric
apparatus; fumigation apparatus for medical purposes; massage apparatus; nursing appliances; diagnostic apparatus for medical purposes; body cavities

(appliances for washing -); esthetic massage apparatus; hot air therapeutic apparatus; ice bags for medical purposes; water bags for medical purposes;
baby bottles without teats; babies' bottles of polypropylene; elastic stockings for surgical purposes; wheeled trolleys adapted for use as walking aids; feeding
bottle valves; umbilical belts; belts for orthopaedic
purposes; maternity belts; droppers for medical purposes; abdominal corsets; spoons for administering
medicine; thermal packs for first aid purposes; air
cushions for medical purposes; cushions for medical
purposes; pads (heating -), electric, for medical purposes; covers for baby feeding bottles; bandages,
elastic; slings [supporting bandages]; corsets for medical purposes; gloves for massage; incontinence
sheets; mouth guards for medical purposes; feeding
bottles (babies' bottles); nipple shields for personal
use; ear picks; containers for use with breast pumps;
syringes for injections; hypodermic syringes; dummies for babies; orthopedic soles; thermometers for
medical purposes; cases for thermometer probes for
medical use; feeding bottle teats; feeding bottle teats; breast pumps; breast pumps for use by nursing
mothers; draw-sheets for sick beds; humidifying apparatus for medical use; vaporizers for medical purposes; nasal aspirators; babies' pacifiers (teats); cups
adapted for feeding babies and children.
11 – Apparatus for lighting, heating, steam generating, refrigerating, drying, ventilating; hot air apparatus; deodorising apparatus, not for personal use;
ionization apparatus for the treatment of air or water;
ventilation [air- conditioning] installations and apparatus; air purifying apparatus and machines; lighting
apparatus and installations; refrigerating appliances
and installations; heating apparatus, electric; kilns;
fumigation apparatus, not for medical purposes; disinfectant apparatus; hair driers [dryers]; germicidal
burners; pads [cushions] (heating -), electric, not for
medical purposes; light diffusers; driers (air -); evaporators; steam generating apparatus; chandeliers;
standard lamps; arc lamps; electric lamps; lamps;
lights, electric, for Christmas trees; lightbulbs; lamp
shades; water heaters [apparatus]; air heating apparatus; toilet seats; sterilisers; sterilisers for babies' feeding bottles; air humidifiers; humidifiers; room humidifiers; air humidifiers, other than for medical
purposes; baths.
12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land; car
sun blinds; baby carriages; security harness for vehicle seats; vehicle safety harness for carry cots;
vehicle safety harnesses for pram bodies; bicycles;
wheeled transporters for babies; buggies; harnesses
for prams; covers for baby carriages; rearview mirrors; wheels for bicycles, cycles; safety seats for
children [for vehicles]; vehicle seats; security harness systems for vehicle seats; stroller covers; harnesses for use with pushchairs; covers for prams; pushchair covers and hoods; tricycles; sun blinds adap-
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ted for automobiles; baskets for strollers and prams;
strollers covers; vehicle seat covers (fitted); parasols,
umbrellas, sun shades for strollers; bottle holders
(parts of strollers); frames for strollers; mosquito
nets for strollers.
16 – Paper, cardboard; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials;
paint brushes; instructional and teaching material;
aquarelles; scrapbooks; paper towels; drawing sets;
stencil cases; stickers [stationery]; bibs of paper; table linen of paper; tickets; greeting cards; occasion
cards; musical greeting cards; pads [stationery];
sketch pads; envelopes; calendars; articles of stationery; writing board erasers; song books; copying
paper; wrapping paper; writing paper; drawer liners
of paper, perfumed or not; papier mâché; cards; folders for papers; placards of paper or cardboard; posters; paper stationery; postcards; catalogues; tablemats of paper; letter trays; document files; stationery (cabinets for -) [office requisites]; glues for stationery or household purposes; compasses for drawing; wrappers [stationery]; covers of paper for
flower pots; rub down transfers; diaries; drawings;
dispensers (adhesive tape -) [office requisites); labels, not of textile; highlighters; handkerchiefs of
paper; paperweights; figurines [statuettes] of papier
mâché; paper bows; paper sheets [stationery]; drawing materials; writing materials; school supplies
[stationery]; photographs [printed]; flags of paper;
writing chalk; newspapers; comic strips; rubber erasers; paper-clips; pictures; ink; blackboards; writing
slates; booklets; books; books for children; pencil
sharpening machines, electric or non-electric; handbooks [manuals]; terrestrial globes; stencils [stationery]; modelling materials; plastics for modelling;
pencils; slate pencils; pencil leads; adhesive tapes
for stationery or household purposes; paper ribbons;
modelling paste; pastel crayons; pens [office requisites]; nibs; writing brushes; paintbrushes; periodicals;
pencil holders; penholders; chalk holders; boxes for
pens; erasing products; printed publications; writing
or drawing books; office binders; drafting rulers;
magazines (periodicals); bags [envelopes, pouches]
of paper or plastics, for packaging; paper bags; bags
of plastics for lining refuse bins; paper wipes; boxes
of cardboard or paper; paint boxes [articles for use in
school]; index cards [stationery]; bookmarkers; inkwells; writing cases [sets]; printed matter; writing instruments; drawing instruments; photograph stands;
notebooks; inking pads; drawing boards; writing tablets; palettes for painters; gummed cloth for stationery purposes; canvas for painting; pencil sharpeners, electric or non-electric; sealing stamps; place
mats of paper; table napkins of paper; tissues of paper for removing make-up; flyers; cookery books.
20 – Furniture, mirrors, picture frames; bed fittings,
not of metal; furniture fittings (not of metal); door
fittings, not of metal; cupboards; security cabinets;
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coatstands; benches [furniture]; chests, not of metal;
babies' playpens; expandable safety gates for stairs;
infant walkers; chests for toys; chests of drawers;
trays (not of metal); safety locks [non-metallic, nonelectric]; child resistant security closures (non-metallic-) for containers; containers, not of metal [storage, transport]; bed frames, cot frames, cradle frames;
cots for use by children; safety cots; cushions; support pillows for use in car safety seats for babies and
children; pregnancy cushions; air cushions, not for
medical purposes; towel dispensers, fixed, not of
metal; divans; display stands; corner cap components, not of metal; baby changing platforms; statuettes of wood, wax, plaster or plastic; hooks, not of
metal, for clothes rails; clothes hooks, not of metal;
safety hooks, not of metal; clothes hangers and clothes hooks; pillows; air pillows, not for medical purposes; signboards of wood or plastics; beds; mattresses; changing mats; furniture; furniture for children's
bedrooms; chimes (wind -) [decoration]; mattress
(straw -); screens [furniture]; settees; armchairs for
small children; book rests [furniture]; playpens; bed
bases; furniture shelves; racks; shelves for storage;
index cabinets; boxes of wood or plastic; babies'
bouncing chairs; desks; sun loungers; chairs; babies'
chairs; loungers; high chairs for babies; stools; mirrors (silvered glass); mirrors (hand-held -) [toilet
mirrors]; mats for infant playpens; drafting tables;
wooden beds; interior textile window blinds; nonmetallic barrels; armchairs; children bed's guards;
wooden dressers; cots; child seats; stove guards, not
of metal; cabinet locks, wardrobe latches, not of
metal; drawer latch; door stops; crib bumpers; anti
mites mattresses, anti mites pillows; mattresses and
pillows adapted for strollers and prams.
21 – Household or kitchen utensils and containers;
combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
articles for cleaning purposes; deodorising apparatus
for personal use; polishing apparatus and machines,
for household purposes, non-electric; aerosol dispensers, not for medical purposes; basins [bowls]; beverage glassware; beakers with spouts for children;
cups of paper or plastic; bottles; glass flasks [containers]; insulating flasks; refrigerating bottles; vacuum flasks for holding drinks; pitchers; straws for
drinking; baskets for domestic use; waste paper baskets; heat-insulated containers; thermal containers
for babies' bottles (non-electric); portable coolers;
covers for dishes; pot lids; mixing spoons [kitchen
utensils]; comb cases; electric devices for attracting
and dispersing insects; soap dispensers; water apparatus for cleaning teeth and gums; milk powder dispensers; electric apparatus for killing insects; blenders, non- electric, for household purposes; flasks;
whisks, non-electric, for household purposes; portable cold boxes [non-electric]; graters for kitchen
use; basting spoons, for kitchen use; toilet cases; picnic baskets (fitted -), including dishes; cleaning
cloth; dustbins; combs; electric combs; combs for
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the hair (large-toothed -); plates to prevent milk boiling over; table plates; serving platters; paper plates;
plastic plates; disposable table plates; saucers; soap
boxes; sponge holders; napkin holders; fruit presses,
non-electric, for household purposes; drinking vessels; lunch boxes; containers for household or kitchen use; kitchen containers; thermally insulated containers for food; piggy banks; heaters for feeding
bottles, non-electric; dispensers for paper towels;
cookie jars; soap dishes; baby bottle drying racks;
buckets; trivets [table utensils]; brushes; hair for
brushes; nail brushes; dishwashing brushes; brushes
for cleaning tanks and containers; brushes for cleaning feeding equipment; feeding bottle brushes;
toilet brushes; toothbrushes; toothbrushes, electric;
toilet sponges; sponges for household purposes; cake
moulds; cookery molds [moulds]; cleaning instruments, hand-operated; cups; saucepans (earthenware
-); insect traps; kitchen grinders, non-electric; cosmetic utensils; cooking utensils, non-electric; kitchen utensils; household utensils; toilet utensils; perfume vaporizers; baby baths, portable; baby bath
tubs; pots; vases; chamber pots; potties; diaper pails;
food storage containers.
24 – Bed covers; table covers; mattress covers; face
towels [made of textile materials]; towels; bath linen, except clothing; linens; bed linen; tablecloths,
not of paper; diapered linen; bed blankets; bed covers of paper; travelling rugs (lap robes); labels;
handkerchiefs of textile; pillowcases [pillow slips];
cushion covering materials; flags, not of paper; washing mitts; bed sheets; drugget; sleeping bag liners;
moleskin [fabric]; ticks [mattress covers]; oilcloth
for use as tablecloths; gummed cloth, other than for
stationery; shower curtains of textile or plastic; nonwoven textile fabrics; place mats, not of paper; textile napkins; napkins, of cloth, for removing makeup; quilts; mosquito nets; cot covers; cot sheets; cot
blankets; children blankets; linings (textile); linings
(textile) for hight chairs for babies.
25 – Clothing, footwear, headgear; clothing of imitations of leather; clothing of leather; clothing for gymnastics; gowns; bath robes; non-slipping devices
for footwear; bandanas [neckerchiefs]; bibs, not of
paper; caps [headwear]; berets; underwear; maternity lingerie; smocks; boas (necklets); teddies [undergarments]; garters; corsets; galoshes; sports shoes;
stockings; slippers; socks; jodhpurs; short-sleeve
shirts; shirts; hats; hats (paper -) [clothing]; jackets;
hoods [clothing]; belts [clothing]; belts (money -)
[clothing|; tights; shoulder wraps; detachable collars;
neck warmers; ear muffs [clothing]; layettes [clothing]; suits; beachwear; masquerade costumes; ties;
swimming caps; shower caps; headbands [clothing];
pocket squares; gaiters; jackets [clothing]; skirts; pinafore dresses; aprons [clothing]; girdles; gloves; ski
gloves; mackintoshes; ready-to-wear clothing; paper
clothing; knitwear [clothing]; jumpers; leg warmers;
leggings [trousers]; singlets; hosiery; swimsuits;

sweaters; muffs [clothing]; pelerines; skorts; maternity underwear; underpants; bathing drawers; babies'
pants [clothing]; trousers; mules; parkas; pelisses;
pyjamas; ponchos; pullovers; brassieres; nursing
bras; sandals; bath sandals; infants' footwear; children's shoes; bath shoes; gymnastic shoes; beach
shoes; ski boots; shawls; sashes for wear; topcoats;
outerclothing; trouser straps; ankle boots; boots; teeshirts; combinations [clothing]; visors [headwear];
wooden shoes; disposable maternity underwear.
28 – Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; Christmas trees of synthetic material; swings; games (apparatus for -); conjuring apparatus; video game apparatus; kites; pools (swimming -) [play articles]; dolls; golf clubs; hockey
sticks; twirling batons; targets; electronic targets; toy
bicycles; marbles for playing games; skittles [games]; ninepins; blocks (building -) [toys]; playing
balls; soap bubbles [toys]; cricket bags; golf bags,
with or without wheels; cups for dice; kaleidoscopes; doll rooms; bells for Christmas trees; paper party hats; playing cards; dolls' houses; rocking horses;
confetti; toy construction kits; dice; ornaments for
Christmas trees, except illumination articles and
confectionery; flying discs [toys]; sling shots [sports
articles]; darts; swimming floats for recreational use;
toys; playthings of polyethylene, metal and wood;
ride-on toys; rattles; radio-controlled playthings;
squeeze toys; stuffed toys; fabric toys; board games;
ring games; building games; draughts; dominoes;
chess games; parlour games; portable games with
liquid crystal displays; pachinkos; electronic games;
musical games; talking toys; snow globes; gloves for
games; baseball gloves; golf gloves; fencing gauntlets; batting gloves [accessories for games]; boxing
gloves; paddings (protective -) [parts of sports suits];
scale model kits [toys]; dolls' beds; toy cameras; bowling apparatus and machinery; arcade video game
machines; marionettes; masks [playthings]; theatrical masks; mobiles [toys]; scale model vehicles; scooters [toys]; snow for Christmas trees (artificial -);
novelties for parties, dances [party favors, favours];
party favors; teddy bears; balls for games; knee
guards [sports articles]; elbow guards [sports articles]; shin guards [sports articles]; roller skates; inline roller skates; ice skates; plushes [toys]; toy weapons; toy vehicle tracks; dolls' feeding bottles;
candle holders for Christmas trees; toy projectors;
punching bags; jigsaw puzzles; bats for games; butterfly nets; chessboards; skateboards; sleds [sports
articles]; rattles (playthings); skating boots with skates attached; foosball tables; tables for table tennis;
play mats incorporating infant toys (playthings);
checkerboards; trampolines; tops (spinning -) [toys];
tricycles [playthings]; toy cars; small play cars for
children; radio- controlled toy vehicles; dolls' clothes; shuttlecocks; ride-on toy vehicles (motorised -);
electronically operated toy motor vehicles.
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35 – Advertising; shop window dressing; demonstration of goods; direct mail advertising; marketing services; exhibitions for commercial or advertising purposes; organisation of trade fairs for commercial or
advertising purposes; fashion shows for promotional
purposes (organization of -); presentation of goods
on communication media, for retail purposes; sales
promotion for others; procurement services for third
parties (acquisition of goods and services for other
companies); modelling for advertising or sales promotion; news clipping services; telemarketing services.
__________________________________________
(260) AM 2019 96746 A
(800) 1390801
(151) 2017 11 23
(891) 2017 11 23
(731) Private Joint Stock Company "ARTWINERY"
87 Patris Lumumba Str., Bakhmut Donetsk
region 84500, Ukraine
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.17
(511)
33 – Alcoholic beverages, except beer; alcoholic beverages containing fruit; digesters (liqueurs and
spirits); herb liqueurs; aperitifs; brandy; sparkling
wines; vermouth; wine; flavoured wine; white wines; grape wine; table wines; old wine; dessert wines; semi-dry sparkling wines; sweet sparkling wines; dry sparkling wines; semi-sweet sparkling wines; muscat sparkling wines; vintage wine; muscat
wine; semi-sweet wine; semi-dry wine; ordinary wine; carbonated wine; fruit wines; rose wines; sweet
wines; dry wines; red wines; whisky; vodka; gin;
cocktails; curacao; liqueurs; fruit liqueurs; pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based; chocolate liqueurs; bitters; distilled beverages; piquette;
rum; cider; low alcohol drinks, except beers; spirits
(beverages); alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic.
__________________________________________
(260) AM 2019 96754 A
(800) 1390968
(151) 2017 11 23
(891) 2017 11 23
(731) Private Joint Stock Company "ARTWINERY"
87 Patris Lumumba Str., Bakhmut Donetsk
region 84500, Ukraine
(540)
(591) Black and white
(511)
33 – Alcoholic beverages, except beer; alcoholic beverages containing fruit; digesters (liqueurs and
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spirits); herb liqueurs; aperitifs; brandy; sparkling
wines; vermouth; wine; flavoured wine; white wines; grape wine; table wines; old wine; dessert wines; semi-sweet sparkling wines; semi-dry sparkling
wines; sweet sparkling wines; dry sparkling wines;
muscat sparkling wines; vintage wine; muscat wine;
semi-sweet wine; semi-dry wine; ordinary wine; carbonated wine; fruit wines; rose wines; sweet wines;
dry wines; red wines; whisky; vodka; gin; cocktails;
curacao; liqueurs; fruit liqueurs; pre-mixed alcoholic
beverages, other than beer-based; chocolate liqueurs;
bitters; distilled beverages; piquette; rum; cider; low
alcohol drinks, except beers; spirits (beverages); alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic.
__________________________________________
(260) AM 2019 96930 A
(800) 1393039
(151) 2017 12 04
(891) 2017 12 04
(731) AMERICAN AIR FILTER COMPANY, INC.
Suite 2200, 9920 Corporate Campus Drive
Louisville KY 40223, USA
(540)

SENSOR 360
(591) Black and white
(526) SENSOR
(511)
9 – Air quality measurement apparatus, namely, particle counters; air quality analyzing and monitoring
apparatus and instruments, namely, electronic monitors and detectors for monitoring and detecting airborne particulates and for monitoring and measuring
air speed, pressure drop, and humidity; air quality
particulate measurement instruments, namely, particle counters; sensors for monitoring and measuring
the level of gaseous or odorous contaminants; detectors for detecting the presence of gaseous or odorous
contaminants.
__________________________________________
(260) AM 2019 97122 A
(800) 1395417
(151) 2017 12 13
(891) 2017 12 13
(731) UNICOSMETIC Company Limited
Piskarevskiy prospect 63/6, liter A, pom. 5-N,
office 11, RU-195273 Saint Petersburg,
Russian Federation
(540)

(591) Dark brown, yellow
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(531) 25.01.25; 26.04.02; 26.04.05; 26.04.12;
26.04.16; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.12
(511)
3 – Hair balsams, other than for medical purposes;
hair conditioners; hair spray; hair lotions; hair
masks; cosmetic oils for the hair; soap; cosmetic kits
comprised of hair care products; sprays for hair care;
professional hair care products for use in beauty
salons; beauty serums for hair care; shampoos; dry
shampoos.
__________________________________________
(260) AM 2019 97123 A
(800) 1395421
(151) 2017 12 29
(891) 2017 12 29
(731) Limited Liability Company, "Agrofirma
"SeDeK"
ul. Generala Belova, d. 51, str. 1A,
RU-115583 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
31 – Citrus fruit, fresh; nuts [fruits]; animal foodstuffs; trees; Christmas trees; trunks of trees; shrubs;
oats; berries, fresh; beet, fresh; bran; unsawn timber;
undressed timber; cocoa beans, raw; sugarcane; locust beans, raw; cereal seeds, unprocessed; mushrooms, fresh; mushroom spawn for propagation; chestnuts, fresh; chicory roots; chicory, fresh; lemons,
fresh; coconut shell; coconuts; cucumbers, fresh;
hop cones; bran mash for animal consumption; copra; vegetables, fresh; squashes, fresh; straw mulch;
distillery waste for animal consumption; beans,
fresh; flowers, natural; pollen [raw material]; hay;
wheat; fruit, fresh; turf, natural; juniper berries; seed
germ for botanical purposes; grains [cereals]; seeds
for planting; garden herbs, fresh; plants; seedlings;
hops; kola nuts; lettuce, fresh; lentils, fresh; rough
cork; maize; malt for brewing and distilling; fruit residue [marc]; hazelnuts, fresh; flower bulbs; onions,
fresh; olives, fresh; oranges, fresh; barley; nettles;
palms [leaves of the palm tree]; palm trees; vine
plants; pine cones; peppers [plants]; leeks, fresh; peas, fresh; potatoes, fresh; roots for animal consumption; grapes, fresh; rhubarb, fresh; rose bushes; rye;
edible sesame, unprocessed; truffles, fresh; almonds
[fruits]; peanuts, fresh; bagasses of cane [raw material]; raw barks; rice, unprocessed; aloe vera plants;
spinach, fresh; artichokes, fresh; garlic, fresh; vegetable marrows, fresh; edible linseed, unprocessed;
arrangements of fresh fruit; unprocessed sweet corn
ears [husked or unhusked].
__________________________________________

(260) AM 2019 97238 A
(800) 1395763
(151) 2017 11 10
(891) 2017 11 10
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "SIRIUS"
derevnja Krivcovo, dom 2, Solnechnogorskij
rajon, RU-141554 Moskovskaja oblast',
Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17; 28.05
(511)
30 – Aromatic preparations for food; vanilla flavorings for culinary purposes; flavorings, other than
essential oils, for cakes; flavorings, other than essential oils, for beverages; coffee flavorings; food flavorings, other than essential oils; star aniseed; baozi
[stuffed buns]; cereal bars; high-protein cereal bars;
pancakes; noodle-based prepared meals; buns; bread
rolls; edible rice paper; edible paper; burritos; vanillin [vanilla substitute]; vareniki [stuffed dumplings]; waffles; vermicelli [noodles]; natural sweeteners; sausage binding materials; binding agents for
ice cream; sea water for cooking; seaweed [condiment]; malt biscuits; cloves [spice]; cake frosting
[icing]; glucose for culinary purposes; mustard; gluten additives for culinary purposes; yeast; thickening
agents for cooking foodstuffs; leaven; rice-based
snack food; cereal-based snack food; artificial coffee; vegetal preparations for use as coffee substitutes; dressings for salad; fruit jellies [confectionery];
candy decorations for cakes; confectionery for decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut confectionery; almond confectionery; pasta; ginger [spice]; frozen yogurt [confectionery ices]; cocoa; cream
of tartar for culinary purposes; capers; caramels
[candy]; curry [spice]; ketchup [sauce]; gimbap [Korean rice dish]; quiches; gluten prepared as foodstuff; sweetmeats [candy]; liquorice [confectionery];
peppermint sweets; cinnamon [spice]; coffee; unroasted coffee; starch for food; crackers; custard; hominy grits; semolina; oatmeal; crushed barley; groats
for human food; corn, milled; corn, roasted; meat pies; turmeric; couscous [semolina]; noodles; ice for
refreshment; candy; ice, natural or artificial; edible
ices; rice cakes; mayonnaise; macaroons [pastry];
macaroni; maltose; hominy; marinades; marzipan; hney; royal jelly; ice cream; bean meal; tapioca flour;
potato flour; corn flour; nut flours; flour; wheat flour; soya flour; barley meal; dessert mousses [confectionery]; chocolate mousses; muesli; mint for confectionery; cocoa beverages with milk; coffee beve-
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rages with milk; coffee-based beverages; cocoa-based beverages; tea-based beverages; chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages; infusions, not medicinal; crushed oats; husked oats; okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; chocolatecoated nuts; nutmegs; stick liquorice [confectionery]; soya bean paste [condiment]; pastilles [confectionery]; molasses for food; pâtés en croûte; pelmeni
[dumplings stuffed with meat]; pepper; allspice;
peppers [seasonings]; pesto [sauce]; cookies; petitbeurre biscuits; pies; pizzas; meat gravies; fondants
[confectionery]; popcorn; powders for making ice
cream; baking powder; mustard meal; pralines; condiments; meat tenderizers for household purposes;
cereal preparations; oat-based food; propolis; gingerbread; spices; petits fours [cakes]; puddings; rice
pudding; cake powder; fruit coulis [sauces]; ravioli;
ramen [Japanese noodle-based dish]; chewing gum;
relish [condiment]; rice; wheat germ for human consumption; spring rolls; sago; sugar; palm sugar; aniseed; golden syrup; confectionery; batter mixes for
okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; baking
soda [bicarbonate of soda for cooking purposes];
malt for human consumption; salt for preserving foodstuffs; cooking salt; celery salt; sherbets [ices];
ham glaze; soya sauce; tomato sauce; pasta sauce;
sauces [condiments]; spaghetti; seasonings; preparations for stiffening whipped cream; rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches; tabbouleh; tacos; tapioca;
tarts; dough; pastry dough; almond paste; rice pulp
for culinary purposes; cake dough; tortillas; garden
herbs, preserved [seasonings]; chocolate decorations
for cakes; vinegar; beer vinegar; ferments for pastes;
halvah; bread; unleavened bread; corn flakes; oat
flakes; chips [cereal products]; flowers or leaves for
use as tea substitutes; jiaozi [stuffed dumplings];
chicory [coffee substitute]; tea; iced tea; chutneys
[condiments]; minced garlic [condiment]; cheeseburgers [sandwiches]; chow-chow [condiment]; saffron
[seasoning]; chocolate; malt extract for food; essences for foodstuffs, except etheric essences and essential oils; husked barley.
__________________________________________
(260) AM 2019 97273 A
(800) 1189044
(151) 2013 12 04
(891) 2018 03 21
(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG
Hegenheimermattweg 127, CH-4123
Allschwil, Switzerland
(540)

DUPHABEARS
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical products and preparations containing lactulose as active ingredient for human use;
dietetic foodstuffs and preparations for human medi-
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cal use; dietary food supplements containing lactulose for human use.
29 – Milk and dairy products; milk derivatives.
30 – Confectionery containing lactulose.
__________________________________________
(260) AM 2019 97274 A
(800) 1197463
(151) 2013 06 10
(891) 2018 02 26
(731) MANCHESTER UNITED FOOTBALL
CLUB, LIMITED
Sir Matt Busby Way, Old Trafford,
Manchester M16 0RA, United Kingdom
(540)

MAN UTD
(591) Black, white
(511)
25 – Clothing, footwear, headgear; articles of outer
clothing; articles of sports clothing; leisurewear;
articles of underclothing; lingerie; hosiery; footwear
being articles of clothing; headgear (for wear);
shirts; boots; underwear; coats; overalls; collar protectors and collars; ear muffs; football boots and
shoes; fittings of metal for boots and shoes; shorts;
T-shirts; socks; sweaters; caps; hats; scarves; jackets; dressing gowns; pyjamas; sandals; slippers;
footwear; boxer shorts; beach clothes and shoes; baby boots; and bibs; romper suits; baby pants and sleep suits; dungarees; braces; belts; berets; wrist
bands; track suits; ties; cravats; aprons; bathrobes;
bathing caps and suits; bathing trunks; galoshes; garters; gloves and mittens; headbands; jerseys; jumpers
and knitwear; leggings; clothes linings; parkas;
shawls; singlets; skirts; vests; visors; waistcoats; waterproof clothing.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; advertising via the
Internet; provision of advertising space; provision of
space on web sites for advertising goods and services; organisation, arrangement and conducting of exhibitions, events and conferences for commercial or
advertising purposes; operation and supervision of
membership schemes; promotional activities relating
to loyalty award schemes, incentive award schemes
and frequent buyer programmes; organisation, operation and supervision of incentive and loyalty schemes and frequent buyer programmes; data processing; provision of business information; retail services connected with the sale of bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations,
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, toilet waters, after-shave lotions,
eau de cologne, flower oils and scented waters, flower perfumes, antiperspirants, deodorants for personal use, deodorant soaps for body and feet, incense,
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bath salts and preparations, bath oils, bath foams,
shower gels, medicated soaps, non-medicated toilet
preparations, toiletries, talcum powders, hair care
preparations, shampoos, hair conditioners, hair dyes
and hair sprays, depilatory preparations, shaving
preparations, skin care preparations, oils, creams,
lotions, gels and powders for the skin, make-up and
make-up removing preparations, cosmetic kits, cosmetic dyes, cosmetic body paint, eyebrow cosmetics
and preparations, lipsticks, nail polish and nail preparations, cosmetic pencils, cotton wool for cosmetic
purposes, transfers (decorative) for cosmetic purposes, sun tanning preparations, toothpaste, mouth washes, detergents, fabric softeners, air fresheners consisting of perfume products, potpourris, boot cream,
boot polish, creams for leather, car cleaning preparations, windscreen cleaning liquids, candles and
wicks for lighting, plasters, materials for dressings,
vitamins, food supplements, common metals and
their alloys, metal building materials, transportable
buildings of metal, ironmongery, small items of
metal hardware, pipes and tubes of metal, safes,
ores, badges, vehicle badges, signs, plaques, number
plates, ornaments, figurines, statues and statuettes,
works of art, money boxes, trophies, bronzes, keys,
key blanks key rings and key chains, locks, hand
tools and implements (hand-operated), cutlery, razors, razor blades, shavers, shaving cases, manicure
and pedicure implements and sets, scissors, penknives, scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity,
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers, fire-extinguishing apparatus, radios, televisions, electrical and electronic apparatus for use in
the reception of satellite, terrestrial or cable broadcasts, video recorders, tape recorders, cassette players, record players, juke boxes, CD players, CDROM players, DVD players, DVD recorders, MP3
players, MP3 readers, audio and/or video file recorders and/or players, magnetic data carriers, recording
discs, magnetic tapes for recording and reproducing
sound or vision, audio recordings, video recordings,
audio and video recordings, recorded programmes
for television and for radio, motion picture films,
animated cartoons, photographic transparencies and
photographic and cinematographic films prepared
for exhibition purposes, CDs, DVDs, and other digital recording media; CD ROMs, cassettes, video cassettes, gramophone and phonographic records,
downloadable and streamable audio and video recordings, downloadable and streamable ring tones, mu-

sic, MP3s, graphics, games and video images, screen
savers, downloadable electronic publications, remote
control apparatus, cameras, video cameras, cases for
photographic apparatus and instruments, camera
film, digital photo frames, anti-dazzle shades, glasses and visors, binoculars, prescription and non-prescription eye glasses, spectacles and sunglasses and
cases, chains, cords and frames therefor, containers
for contact lenses, optical goods, holograms, compasses and barometers, bells, calculating machines,
computers, portable computers, computer hardware
and parts and fittings therefor, computer peripherals,
mouse mats, wrist pads, computer mice, keyboard
and screen covers, customised computer disks and
CD-ROMs, computer software, computer programs,
computer games programs, pre-recorded games on
CD, software and any other recording media,
downloadable computer software, electronic storage
media, memory cards, customised storage boxes for
electronic storage media, CDs, DVDs and disks, games for video game machines, home video game
machines and amusement apparatus all for use with
television receivers, telephones, mobile telephones,
parts and accessories for mobile telephones, mobile
telephone covers, mobile telephone cases, telephone
answering apparatus, telephone recorders and telephones incorporating facsimile machines, smart
cards, telephone cards, encrypted smart cards, encoded smart cards, encrypted telephone cards, encoded
telephone cards, encrypted cards, encoded cards,
magnetic identity cards, PDAs (personal digital assistants), time recording apparatus, magnets, magnifying glasses, measures and measuring instruments,
mechanical signs, neon signs, sockets, plugs and
switches, ticket dispensers, vehicle breakdown warning apparatus, apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, apparatus
and equipment for cooling, sterilizing, air-conditioning, air freshening, air purifying, water purifying,
lights, electric Christmas tree lights, light fittings, luminaires, lamps, lampshades, lampshade holders,
light diffusers, electric torches, pocket torches, torches for lighting, bathroom ware, vehicles, apparatus
for locomotion by land, air or water, parts and fittings for vehicles, land vehicles and motor land vehicles and parts, components and fittings therefor,
bicycles, cycles, tricycles and velocipedes and parts,
components and fittings therefor, alarms for vehicles, bells for bicycles, bells for cycles, bells for tricycles, bells for velocipedes, carriers for bicycles,
carriers for cycles, carriers for luggage, carriers for
sailboards, carriers for surfboards, carriers for skis,
carriers for tricycles, carriers for velocipedes, buggies, canoes, golf bag trolleys, golf carts, oars, paddles, parachutes, parachuting apparatus, perambulators, pushchairs, strollers, pumps for inflating tyres,
roof bars, boxes, cases, linings, racks, all for vehicles, seat covers and/or shaped covers for vehicles,
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sledges, tyres, upholstery for vehicles, visors (strips)
for vehicle screens, wheelbarrows, wheelchairs,
wheeled carriers, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, watches and
clocks, badges and bars for use with jewellery, earrings, keys and key rings, key blanks and key chains,
trinkets and fobs, pins and pendants, jewellery
charms, cases and boxes, buckles, busts and statues,
candle sticks and candle extinguishers, cigar and
cigarette holders, flasks and goblets, hat and shoe
ornaments, matchboxes and match holders, works of
art, napkin holders and napkin rings, tankards, urns
and vases, nutcrackers, salt cellars and salt shakers,
tie pins and clips, cuff links, coins and copper tokens, costume jewellery, silver ornaments, objects of
imitation gold, medals, watch straps, musical instruments, paper, cardboard, printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for
stationery or household purposes, artists' materials,
paint brushes, typewriters and office requisites, instructional and teaching material, plastic materials for
packaging, printers' type, printing blocks, newspapers, magazines, periodical publications, books, programme binders, manuals, writing or drawing books
and pads, playing cards, cards, birthday cards, greeting cards, postcards, tickets, timetables, note pads
and note books, photo engravings, albums, photograph albums, address books, cheque book holders,
almanacs, holders, cases and boxes for pens, blotters
and jotters, pens and pencils, pencil and pen holders,
wooden pen sets, erasers and erasing products, pencil sharpeners, rulers, booklets, book markers and
book ends, posters, letter trays, calendars, paper weights and paper clips, gift bags and bags for packaging, gift wrap, gift tags and packaging paper, envelopes, folders, labels, seals, blackboards and scrap
books, height charts and charts, carrier bags and garbage bags, prints and pictures, ink and ink wells, paper knives, poster magazines, signs and advertisement boards, tapes and dispensers, diaries, hat boxes, pads of paper, stickers and stencils, beer mats,
coasters, catalogues, decalcomanias, confetti, transfers and diagrams, drawing instruments and materials, paint boxes and brushes, patterns and embroidery design, engravings and etchings, paper towels and
handkerchiefs, flags, toilet paper, maps, place mats,
graphic prints, representations and reproductions,
lithographs and lithographic works of art, portraits,
table cloths and napkins, prints, poster magazines,
animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness
and saddlery, suitcases, school bags and satchels,
back packs and beach bags, umbrella covers, duffel
bags, boot bags, holdalls, wallets, bags, cases, key
cases, purses, boxes, pouches, credit card holders,
cheque book holders, walking canes, attaché cases
and brief cases, bands and straps of leather, leather
shoe and boot linings, collars and covers for animals,
leather trimmings, laces, leads and leashes, furniture,
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mirrors, picture frames, goods of cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, key rings, locks, plaques, mirrors,
headboards being furniture, works of art of wood,
wax, plaster or plastic, sleeping bags for camping,
baskets, bins, display stands and boards, sign boards,
placards, decorative wall plaques, bottle caps and
casings, bottle racks, corks for bottles, containers,
casks, chests, cases and boxes, coffins, busts, chairs,
tables, closures for containers, clothes hooks, pegs
and pins, coat hangers, hat and coat stands, cots and
cradles, playpens, cupboards, curtain tie backs, pillows and cushions, sofas and settees, deck chairs,
decorations for foodstuffs, divans, dog kennels, mobiles, stools, trays, drinking straws, statues and figurines, fire screens, knife handles, house numbers,
jewellery cases and caskets, key boards for hanging
keys, magazine racks, name plates and number plates, plugs and stoppers, wickerwork, statuettes, model stadia, household or kitchen utensils and containers, combs and sponges, brushes, brush-making
materials, articles for cleaning purposes, glassware,
porcelain and earthenware, domestic utensils and
containers, chinaware, pottery, comb cases, drinking
glasses, half-pint glasses, pint glasses, mugs, whisky
glasses, wine glasses, champagne flutes, glass tumblers, glass whisky tumblers, brooms, money boxes,
toothbrushes and toothbrush holders, articles for cleaning purposes, baskets, beer mugs, heated insulated
containers for beverages, bins, bottle openers, ironing boards, bottles, plastic sports bottles, balls, boxes, bread and cutting boards, trays, dishes, vanity
cases, soap boxes and holders, spice sets, squeezers,
glass stoppers, strainers, picnic baskets, pie servers,
non-metal watering cans, piggy banks, pictures, polishing materials, pots, powder compacts and puffs,
rolling pins, scoops and siphons, drinking vessels
and flasks, dustbins, cocktail shakers, napkin holders
and rings, paper plates, toothpick holders and toothpicks, tankards, tea caddies and tea services, tea
pots, egg cups and egg timers, enamelled glass, flowers pots, gloves for household purposes, ice buckets and ice cube moulds, jugs and kettles, menu
card holders, shaving brushes and shaving brush
stands and holders, shoe horns, shoe brushes and
shoe trees, vases, candy boxes, ceramics for household purposes, chamois leather for cleaning, coasters, coffee services and coffee pots, cooking pots
and utensils, cork screws and coolers, crockery,
cups, decanters, sign boards, perfume sprayers and
burners, salad bowls, salt cellars and shakers, tableware, table utensils, toilet utensils, works of art of
porcelain, earthenware, china, terracotta or glass,
buckets, gifts of china, earthenware, porcelain, terracotta, pewterware or glass, butter dishes and covers,
button hooks, candle sticks and candle extinguishers,
cages for household pets, moulds, customised storage boxes, ropes, string, nets, tents, awnings, tarpa-
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ulins, sails, sacks and bags, bags for the storage of
tents, bivouac bags, canvas structures, clothes lines,
cords made of plastics materials and/or textile, covers for ponds, covers for swimming pools, eiderdown, fabric in the form of a canopy cover, fabric
roofed structures, feathers for bedding and/or stuffing upholstery, fillings for duvets, pillows, quilts,
upholstered pillows, flexible sack-like containers, fly
sheets, garden nets, groundsheets, hammocks, marquees, nets for leaves, nets for protective use in gardening, nets for shading, nets for windbreak purposes, netting made from acrylic, outdoor sun screens
made of textile, retractable covers, rope ladders, ropes, screens for protection against the wind, shelters
made from canvas, plastic or nylon, emergency and
standby shelters, twine, vehicle covers, washing lines, waterproof coverings for camping, yarns and
threads, for textile use, textiles for making up into
articles of clothing, bed and table covers, curtains,
towels, flannels, banners, flags, beach towels, valances, sheets, duvet covers, bath and bed linen, table
and household linen, bed blankets, cloths and covers,
bed spreads, bunting, coasters, covers for furniture,
eiderdowns, handkerchiefs, labels, mats, mattress
covers, fabrics, pillow cases and pillow shams,
quilts, rugs, runners, napkins and serviettes, sleeping
bags, table cloths, wall hangings, clothing, footwear,
headgear, articles of outer clothing, articles of sports
clothing, leisurewear, articles of underclothing, lingerie, hosiery, shirts, boots, underwear, coats, overalls, collar protectors and collars, ear muffs, football
boots and shoes, fittings of metal for boots and shoes, shorts, T-shirts, socks, sweaters, caps, hats, scarves, jackets, dressing gowns, pyjamas, sandals, slippers, footwear, boxer shorts, beach clothes and shoes, baby boots, diapers and bibs, romper suits, baby
pants and sleep suits, dungarees, braces, belts and
berets, wrist bands, track suits, ties, cravats, aprons,
bathrobes, bathing caps and suits, bathing trunks,
galoshes, garters, gloves and mittens, headbands, jerseys, jumpers and knitwear, leggings, clothes linings, parkas, shawls, singlets, skirts, vests, visors,
waistcoats, waterproof clothing, belts, lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks and eyes,
pins and needles, artificial flowers, badges, rosettes,
patches, hairbands and slides, belt clasps, sewing
baskets, clothing fasteners and shoe fasteners, needle
and pin cushions, hairgrips, hair and shoe ornaments,
sewing thimbles, hat ornaments, shoe laces, numerals or letters for marking linen, hairnets, brooches
and buckles, edging for clothing, competitor numbers, cords, tea cosies, expanding bands for holding
sleeves, fancy goods, frills and fringes, reins for guiding children, tassels, mini football kits, mini shorts,
mini shirts, mini jerseys, carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors, wall hangings (non-textile), wallpaper,
games and playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees, toys, party no-

velty hats, shin guards, gloves for games, balloons,
balls, playing balls, footballs, teddy bears, playing
cards, Christmas crackers, synthetic Christmas trees
and stands, cups for dice, darts, dice, dolls and dolls'
clothes, dolls' beds, dolls' houses and rooms, tables
for indoor football, golf bags and gloves, jokes and
novelties, spinning tops, kites, knee guards and protective padding, marbles, marionettes and puppets,
skis, slides, surfboards, skateboards, snowboards,
skittles, sleighs, masks, mobiles, rattles, roller skates, in-line skates, bodybuilding apparatus, exercise
apparatus, meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and
milk products, edible oils and fats, prepared meals,
meat products, fruit sauces, products made from
bacon, preserved beans, dairy products, cocoa butter
and peanut butter, fruit and vegetable chips and
crisps, croquettes, crystallised fruits, preserved
fruits, edible bird's nests, fish and fish products,
frosted and frozen fruits, fruit jellies and fruit peel
and fruit products, game and game products, preserved and conserved jams and marmalades, jellies for
food, margarine, processed peanuts, piccalilli and
pickles, poultry and poultry products, raisins, fruit
salads, sausages, tomato purée, vegetable juices and
soups and preparations, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice, chicory, all spices, barley and bean products, chocolate, cocoa-based and flavoured beverages, biscuits, bread buns and cakes, edible candy,
chewing gum, Christmas tree confectionery, cocoa
and coffee products, condiments, pop corn, breakfast
cereals, ice cream and ice cream products, custard,
cake decorations and edible ices, fondants, frozen
yoghurt, gingerbread, golden syrup, honey and honey products, ketchup, liquorice and lozenges, macaroni and macaroons, mayonnaise, pies, muesli and
mustard, pancakes and pasta, pastries and pastry,
pizzas, puddings, ravioli, relish, vermicelli and rice,
bread, rusks and sandwiches, tomato sauce and other
fruit and vegetable sauces, semolina, sherbets and
sorbets, spaghetti, sugar products, tarts, waffles,
fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants and
flowers, foodstuffs for animals, malt, beers, mineral
and aerated waters and other non-alcoholic drinks,
wines, fortified wines, alcopops, brandy, champagne, cider, cognac, digestifs, gin, liqueurs, perry, port,
rum, sherry, tequila, vermouth, vodka, aperitifs, cocktails, mixtures of wine and fruit flavourings, punch,
lighters, matches; business management of footballers; information, advisory and consultancy services
in relation to all of the aforesaid.
38 – Telecommunications; broadcasting; broadcasting and transmission of radio and television programmes; audio and/or video broadcasting; data trans-
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mission and data broadcasting; cellular telephone
communication services; cable, satellite and terrestrial broadcasting services; communications by fibre
optic networks; broadcasting via the Internet and
other computer and communications networks; webcasting services; broadcasting, transmission, reception and other dissemination of text, messages, information, data, sound and images; communications
services by satellite, television and/or radio; electronic communications via the Internet and other computer and communications networks; transmission of
radio and television programmes, text, messages, information, data, sound and images via communication and computer networks; computer aided transmission of information, text, sounds, messages, images,
data and radio television programmes; broadcasting
and transmission of digital information by means of
cable, wire or fibre; receiving and exchanging of information, text, sounds, images, data and messages;
electronic mail services; interactive video text services; news information and news agency services;
message sending; communications by and/or between computers and computer terminals and computer networks; communications for access to databases and computer networks; communication services
for access to information, sound, images, text and
data via communication and computer networks; telecommunications services for access to a communications or computer network; retrieval, provision
and display of information from a computer stored
databank; electronic display of information, text,
images, messages and data; online communication
services; provision of discussion forums and chat
room services; information, advisory and consultancy services relating to all of the aforesaid services.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; organisation of sporting events; provision of entertainment, training, recreational, sporting and cultural activities and facilities; entertainment services relating to sport; instruction and educational services; football coaching, football schools and schooling; arranging and conducting of education and training in relation to football; arranging, conducting and provision of football
instructional courses; football entertainment services; physical education; fitness training services;
provision of practical training and demonstrations;
sport and holiday camp services (in the nature of entertainment); rental of sporting equipment; practical
training and demonstrations; arranging, organising
and conducting of conferences, workshops, seminars, conventions, events and exhibitions; arranging,
organising and conducting of games, contests and
competitions; lotteries; organisation of prize draws
[lotteries] for commercial and advertising purposes;
gaming services; arranging, organising and conducting of award ceremonies; provision of museum facilities; provision of stadium facilities and services;
rental of stadium facilities; sports club services; he-
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alth club services; provision of information relating
to football; football entertainment services; fan club
services; fan club membership scheme services; booking and ticketing services for sports, entertainment,
cultural and educational events; box office services;
entertainment, training, recreational, and sporting information services provided via the Internet and
other computer and communications networks; education and entertainment services provided by means
of radio, television, telephony, the Internet and online databases; television and radio programming; entertainment and educational services featuring electronic media, multimedia content, audio and video
content, movies, pictures, photographs, graphics,
images, text and related information provided via the
Internet and other communications networks; film
production; production, presentation and distribution
of video recordings, sound recordings, DVDs, CDs,
CD-ROMs, video and audio tapes; production of television and radio programmes; production of
sporting events for television and radio; publication
of magazines, books, texts and printed matter; publishing by electronic means; providing non-downloadable electronic publications online; provision of
television programmes, radio programmes, films,
audio and/or visual material and games online (not
downloadable); provision of news online; provision
of information relating to sport and entertainment;
information relating to sport and entertainment provided online from a computer database or the Internet; information, advisory and consultancy services relating to all of the aforesaid services.
__________________________________________
(260) AM 2019 97276 A
(800) 1251867
(151) 2015 04 16
(891) 2018 02 16
(731) Open Joint-Stock Company, "HLEBPROM"
Molodogvardeitsev str., 2A, RU-454014
Chelyabinsk, Russian Federation
(540)

DR. KÖRNER
(591) Black, white
(511)
30 – High-protein cereal bars; rice-based snack food;
bread; cereal-based snack food; corn, milled; maize,
milled; muesli; oat-based food; rice; wheat germ for
human consumption; linseed for human consumption; flaxseed for human consumption; chips [cereal
products]; corn flakes; maize flakes; oat flakes.
__________________________________________
(260) AM 2019 97277 A
(800) 1319155
(151) 2016 02 24
(891) 2018 01 23
(731) PIKDARE S.R.L.
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Via Saldarini Catelli, 10; I-22070 Casnate con
Bernate (CO), Italy
(540)

sable gloves; medical and surgical gloves; tourniquets; therapeutic devices for administering oxygen;
surgical drapes.
11 – Electric hot-water bottles; humidifiers; electric
humidifiers; sterilizers.
__________________________________________
(260) AM 2019 97278 A
(800) 1325017
(151) 2016 06 07
(891) 2018 01 15
(731) J. CHOO LIMITED
10 Howick Place; London SW1P 1GW,
United Kingdom
(540)

(591) Black, white
(531) 26.01; 26.01.18; 26.01.24; 27.05; 27.05.10;
27.05.24
(511)
3 – Non-medicated oils.
5 – Disinfectants for medical use; medical dressings,
coverings and applicators; first-aid boxes, filled;
adhesive plasters; enema preparations; absorbent cotton; medicated creams; disinfectants; gauze for dressings; alcohol-based antibacterial skin sanitizer
gels; cooling sprays for medical purposes; haemostatic preparations; hemostatics for medical purposes;
medicated oils; sterile solutions for medical purposes; eyepatches for medical purposes; eye bandages
for medical use; pregnancy testing preparations for
home use; air deodorising preparations; gauze compresses; medicated plasters; saline solutions; diagnostic tests strips for medical purposes; diagnostic
reagents.
9 – Computer software.
10 – Aerosol dispensers for medical purposes; medical syringe needles; apparatus for intestinal washing;
urine and feces testing instruments for medical and
diagnostic purposes; corsets for medical purposes;
electric warming pads for medical use; heating cushions [pads], electric, for medical purposes; cushions
[pads] (heating -), for medical purposes; cushions for
medical purposes; chemically activated hot and cold
gel packs for medical use; vaginal douche bags; supportive bandages; orthopaedic bandages; bandages,
elastic; surgical mesh; incontinence sheets; sphygmomanometers; disposable syringes; injection syringes; medical syringes; stethoscopes; ear plugs for
medical purposes; ear plugs for protection against
noise; clinical thermometers; thermometers for medical purposes; electronic thermometers for medical
use; digital thermometers for medical purposes;
mercury thermometers for medical use; hypodermic
syringes; catheters; orthopedic articles; inhalers; rigid bandages for orthopaedic purposes; humidifiers
and vaporisers for medical purposes; heat pads for
medical use; ice bags for medical purposes; dispo-

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
3 – Soaps, bath gel, shower gel; perfumery, fragrances, eau de toilette, colognes, aftershave, perfumes
in solid form; cosmetics, make-up preparations; essential oils, body oils, body lotion, body cream, hair
lotions, hair conditioners, foot lotions; bath preparations not for medical purposes, balms not for medical purposes; nail care preparations, nail varnish,
nail polish, nail varnish and nail polish removing
preparations; talcum powder; sunscreen preparations; sun-tanning preparations; pumice stone; emery;
dentifrices; shoe cream, shoe polish, shoe wax;
cleaning and polishing preparations, including cleaning and polishing preparations for leather, footwear, handbags, sunglasses; room fragrance, room
fragrancing preparations.
6 – Small items of metal hardware; buckles of common metal (hardware); metal name plaques; closures
of metal; fastenings of metal; badges, tags, ferrules,
rivets of non-precious metal, hinges, hooks, chains,
padlocks, locks and keys; locks of metal for bags;
boxes, casks and chests of common metal, ornaments, figurines and works of art of common metal.
9 – Eyewear, sunglasses, spectacles, sunglasses and
spectacles cases and frames, optical frames; pouches
and bags adapted to carry sunglasses and spectacles;
laptop cases, laptop bags; mobile phone cases, mobile phone straps; encoded bank cards, encoded loyalty cards; bags made of leather or imitations of leather adapted for electrical apparatus and instruments,
mobile phones, laptops, PDAs; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs; prerecorded CDs, CD-ROMs, tapes and discs; protective footwear; electronic publications (downloadable);
software applications (Apps); mouse mats, electronic
tags for goods.
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14 – Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith; jewellery, costume jewellery, arm cuffs (jewellery), wrist bands
(jewellery); jewellery made of leather; key rings
(trinkets or fobs); key fobs; trinkets of metal; key
fobs of leather or imitations of leather incorporating
key rings; horological and chronometric instruments;
watches, bracelets and straps for watches, cases adapted to contain watches; jewellery boxes, boxes of
precious metals; tie clips, cuff links; parts and fittings for the aforesaid goods; shoe ornaments and
handbag ornaments of precious metal, buckles of
precious metal for watch bands; key rings; key
chains.
16 – Printed matter; stationery; photographs, posters,
pictures, prints, books, magazines, brochures, catalogues, periodicals, booklets, calendars, paper, cardboard, greetings cards; instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); paper or
plastic bags; boxes of cardboard; gift paper, wrapping paper; pens, pencils; notebooks, writing pads,
pencil boxes; document folders; desktop business
card holders; passport holders; passport cases; cheque book holders, cases and covers; printed gift
vouchers and vouchers of value, not encoded; money
clips of common metals.
35 – Advertising and marketing services; sales promotion for others; procurement services for others;
retail services in relation to soaps, bath gel, shower
gel, perfumery, fragrances, eau de toilette, colognes,
aftershave, perfumes in solid form, cosmetics, make
up preparations, essential oils, body oils, body lotion, body cream, hair lotions, hair conditioners, foot
lotions, bath preparations not for medical purposes,
balms not for medical purposes, nail care preparations, nail varnish, nail polish, nail varnish and nail
polish removing preparations, talcum powder, sunscreen preparations, sun-tanning preparations, pumice
stone, emery, dentifrices, shoe cream, shoe polish,
shoe wax, cleaning and polishing preparations, including cleaning and polishing preparations for leather, footwear, handbags, sunglasses, room fragrance,
room fragrancing preparations, small items of metal
hardware, buckles, money clips of common metals,
metal name plaques, key rings, key chains, closures
of metal, fastenings of metal, metal fittings for leather goods, footwear, clothing, badges, tags, ferrules,
rivets of non-precious metal, hinges, hooks, chains,
padlocks, locks, keys, locks of metal for bags, ornaments, figurines and works of art of common metal
boxes, casks and chests of common metal, chains for
pets, eyewear, sunglasses, spectacles, sunglasses and
spectacles cases and frames, optical frames, pouches
and bags adapted to carry sunglasses and spectacles,
laptop cases, laptop bags, mobile phone cases, mobile phone straps, encoded bank cards, encoded loyalty
cards, bags made of leather or imitations of leather
adapted for electrical apparatus and instruments, mo-
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bile phones, laptops, PDAs, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images,
magnetic data carriers, recording discs, pre-recorded
CDs, CD-ROMs, tapes and discs, protective footwear, electronic publications (downloadable), software
applications (Apps), mouse mats, electronic tags for
goods, precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, jewellery, costume jewellery, arm cuffs (jewellery), wrist bands
(jewellery), jewellery made of leather, key rings
(trinkets or fobs), key fobs, trinkets of metal, key
fobs of leather or imitations of leather incorporating
key rings, horological and chronometric instruments,
watches, bracelets and straps for watches, cases adapted to contain watches, jewellery boxes, boxes of
precious metals, tie clips, cuff links, shoe ornaments
and handbag ornaments of precious metal, buckles
of precious metal, printed matter, stationery, photographs, posters, pictures, prints, books, magazines,
brochures, catalogues, periodicals, booklets, calendars, paper, cardboard, greetings cards, instructional
and teaching material (except apparatus), plastic
materials for packaging, paper or plastic bags, boxes
of cardboard, gift paper, wrapping paper, pens, pencils, notebooks, writing pads, pencil boxes, document folders, business card holders, passport holders, passport cases, cheque book holders, cases and
covers, gift vouchers, vouchers of value, leather and
imitations of leather, and goods made of these materials and handbags, travelling bags, weekend bags,
trunks, trunks for storing shoes, purses, wallets,
clutch bags, travel wallets, luggage tags, luggage label holders, cosmetic bags, make-up bags, vanity
bags, vanity cases not fitted, pouches, cases, bags,
shoe bags, cloth bags, backpacks, garment bags,
beach bags, briefcases, suitcases, attache cases, cases
of leather or leather board, key cases, key bags, key
holders, card cases, card holders, credit card holders,
debit card holders, bank card holders, business card
cases, document cases, hat boxes, parasols, umbrellas, walking sticks, laces (leather), leashes, collars
and leads for animals, garments and clothing for
pets, pet food in the form of chews, dog biscuits,
edible chews for animals, clothing, footwear, headgear, scarves, gloves, hats, swimming hats, belts, raincoats, hosiery, sashes for wear, wedding dresses,
fur stoles, fur muffs, fur hats, fur coats, kaftans, swimwear, toys for pets, exercise machines, exercise bicycles, treadmills, gloves adapted for sport, bags
adapted for sports equipment, boots and shoes adapted for sport, skateboards, body boards, surfboards,
and parts and fittings for all the aforesaid goods; advice and assistance in the selection of goods; providing information and advice to consumers regarding
the selection of products and items to be purchased;
including, but not limited to, all the aforesaid services provided via mail order or the Internet, the world
wide web and/or via communications networks.
__________________________________________
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(260) AM 2019 97283 A
(800) 1369053
(151) 2017 07 26
(891) 2018 03 12
(731) LTD "BTC HOLDING"
ul. Leningradskaya, zdanie 2, str. 6, vladenie,
39, Pomeschenie OB02_11, RU-141402
Khimki, Moscow region, Russian Federation
(540)

[jewelry]; pins [jewelry]; ornamental pins; tie pins;
key rings [split rings with trinket or decorative fob];
tie clips; cuff links; jewelry; necklaces [jewelry];
split rings of precious metal for keys; rings [jewelry]; lockets [jewelry]; earrings [jewelry]; pendants
[jewelry]; key fobs.
16 – Paper and cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs [printed]; stationery; plastic materials for packaging.
21 – Household or kitchen utensils and containers;
glassware, porcelain and earthenware; cups; beer
mugs.

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
18 – Leather and imitations of leather, including
pocket wallets; business card cases; goods for documents, not fitted, namely pocket wallets, card cases
[notecases], attaché cases, purses, briefcases, credit
card holders; purses; haversacks; rucksacks; travelling bags; net bags for shopping; bags for climbers;
cases for travelling sets [leatherware]; baby carriers
with handles; garment bags for travel; handbags; tool bags, empty; wheeled bags; beach bags; bags for
sports; bags for campers; shopping bags; school
satchels; key cases [leatherware]; suitcases; cases of
leather; cases of imitation leather.

28 – Games; toy dolls; gymnastic and sporting articles; decorations for Christmas trees; golf bags, with
or without wheels; cricket bags.

25 – Clothing, footwear, headgear.
__________________________________________

35 – Business auditing; commercial information and
advice for consumers [consumer advice shop]; presentation of goods on communication media, for
retail purposes; retail and wholesale services for
goods; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; organization of fashion shows
for promotional purposes; organization of trade fairs
for commercial or advertising purposes; shop window dressing; rental of advertising time on communication media; publicity material rental; radio advertising; bill-posting; advertising; on-line advertising on a computer network; television advertising.
__________________________________________

(260) AM 2019 97284 A
(800) 1372667
(151) 2017 08 08
(891) 2018 03 12
(731) LTD "BTC HOLDING"
ul. Leningradskaya, vladenie 39, str. 6,
zdanie 2, pomeschenie OB02_11, Khimki,
RU-141402 Moscow region, Russian
Federation
(540)

(260) AM 2019 97285 A
(800) 1377127
(151) 2017 08 08
(891) 2018 03 12
(731) LTD "BTC HOLDING"
Pomeschenie OB02_11, zdanie 2, str. 6,
vladenie 39, ul. Leningradskaya, Khimki,
RU-141402 Moscow region, Russian
Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511)
9 – Data carriers; flash memory cards; record players; headphones; shoes for protection against accidents, irradiation and fire; clothing for protection
against accidents, irradiation and fire; clothing for
protection against fire; asbestos clothing for protection against fire; asbestos gloves for protection against accidents; gloves for protection against accidents; cases for telephones.
14 – Precious metals and their alloys; amulets [jewelry]; costume jewelry; bracelets [jewelry]; watch
bands; key chain tags; key fobs [jewelry]; brooches

(591) Black, white
(531) 03.01; 03.01.04; 03.01.16; 27.05.01; 27.05.17
(511)
9 – Data carriers; memory cards; record players; headphones; shoes for protection against accidents, irradiation and fire; clothing for protection against accidents, irradiation and fire; clothing for protection
against fire; asbestos clothing for protection against
fire; asbestos gloves for protection against accidents;
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gloves for protection against accidents; cases for telephones.
14 – Precious metals and their alloys; amulets [jewelry]; costume jewelry; bracelets [jewelry]; watch
bands; key fobs [jewelry]; brooches [jewelry]; pins
[jewelry]; ornamental pins; tie pins; key rings [split
rings with trinket or decorative fob]; tie clips; cuff
links; jewelry; necklaces [jewelry]; split rings of
precious metal for keys; rings [jewelry]; lockets
[jewelry]; earrings [jewelry]; pendants [jewelry];
key chain tags; key fobs.
16 – Paper and cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs [printed]; stationery; plastic materials for packaging.
21 – Household or kitchen utensils and containers;
glassware, porcelain and earthenware; cups; beer
mugs.
28 – Games; toy dolls; gymnastic and sporting articles; decorations for Christmas trees; golf bags, with
or without wheels; cricket bags.
35 – Business auditing; commercial information and
advice for consumers [consumer advice shop]; presentation of goods on communication media, for retail purposes; retail and wholesale services for goods; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; organization of fashion shows
for promotional purposes; organization of trade fairs
for commercial or advertising purposes; shop window dressing; rental of advertising time on communication media; publicity material rental; radio advertising; bill-posting; advertising; on-line advertising on a computer network; television advertising.
__________________________________________
(260) AM 2019 97286 A
(800) 1386621
(151) 2017 06 09
(891) 2018 03 09
(731) LARDINI S.R.L.
Via A. Grandi, 15/A, I-60024 FILOTTRANO
(ANCONA), Italy
(540)

LARDINI
(591) Black, white
(511)
18 – Clothing for pets; umbrella rings; saddle trees;
saddlery; key cases; fastenings for saddles; leather
straps; harness for animals; mountaineering sticks;
walking sticks; umbrella sticks; vanity cases, not fitted; trunks [luggage]; travelling trunks; bags; beach
bags; bags for sports; shopping bags; wheeled shopping bags; purses; handbags; travelling sets [leatherware]; bridles [harness]; kid; briefcases; school satchels; leatherboard; cases of leather or leatherboard;
girths of leather; collars for animals; horse collars;
horse blankets; leather laces; straps of leather [sad-
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dlery]; harness straps; leather, unworked or semiworked; moleskin [imitation of leather]; umbrella
covers; whips; knee-pads for horses; covers for horse saddles; pads for horse saddles; harness fittings;
leather leashes; imitation leather; walking stick handles; umbrella handles; suitcase handles; slings for
carrying infants; pouch baby carriers; bits for animals [harness]; muzzles; parasols; blinkers [harness]; umbrellas; fur; animal skins; curried skins;
chamois leather, other than for cleaning purposes;
business card cases; credit card cases [wallets]; card
cases [notecases]; pocket wallets; randsels [Japanese
school satchels]; reins; haversacks; bags for campers; travelling bags; bags for climbers; boxes of
leather or leatherboard; boxes of vulcanised fibre;
hat boxes of leather; riding saddles; saddlecloths for
horses; stirrups; luggage tags; frames for umbrellas
or parasols; handbag frames; traces [harness]; suitcases; small suitcases; attaché cases; garment bags
for travel; rucksacks; tanned leather.
25 – Waterproof clothing; clothing of imitations of
leather; clothing of leather; motorists' clothing; cyclists' clothing; clothing for gymnastics; dresses;
suits; jumper dresses; bath robes; non-slipping devices for footwear; clothing; bandanas [neckerchiefs];
caps [headwear]; berets; underwear; bibs, not of paper; sweat-absorbent underwear; boas [necklets];
bodies [clothing]; braces for clothing [suspenders];
corsets [underclothing]; galoshes; skull caps; footwear; boots for sports; stockings; sweat-absorbent
stockings; socks; sweat-absorbent socks; breeches
for wear; bathing trunks; albs; shirts; short-sleeve
shirts; bodices [lingerie]; sports singlets; hats; top
hats; paper hats [clothing]; coats; hoods [clothing];
hat frames [skeletons]; chasubles; belts [clothing];
money belts [clothing]; tights; collars [clothing];
detachable collars; camisoles; headgear for wear; layettes [clothing]; corselets; bathing suits; masquerade costumes; beach clothes; neckties; ascots; bathing caps; shower caps; panties; headbands [clothing]; pocket squares; fittings of metal for footwear;
ready-made linings [parts of clothing]; scarfs; gabardines [clothing]; boot uppers; gaiters; jackets [clothing]; garters; fishing vests; gilets; stuff jackets [clothing]; skirts; overalls; aprons [clothing]; girdles;
gloves [clothing]; mittens; ski gloves; welts for footwear; ready-made clothing; paper clothing; knitwear
[clothing]; jerseys [clothing]; leggings [leg warmers]; leggings [trousers]; liveries; hosiery; sports
jerseys; sweaters; muffs [clothing]; maniples; pelerines; mantillas; sleep masks; skorts; miters [hats];
boxer shorts; babies' pants [underwear]; underpants;
wet suits for water-skiing; vests; trousers; slippers;
ear muffs [clothing]; parkas; pelisses; furs [clothing]; shirt yokes; pajamas (Am.); cuffs; ponchos;
tips for footwear; stocking suspenders; sock suspenders; brassieres; heelpieces for stockings; sandals;
bath sandals; saris; sarongs; neck scarfs [mufflers];
footmuffs, not electrically heated; shoes; esparto
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shoes or sandals; bath slippers; gymnastic shoes;
beach shoes; football boots; sports shoes; ski boots;
shawls; sashes for wear; wimples; inner soles; overcoats; outerclothing; dress shields; petticoats; trouser
straps; chemises; shirt fronts; half-boots; lace boots;
boots; fur stoles; soles for footwear; studs for football boots; heels; heelpieces for footwear; pockets
for clothing; tee-shirts; togas; footwear uppers; ankle
boots; turbans; combinations [clothing]; uniforms;
valenki [felted boots]; veils [clothing]; dressing
gowns; visors [headwear]; cap peaks; wooden shoes;
bow ties; flip-flops [footwear]; blousons; ascots
[ties].
35 – Retail or wholesale services, also provided
through the internet or by mail, of all the products
included in classes 3, 4, 9, 14, 18, 21, 25; business
management of a franchising network in relation to
the sale of all the products included in classes 3, 4, 9,
14, 18, 21, 25; shop window dressing; distribution of
samples; direct mail advertising; outsourced administrative management for companies; marketing;
negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties; publicity material rental; organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; organization of trade fairs for commercial
or advertising purposes; organization of fashion
shows for promotional purposes; presentation of
goods on communication media, for retail purposes;
production of advertising films; design of advertising materials; advertising; on-line advertising on a
computer network; personnel recruitment; public
relations; marketing research; market studies; typing; business management and organization consultancy; news clipping services; shorthand; systemization of information into computer databases; updating and maintenance of data in computer databases.
__________________________________________
(260) AM 2019 97287 A
(800) 976891
(151) 2008 05 07
(891) 2018 02 23
(731) EREPUBLIK LABS LTD.
Unit 4 Block A, Broomfield Business
Park, Malahide, Co Dublin K36 RF83, Ireland
(540)

EREPUBLIK
(591) Black, white
(511)
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
__________________________________________
(260) AM 2019 97288 A
(800) 1396563
(151) 2017 11 29

(891) 2017 11 29
(731) UBON AGRICULTURAL ENERGY CO.,
LTD.
299 Village No. 9, Nadee Sub-district,
Nayear District, Ubon Ratchathani 34160,
Thailand
(540)

(591) Shades of yellow and gold.
(531) 05.05.04; 27.03.11; 28.03; 29.01.02
(511)
30 – Tapioca, tapioca starch for food.
__________________________________________
(260) AM 2019 97289 A
(800) 1396568
(151) 2017 11 09
(891) 2017 11 09
(731) THE GILLETTE COMPANY LLC
One Gillette Park; Boston MA 02127, USA
(540)

AQUA-GRIP
(591) Black, white
(511)
8 – Razors.
__________________________________________
(260) AM 2019 97290 A
(800) 1396581
(151) 2017 10 06
(891) 2017 10 06
(731) APPLE INC.
One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014,
USA
(540)

APPLE PODCASTS
(591) Black, white
(526) PODCASTS
(511)
41 – Providing ongoing podcasts in the fields of entertainment, music, news, current events, public affairs, politics, government, sports, fitness, recreation,
health, medicine, business, finance, history, arts, culture, society, education, science, technology, children, families, religion, spirituality, games, hobbies,
fiction, and topics of general interest; providing a
website for the uploading, storing, sharing, viewing
and posting of podcasts (terms considered too vague
by the International Bureau – Rule 13 (2) (b) of the
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Common Regulations); providing websites featuring
information about podcasts in the field of entertainment, music, sports, news, and arts and culture
(terms considered too vague by the International
Bureau – Rule 13 (2) (b) of the Common Regulations); providing information, reviews and personalized recommendations of educational and entertainment podcasts; publication and presentation of reviews, surveys, and ratings, and providing interactive websites for the posting and sharing of reviews,
survey, and ratings, relating to educational and entertainment podcasts (terms considered too vague by
the International Bureau – Rule 13 (2) (b) of the
Common Regulations).
__________________________________________
(260) AM 2019 97291 A
(800) 1396593
(151) 2018 01 03
(891) 2018 01 03
(731) RE/MAX, LLC
5075 S. Syracuse St., Denver CO 80237, USA
(540)

cial real estate; referrals in the field of real estate
brokerage.
36 – Agencies or brokerage for renting of buildings;
charitable fund raising; providing real estate listings
and real estate information via the internet; real estate agency services; real estate management services; real estate valuation services; real estate brokerage; real estate consultancy.
__________________________________________
(260) AM 2019 97292 A
(800) 1396605
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) IVOCLAR VIVADENT AG
Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan,
Liechtenstein
(540)

SR Orthosit S PE
(591) Black, white
(511)
5 – Materials and auxiliary materials for use in dentistry, in particular for the manufacture of prostheses
and artificial teeth; artificial veneers.
10 – Apparatus, devices, tools, and instruments for
dental use, in particular shade guides; artificial teeth;
dental plates; shade guides.
__________________________________________

(591) Black, white
(531) 18.05.01; 18.05.06
(511)
35 – Advertising via electronic media and specifically the internet; advertising of commercial or residential real estate; arranging and conducting trade
shows in the field of real estate and real estate franchise services; business services, namely, registering, screening and verifying the credentials of thirdparty vendors, suppliers and contractors on behalf of
others; creating and updating advertising material;
franchising, namely, consultation and assistance in
business management, organization and promotion;
franchising, namely, offering business management
assistance in the establishment and/or operation of
real estate brokerage offices; preparing advertisements for others; promoting the goods and services
of others by providing hypertext links to the web
sites of others; providing consumer information in
the field of real estate; real estate advertising services; real estate auctions; real estate marketing services; real estate marketing services, namely, on-line
services featuring tours of residential and commer114

(260) AM 2019 97293 A
(800) 1396658
(151) 2017 10 11
(891) 2017 10 11
(731) FIIZY OÜ
Toom-Kooli 1, EE-10130 Tallinn, Estonia
(540)

SOLCREDIT
(591) Black, white
(511)
35 – Advertising services for others, marketing and
promotional services; business analysis, research and
information services; business assistance, management and administrative services; provision of commercial information; arranging of commercial and
business contacts.
36 – Financial and monetary services, and banking;
fundraising and sponsorship; insurance underwriting; provision of prepaid cards and tokens (terms
considered linguistically incorrect by the International Bureau – rule 13 (2) (b) of the CommonRegulations); real estate services; safe deposit services;
valuation services; provision of loans.
__________________________________________
(260) AM 2019 97294 A
(800) 1396679
(151) 2017 11 14
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(891) 2017 11 14
(731) Obshestvo s ogranichennoy, otvetstvennostyu
"J-UNITED GROUP" OOO "J-UNITED
GROUP"
83, Beruniy street, Olmazarskiy district,
Tashkent city 100020, Uzbekistan
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.11; 27.05.13
(511)
6 – Common metals and their alloys; ores; metal materials for building and construction; transportable
buildings of metal; non-electric cables and wires of
common metal; small items of metal hardware; metal containers for storage or transport; safes.
11 – Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
17 – Unprocessed and semi-processed rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and substitutes for all
these materials; plastics and resins in extruded form
for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, tubes and hoses, not
of metal.
__________________________________________
(260) AM 2019 97295 A
(800) 1396683
(151) 2017 12 11
(891) 2017 12 11
(731) RUIAN KING FILTERS, AUTO PARTS
CO., LTD.
No.8 Lane 75, Tianfeng Street, Zhaozhai
Village, Tangxia Town, Ruian City, 325204
Zhejiang Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 24.15; 24.15.02; 24.15.13; 27.05; 27.05.08
(511)
7 – Oil filters [parts of engines]; diesel oil filters
[parts of engines]; generators of electricity; air filters
[parts of engines]; bearings [parts of machines];
filters for cleaning cooling air, for engines; valves
[parts of machines]; condensing installations; pumps
[parts of machines, engines or motors]; hydraulic oil
filters.
__________________________________________

(260) AM 2019 97296 A
(800) 1396700
(151) 2017 12 22
(891) 2017 12 22
(731) SHANDONG HENGFENG COMPOSITE
MATERIAL CO., LTD
(Middle of Beisanhuan Road),; Industrial
Park, Guan County, Liaocheng City,
Shandong Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 28.03
(511)
6 – Building materials of metal; steel wire; containers of metal [storage, transport]; steel sheets; metal
guardrail; steel alloys; anti-friction metal; steel tubes; ironmongery; sheets and plates of metal.
__________________________________________
(260) AM 2019 97297 A
(800) 1396723
(151) 2017 12 22
(891) 2017 12 22
(731) Public Joint Stock Company, "SIBUR Holding"
Eastern Industrial Area, building 30, Block 1,
No.6, Tobolsk, RU-626150 Tyumen Region,
Russian Federation
(540)

(591) Turquoise and black
(531) 26.11.01; 26.11.08; 27.05.11; 28.05; 29.01;
29.01.12
(511)
1 – Unprocessed plastics; polymer resins, unprocessed, namely thermoplastic polymers, polyethylene
terephthalate, secondary and amorphous polyethylene terephthalate; synthetic resins, unprocessed, namely thermoplastic polymers, polyethylene terephthalate, secondary and amorphous polyethylene terephthalate; polyester-based chemicals.
__________________________________________
(260) AM 2019 97298 A
(800) 1396726
(151) 2017 12 15
(891) 2017 12 15
(731) LANKWITZER LACKFABRIK GMBH
Haynauer Straße 61 – 63, 12249 Berlin, Germany
(540)

Lankwitzer
(591) Black, white
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(511)
2 – Paints, varnishes, lacquers, ground coatings [lacquers and paints], filler materials [lacquers and
paints], primer [lacquers and paints], thinners [lacquers and paints].
35 – Wholesale services in relation to paints, lacquers and thinners.
__________________________________________
(260) AM 2019 97300 A
(800) 1396757
(151) 2018 02 05
(891) 2018 02 05
(731) SEMAFOR-ONLINE S.R.L.
Str. Independentei nr. 8, of. 12; MD-2043
Chişinău, Moldova (Republic of)
(540)

(591) Black, white
(531) 18.07.01; 18.07.19; 26.01.01; 26.01.06;
26.03.04; 26.07.09; 27.05.11
(511)
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions.
38 – Telecommunications.
__________________________________________
(260) AM 2019 97301 A
(800) 1396793
(151) 2017 10 03
(891) 2017 10 03
(731) Charitable Organization, "CHARITABLE
FOUNDATION, "KYIV SCHOOL OF
ECONOMICS"
vul. P.Sahaidachnoho, 16 B, kv. 23, Kyiv
04070, Ukraine
(540)

(591) Black, white
(531) 01.17; 01.17.01; 26.02; 26.02.03; 27.05.10;
27.05.24
(526) CIS
(511)
41 – Academies [education]; teaching; educational
services; videotaping; arranging and conducting of
congresses; arranging and conducting of colloquiums; arranging and conducting of conferences; arranging and conducting of concerts; arranging and
conducting of in-person educational forums; arranging and conducting of workshops [training]; arran-
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ging and conducting of seminars; arranging and conducting of symposiums; electronic desktop publishing; dubbing; educational examination; providing
on-line videos, not downloadable; providing on-line
electronic publications, not downloadable; correspondence courses; game services provided on-line
from a computer network; recreation information;
education information; training services provided via
simulators; tutoring; writing of texts, other than for
advertising purposes; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; organization of
competitions [education or entertainment]; educational services provided by schools; lending library
services; layout services, other than for advertising
purposes; language interpreter services; coaching
[training]; club services [entertainment or education]; translation; mobile library services; practical
training [demonstration]; vocational retraining; vocational guidance [education or training advice]; online publication of electronic books and journals;
publication of books; publication of texts, other than
publicity texts.
42 – Technical research; scientific research; surveying; scientific laboratory services; conducting technical project studies; technical writing; technological consultancy.
__________________________________________
(260) AM 2019 97302 A
(800) 1396797
(151) 2017 12 12
(891) 2017 12 12
(731) W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.
555 Paper Mill Road; Newark DE 19711,
USA
(540)

(591) Black, white
(531) 26.01.20; 26.04; 26.04.03; 26.04.07; 26.04.24;
27.05; 27.05.24
(511)
9 – Protective clothing, namely, pants, coats, footwear, coveralls, jackets, gloves, mittens, pants, parkas, vests, jumpsuits, rain suits, head wear, glove liners.
22 – Bivy bags, tents, synthetic fibers for textile use,
camouflage covers, nettings and tarpaulins.
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24 – Fabric for the manufacture of outerwear, fabric
for the manufacture of protective clothing; fabric for
the manufacture of sleeping bags; fabric for the manufacture of bullet proof vests; fabric for the manufacture of clothing; fabric for the manufacture of
footwear; fabric for the manufacture of headwear;
fabric for the manufacture of tents; sleeping bags.
25 – Clothing, namely, shirts, singlets, crop tops, jerseys, pants, tights, shorts, knickers, bibs, coats, parkas, vests, footwear, head wear, gloves, mittens,
glove inserts, coveralls, jumpsuits, rain suits, arm
warmers, leg warmers, knee warmers, neck gaiters,
fishing waders, athletic base layers, gaiters, balaclavas, scarfs, jackets, dresses, skirts, skorts, suits,
socks, shoe covers, helmet covers, pullovers, uniforms.
__________________________________________
(260) AM 2019 97303 A
(800) 1396855
(151) 2017 12 26
(891) 2017 12 26
(731) Aktsionernoe obshchestvo "DONSKOY
TABAK"
ulitsa 1-ya Lugovaya, 17, RU-344002
g. Rostov-na-Donu, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
34 – Flavorings, other than essential oils, for tobacco; gas containers for cigar lighters; absorbent paper
for tobacco pipes; cigarette paper; liquid solutions
for use in electronic cigarettes; lighters for smokers;
tobacco pouches; books of cigarette papers; matchboxes; humidors; firestones; cigar cutters; cigar
holders; cigarette holders; mouthpieces for cigarette
holders; tips of yellow amber for cigar and cigarette
holders; ashtrays for smokers; spittoons for tobacco
users; pipe racks for tobacco pipes; pipe cleaners for
tobacco pipes; cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; electronic
cigarettes; cigarillos; cigars; tobacco jars; match holders; matches; oral vaporizers for smokers; tobacco;
snuffboxes; chewing tobacco; snuff; tobacco pipes;
herbs for smoking; pocket machines for rolling cigarettes; cigarette filters; cigarette tips; cigar cases;
cigarette cases.
__________________________________________
(260) AM 2019 97304 A
(800) 1396860
(151) 2018 01 12
(891) 2018 01 12
(731) LOTTE Corporation
(Sincheon-dong); 300, Olympic-ro, Songpagu, Seoul, Republic of Korea

(540)

(591) Red and white
(531) 26.04.03; 26.04.18; 27.05.21; 27.05.24;
29.01.12
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; milk sugar for pharmaceutical purposes; powdered milk for babies;
disinfectants; veterinary preparations; fabric deodorizers; microorganisms for medical purposes; firstaid boxes, filled; bandages for dressings; sticking
plasters; sanitary pads; cotton for medical purposes;
teeth filling material; babies' diapers [napkins]; medicated diapers; adult diapers; adhesives for catching
flies; mothproofing paper; food for babies; medical
and surgical plasters.
29 – Frozen beans; pollen prepared as foodstuff; frozen vegetables; processed fruit products; processed
vegetable products; vegetable juices for cooking;
tofu; processed bean products (other than bean curds
and their processed foodstuff); frozen fruits; frozen
meat; edible eggs; processed meat; processed dairy
products; edible oils and fats; silkworm chrysalis for
human consumption; fish and shellfish (not live)
(including those frozen or preserved with salt); processed seaweed products; food products made from
fish and shellfish; preserved/frozen/dried and cooked
fruits and vegetables; soups; jellies; side dishes based on prepared vegetables; fish; meat; poultry and
game, not live.
30 – Polished cereals; edible flour of cereals; almond
paste; processed cereals; yeast; malt for human
consumption; sugar for food; rice cakes; soya sauce;
chemical seasoning; sauces; spices; edible salt; tea;
coffee; tea-based beverages; ice; meat tenderizers for
household purposes; flour and preparations made
from cereals; condiments.
31 – Grains [cereals]; vegetables, fresh; fresh beets;
copra; malt for brewing and distilling; fodder; plant
seeds; fruit, fresh; natural plants and flowers; hops;
raw cocoa beans; eggs for hatching, fertilized; live
animals; worms, live; fish and shellfish, live; fresh
seaweeds; litter for domestic animals; straw litter;
raw barks; wood chips for the manufacture of wood
pulp; Christmas trees; live baits; wreaths of natural
flowers; silkworms; seaweed for human or animal
consumption.
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32 – Extracts of hops for making beer; malt extracts
for making liquors; non-alcoholic beverages; fruit
beverages and fruit juices; soft drinks; sports drinks;
aerated water; pastilles for effervescing beverages;
powders for effervescing beverages; preparations for
making effervescent beverages; syrups and other
preparations for making beverages; mineral water;
waters [beverages]; drinking water; tonic water; flavor enhanced water; beer; alcohol-free beers; beerbased beverages.
33 – Korean distilled spirits (soju); refined rice wine
(yag-ju); sake; Korean traditional rice wine (bupju);
unstrained rice wine (tag-ju); Korean traditional rice
wine (makgeoli); sparkling fruit wine; vodka; brandy; champagne; wines and liqueurs; western liquor;
whisky; kaoliang (Chinese liquor); laojiao [Chinese
brewed alcoholic beverages]; black raspberry wine
(bokbunjaju); ginseng liquor; red ginseng liquor;
wild ginseng liquor; alcoholic beverages except
beers.
34 – Tobacco; tobacco substitutes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes;
electronic cigarettes; nicotine liquid for electronic cigarettes; smoking tobacco; smokers' articles; cigarette cases; ashtrays for smokers; cigar cases; neck
chains for electronic cigarettes; smokers' articles of
precious metal; smokers' articles, not of precious
metal; electronic cigarette cases; matches; cigarette
lighters; lighters for smokers; tobacco filters for use
with lighters.
__________________________________________
(260) AM 2019 97305 A
(800) 1396901
(151) 2018 01 11
(891) 2018 01 11
(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Switzerland
(540)

(591) Dark purple, purple, light purple, pink, red,
orange, yellow, light green, green, dark green,
light blue, blue, dark blue, black, gray and
white
(531) 24.15.02; 24.15.11; 25.01.01; 25.07.01;
25.07.20; 26.01.12; 26.11.07; 26.11.25;
27.05.10; 29.01.15
(511)
34 – Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-
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your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco,
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not
for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco
products for the purpose of being heated; electronic
devices and their parts for the purpose of heating
cigarettes or tobacco in order to release nicotinecontaining aerosol for inhalation; liquid nicotine
solutions for use in electronic cigarettes; smokers'
articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes,
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.
__________________________________________
(260) AM 2019 97306 A
(800) 1396902
(151) 2018 01 11
(891) 2018 01 11
(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL
Quai Jeanrenaud 3; CH-2000 Neuchâtel,
Switzerland
(540)

(591) Dark purple, purple, light purple, pink, red,
orange, yellow, light green, green, dark green,
black, gray and white
(531) 16.01.04; 16.01.25; 25.07.01; 25.07.20;
26.11.03; 26.11.07; 26.11.25; 29.01.15
(511)
34 – Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for rollyour-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco,
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not
for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco
products for the purpose of being heated; electronic
devices and their parts for the purpose of heating
cigarettes or tobacco in order to release nicotinecontaining aerosol for inhalation; liquid nicotine
solutions for use in electronic cigarettes; smokers'
articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes,
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.
__________________________________________
(260) AM 2019 97307 A
(800) 1396927
(151) 2018 02 28
(891) 2018 02 28
(731) STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18; 61118 Bad Vilbel, Germany

#3 2019 02 11

sasaqonlo niSnebi

(540)

RUXXIMLA
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; medicine; sanitary preparations for medical
purposes; dietary supplements and dietetic preparations; dietary supplements for humans; dietary
supplements for animals; medical and veterinary
preparations and articles; infant formula; diagnostic
preparations; plasters, materials for dressings; dressings, medical; teeth filling material; dental impression materials; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides.
10 – Surgical instruments; medical and veterinary
apparatus and instruments; dental apparatus and instruments; medical instruments for application on animal bodies; applicators for medications; medical apparatus for introducing pharmaceutical preparations
into the human body; diagnostic apparatus for medical purposes; artificial limbs; artificial eyes; artificial
teeth; orthopedic articles.
44 – Medical services; providing of medical information relating to diseases and health problems,
including online and on the internet; dissemination
of medical information via an interactive platform.
__________________________________________
(260) AM 2019 97308 A
(800) 1396930
(151) 2018 02 28
(891) 2018 02 28
(731) STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany
(540)

TUXIMBLIS
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; medicine; sanitary preparations for medical
purposes; dietary supplements and dietetic preparations; dietary supplements for humans; dietary supplements for animals; medical and veterinary preparations and articles; infant formula; diagnostic preparations; plasters, materials for dressings; dressings,
medical; teeth filling material; dental impression materials; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides; herbicides.
10 – Surgical instruments; medical and veterinary
apparatus and instruments; dental apparatus and instruments; medical instruments for application on animal bodies; applicators for medications; medical apparatus for introducing pharmaceutical preparations
into the human body; diagnostic apparatus for medical purposes; artificial limbs; artificial eyes; artificial
teeth; orthopedic articles.

44 – Medical services; providing of medical information relating to diseases and health problems, including online and on the internet; dissemination of
medical information via an interactive platform.
__________________________________________
(260) AM 2019 97309 A
(800) 1396933
(151) 2018 02 28
(891) 2018 02 28
(731) STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany
(540)

TUXSIMY
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; medicine; sanitary preparations for medical
purposes; dietary supplements and dietetic preparations; dietary supplements for humans; dietary supplements for animals; medical and veterinary preparations and articles; infant formula; diagnostic preparations; plasters, materials for dressings; dressings,
medical; teeth filling material; dental impression materials; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides.
10 – Surgical instruments; medical and veterinary
apparatus and instruments; dental apparatus and
instruments; medical instruments for application on
animal bodies; applicators for medications; medical
apparatus for introducing pharmaceutical preparations into the human body; diagnostic apparatus for
medical purposes; artificial limbs; artificial eyes; artificial teeth; orthopedic articles.
44 – Medical services; providing of medical information relating to diseases and health problems, including online and on the internet; dissemination of
medical information via an interactive platform.
__________________________________________
(260) AM 2019 97310 A
(800) 1396938
(151) 2018 02 28
(891) 2018 02 28
(731) STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany
(540)

RUXYMLA
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; medicine; sanitary preparations for medical
purposes; dietary supplements and dietetic preparations; dietary supplements for humans; dietary supplements for animals; medical and veterinary preparations and articles; infant formula; diagnostic preparations; plasters, materials for dressings; dressings,
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medical; teeth filling material; dental impression
materials; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides; herbicides.
10 – Surgical instruments; medical and veterinary
apparatus and instruments; dental apparatus and instruments; medical instruments for application on
animal bodies; applicators for medications; medical
apparatus for introducing pharmaceutical preparations into the human body; diagnostic apparatus for
medical purposes; artificial limbs; artificial eyes; artificial teeth; orthopedic articles.
44 – Medical services; providing of medical information relating to diseases and health problems, including online and on the internet; dissemination of
medical information via an interactive platform.
__________________________________________
(260) AM 2019 97311 A
(800) 1396940
(151) 2018 02 28
(891) 2018 02 28
(731) STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany
(540)

RUXIMBLIS
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; medicine; sanitary preparations for medical
purposes; dietary supplements and dietetic preparations; dietary supplements for humans; dietary supplements for animals; medical and veterinary preparations and articles; infant formula; diagnostic preparations; plasters, materials for dressings; dressings,
medical; teeth filling material; dental impression materials; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides.
10 – Surgical instruments; medical and veterinary
apparatus and instruments; dental apparatus and instruments; medical instruments for application on animal bodies; applicators for medications; medical apparatus for introducing pharmaceutical preparations
into the human body; diagnostic apparatus for medical purposes; artificial limbs; artificial eyes; artificial
teeth; orthopedic articles.
44 – Medical services; providing of medical information relating to diseases and health problems, including online and on the internet; dissemination of
medical information via an interactive platform.
__________________________________________
(260) AM 2019 97312 A
(800) 1396941
(151) 2018 02 28
(891) 2018 02 28
(731) STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany
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(540)

ABLYMICO
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; medicine; sanitary preparations for medical
purposes; dietary supplements and dietetic preparations; dietary supplements for humans; dietary supplements for animals; medical and veterinary preparations and articles; infant formula; diagnostic preparations; plasters, materials for dressings; dressings,
medical; teeth filling material; dental impression materials; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides.
10 – Surgical instruments; medical and veterinary
apparatus and instruments; dental apparatus and
instruments; medical instruments for application on
animal bodies; applicators for medications; medical
apparatus for introducing pharmaceutical preparations into the human body; diagnostic apparatus for
medical purposes; artificial limbs; artificial eyes; artificial teeth; orthopedic articles.
44 – Medical services; providing of medical information relating to diseases and health problems, including online and on the internet; dissemination of
medical information via an interactive platform.
__________________________________________
(260) AM 2019 97313 A
(800) 1396942
(151) 2018 02 28
(891) 2018 02 28
(731) STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany
(540)

TUXANUVA
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; medicine; sanitary preparations for medical
purposes; dietary supplements and dietetic preparations; dietary supplements for humans; dietary supplements for animals; medical and veterinary preparations and articles; infant formula; diagnostic preparations; plasters, materials for dressings; dressings,
medical; teeth filling material; dental impression materials; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides.
10 – Surgical instruments; medical and veterinary
apparatus and instruments; dental apparatus and instruments; medical instruments for application on animal bodies; applicators for medications; medical apparatus for introducing pharmaceutical preparations
into the human body; diagnostic apparatus for medical purposes; artificial limbs; artificial eyes; artificial
teeth; orthopedic articles.
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44 – Medical services; providing of medical information relating to diseases and health problems, including online and on the internet; dissemination of
medical information via an interactive platform.
__________________________________________
(260) AM 2019 97314 A
(800) 1396943
(151) 2018 02 28
(891) 2018 02 28
(731) STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany
(540)

RIQOLTUX
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; medicine; sanitary preparations for medical
purposes; dietary supplements and dietetic preparations; dietary supplements for humans; dietary supplements for animals; medical and veterinary preparations and articles; infant formula; diagnostic preparations; plasters, materials for dressings; dressings,
medical; teeth filling material; dental impression materials; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides.
10 – Surgical instruments; medical and veterinary
apparatus and instruments; dental apparatus and instruments; medical instruments for application on animal bodies; applicators for medications; medical apparatus for introducing pharmaceutical preparations
into the human body; diagnostic apparatus for medical purposes; artificial limbs; artificial eyes; artificial
teeth; orthopedic articles.
44 – Medical services; providing of medical information relating to diseases and health problems, including online and on the internet; dissemination of
medical information via an interactive platform.
__________________________________________
(260) AM 2019 97316 A
(800) 1396945
(151) 2018 02 28
(891) 2018 02 28
(731) STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany
(540)

BIMCIZA
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; medicine; sanitary preparations for medical
purposes; dietary supplements and dietetic preparations; dietary supplements for humans; dietary supplements for animals; medical and veterinary preparations and articles; infant formula; diagnostic preparations; plasters, materials for dressings; dressings,

medical; teeth filling material; dental impression materials; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides.
10 – Surgical instruments; medical and veterinary
apparatus and instruments; dental apparatus and instruments; medical instruments for application on animal bodies; applicators for medications; medical apparatus for introducing pharmaceutical preparations
into the human body; diagnostic apparatus for medical purposes; artificial limbs; artificial eyes; artificial
teeth; orthopedic articles.
44 – Medical services; providing of medical information relating to diseases and health problems, including online and on the internet; dissemination of
medical information via an interactive platform.
__________________________________________
(260) AM 2019 97317 A
(800) 1396946
(151) 2018 02 28
(891) 2018 02 28
(731) STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany
(540)

OYAVAS
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; medicine; sanitary preparations for medical
purposes; dietary supplements and dietetic preparations; dietary supplements for humans; dietary supplements for animals; medical and veterinary preparations and articles; infant formula; diagnostic preparations; plasters, materials for dressings; dressings,
medical; teeth filling material; dental impression materials; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides.
10 – Surgical instruments; medical and veterinary
apparatus and instruments; dental apparatus and instruments; medical instruments for application on animal bodies; applicators for medications; medical apparatus for introducing pharmaceutical preparations
into the human body; diagnostic apparatus for medical purposes; artificial limbs; artificial eyes; artificial
teeth; orthopedic articles.
44 – Medical services; providing of medical information relating to diseases and health problems, including online and on the internet; dissemination of
medical information via an interactive platform.
__________________________________________
(260) AM 2019 97318 A
(800) 1396947
(151) 2018 02 28
(891) 2018 02 28
(731) STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany
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(540)

BEVTONO
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; medicine; sanitary preparations for medical
purposes; dietary supplements and dietetic preparations; dietary supplements for humans; dietary supplements for animals; medical and veterinary preparations and articles; infant formula; diagnostic preparations; plasters, materials for dressings; dressings,
medical; teeth filling material; dental impression materials; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides.

business management analysis and consulting in the
fields of banking, financial services and monetary
affairs, communications, life sciences and healthcare, computer security, retail, transportation, and government and public sector.
39 – Services connected with the functioning of airports, namely, transportation consulting services.

__________________________________________

42 – Scientific and technological services, namely,
technology research and analysis and scientific research, development and design in the fields of communications, life sciences and healthcare, computer
security, retail, transportation, financial services, and
government and public sector; industrial analysis
and product quality testing of software applications
and information technology products of others to
assure quality and compliance with industry standards and best practices; design and development of
computer software; design and development of electronic data security systems; computer programming
for others and computer programming consultation
services; computer consultation in the field of computer security; data security consultancy; computer
security threat analysis for protecting data; data security consultancy in the fields of banking, financial
services and monetary affairs, communications, life
sciences and healthcare, computer security, retail,
transportation, and government and public sector;
computer software consulting.
__________________________________________

(260) AM 2019 97319 A
(800) 1396980
(151) 2018 01 31
(891) 2018 01 31
(731) UNISYS CORPORATION
Mailstop: 2NW, Suite 100, 801 Lakeview
Drive, Blue Bell PA 19424, USA
(540)

(260) AM 2019 97320 A
(800) 1397037
(151) 2017 12 05
(891) 2017 12 05
(731) ZHEJIANG TENGEN ELECTRIC CO., LTD.
Sulv Industrial Area, Liushi Town, Yueqing
City, Zhejiang Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 26.01.03; 26.01.18; 27.05.21; 27.05.24
511)
35 – Business management consulting; providing
consumer product and services advice relating to the
computer software and computer consulting Industries; business advisory services in the field of air
transportation logistics; business management consultancy services in the field of airport operations;

(591) Black, white
(531) 26.13.25
(511)
9 – Converters, electric; circuit breakers; relays, electric; sockets, plugs and other contacts [electric
connections]; mutual inductor; motor-starter; conductors (lightning -); coils, electric; protectors (voltage surge -); fuses.
__________________________________________

10 – Surgical instruments; medical and veterinary
apparatus and instruments; dental apparatus and instruments; medical instruments for application on
animal bodies; applicators for medications; medical
apparatus for introducing pharmaceutical preparations into the human body; diagnostic apparatus for
medical purposes; artificial limbs; artificial eyes; artificial teeth; orthopedic articles.
44 – Medical services; providing of medical information relating to diseases and health problems, including online and on the internet; dissemination of
medical information via an interactive platform.
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(260) AM 2019 97321 A
(800) 1397038
(151) 2017 12 05
(891) 2017 12 05
(731) ZHEJIANG TENGEN ELECTRIC CO., LTD.
Sulv Industrial Area, Liushi Town, Yueqing
City, Zhejiang Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511)
9 – Converters, electric; circuit breakers; relays, electric; sockets, plugs and other contacts [electric
connections]; mutual inductor; motor-starter; conductors (lightning -); coils, electric; protectors (voltage surge -); fuses.
__________________________________________
(260) AM 2019 97322 A
(800) 1397057
(151) 2017 12 27
(891) 2017 12 27
(731) MENGHAI TEA FACTORY,
(General Partnership)
No.1, New Tea Road, Menghai Town,
Menghai County, Xishuangbanna Dai
Autonomous Prefecture, Yunnan Province,
China
(540)

(591) Black, white
(531) 28.03
(511)
43 – Restaurant services; teahouse; café services;
rental of meeting rooms; day-nursery [crèche] services; boarding for animals; rental of chairs, tables,
table linen, glassware; rental of cooking apparatus;
rental of drinking water dispensers; accommodation
bureau services [hotels, boarding houses].
__________________________________________
(260) AM 2019 97323 A
(800) 1397058
(151) 2017 10 30
(891) 2017 10 30
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District,
Shenzhen, China
(540)

HUAWEI P80
(591) Black, white

(511)
9 – Smartglasses; smartwatches; wearable activity
trackers; covers for smartphones; selfie sticks (handheld monopods); digital photo frames; microphones;
computer hardware; computer memories; integrated
circuit cards (smart cards); cabinets for loudspeakers; modems; sleeves for laptops; smartphones; electric batteries; battery chargers; mobile power
source (rechargeable batteries); tablet computers; laptop computers; notebook computers; bags adapted
for laptops; headphones; loudspeakers; portable media players; sound transmitting apparatus; camcorders; cameras (photography); computer keyboards;
mouse (computer peripheral); pedometers; electric
monitoring apparatus; connected bracelets (measuring instruments); recorded computer programmes
(programs); downloadable computer software applications; interactive touch screen terminals; set-top
boxes; humanoid robots with artificial intelligence;
electronic sheet music, downloadable; smart rings;
audio interfaces; virtual reality headsets; digital
video recorders.
__________________________________________
(260) AM 2019 97335 A
(800) 1397164
(151) 2017 10 26
(891) 2017 10 26
(731) NAZARUK Vadym Petrovych
vul. Danyla Halytskoho, 6, kv. 26, m. Rivne
33018, Ukraine
(540)

(591) Black, white
(531) 24.03.01; 24.03.07; 24.03.18; 26.01.18;
26.01.21; 27.05.09; 27.05.24
(511)
30 – Allspice; almond confectionery; almond paste;
aniseed; aromatic preparations for food; artificial coffee; baking powder; baking soda [bicarbonate of soda for cooking purposes]; baozi [stuffed buns]; barley meal; batter mixes for okonomiyaki [Japanese
savoury pancakes]; bean meal; beer vinegar; binding
agents for ice cream; biscuits; bread; bread rolls;
breadcrumbs; buns; burritos; cake dough; cake frosting [icing]; cake powder; cakes; candy decorations
for cakes; candy; capers; caramels [candy]; celery
salt; cereal bars; cereal preparations; cereal-based
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snack food; cheeseburgers [sandwiches]; chewing
gum; chicory [coffee substitute]; chips [cereal products]; chocolate; chocolate beverages with milk;
chocolate decorations for cakes; chocolate mousses;
chocolate-based beverages; chocolate-coated nuts;
chow-chow [condiment]; chutneys [condiments]; cinnamon [spice]; cloves [spice]; cocoa; cocoa beverages with milk; cocoa-based beverages; coffee; coffee
beverages with milk; coffee flavourings; coffee-based beverages; condiments; confectionery; confectionery for decorating Christmas trees; cooking salt;
corn flakes; corn flour; corn, milled; corn, roasted;
couscous [semolina]; crackers; cream of tartar for
culinary purposes; crushed barley; crushed oats; curry [spice]; custard; dessert mousses [confectionery];
dough; dressings for salad; edible ices; edible paper;
edible rice paper; essences for foodstuffs, except etheric essences and essential oils; ferments for pastes;
flavourings, other than essential oils, for beverages;
flavourings, other than essential oils, for cakes; flowers or leaves for use as tea substitutes; fondants
[confectionery]; food flavourings, other than essential oils; frozen yoghurt [confectionery ices]; fruit
coulis [sauces]; fruit jellies [confectionery]; garden
herbs, preserved [seasonings]; gimbap [Korean rice
dish]; ginger [spice]; gingerbread; glucose for culinary purposes; gluten additives for culinary purposes; gluten prepared as foodstuff; golden syrup; groats for human food; halvah; ham glaze; high-protein
cereal bars; hominy; hominy grits; honey; husked
barley; husked oats; ice cream; ice for refreshment;
ice, natural or artificial; iced tea; infusions, not medicinal; jiaozi [stuffed dumplings]; ketchup [sauce];
leaven; linseed for culinary purposes (seasoning);
liquorice [confectionery]; lozenges [confectionery];
macaroni; macaroons [pastry]; malt biscuits; malt
extract for food; malt for human consumption; maltose; marinades; marzipan; mayonnaise; meal; meat
gravies; meat pies; meat tenderizers, for household
purposes; minced garlic [condiment]; mint for confectionery; molasses for food; muesli; mustard; mustard meal; natural sweeteners; noodle-based prepared meals; noodles; nut flours; nutmegs; oat flakes;
oat-based food; oatmeal; okonomiyaki [Japanese savoury pancakes]; palm sugar; pancakes; pasta; pasta
sauce; pastries; pastry dough; pâtés en croute; peanut
confectionery; pelmeni [dumplings stuffed with meat]; pepper; peppermint sweets; peppers [seasonings]; pesto [sauce]; petit-beurre biscuits; petits fours [cakes]; pies; pizzas; popcorn; potato flour; powders for making ice cream; pralines; preparations for
stiffening whipped cream; propolis; puddings; quiches; ramen [Japanese noodle-based dish]; ravioli;
relish [condiment]; rice; rice cakes; rice pudding;
rice pulp for culinary purposes; rice-based snack
food; royal jelly; rusks; saffron [seasoning]; sago;
salt for preserving foodstuffs; sandwiches; sauces
[condiments]; sausage binding materials; sea water
for cooking; seasonings; seaweed [condiment]; se-
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molina; sherbets [ices]; soya bean paste [condiment];
soya flour; soya sauce; spaghetti; spices; spring
rolls; star aniseed; starch for food; stick liquorice
[confectionery]; sugar; sushi; sweetmeats [candy];
tabbouleh; tacos; tapioca; tapioca flour; tarts; tea;
tea-based beverages; thickening agents for cooking
foodstuffs; tomato sauce; tortillas; turmeric; unleavened bread; unroasted coffee; vanilla flavourings
for culinary purposes; vanillin [vanilla substitute];
vareniki [stuffed dumplings]; vegetal preparations
for use as coffee substitutes; vermicelli [noodles];
vinegar; waffles; wheat flour; wheat germ for human
consumption; yeast.
__________________________________________
(260) AM 2019 97499 A
(800) 1397995
(151) 2018 02 09
(891) 2018 02 09
(731) SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG
Waldmannstrasse 8, CH-8001 Zurich,
Switzerland
(540)

MEDANA
(591) Black, white
(511)
3 – Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
5 – Pharmaceutical preparations, dietetic foodstuffs
and substances for medical use, food supplements
suitable for human consumption.
__________________________________________
(260) AM 2019 97501 A
(800) 1398017
(151) 2017 11 21
(891) 2017 11 21
(731) OTRUM AS
Kirkegata 17, N-0153 Oslo, Norway
(540)

OTRUM
(591) Black, white
(511)
9 – Access control and alarm monitoring systems;
alarm panels; alarms; alarm sensors; apparatus for
processing electronic payments; apparatus for processing, transmitting and storing database information; apparatus for broadcasting, recording, storage,
transmission, reception, processing or reproduction
of sound, images or data; apparatus for the input,
output, transmission and storage of data; application
software; application software for smartphones;
communications software; communications software
for connecting computer network users; communications software for connecting global computer networks; computer communications software to allow
customers to access bank account information and
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transact bank business; computer e-commerce software to allow users to perform electronic business
transactions via a global computer network; computer firewall software; computer game software; computer programs and software; computer programs for
accessing and using the internet; computer programs
for connecting remotely to computers or computer
networks; computer programs for data processing;
computer programs for editing images, sound and
video; computer programs for enabling access or entrance control; computer programs for user interface
design; computer programs for using the Internet
and the World Wide Web; computer programs for
video and computer games; computer software applications, downloadable; computer software for business purposes; computer software for communicating with users of hand-held computers; computer
software for controlling and managing access server
applications; computer software for controlling selfservice terminals; computer software for controlling
the operation of audio and video devices; computer
software for creating searchable databases; computer
software for organizing and viewing digital images
and photographs; computer software for processing
information; computer software for use in automating and managing business processes; computer
software for use in providing multiple user access to
a global computer information network; computer
software programs; data processing programs; digital signs; downloadable applications for use with
mobile devices; downloadable cloud computing
software; downloadable computer software; downloadable computer software for remote monitoring
and analysis; downloadable computer software programs; downloadable interactive entertainment software for playing computer and video games; downloadable multimedia files; downloadable musical sound recordings; downloadable music files; downloadable podcasts; downloadable video and audio
files; embedded operating software; image recognition software; instant messaging software; operating
and user instructions for computer software stored in
digital form; remote controls for televisions; software; software and applications for mobile devices;
software for diagnostics and troubleshooting; software for facilitating secure credit card transactions;
software for processing images, graphics and text;
speech recognition software; telecommunications
software; virtual private network [VPN] operating
software; voice recognition software.
38 – Audio, video and data transmission by cable,
satellite, computer networks, telephone lines and
ISDN lines; broadcasting of films and television programs via a video-on-demand service; broadcasting
of television programmes, motion picture films, and
other audiovisual and multimedia content; cable
transmission of sounds, images, signals and data;
collection and transmission of electronic messages;
communication by electronic means; communication

of information by computer; computer aided transmission of messages, data and images; delivery of
messages by electronic transmission; digital data
transfer; digital text messaging; digital transmission
of data via the Internet; electronic and digital transmission of voice, data, images, signals and messages; electronic communications services; electronic
order transmission; electronic transmission of encrypted data; interactive broadcasting; interactive communication services; interactive transmission and
delivery of information and video via digital networks; interactive teletext services; interactive videotext services; Internet protocol television [IPTV]
transmission services; netcasting [broadcasting over
a global computer network]; pay-per-view television
transmission services; providing access to an electronic marketplace [portal] on computer networks;
providing access to a video sharing portal; providing
access to a web, mail and news portal; providing access to digital music web sites on the Internet; providing access to e-commerce platforms on the Internet;
providing access to electronic information, communication and transaction platforms on the Internet;
providing access to electronic publications; providing access to information and portals via the Internet; providing access to multimedia content online; providing access to platforms and portals on the
Internet; providing electronic transmission of credit
card transaction data and electronic payment data via
a global computer network; providing information
about cable television broadcasting; providing information about television broadcasting; providing instant messaging services; providing on-line access to
data; providing on-line access to databases; providing user access to information and information
services available on the Internet and on other computer networks; providing user access to search engines; provision of access to an Internet portal featuring video-on-demand programs; provision of telecommunication access to films and television
programs provided via a video-on-demand service;
provision of telecommunication access to video and
audio content provided via an on-line video-on-demand service; sending, receiving and forwarding of
electronic messages; streaming of video; television
streaming services; transfer of data via the Internet;
transmission, broadcasting and reception of audio,
video, still and moving images, text and data in real
time; transmission of advertising programs and media advertising communications via digital communications networks; transmission of electronic messages; transmission of digital information; transmission of videos, movies, pictures, images, text, photos, games, user-generated content, audio content,
and information via the Internet; video-on-demand
transmission.
41 – Digital video, audio and multimedia entertainment publishing services; distribution of motion pictures, distribution of television programming to cab-
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le television systems; electronic games services provided by means of a global communication network;
entertainment by Internet Protocol television; entertainment in the nature of mobile television services;
entertainment services provided via a global communication network; film distribution; gaming; information about leisure activities; information relating
to education or entertainment, provided on-line from
a computer database or the Internet or by means of
television or radio programs; interactive entertainment services; on-line entertainment services; on-line game services; production and rental of films, video films, radio and television programs; providing
entertainment by means of television, radio, cinema,
cable television, satellite television and the Internet;
providing entertainment information by electronic
means; providing films, not downloadable, via video-on-demand transmission services; providing
movie, television and music video entertainment via
an interactive web site; providing non-downloadable
films and television programs via a video-on-demand service; providing non-downloadable films
and television programs via pay-per-view television
channels; providing television programs, not downloadable, via video-on-demand transmission services; provision of multimedia entertainment programs
by television, broadband, wireless and on-line services; radio and television entertainment provided via
the Internet; rental of audio and video equipment;
rental of films, motion pictures, videos and sound
recordings; rental of radio and television sets; rental
of television programs; ticket agency services [entertainment].
42 – Administration of user rights in computer networks; analysis of technical data; brand design services; cloud computing; commissioned writing of
computer programs, software and code for the creation of web pages on the Internet; compilation of
computer programs; compilation of web pages for
the Internet; computer-aided design of video graphics; computer-aided graphic design; computer programming and computer software design; computer
programming for data processing and communication systems; computer programming services for
commercial analysis and reporting; computer programming services for data warehousing; computer
programming services relating to multimedia and
interactive applications; computer software technical
support services; computer system integration services; computer technology consultancy; configuretion, installation, fault diagnosis, repair, upgrading
and maintenance of computer software; configuration of computer software; configuration of computer systems and networks; consultancy in the field of
cloud computing networks and applications; consultancy in the field of computer programming; consultancy in the field of computer software design; consultancy in the field of programming and development of e-business portals; consultancy relating to
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the design of homepages and Internet sites; consultancy services in the field of design, selection, implementation and use of computer hardware and software systems; creating, designing and maintainning
customized web pages and portals; creation, maintenance, and updating of computer software; creation
of computer programs; cross-platform conversion of
digital content into other forms of digital content;
customization of computer software; customized
design of computer software; data encryption and
decoding services; design and development of computer databases; design and development of computer database software; design and development of
computer game software; design and development of
computer software; design and development of computer software for database management; design and
development of computer software for data processing; design and development of computer software
for evaluation and calculation of data; design and
development of multimedia products, design and development of new products; design and development
of software for electronic television program guides;
design and development of video game software;
design and graphic arts design for the creation of
web pages on the Internet; design and hosting of
web portals; design and rental of software; design,
development, installation, implementation and maintenance of computer software; design of computer
databases; design of computer graphics; design of
web sites for advertising purposes; design services;
development of computer software for creating electronic television program guides; electronic data storage and data backup services; electronic storage of
digital photographs; electronic storage of digital video files; graphic design services; hosting computer
databases; hosting computer application software in
the field of knowledge management for creating
searchable databases of information and data; hosting a web site for the electronic storage of digital
photographs and videos; hosting e-commerce platforms on the Internet; hosting digital content on the
Internet; hosting multimedia and interactive applications; hosting multimedia entertainment content;
hosting web portals; installation, maintenance and
updating of computer software; interactive hosting
services which allow the users to publish and share
their own content and images on-line; monitoring of
computer systems by remote access; monitoring of
computer systems to detect breakdowns; off-site data
backup; on-line data storage; preparation of reports
relating to computer programming; product testing;
programming of customized web pages featuring
user-defined information, personal profiles and information; programming of multimedia applications;
programming of operating software for accessing
and using a cloud computing network; programming
of software for e-commerce platforms; providing
temporary use of non-downloadable software applications accessible via a web site; providing tempo-

#3 2019 02 11

sasaqonlo niSnebi

rary use of non-downloadable software for analyzing
financial data and generating reports; providing temporary use of non-downloadable software to enable
content providers to track multimedia content; providing temporary use of on-line non-downloadable
computer software for use in broadcast monitoring
applications; providing temporary use of web-based
software; providing weather information; rental and
maintenance of computer software; rental of application software; rental of electronic storage space [web
space] on the Internet; rental of operating software
for accessing and using a cloud computing network;
rental of web servers; rental of software for importing and managing data; research, development, design and upgrading of computer software; research
in the field of communications technology; server
hosting; software as a service [SaaS]; server administration; testing of computer software; troubleshooting of computer software problems [technical
support]; web design; writing of computer programs;
writing of computer software.
__________________________________________
(260) AM 2019 97502 A
(800) 1398036
(151) 2017 12 20
(891) 2017 12 20
(731) Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostiu
"UPRAVLAIUSHAYA KOMPANIA NATSIONALNOGO, KONEVODCHESKOGO,
SOYUZA"
Presnenskaya naberezhnaya, house 8, building
1, floor 11, RU-123317 Moscow, Russian
Federation
(540)

(591) Black, white and orange
(531) 25.03.01; 25.03.05; 26.01.03; 26.01.24;
27.05.24; 29.01.13
(511)
9 – Monitors [computer programs]; software for
computers or mobile phones, cell phones, tablets,
portable computer devices; computer apparatus;
computer software applications, downloadable; software applications for mobile phones, cell phones,
tablets, portable computer devices; programs for
computers, or mobile phones, cell phones, tablets,
portable computer devices; computer game software
for computers or mobile phones, cell phones, tablets,
portable computer devices; computer programs
[downloadable software]; operational programs for
computers or mobile phones, cell phones, tablets,
portable computer devices; electronic publications,
downloadable; downloadable image files; downloadable music files; downloadable computer programs
for review and interaction with submission of ima-

ges, audio-visual and video content and related texts
and data; computer program software for social
network applications; downloadable ring tones for
mobile phones.
36 – Credit bureau services; debt collection agency
services; real estate agency services; financial analysis; rental of apartments; rental of real estate; rental
of offices [real estate]; lease-purchase financing; savings bank services; accommodation bureau services
[apartments]; rent collection; issuance of travelers'
checks; issuance of credit cards; issuance of tokens
of value; capital investment; insurance information;
financial information; clearing, financial; insurance
consultancy; financial consultancy; stock exchange
quotations; lending against security; business liquiddation services, financial; brokerage; financial management; exchanging money; processing of debit card
payments; processing of credit card payments; factoring; organization of collections; antique appraisal;
jewellery [jewelry (Am.)] appraisal; financial evaluation of standing timber; stamp appraisal; real estate
appraisal; numismatic appraisal; art appraisal; financial evaluation of wool; financial evaluation [insurance, banking, real estate]; repair costs evaluation
[financial appraisal]; electronic funds transfer; surety
services; securities brokerage; real estate brokerage;
brokerage of carbon credits; insurance brokerage;
loans [financing]; pawnbrokerage; check [cheque]
verification; charitable fund raising; financial sponsorship; mortgage banking; instalment loans; insurance underwriting; life insurance underwriting; health insurance underwriting; accident insurance underwriting; marine insurance underwriting; fire insurance underwriting; apartment house management;
real estate management; actuarial services; banking;
stock brokerage services; retirement payment services; trusteeship; provident fund services; reward
payment services; mutual funds; financing services;
safe deposit services; deposits of valuables; fiscal
valuation; rental of farms; debt advisory services;
online banking; financial customs brokerage services.
41 – Modelling for artists; bookmaking [gambling]
services; bookmaking [turf accountancy] services;
academies [education]; rental of sports grounds;
rental of tennis courts; lending library services; booking of seats for shows; videotaping; physical education; discotheque services; animal training; dubbing;
gambling services; publication of books; education
information; recreation information; entertainment
information; movie studio services; health club services [health and fitness training]; layout services,
other than for advertising purposes; microfilming;
videotape editing; production of radio and television
programs; game services provided on-line from a
computer network; religious education; gymnastic
instruction; correspondence courses; practical training [demonstration]; organization of balls; provi-
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ding recreation facilities; arranging and conducting
of colloquiums; arranging and conducting of congresses; arranging and conducting of conferences;
arranging and conducting of concerts; arranging and
conducting of workshops [training]; arranging and
conducting of seminars; arranging and conducting of
symposiums; organization and conducting of gambling in betting offices and sweepstakes; organization
of competitions [education or entertainment]; arranging of beauty contests; organization and conducting
of bingo; organization and conducting of electronic
games; organization and conducting of media-games; organization and conducting of poker tournaments; organization and conducting of cards games
contests; organization and conducting of entertainment competitions; organization of fashion shows
for entertainment purposes; organization of shows
[impresario services]; organization of sports competitions; vocational guidance [education or training
advice]; amusement park services; sign language interpretation; television entertainment; mobile library
services; vocational retraining; karaoke services;
providing golf facilities; providing sports facilities;
providing amusement arcade services; cinema presentations; presentation of live performances; theatre
productions; conducting fitness classes; educational
examination; timing of sports events; film production, other than advertising films; rental of audio
equipment; rental of video cameras; rental of video
cassette recorders; rental of videotapes; rental of
show scenery; rental of sound recordings; toy rental;
rental of cinematographic apparatus and movie projectors; rental of motion pictures; games equipment
rental; rental of stadium facilities; rental of lighting
apparatus for theatrical sets or television studios;
rental of radio and television sets; rental of skin diving equipment; rental of sports equipment, except
vehicles; rental of stage scenery; electronic desktop
publishing; interactive publications of sports events
results; interactive publications about sports contests
and events; interactive publications about ongoing
sports contests and events; forecasting for the results
of sports or other events [entertainment]; coefficient
calculation for the result of a sporting event or other
event; on-line publication of electronic books and
journals; publication of texts, other than publicity
texts; radio entertainment; entertainer services; entertainment services; zoological garden services;
news reporters services; party planning [entertainment]; music composition services; subtitling; holiday camp services [entertainment]; disc jockey services; personal trainer services [fitness training];
providing casino facilities [gambling]; calligraphy
services; club services [entertainment or education];
providing museum facilities [presentation, exhibitions]; teaching; orchestra services; translation; ticket
agency services [entertainment]; coaching [training];
sport camp services; recording studio services; language interpreter services; nursery schools; photo-
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graphy; photographic reporting; boarding school
education; production of shows; nightclub services
[entertainment]; presentation of variety shows; providing on-line electronic publications, not downloadable; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; organization of lotteries; writing and publication of texts, other than publicity
texts; scriptwriting, other than for advertising purposes; educational services provided by schools; videotape film production, other than advertising
films.
__________________________________________
(260) AM 2019 97503 A
(800) 1398043
(151) 2017 08 30
(891) 2017 08 30
(731) WHIMSICAL HOLDING LIMITED
Arch. Makariou III, 197, GALA TOWER,
Flat/Office 301, CY-3030 Limassol, Cyprus
(540)

(591) Blue and white
(531) 05.05.20; 05.05.21; 29.01.04
(511)
42 – Research in the field of medicine and pharmacology; medical laboratory services; analysis of human tissues for medical research; laboratory services
relating to the production of monoclonal antibodies;
medical research; scientific research for medical purposes in the area of cancerous diseases; scientific
investigations for medical purposes; research services; provision of research services; scientific research; biomedical research services; biological research; bacteriological research; research relating to
biotechnology; genetic research; biological research,
clinical research and medical research; chemical
analysis and research, including analysis relating to
medicines, pharmaceuticals and biochemistry; research laboratories; research on the subject of pharmaceuticals; bacteriological research and testing; blood
analysis services for scientific research purposes;
research in the field of gene therapy; toxicity testing
for research purposes; DNA screening for scientific
research purposes; cell separation research services;
scientific research relating to bacteriology; research
and development services in the field of antibodies;
research and development services in the field of immunology; research and development services in the
field of cytology; research and development services
in the field of bacteriology; research and development services in the field of immunohistology; preparation of immunohistological samples for analysis
in research laboratories; preparation of biological
samples for analysis in research laboratories; scienti-
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fic research in the field of genetics and genetic engineering.
44 – Human healthcare services; consulting services
relating to health care; advice relating to dentistry;
nutritional advice; psychological counseling; medical information; medical clinic services; medical
consultations; dental consultations; nutrition consultancy; medical services; medical examination of individuals; medical care; medical nursing; health centers; services for the provision of medical facilities;
conducting of medical examinations; performing
diagnosis of diseases; preparation of reports relating
to medical matters; psychiatric services; psychotherapy services; holistic psychotherapy; reflexology;
physical rehabilitation; hospitals; physician services;
dentistry; telemedicine services; pharmaceutical consultancy services; trans-telephone heart monitoring
services; sports medicine services; medical health
assessment services; health care services offered
through a network of health care providers on a contract basis; services for the testing of blood; blood
bank services; cord blood bank services; collection
and preservation of human blood; DNA screening
for medical purposes; pathology services; medical
screening; cholesterol testing; genetic testing for medical purposes; RNA or DNA analysis for cancer
diagnosis and prognosis; services for the testing of
sera; services for the testing of urine; medical testing
services relating to the diagnosis and treatment of
disease; medical analysis services for cancer diagnosis and prognosis; medical analysis services relating
to the treatment of persons; medical analysis services relating to the treatment of patients; medical analysis for the diagnosis and treatment of persons; medical diagnostic services; medical services relating to
the removal, treatment and processing of bone marrow; medical services relating to the removal, treatment and processing of umbilical cord blood; medical services relating to the removal, treatment and
processing of stem cells; medical services relating to
the removal, treatment and processing of human blood; medical services relating to the removal, treatment and processing of human cells; medical and
health services relating to DNA, genetics and genetic
testing; medical services for the treatment of conditions of the human body; medical services for the
diagnosis of conditions of the human body; medical
laboratory services for the analysis of samples taken
from patients; medical laboratory services for the
analysis of blood samples taken from patients; analysis of human tissues for medical treatment; provision of medical information from a website.
__________________________________________

Korolova Str., 85, building 3, flat 27, Odesa
65122, Ukraine
(540)

(591) Yellow, red and black
(531) 01.15.05; 27.05.07; 27.05.11; 29.01.13
(511)
34 – Flavorings, other than essential oils, for use in
electronic cigarettes; oral vaporizers for smokers; tobacco jars; gas containers for cigar lighters; lighters
for smokers; firestones; smokers' articles; liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; liquid solutions for use in electronic cigarettes; electronic cigarettes; snuff boxes.
__________________________________________
(260) AM 2019 97508 A
(800) 1398134
(151) 2018 02 28
(891) 2018 02 28
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium
(540)

SONTELVO
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use, namely oncology, autoimmune, infectious disease, anti-viral and central nervous system products.
__________________________________________
(260) AM 2019 97511 A
(800) 1225447
(151) 2014 07 22
(891) 2018 03 21
(731) Belarusian-German Joint Venture "Santa
Bremor" Limited Liability Company
ul. Katin Bor 106, 224025 Brest, Belarus
(540)

(260) AM 2019 97504 A
(800) 1398077
(151) 2017 11 20
(891) 2017 11 20
(731) OLEKSANDR VOYCHYSHEN
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(591) White, blue, red, dark red and pink
(531) 02.05.01; 25.03.01; 25.03.03; 28.05; 29.01.13
(511)
30 – Ice cream, including fruit ice cream, frozen
yoghurt [confectionery ices], sherbets [ices], edible
ice, including fruit ice; confectionery.
__________________________________________
(260) AM 2019 97513 A
(800) 1263243
(151) 2015 06 18
(891) 2018 03 30
(731) FUJIREBIO INC.
1-1, Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku,
Tokyo 163-0410, Japan
(540)

port reservation; arranging of travel tours; arranging
of cruises; armored car transportation of valuables;
transport of travellers; car rental; vehicle rental; escorting of travellers; excursions (tourism).
__________________________________________
(260) AM 2019 97516 A
(800) 1360811
(151) 2017 05 24
(891) 2018 04 03
(731) FUTURE ENTERPRISES PTE. LTD.
31 Harrison Road, #08-01 Food Empire
Building, Singapore 369649, Singapore
(540)
(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
29 – Fruit-based snack food; milk beverages; nuts,
prepared; potato crisps; potato chips; potato flakes;
processed sunflower seeds.
__________________________________________

(591) Blue and green
(531) 01.15.15; 25.07.20; 25.07.21; 26.13.25;
29.01.13
(511)
5 – Diagnostic reagents and preparations for clinical
and medical purposes.
10 – Immunological diagnostic apparatus for medical purposes.
__________________________________________
(260) AM 2019 97515 A
(800) 1305208
(151) 2016 04 07
(891) 2018 02 24
(731) MELLEM INTERNATIONAL B.V.
Jane Addamslaan 46, NL-1187 DA
Amstelveen, Netherlands
(540)

(260) AM 2019 97517 A
(800) 1394217
(151) 2018 01 04
(891) 2018 03 22
(731) RADISSON HOTELS INTERNATIONAL,
INC.
Carlson Parkway P.O. Box 59159,
Minneapolis MN 55459, USA
(540)

RED RADISSON
(591) Black, white
(511)
43 – Hotel, bar and restaurant services; services for
the reservation of rooms.
__________________________________________
(260) AM 2019 97528 A
(800) 1398444
(151) 2017 06 27
(891) 2017 06 27
(731) Société à responsabilité limitée
"VOLKOVSKAYA PIVOVARNYA"
Volkovskoe chosse, vl. 12, str.1,
Moskovskaya oblast, 6, RU-141006
g. Mytichtchi, Russian Federation
(540)

(591) Yellow and black
(531) 07.11.01; 13.01.06; 29.01.12
(511)
39 – Motor coach rental; boat rental; aircraft rental;
booking of seats for travel; travel reservation; trans-
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(591) Black, white
(531) 03.01.08; 03.01.16; 28.05
(511)
32 – Beer, malt beer; de-alcoholized beers; ginger
beer; flavored beers; wheat beers; low-alcohol beers;
porter [beer]; black beers [roasted malt beers]; beerbased cocktails; beer-based beverages; shandies; coffee-flavored beers; extracts of hops for manufacturing beer; kvass [non-alcoholic beverage].
33 – Ciders; Mead [hydromel]; alcoholic punch; alcoholic beverages containing fruit; alcoholic preparations for cocktails
__________________________________________
(260) AM 2019 97548 A
(800) 1399108
(151) 2017 07 20
(891) 2017 07 20
(731) ED. ZÜBLIN AG
Albstadt Weg 3, 70567 Stuttgart, Germany
(540)

(591) Black, red and white
(531) 26.11.06; 26.11.08; 27.05.11; 29.01.12
(511)
6 – Building and construction materials and elements of metal; structures and transportable buildings of metal; unprocessed and semi-processed materials of metal.
19 – Building and construction materials and elements, not of metal; structures and transportable buildings, not of metal; wood and artificial wood;
pitch, tar, bitumen and asphalt; stone, clay, rock and
non-metallic minerals for building or construction;
precast pavers, not of metal; armour-plating, not of
metal.
37 – Extraction of natural resources; building, construction and demolition; building maintenance and
repair; installation, maintenance and repair of plumbing; lift and elevator installation, maintenance and
repair; hvac (heating, ventilation and air conditioning) installation, maintenance and repair; road sealing and stripping; interior sealing and caulking services; waterproofing of basements; road stripping;
installation of bridge expansion joints; application of
slip-resistant safety floor sealers; application of waterproof coatings; pavement striping; plant refurbishhment; painting of metal surfaces to prevent corrosion; coating of drains; coating of sewers; coating of
brickwork; asbestos extraction; coating [painting]
services; application of coatings to tunnels; applica-

tion of coatings for the repair of walls; application of
screeds; application of rendering to tunnels; application of waterproof coatings for roofs; application of
surface coatings; application of protective paint to
wood; application of anti-graffiti coatings; application of coatings to swimming pools; application of
protective coatings to cavity surfaces; application of
rendering to swimming pools; excavating services
for verifying the location of utility lines; advisory
services relating to the installation of power plants;
advisory services relating to the repair of civil engineering structures; advisory services relating to the
repair of plumbing; advice relating to preventing
blockages in septic tanks; advice relating to preventing blockages in plumbing lines; advisory services
relating to the maintenance of plumbing; advisory
services relating to the reinstatement of trenches; advisory services relating to surfacing projects; advisory services relating to pipe laying; advisory services relating to the installation of fixings; advisory
services relating to the installation of plumbing; information services relating to installation of security
systems; repair information; construction of wave
energy power plants; apartment refurbishment services; advisory services relating to the repair of environmental control systems; advisory services relating to the maintenance of environmental control
systems; advisory services relating to the installation
of lighting apparatus; advisory services relating to
the installation of fire prevention equipment; advisory services relating to the installation of building
automation equipment; advisory services relating to
the installation of hydraulic equipment; advisory
services relating to the installation of passenger lifts;
advisory services relating to the maintenance of fixings; advisory services relating to the renovation of
property; advisory services relating to the maintenance of buildings; providing information relating to
the repair or maintenance of storage tanks; providing
information relating to the rental of construction machines and apparatus; providing information relating
to the repair or maintenance of gasoline station equipment; providing information relating to the repair
or maintenance of chemical plants; providing information relating to the repair or maintenance of bicycle parking apparatus; providing information relating to the repair or maintenance of water pollution
control equipment; providing information relating to
the repair or maintenance of construction machines
and apparatus; providing information relating to the
repair or maintenance of mechanical parking systems; providing information relating to the repair or
maintenance of waste crushing machines and apparatus; coating of concrete; coating of conduits; coating services for the repair of industrial engineering
plant; coating services for the repair of engineering
plant; coating services for the maintenance of industrial engineering plant; coating services for the maintenance of marine engineering plant; concrete re-
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pairs; concrete renovation; drilling; roofing installation; resurfacing of roofs; ceiling installation; decorating of buildings; asbestos removal; soil covering;
soil stabilization means; pavement marking services;
pressure grouting services; insulating of pipes; installation of sewer liners; installation of lighting systems; fitting of floor coverings; installation of ground anchors; installation of grills; services for the
installation of cavity wall ties; installation of interior
partitions for buildings; installation of cavity wall
insulation; installation of sun roofs; installing drywall panels; installation of doors; installation of false
floors; installation of mezzanine floors; installation
of internal partitioning; installation of electrical
wiring; electrical installation services; installation of
roof timbering; renovation, repair and maintenance
of electrical wiring; renovation of electrical wiring;
erection of reinforced concrete structures utilising
sliding and climbing formworks; erection of grandstands; fence erection services; erection of sliding
formworks; erection of curtain walling; information
services relating to maintenance of security systems;
information services relating to the refurbishment of
buildings; damp proofing services; marine construction services; interior refurbishment of buildings;
interior renovation of commercial premises; pipeline
construction and maintenance; irrigation devices installation and repair; installation, repair and maintenance of boiler tubes; installation, repair and maintenance of cleanroom facilities and equipment; installation and maintenance of irrigation systems; installation and maintenance of photovoltaic installations;
installation and maintenance of solar thermal installations; installation services for building scaffolds,
working and building platforms; installation services
of building scaffolds; installation of building scaffolds, working and building platforms; installation of
lighting apparatus; installation of lightning conductors; application of fire retardant coatings; ceiling
lining installation; installation of fixtures and fittings
for domestic premises; installing fencing; installing
septic tanks; installation of electric light and power
systems; installation of coloured panels in building
fascia; installation of plant; installation of building
automation equipment; installation of hydraulic
equipment; installation of industrial plant; installation of insulating materials; installing septic fields;
installation of storage facilities; installation of Industrial machinery; installation of photovoltaic cells and
modules; installation of shelving; installation of rainwater drainage systems; installation of rainwater collection systems; installation of rainwater harvesting
systems; installation of rainwater tanks; installation
of pipe insulation; installation of street information
placards; installation of street furniture; installation
of drying apparatus; installation of environmental
protection systems; installation of traffic management systems; installation of pneumatic bulk material handling systems; installation of tubular linings
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in passageways; installation of environmental engineering systems; installation of transmission lines;
installing wallboard; installation of plumbing systems; installation of water supply apparatus; installation of fabricated construction units; installation
of basement waterproofing products; installation
services for building scaffolds, working and building
platforms; servicing of cranes; servicing of conduits;
swimming-pool maintenance; maintenance of roads;
insulation services; laying of cable; plumbing and
glazing services; plumbing and installation of gas
and water supply systems; anti-corrosion treatment;
varnishing of board materials; installation and maintenance of land irrigation systems; painting, interior
and exterior; painting and varnishing; mechanical
cleaning of waterways; installing siding; installation
of fittings for buildings; installation of felt roofs;
installation of racks; installation of doors and windows; erection of pre-fabricated buildings; assembling [installation] of storage systems; assembling
[installation] of shelving; assembling [installation]
of building framework; repointing of brickwork; installation of parquet flooring; concrete polishing;
pumping septic tanks; cleaning of drains; cleaning of
water supply plumbing; cleaning of building sites;
dismantling of scaffolding; cleaning of site roads;
cleaning of property; septic tank cleaning; cleaning
of stone work; cleaning of urban areas; cleaning of
public areas; renovation of property; renovation of
kitchens; welding for repair purposes; repair or maintenance of building equipment; repair or maintenance of bicycle parking apparatus; repair or maintenance of chemical plants; repair or maintenance of
machines and apparatus for woodworking; maintenance and repair of storage tanks; repair or maintenance of mining machines and apparatus; repair or
maintenance of nuclear power plants; repair or maintenance of machines and apparatus for lumbering;
repair or maintenance of waste crushing machines
and apparatus; repair or maintenance of machines
and apparatus for veneer making; repair or maintenance of machines and apparatus for plywood making; repair or maintenance of construction machines and apparatus; repair or maintenance of cultivating machines and implements; repair and maintenance of building scaffolds, working and building
platforms; maintenance and repair of earth moving
equipment; maintenance and repair of earth moving
machines; maintenance and repair of energy generating installations; maintenance and repair of gas and
electricity installations; maintenance and repair of
refrigerating apparatus; maintenance and repair of
cooling appliances and installations; maintenance
and repair of road making equipment; maintenance
and repair of road making machines; maintenance
and repair of wave energy power plants; maintenance and repair of wind power plants; maintenance
and repair of mining equipment; repair or maintenance of water pollution control equipment; repair or
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maintenance of mechanical parking systems; repair
of construction machines and equipment; repair of
biogas plants and machines; repair of fire damage;
repair of pressurised containers; repair of energy
production plants and machines; repair of energy
supply installations; repair of power lines; repair of
gas supply systems; repair of water pollution control
equipment; scaffolding repair; repair of hollowware;
repair of canalization systems; services for the repair
of canals; repair of air filters; repair of air filters and
parts thereof; repair of machines for treating organic
waste; services for the repair of conduits; repair of
sanitary installations; repair of drying apparatus;
repair of water supply apparatus; repair of water
supply installations; services for the repair of heat
exchangers; repair of fences; repairing construction
works; rust removing; rustproofing; renovating services relating to discharge conduits; restoration of
architectural works; restoration of baths; restoration
of retail premises; renovation of industrial boilers;
renovating services relating to conduits for water
supply; renovation of nuclear plant; repair services
for floor coverings; repair services for stair coverings; repair services for wall coverings; floor sanding; drill bit sharpening; spray painting of metals;
spray painting; abrasive cleaning of metallic surfaces; underwater abrasive cleaning of metallic surfaces; abrasive cleaning of non-metallic surfaces; underwater abrasive cleaning of non-metallic surfaces;
street sweeping services; marking of roads; street
cleaning; ceiling texturing; texturing (ceiling or wall
-); wall texturing; paper hanging; joinery [repair];
drywall installation services; renovation of commercial premises; maintenance of property; underwater
dredging; underwater repair; floor layering; installation of gas and water pipelines; installing wood flooring; laying of land cables; mains laying; laying
floor tile; tile laying, bricklaying or block laying;
laying of sea cables; carpet laying; installation of
water pipes; servicing of nuclear plant; maintenance
and repair of flooring; maintaining and repair of roof
guttering; maintaining and repair of rain channels;
repair or maintenance of water purifying apparatus;
maintenance and repair of systems incorporating hoses which convey fluid; maintenance, repair and reconditioning of photovoltaic apparatus and installations; maintenance of water pollution control equipment; maintaining septic systems; provision of maintenance services for sports centers; maintenance of
water purifying apparatus; civil engineering maintenance involving the use of pressurised jets of abrasive-containing water; civil engineering maintenance
involving the use of hydromechanical cutting equipment; civil engineering maintenance involving the
use of water-jet cutting equipment; carpentry services; providing information relating to septic tank
cleaning services.
__________________________________________

(260) AM 2019 97549 A
(800) 1399141
(151) 2017 10 30
(891) 2017 10 30
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building, Huawei
Technologies Co., Ltd.
Bantian, Longgang District, Shenzhen, China
(540)

HUAWEI P40
(591) Black, white
(511)
9 – Recorded computer programmes (programs);
downloadable computer software applications; interactive touch screen terminals; humanoid robots with
artificial intelligence; electronic sheet music, downloadable; smart rings; audio interfaces; virtual reality
headsets; digital video recorders; set-top boxes;
smartglasses; smartwatches; wearable activity trackers; covers for smartphones; selfie sticks (handheld monopods); digital photo frames; microphones;
computer hardware; computer memories; integrated
circuit cards (smart cards); cabinets for loudspeakers; modems; sleeves for laptops; smartphones; electric batteries; battery chargers; mobile power source (rechargeable batteries); loudspeakers; portable
media players; sound transmitting apparatus; camcorders; cameras (photography); computer keyboards; mouse (computer peripheral); pedometers; electric monitoring apparatus; connected bracelets
(measuring instruments); tablet computers; laptop
computers; notebook computers; bags adapted for
laptops; headphones.
__________________________________________
(260) AM 2019 97550 A
(800) 1399144
(151) 2017 12 07
(891) 2017 12 07
(731) TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU
VIDPOVIDALNISTYU "SANDORA"
s. Mykolaivske, Vitovskyi rgn., Mykolaivska
obl. 57262, Ukraine
(5400

(591) Green, dark green, light green, blue, white,
red, beige, brown, grey, black, pink, violet,
orange and yellow
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(531) 03.05.09; 03.05.24; 03.05.25; 05.07.22;
05.07.24; 16.01.14; 18.01.05; 28.05; 29.01;
29.01.15
(511)
32 – Aperitifs, non-alcoholic; aerated water; waters
(beverages); table waters; cocktails, non-alcoholic;
lemonades; non-alcoholic beverages; whey beverages; soft drinks; non-alcoholic fruit juice beverages;
fruit nectars, non-alcoholic; syrups for lemonade;
syrups for beverages; smoothies; fruit juices; cider,
non-alcoholic; preparations for making aerated water; preparations for making beverages; non-alcoholic fruit extracts; essences for making beverages.
__________________________________________
(260) AM 2019 97551 A
(800) 1399145
(151) 2017 12 07
(891) 2017 12 07
(731) TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU
VIDPOVIDALNISTYU "SANDORA"
s. Mykolaivske, Vitovskyi rgn., Mykolaivska
obl. 57262, Ukraine
(540)

(540)

(591) Black, white
(531) 26.04.02; 26.04.05; 26.04.12; 26.11.07;
26.11.08; 26.11.09
(511)
19 – Building materials, not of metal to the exclusion of windows, roller shutters, jalousies and related
equipment; coverings and claddings for floors and
walls; ceramic tiles.
__________________________________________
(260) AM 2019 97555 A
(800) 1399189
(151) 2018 01 13
(891) 2018 01 13
(731) ARIAD PHARMACEUTICALS, INC.
40 Landsdowne Street, Cambridge MA 02139,
USA
(540)

(591) Orange, light blue, turquoise, light green,
green
(531) 26.02.05; 26.02.07; 29.01.14
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(591) Green, dark green, light green, blue, white,
red, beige, brown, grey, black and pink
(531) 03.05.09; 03.05.24; 03.05.25; 05.07.10;
05.07.13; 21.03.11; 28.05; 29.01.15
(511)
32 – Aperitifs, non-alcoholic; aerated water; waters
(beverages); table waters; cocktails, non-alcoholic;
lemonades; non-alcoholic beverages; whey beverages; soft drinks; non-alcoholic fruit juice beverages;
fruit nectars, non-alcoholic; syrups for lemonade;
syrups for beverages; smoothies; fruit juices; cider,
non-alcoholic; preparations for making aerated water; preparations for making beverages; non-alcoholic fruit extracts; essences for making beverages.
__________________________________________
(260) AM 2019 97552 A
(800) 1399149
(151) 2017 11 30
(891) 2017 11 30
(731) MARAZZI GROUP S.r.l.
Viale Regina Pacis, 39, I-41049 SASSUOLO
(MO), Italy

134

(260) AM 2019 97556 A
(800) 1399215
(151) 2018 02 09
(891) 2018 02 09
(731) MYOVANT SCIENCES GMBH
Viaduktstrasse 8, CH-4051 Basel, Switzerland
(540)

MYOVANT
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and biological preparations for
medical use.
44 – Information services in the field of health and
medicine and provision of information regarding
medicines and drugs for medical use via a website.
__________________________________________
(260) AM 2019 97561 A
(800) 963726
(151) 2008 03 27
(891) 2018 03 28
(731) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo
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"Borisovskiy zavod avtotraktornogo
elektrooborudovaniya" – upravlyayushchaya
kompaniya holdinga "Avtokomponenty"
95, ul. Daumana, 222120 Borisov, Belarus
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
7 – Dynamos and alternators and spare parts (not
included in other classes); starters for motors and
engines, spare parts (not included in other classes);
washing machines, motors electric other than for
land vehicles; fruit presses electric for household
purposes; meat choppers (machines); spray guns for
paint.
9 – Low and high voltage transformers; ignition distributors, spare parts (not included in other classes);
ignition coils; electric apparatus for commutation,
spare parts (not included in other classes); electric
soldering irons, cables, electric connections, wire
connector blocks.
__________________________________________
(260) AM 2019 97578 A
(800) 1399277
(151) 2017 12 19
(891) 2017 12 19
(731) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo
"SYKTYVKAR TISSYU GRUP"
pr. Bumazhnikov, 4, g. Syktyvkar, RU-167026
Respublika Komi, Russian Federation
(540)

21 – Toilet paper holders; toilet paper dispensers;
boxes for dispensing paper towels.
35 – Sales promotion for others; procurement services for others [purchasing goods and services for
other businesses]; advertising; publicity.
__________________________________________
(260) AM 2019 97590 A
(800) 1399527
(151) 2018 03 21
(891) 2018 03 21
(731) PIVOVARY STAROPRAMEN S.R.O.
Nádražní 43/84, CZ-150 00 Praha 5, Czech
Republic
(540)

LIFE YOUR WAY
(591) Black, white
(511)
32 – Beer; flavored beers; beer-based beverages;
non-alcoholic beer; non-alcoholic beer flavored beverages; lagers.
__________________________________________
(260) AM 2019 97591 A
(800) 1399542
(151) 2018 01 22
(891) 2018 01 22
(731) MONUS d.o.o.
Aleksandra Dubčeka 14, 11080 BeogradZemun, Serbia
(540)

Opposite
(591) Black, white
(511)
34 – Tobacco; smokers' articles; matches.
__________________________________________
(260) AM 2019 97592 A
(800) 1399558
(151) 2018 01 31
(891) 2018 01 31
(731) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
CH-1800 Vevey, Switzerland
(540)

(591) Blue
(531) 03.05.01; 03.05.24; 29.01.04
(511)
3 – Cotton wool for cosmetic purposes; cotton sticks
for cosmetic purposes; cotton swabs for cosmetic
purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions.

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
30 – Fruit jellies [confectionery]; confectionery, including marshmallows; sweetmeats [candy]; candy.
__________________________________________

5 – Sanitary pads; menstruation bandages.

(260) AM 2019 97593 A
(800) 1399628
(151) 2017 06 17
(891) 2017 06 17

16 – Toilet paper; hygienic paper; table linen of paper; towels of paper; handkerchiefs of paper; face towels of paper; bibs of paper; tissues of paper for
removing make-up.
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(731) BEHSHAHR INDUSTRIAL COMPANY
8th K.m. of Fath Highway, Tehran, Iran
(Islamic Republic of)
(540)

(591) Gold and black.
(531) 27.05.02; 28.01; 29.01.12
(511)
21 – Bottles.
29 – Canned beans, dates, animal oils for culinary
purposes, animal oils for food, grapeseed oil for culinary purposes, grapeseed oil for food, butter with
herbs, margarine, tomato paste, canned peas, colza
oil for food, soybean oil for food, edible oils, cooking oil, rice bran oil for food, palm oil for culinary
purposes, palm oil for food, canned vegetables, sunflower oil for culinary purposes, sunflower oil for
food, sesame oil, coconut oil, coconut butter, potato
chips, cheese, butter cream, peanut butter, coconut
butter, cocoa butter, nut butter, butter, chowder,
soups, bone oil, edible, edible fats, edible oils and
fats, cream corn oil, maize oil, fruit salads, fruit jellies, pickles, tuna canned, fatty substances for the
manufacture of edible fats, fat containing mixtures
for bread slices, coconut fat, margarine, jellies for
food, jams, palm kernel oil for culinary purposes,
olive oil for cooking, olive oil for culinary purposes,
olive oil for food, processed nuts, roasted nuts, shelled nuts, milk, canned meat, meat shortening, hydrogenated oils for culinary purposes, hydrogenated
oils for food.
30 – Flour, crumpets, salt, instant coffee, lasagna,
cheese bread, chocolate powder, brown rice, flour
and preparations made from cereals, honey, vinegar,
sugar, seasonings, saffron (seasonings), rice, pizzas,
coffee, cocoa, chocolates, chewing gum, cakes, cake
powder, bread, ice cream, sweets, spices, sugar,
spaghetti, paprika [spice], cake butter, pasta, biscuits.
32 – Seltzer water; drinking water; soft drinks, noncarbonated; flavored water; sherbets [beverages].
35 – Advertising; marketing; retail services for foodstuffs; export agency services of bottles, canned beans, dates animal oils for culinary purposes, animal
oils for food, grapeseed oil for culinary purposes,
grapeseed oil for food, butter with herbs, margarine,
tomato paste, canned peas, colza oil for food, soybean oil for food, edible oils, cooking oil, rice bran
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oil for food, palm oil for culinary purposes, palm oil
for food, canned vegetables, sunflower oil for culinary purposes, sunflower oil for food, sesame oil,
coconut oil, coconut butter, potato chips, cheese, butter cream, peanut butter, coconut butter, cocoa butter, nut butter, butter, chowder, soups, bone oil, edible, edible fats, edible oils and fats, cream, corn oil,
maize oil, fruit salads, fruit jellies, pickles, tuna, canned, fatty substances for the manufacture of edible
fats, fat containing mixtures for bread slices, coconut
fat, margarine, jellies for food, jams, palm kernel oil
for culinary purposes, olive oil for cooking, olive oil
for culinary purposes, olive oil for food, processed
nuts, roasted nuts, shelled nuts, milk canned meat,
meat, shortening, hydrogenated oils for culinary purposes, hydrogenated oils for food, flour, crumpets,
salt, instant coffee, lasagna, cheese bread, chocolate
powder, brown rice, flour and preparations made
from cereals, honey, vinegar, sugar, seasonings,
saffron (seasonings), rice, pizzas, coffee, cocoa, chocolates, chewing gum, cakes, cake powder, bread,
ice cream, sweets, spices, sugar, spaghetti, paprika
[spices], cake butter, pasta, biscuits, seltzer water,
drinking water, soft drinks, non-carbonated, flavored
water, sherbets [beverages].
39 – Packaging of goods; warehousing; transportation of goods, namely of bottles, canned beans, dates, animal oils for culinary purposes, animal oils for
food, grapeseed oil for culinary purposes, grapeseed
oil for food, butter with herbs, margarine, tomato
paste, canned peas, colza oil for food, soybean oil
for food, edible oils cooing oil, rice bran oil for food,
palm oil for culinary purposes, palm oil for food,
canned vegetables, sunflower oil for culinary purposes, sunflower oil for food, sesame oil, coconut oil,
coconut butter, potato chips, cheese, butter cream,
peanut butter, coconut butter, cocoa butter, nut butter, butter, chowder, soups, bone oil, edible, edible
fats, edible oils and fats, cream, corn oil, maiza oil,
fruit salads, fruit jellies, pickles, tuna, canned, fatty
substances for the manufacture of edible fats, fatcontaining mixtures for bread slices, coconut fat,
margarine, jellies for food, jams, palm kernel oil for
culinary purposes, olive oil for cooking, olive oil for
culinary purposes, olive oil for food, processed nuts,
roasted nuts, shelled nuts, milk, canned meat, meat,
shortening, hydrogenated oils for culinary purposes,
hydrogenated oils for food, flour, crumpets, salt, instant coffee, lasagna, cheese bread, chocolate powder,
brown rice, flour and preparations made from cereals, honey, vinegar, sugar, seasonings, saffron (seasonings), rice, pizzas, coffee, cocoa, chocolates, chewing gum, cakes, cakes powder, bread, ice cream,
sweets, spices, sugar, spaghetti, parika [spice], cake
butter, pasta, biscuits, seltzer water, drinking water,
soft drinks, non-carbonated, flavored water, sherbets
[beverage].
__________________________________________
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(260) AM 2019 97594 A
(800) 1399641
(151) 2017 12 27
(891) 2017 12 27
(731) YIWU LIANG CHENG HOUSEHOLD
PRODUCTS, CO., LTD
No.588, Chunhua Road, Beiyuan Street,
Jinhua, Yiwu, Zhejiang, China
(540)

trousers; casual trousers; short trousers; polo shirts;
footwear; footwear for men; casual footwear; deck
shoes; men's socks.
__________________________________________
(260) AM 2019 97598 A
(800) 1399800
(151) 2017 08 24
(891) 2017 08 24
(731) ADP GAUSELMANN GMBH
Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,
Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
25 – Clothing; layettes (clothing); bathing suits; waterproof clothing; shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); scarfs; leather belts (clothing).
__________________________________________
(260) AM 2019 97595 A
(800) 1399667
(151) 2018 01 24
(891) 2018 01 24
(731) DERWIX SRL
Via Coriano, 58, I-47924 Rimini (RN), Italy
(540)

BARBARA ALVISI
(591) Black, white
(511)
25 – Bath sandals; stockings; berets; hosiery; neck
scarves; bodices; belts; shawls; sweaters; jumpers;
pullovers; socks; shirts; short-sleeve shirts; clothing;
hats; headgear for wear; detachable collars; combinations [clothing]; suits; ready-made clothing; breeches for wear; trousers; gloves; jackets [clothing];
headbands; parkas; bandanas; clothing of imitations
of leather; tee shirts; skorts; ponchos; leggings;
jumper dresses; albs.
__________________________________________
(260) AM 2019 97596 A
(800) 1399718
(151) 2018 03 09
(891) 2018 03 09
(731) EUROPULL S.r.l.
Via Calabria, 10, I-41012 Carpi (MO), Italy
(540)

ACCADEMIA MARINARA
(591) Black, white
(511)
25 – Clothing; casualwear; menswear; leisurewear;
sportswear; waterproof outerclothing; shirts; berets;
headgear; coats; stuff jackets [clothing]; cardigans;
neckerchiefs; sweat shirts; jackets [clothing]; gilets;
raincoats; hosiery; undershirts; short-sleeved t-shirts;
long-sleeved shirts; tee-shirts; waist belts; cravats;

Pop Art Fruits
(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 game software 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 coin-operated machines and parts for the aforesaid
goods; electric, electronic, optical or automatic apparatus, for identifying data carriers, identity cards and
credit cards, bank notes and coins; software in particular for casino and/or amusement arcade games,
for 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); computer programs for video games.
28 – Games; toys; gaming apparatus (including coinoperated apparatus); coin-operated arcade games
(machines); games for amusement arcades (included
in this class); coin-operated video gaming apparatus;
video games apparatus adapted for use with external
screens or monitors only; casino fittings, namely
roulette tables, roulette wheels; coin-operated automatic gaming machines and gaming machines, in
particular for gaming arcades, with or without a prize payout; electronic or electrotechnical gaming apparatus, automatic gaming machines, gaming machi-
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nes, 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 pulling handles (gaming machines); gaming tables, in particular for
table football, billiards, sliding games: flying discs
(toys) and darts; gaming machines, namely, electric,
electronic or electromechanical gaming apparatus
for bingo games, lotteries or video lottery games and
for betting offices, connected or unconnected to a
computer network; LCD games consoles; automatic
gaming machines; all the aforesaid automatic gaming machines operating in networks; apparatus and
devices for accepting and storing money, being fittings for the aforesaid automatic machines, included
in this class; automatic lottery machines.
__________________________________________
(260) AM 2019 97620 A
(800) 1134933
(151) 2012 08 09
(891) 2018 03 22
(731) HARAT'S PUB INTERNATIONAL LTD.
59 Merrion Square, Dublin 2, D02 NH01
(IE), Ireland
(540)

(591) Green
(531) 27.05.01; 29.01.03
(511)
43 – Cafés; Cafeterias; Restaurants; Bar services.
__________________________________________
(260) AM 2019 97734 A
(800) 1402268
(151) 2018 03 29
(891) 2018 03 29
138

(731) ORIFLAME COSMETICS AG
c/o Oriflame Global Management AG,
Bleicheplatz 3, CH-8200 Schaffhausen,
Switzerland
(540)

SO FEVER ORIFLAME
(591) Black, white
(511)
3 – Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; toothpaste.
__________________________________________
(260) AM 2019 97823 A
(800) 1402739
(151) 2018 03 23
(891) 2018 03 23
(731) IVOCLAR VIVADENT AG
Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan,
Liechtenstein
(540)

Bluephase G4
(591) Black, white
(511)
10 – Apparatus, devices, tools and instruments for
dental use; polymerization apparatus for dental use.
__________________________________________
(260) AM 2019 97845 A
(800) 1403373
(151) 2018 01 11
(891) 2018 01 11
(731) Qingdao Grandstone Tyre Corporation
Limited
Room 509, No.54 Beijing Road, Baoshui
DIST, Qingdao, Shandong Prov., China
(540)

(591) Black, white
(531) 26.11.21; 27.03.15; 27.05.01
(526) GRANDSTONE
(511)
12 – Wheels; cycles; tricycle brackets (bicycle, tricycle parts); pumps for bicycle tires; automobile
inner tubes; automobile tires [tyres]; tricycle tyres;
casings for pneumatic tires [tyres]; solid tires; automobile tires [tyres]; inner tubes of bicycles and tricycles.
__________________________________________
(260) AM 2019 97846 A
(800) 1403405
(151) 2017 12 27
(891) 2017 12 27
(731) VALENTINO S.P.A.
Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO, Italy
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(540)

(540)

(591) Black, white
(531) 02.09.01; 24.17.25
(511)
18 – Leather and imitations of leather; purses; school
bags; school satchels; card cases; travelling trunks;
duffel bags for travel; rucksacks; wallets; shopping
bags; attaché cases; beach bags; bags; handbags; travelling bags; handbag frames; pouches; briefcases;
cases of leather; vanity cases not fitted; leather key
cases; suitcases; bags for sports; hat boxes of leather;
garment bags for travel; leather shoulder belts; leather straps; fur; raw skins; dog collars; clothing for
pets; umbrellas; umbrella sticks; walking sticks;
whips, saddlery, harness fittings.
25 – Clothing; overalls; underwear; sweaters; shirts;
jumpers; suits; ready-made clothing; trousers; outer
clothing; knitwear; coats; skirts; petticoats; pullovers; overcoats; jackets; stuff jackets; ski jackets; ski
pants; parkas; clothing of leather; T-shirts; blouses;
pants; dressing gowns; formal dresses; vests; jerseys;
pajamas; bathrobes; brassieres; camisoles; corselets;
slips; children's clothing; layettes; bathing caps; bathing suits; clothing for gymnastics; waterproof clothing; raincoats; masquerade costumes; footwear;
slippers; bath slippers; boots; sport boots; horseriding boots; galoshes; shoes; beach shoes; sandals;
sport shoes; gymnastic shoes; overshoes; headgear;
hats; caps; cap peaks; socks; sock suspenders; stockings; garters; gloves; mittens; muffs; shawls; ties;
neckties; scarves and foulards (clothing article);
veils; bandanas; furs (clothing); fur stoles; belts; wedding dresses.
35 – The bringing together, for others, of a variety of
goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those
goods; the aforesaid services may be provided via
retail outlets, wholesale warehouses, mail order catalogues or by means of electronic media, including
via websites; services relating to e-commerce included in this class, including online sales via websites
on which users can view, search and buy goods of
various kinds; retailing and wholesaling of cosmetics, spectacles, mobile telephones, jewellery, clocks
and watches, bags, accessories of leather, clothing,
footwear, haberdashery articles.
__________________________________________
(260) AM 2019 97936 A
(800) 1404776
(151) 2017 12 21
(891) 2017 12 21
(731) BOBKOV GLEB VIKTOROVICH
Trofimova ul, d.10, kv. 179, RU-115432
Moscow, Russian Federation

(591) Pink, dark pink, white, light pink, golden
yellow, dark yellow, light blue, beige, light
brown and black
(531) 02.03.07; 24.09.01; 24.09.20; 29.01.15
(511)
3 – Abrasive cloth; abrasive paper; abrasives; adhesives for affixing false eyelashes; adhesives for affixing false hair; adhesives for cosmetic purposes;
after-shave lotions; air fragrancing preparations; almond milk for cosmetic purposes; almond oil; almond soap; aloe vera preparations for cosmetic purposes; alum stones [astringents]; amber [perfume];
ammonia [volatile alkali] [detergent]; antiperspirant
soap; antiperspirants [toiletries]; antistatic preparations for household purposes; aromatics [essential
oils]; astringents for cosmetic purposes; badian essence; balms, other than for medical purposes; bases
for flower perfumes; bath preparations, not for medical purposes; bath salts, not for medical purposes;
beard dyes; beauty masks; bergamot oil; bleaching
preparations [decolorants] for cosmetic purposes;
bleaching salts; bleaching soda; breath freshening
sprays; breath freshening strips; cake flavorings [essential oils]; cakes of toilet soap; canned pressurized
air for cleaning and dusting purposes; carbides of
metal [abrasives]; cleaning chalk; cleaning preparations; cleansing milk for toilet purposes; cloths
impregnated with a detergent for cleaning; cobblers'
wax; colorants for toilet purposes; color- [colour-]
brightening chemicals for household purposes [laundry]; color-removing preparations; corundum [abrasive]; cosmetic creams; cosmetic dyes; cosmetic
kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for
baths; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic
preparations for skin care; cosmetic preparations for
slimming purposes; cosmetics; cosmetics for animals; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton
wool for cosmetic purposes; creams for leather; decorative transfers for cosmetic purposes; degreasers,
other than for use in manufacturing processes; dental
bleaching gels; dentifrices; denture polishes; deodo-
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rants for human beings or for animals; deodorants
for pets; deodorant soap; depilatory preparations;
depilatory wax; descaling preparations for household
purposes; detergents, other than for use in manufacturing operations and for medical purposes; diamantine [abrasive]; dry-cleaning preparations; drying
agents for dishwashing machines; dry shampoos; eau
de Cologne; emery; emery cloth; emery paper; essential oils; essential oils of cedarwood; essential
oils of citron; essential oils of lemon; ethereal essences; extracts of flowers [perfumes]; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; fabric softeners for laundry
use; false eyelashes; false nails; flavorings for beverages [essential oils]; floor wax; floor wax removers
[scouring preparations]; food flavorings [essential
oils]; fumigation preparations [perfumes]; furbishing
preparations; gaultheria oil; geraniol; glass cloth [abrasive cloth]; greases for cosmetic purposes; grinding preparations; hair conditioners; hair dyes; hair
lotions; hair spray; hair straightening preparations;
hair waving preparations; heliotropine; henna [cosmetic dye]; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; incense; ionone [perfumery]; jasmine oil; Javelle water; joss sticks; lacquer-removing preparations;
laundry bleach; laundry blueing; laundry glaze; laundry preparations; laundry soaking preparations; laundry starch; laundry wax; lavender oil; lavender water; leather bleaching preparations; lip glosses; lipstick cases; lipsticks; lotions for cosmetic purposes;
makeup; make-up powder; make-up preparations;
make-up removing preparations; mascara; massage
gels, other than for medical purposes; mint essence
[essential oil]; mint for perfumery; mouthwashes,
not for medical purposes; musk [perfumery]; mustache wax; nail art stickers; nail care preparations;
nail polish; neutralizers for permanent waving; nonslipping liquids for floors; non-slipping wax for
floors; oil of turpentine for degreasing; oils for cleaning purposes; oils for cosmetic purposes; oils for
perfumes and scents; oils for toilet purposes; paint
stripping preparations; pastes for razor strops; perfumery; perfumes; petroleum jelly for cosmetic purposes; polish for furniture and flooring; polishing creams; polishing paper; polishing preparations; polishing rouge; polishing stones; polishing wax; pomades for cosmetic purposes; potpourris [fragrances];
preparations for cleaning dentures; preparations for
unblocking drain pipes; preparations to make the
leaves of plants shiny; preservatives for leather
[polishes]; pumice stone; quillaia bark for washing;
rose oil; rust removing preparations; sachets for
perfuming linen; safrol; sandpaper; scented water;
scented wood; scouring solutions; shampoos; shampoos for animals [non-medicated grooming preparations]; shaving preparations; shaving soap; shaving
stones [astringents]; shining preparations [polish];
shoe cream; shoemakers' wax; shoe polish; shoe
wax; silicon carbide [abrasive]; skin whitening creams; smoothing preparations [starching]; smoothing
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stones; soap; soap for brightening textile; soap for
foot perspiration; soda lye; stain removers; starch
glaze for laundry purposes; sunscreen preparations;
sun-tanning preparations [cosmetics]; tailors' wax;
talcum powder, for toilet use; terpenes [essential
oils]; tissues impregnated with cosmetic lotions; tissues impregnated with make-up removing preparations; toilet water; tripoli stone for polishing; turpentine for degreasing; varnish-removing preparations; volcanic ash for cleaning; wallpaper cleaning
preparations; washing soda, for cleaning; whiting;
windshield cleaning liquids.
16 – Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; address stamps; address plates for
addressing machines; addressing machines; adhesive
tape dispensers [office requisites]; adhesive tapes for
stationery or household purposes; adhesive bands for
stationery or household purposes; adhesives [glues]
for stationery or household purposes; advertisement
boards of paper or cardboard; albums; scrapbooks;
almanacs; announcement cards [stationery]; aquarelles; architects' models; arithmetical tables; artists'
watercolour saucers; atlases; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; bags for
microwave cooking; balls for ball-point pens; bibs of
paper; binding strips [bookbinding]; biological samples for use in microscopy [teaching materials];
blackboards; blotters; blueprints; bookbinding material; bookbinding apparatus and machines [office
equipment]; bookends; booklets; bookmarkers; books; bottle envelopes of paper or cardboard; bottle
wrappers of paper or cardboard; boxes of paper or
cardboard; cabinets for stationery [office requisites];
calendars; canvas for painting; carbon paper; cardboard; cardboard tubes; cards; cases for stamps [seals]; catalogues; chalk for lithography; chalk holders; charcoal pencils; chart pointers, non-electronic;
chromolithographs [chromos]; cigar bands; clipboards; clips for offices; cloth for bookbinding; coasters of paper; comic books; compasses for drawing;
composing frames [printing]; composing sticks; conical paper bags; copying paper [stationery]; cords
for bookbinding; correcting fluids [office requisites];
correcting ink [heliography]; correcting tapes [office
requisites]; covers [stationery]; cream containers of
paper; credit card imprinters, non-electric; desk
mats; diagrams; document files [stationery]; document laminators for office use; document holders
[stationery]; drawer liners of paper, perfumed or not;
drawing pads; drawing pins; drawing boards; drawing materials; drawing instruments; drawing sets;
drawing pens; drawing rulers; duplicators; elastic
bands for offices; electrocardiograph paper; electrotypes; embroidery designs [patterns]; engraving plates; engravings; envelope sealing machines for offices; envelopes [stationery]; erasing products; erasing
shields; etching needles; etchings; fabrics for bookbinding; face towels of paper; figurines [statuettes]
of papier mâché; files [office requisites]; filter paper;
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filtering materials [paper]; finger-stalls [office requisites]; flags of paper; flower-pot covers of paper;
flyers; folders for papers; folders [stationery]; forms,
printed; fountain pens; franking machines for office
use; French curves; galley racks [printing]; garbage
bags of paper or of plastics; geographical maps; glue
for stationery or household purposes; gluten [glue]
for stationery or household purposes; graining
combs; graphic prints; graphic reproductions; graphic representations; greeting cards; gummed tape
[stationery]; gummed cloth for stationery purposes;
gums [adhesives] for stationery or household purposes; hand labelling appliances; hand-rests for painters; handkerchiefs of paper; handwriting specimens
for copying; hat boxes of cardboard; hectographs;
histological sections for teaching purposes; holders
for stamps [seals]; holders for checkbooks [cheque
books]; house painters' rollers; humidity control
sheets of paper or plastic for foodstuff packaging;
index cards [stationery]; indexes; Indian inks; ink;
ink sticks; ink stones [ink reservoirs]; inking pads;
inking ribbons; inking sheets for duplicators; inking
sheets for document reproducing machines; inking
ribbons for computer printers; inkstands; inkwells;
isinglass for stationery or household purposes; labels
of paper or cardboard; ledgers [books]; letter trays;
lithographic works of art; lithographic stones; lithographs; loose-leaf binders; magazines [periodicals];
manifolds [stationery]; handbooks [manuals]; marking chalk; marking pens [stationery]; mats for beer
glasses; mimeograph apparatus and machines; modelling clay; modelling wax, not for dental purposes;
modelling materials; modelling paste; moisteners
[office requisites]; moisteners for gummed surfaces
[office requisites]; money clips; moulds for modelling clays [artists' materials]; apparatus for mounting photographs; musical greeting cards; newsletters; newspapers; nibs; nibs of gold; note books;
numbering apparatus; numbers [type]; obliterating
stamps; office perforators; office requisites, except
furniture; oleographs; packaging material made of
starches; packing [cushioning, stuffing] materials of
paper or cardboard; pads [stationery]; page holders;
paint boxes [articles for use in school]; paint trays;
paintbrushes; painters' brushes; painters' easels;
paintings [pictures], framed or unframed; palettes for
painters; pamphlets; pantographs [drawing instruments]; paper; paper for recording machines; paper
sheets [stationery]; paper clasps; luminous paper;
paper tapes and cards for the recordal of computer
programmes; paper for radiograms; paper ribbons;
paper shredders for office use; paper coffee filters;
paper bows; paper-clips; paperweights; papier mâché; parchment paper; passport holders; pastels
[crayons]; pen clips; pen cases; pen wipers; pencil
sharpening machines, electric or non-electric; pencil
leads; pencil holders; pencil lead holders; pencil
sharpeners, electric or non-electric; pencils; penholders; pens [office requisites]; perforated cards for

Jacquard looms; periodicals; photo-engravings; photograph stands; photographs [printed]; pictures;
placards of paper or cardboard; place mats of paper;
plastic film for wrapping; plastic bubble packs for
wrapping or packaging; plastic cling film, extensible, for palletization; plastics for modeling; polymer
modelling clay; portraits; postage stamps; postcards;
posters; printed timetables; printed matter; printed
publications; printers' blankets, not of textile; printers' reglets; printing blocks; printing type; printing
sets, portable [office requisites]; prints [engravings];
prospectuses; punches [office requisites]; rice paper;
rollers for typewriters; rubber erasers; school supplies [stationery]; scrapers [erasers] for offices; sealing stamps; sealing wax; sealing machines for offices; sealing compounds for stationery purposes;
sealing wafers; seals [stamps]; self-adhesive tapes
for stationery or household purposes; sewing patterns; sheets of reclaimed cellulose for wrapping;
shields [paper seals]; signboards of paper or cardboard; silver paper; slate pencils; song books; spools
for inking ribbons; square rulers for drawing; squares for drawing; stamp pads; stamp stands; stamps
[seals]; stands for pens and pencils; stapling presses
[office requisites]; starch paste [adhesive] for stationery or household purposes; stationery; steatite [tailor's chalk]; steel letters; steel pens; stencil cases;
stencil plates; stencils [stationery]; stencils; stickers
[stationery]; stuffing of paper or cardboard; T-squares for drawing; table linen of paper; table napkins
of paper; table runners of paper; tablecloths of paper;
tablemats of paper; tags for index cards; tailors'
chalk; teaching materials [except apparatus]; terrestrial globes; tickets; tissues of paper for removing
make-up; toilet paper; towels of paper; tracing patterns; tracing paper; tracing cloth; tracing needles for
drawing purposes; trading cards, other than for
games; transfers [decalcomanias]; transparencies
[stationery]; trays for sorting and counting money;
type [numerals and letters]; typewriter ribbons;
typewriter keys; typewriters, electric or non-electric;
vignetting apparatus; viscose sheets for wrapping;
waxed paper; wood pulp board [stationery]; wood
pulp paper; wrapping paper; wristbands for the
retention of writing instruments; writing slates; writing or drawing books; writing chalk; writing materials; writing paper; writing cases [stationery]; writing cases [sets]; writing brushes; writing instruments; writing board erasers; Xuan paper for Chinese painting and calligraphy.
__________________________________________
(260) AM 2019 97937 A
(800) 1404876
(151) 2018 02 26
(891) 2018 02 26
(731) GARNET INTERNATIONAL RESOURCES
PTY LTD
L18 Exchange Tower, The Esp, PERTH WA
6000, Australia
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(540)

vices through mobile software applications; car parking; rental of warehouses; passenger transport; courier services [messages or merchandise]; providing
driving directions for travel purposes.
__________________________________________

(591) Black, white
(531) 24.15.21; 26.01.04; 26.03.23; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.23
(511)
3 – Abrasives; abrasive preparations; abrasive blasting materials; abrasive grains namely garnets for
use as an abrasive in sand-blasting, grinding, polishing and high pressure cutting.
__________________________________________
(260) AM 2019 97938 A
(800) 1404879
(151) 2017 12 06
(891) 2017 12 06
(731) DONGXIA DATONG (BEIJING)
MANAGEMENT AND CONSULTING CO.,
LTD.
1101, 11th Floor, Ideal Plaza, No. 58 North
4th Ring Road West, Haidian District, Beijing,
China
(540)

(260) AM 2019 97939 A
(800) 1404917
(151) 2018 01 31
(891) 2018 01 31
(731) Limited Liability Company "ECTO"
Khlebniy per, 6, fl. 1, pom. I, room 7,
RU-121069 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
32 – Non-alcoholic beverages, including non-alcoholic energy drinks.
__________________________________________
(260) AM 2019 97940 A
(800) 1404942
(151) 2018 02 02
(891) 2018 02 02
(731) ESSITY HYGIENE AND HEALTH
AKTIEBOLAG
Mölndals bro 2, SE-405 03 Göteborg, Sweden
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.23
(511)
9 – Mobile software applications, downloadable;
mobile software applications for taxi booking; computer programs [downloadable software]; time recording apparatus; Global Positioning System [GPS]
apparatus; Global Positioning System [GPS] receiver; electronic key fobs being remote control apparatus; bicycle helmets; locks, electric; batteries, electric, for vehicles.
12 – Locomotives; motorcycles; bicycles; moped; electric bicycles; electric vehicles; telpher railways;
pushchairs; bicycle tyres; non-skid devices for vehicle tires.
39 – Piloting; car transport; vehicle breakdown towing services; car sharing services; bicycle rental
services; vehicle rental; providing taxi booking ser-
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(591) Black, white
(531) 09.03.01; 09.03.03
(511)
3 – Wipes made of paper, cellulose or non-woven
synthetic fibres impregnated with cosmetic preparations.
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16 – Paper, paper articles, goods made of paper
and/or cellulose, namely handkerchiefs, wipes.
__________________________________________
(260) AM 2019 97941 A
(800) 1404962
(151) 2018 03 01
(891) 2018 03 01
(731) APPLE INC.
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,
USA
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
28 – Hand-held unit for playing electronic games.
__________________________________________
(260) AM 2019 97942 A
(800) 1404992
(151) 2018 05 02
(891) 2018 05 02
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium
(540)

TALFANZA
(591) Black, white
(511)
5 – Human pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of viral diseases, auto-immune
and inflammatory diseases, cardiovascular diseases,
central nervous system diseases, pain, dermatologic
diseases, gastro-intestinal diseases, infectious-related
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases, ophthalmic diseases and respiratory diseases; vaccines
for human use.
__________________________________________
(260) AM 2019 97943 A
(800) 1405010
(151) 2018 02 05
(891) 2018 02 05
(731) LABORATORIOS NORMON, S.A.
Ronda de Valdecarrizo, 6, E-28760 Tres
Cantos (Madrid), Spain
(540)

tances for medical use, food for babies; plasters, material for dressings; teeth filling and dental impression materials; disinfectants; products for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
__________________________________________
(260) AM 2019 97944 A
(800) 560430
(151) 1990 09 25
(891) 2018 05 08
(731) SCHNEIDER SCHREIBGERÄTE GMBH
Schwarzenbach 9, 78144 Tennenbronn,
Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.10
(511)
16 – Stationery articles, in particular paste and ink
ballpoint pens, fiber pens, press crayons, fountain
pens, eraser pencils; paper and stationery (included
in this class), especially drawing paper, writing paper, class notebooks, envelopes.
__________________________________________
(260) AM 2019 97945 A
(800) 1092222
(151) 2011 07 20
(891) 2018 05 09
(731) EMPREDIVER, S.L.
Calle 103, 16, 1ª La Cañada, E-46980 Paterna
(Valencia), Spain
(540)

(591) White and black
(531) 27.05.01
(511)
3 – Perfumery and cosmetic products; toilet soap;
hair lotions and dentifrices.
__________________________________________

GALOTAM
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary products; hygiene
and sanitary products for medical use; dietetic subs-
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,
romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi
(260) AM 2019 92557 A
(800) 1345928
(151) 2017 02 14
(181) 2027 02 14
(891) 2017 02 14
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2019 94087 A
(800) 1364472
(151) 2017 03 02
(181) 2027 03 02
(891) 2017 03 02
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2019 95264 A
(800) 1375823
(151) 2016 03 14
(181) 2026 03 14
(891) 2016 03 14
(511) 03, 05, 09, 42
__________________________________________
(260) AM 2019 95615 A
(800) 1378495
(151) 2017 10 20
(181) 2027 10 20
(891) 2017 10 20
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 95618 A
(800) 1378812
(151) 2017 01 18
(181) 2027 01 18
(891) 2017 01 18
(511) 03, 05, 07, 09, 10, 11, 38, 42
__________________________________________
(260) AM 2019 95642 A
(800) 1380332
(151) 2017 06 08
(181) 2027 06 08
(891) 2017 06 08
(511) 09, 42
__________________________________________
(260) AM 2019 95643 A
(800) 1380334
(151) 2017 06 08
(181) 2027 06 08
(891) 2017 06 08
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(511) 09, 42
__________________________________________
(260) AM 2019 95677 A
(800) 1380443
(151) 2017 09 28
(181) 2027 09 28
(891) 2017 09 28
(511) 32
__________________________________________
(260) AM 2019 95679 A
(800) 1380467
(151) 2017 10 10
(181) 2027 10 10
(891) 2017 10 10
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2019 95680 A
(800) 1380489
(151) 2017 10 11
(181) 2027 10 11
(891) 2017 10 11
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95682 A
(800) 1380504
(151) 2017 10 11
(181) 2027 10 11
(891) 2017 10 11
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95683 A
(800) 1380505
(151) 2017 10 11
(181) 2027 10 11
(891) 2017 10 11
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95684 A
(800) 1380525
(151) 2017 10 02
(181) 2027 10 02
(891) 2017 10 02
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95685 A
(800) 1380542
(151) 2017 11 03
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(181) 2027 11 03
(891) 2017 11 03
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 95687 A
(800) 1380670
(151) 2017 09 08
(181) 2027 09 08
(891) 2017 09 08
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95696 A
(800) 1380711
(151) 2017 10 27
(181) 2027 10 27
(891) 2017 10 27
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 95747 A
(800) 1379907
(151) 2017 05 25
(181) 2027 05 25
(891) 2017 05 25
(511) 01, 19
__________________________________________
(260) AM 2019 95760 A
(800) 1380045
(151) 2017 04 13
(181) 2027 04 13
(891) 2017 04 13
(511) 05, 10
__________________________________________
(260) AM 2019 95764 A
(800) 1380094
(151) 2017 07 26
(181) 2027 07 26
(891) 2017 07 26
(511) 12, 35
__________________________________________
(260) AM 2019 95765 A
(800) 1380106
(151) 2017 06 08
(181) 2027 06 08
(891) 2017 06 08
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2019 95766 A
(800) 1380129
(151) 2017 08 22
(181) 2027 08 22
(891) 2017 08 22
(511) 05, 29, 32, 35, 39
__________________________________________

(260) AM 2019 95771 A
(800) 1380179
(151) 2017 10 12
(181) 2027 10 12
(891) 2017 10 12
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2019 95772 A
(800) 1380188
(151) 2017 10 10
(181) 2027 10 10
(891) 2017 10 10
(511) 03, 35
__________________________________________
(260) AM 2019 95773 A
(800) 1380734
(151) 2017 10 13
(181) 2027 10 13
(891) 2017 10 13
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2019 95775 A
(800) 1380736
(151) 2017 10 13
(181) 2027 10 13
(891) 2017 10 13
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95776 A
(800) 1380749
(151) 2017 10 09
(181) 2027 10 09
(891) 2017 10 09
(511) 04
__________________________________________
(260) AM 2019 95777 A
(800) 1380761
(151) 2017 04 27
(181) 2027 04 27
(891) 2017 04 27
(511) 01, 16, 35
__________________________________________
(260) AM 2019 95778 A
(800) 1380762
(151) 2017 10 11
(181) 2027 10 11
(891) 2017 10 11
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2019 95779 A
(800) 1380763
(151) 2017 10 17
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(181) 2027 10 17
(891) 2017 10 17
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95780 A
(800) 1380768
(151) 2017 01 16
(181) 2027 01 16
(891) 2017 01 16
(511) 03, 05, 10
__________________________________________
(260) AM 2019 95781 A
(800) 1380772
(151) 2017 10 12
(181) 2027 10 12
(891) 2017 10 12
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2019 95782 A
(800) 1380774
(151) 2017 01 09
(181) 2027 01 09
(891) 2017 01 09
(511) 09, 20, 42
__________________________________________
(260) AM 2019 95783 A
(800) 1380775
(151) 2017 05 24
(181) 2027 05 24
(891) 2017 05 24
(511) 41, 42
__________________________________________
(260) AM 2019 95784 A
(800) 1380788
(151) 2017 09 13
(181) 2027 09 13
(891) 2017 09 13
(511) 11
__________________________________________
(260) AM 2019 95785 A
(800) 1380815
(151) 2017 01 26
(181) 2027 01 16
(891) 2017 01 26
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 95786 A
(800) 1380826
(151) 2017 10 31
(181) 2027 10 31
(891) 2017 10 31
(511) 17
__________________________________________
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(260) AM 2019 95787 A
(800) 1380844
(151) 2017 11 13
(181) 2027 11 13
(891) 2017 11 13
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95788 A
(800) 1380845
(151) 2017 11 13
(181) 2027 11 13
(891) 2017 11 13
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95792 A
(800) 1380989
(151) 2017 10 17
(181) 2027 10 17
(891) 2017 10 17
(511) 05, 30
__________________________________________
(260) AM 2019 95796 A
(800) 1381054
(151) 2017 03 02
(181) 2027 03 12
(891) 2017 03 02
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2019 95797 A
(800) 1381056
(151) 2017 05 11
(181) 2027 05 11
(891) 2017 05 11
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2019 95816 A
(800) 1381517
(151) 2017 10 25
(181) 2027 10 25
(891) 2017 10 25
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 95819 A
(800) 855569
(151) 2005 06 06
(181) 2025 06 06
(891) 2017 12 06
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95820 A
(800) 1175820
(151) 2013 07 16
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(181) 2023 07 16
(891) 2017 10 31
(511) 10
__________________________________________
(260) AM 2019 95828 A
(800) 1370299
(151) 2018 07 26
(181) 2027 07 26
(891) 2017 11 16
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95829 A
(800) 1370300
(151) 2017 07 26
(181) 2027 07 26
(891) 2017 11 16
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95832 A
(800) 1381562
(151) 2017 10 13
(181) 2027 10 13
(891) 2017 10 13
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95833 A
(800) 1381563
(151) 2017 10 13
(181) 2027 10 13
(891) 2017 10 13
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95834 A
(800) 1381627
(151) 2017 11 14
(181) 2027 11 14
(891) 2017 11 14
(511) 35, 36, 45
__________________________________________
(260) AM 2019 95836 A
(800) 1381632
(151) 2017 07 10
(181) 2027 07 10
(891) 2017 07 10
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2019 95845 A
(800) 1382340
(151) 2017 10 31
(181) 2027 10 31
(891) 2017 10 31
(511) 07, 08
__________________________________________

(260) AM 2019 95849 A
(800) 1381895
(151) 2017 09 06
(181) 2027 09 06
(891) 2017 09 06
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2019 95851 A
(800) 1382365
(151) 2017 11 15
(181) 2027 11 15
(891) 2017 11 15
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2019 95852 A
(800) 1381907
(151) 2017 10 31
(181) 2027 10 31
(891) 2017 10 31
(511) 35, 39
__________________________________________
(260) AM 2019 95859 A
(800) 1381951
(151) 2017 09 01
(181) 2027 09 01
(891) 2017 09 01
(511) 14
__________________________________________
(260) AM 2019 95860 A
(800) 778811
(151) 2002 02 27
(181) 2022 02 27
(891) 2017 03 07
(511) 01
__________________________________________
(260) AM 2019 95861 A
(800) 1381959
(151) 2017 09 14
(181) 2027 09 14
(891) 2017 09 14
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95862 A
(800) 782473
(151) 2002 05 23
(181) 2022 05 23
(891) 2017 11 06
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2019 95864 A
(800) 1381984
(151) 2017 11 20
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(181) 2027 11 20
(891) 2017 11 20
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95865 A
(800) 1056115
(151) 2009 11 20
(181) 2019 11 20
(891) 2017 11 08
(511) 37
__________________________________________
(260) AM 2019 95866 A
(800) 1382054
(151) 2017 10 16
(181) 2027 10 16
(891) 2017 10 16
(511) 03, 09, 10, 16, 18, 25, 28, 35, 40, 42
__________________________________________
(260) AM 2019 95867 A
(800) 1062591
(151) 2010 04 30
(181) 2020 04 30
(891) 2017 11 27
(511) 16, 17, 21, 22, 24
__________________________________________
(260) AM 2019 95868 A
(800) 1382072
(151) 2017 11 13
(181) 2027 11 13
(891) 2017 11 13
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95871 A
(800) 1382079
(151) 2018 11 10
(181) 2027 11 10
(891) 2017 11 10
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95873 A
(800) 1215743
(151) 2014 02 27
(181) 2024 02 27
(891) 2017 12 12
(511) 25, 28, 30, 32, 33, 34, 41, 43
__________________________________________
(260) AM 2019 95874 A
(800) 1226073
(151) 2014 02 27
(181) 2024 02 27
(891) 2017 12 12
(511) 25, 28, 30, 32, 33, 34, 41, 43
__________________________________________
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(260) AM 2019 95875 A
(800) 1251545
(151) 2015 03 13
(181) 2025 03 13
(891) 2017 12 07
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2019 95879 A
(800) 1382099
(151) 2017 08 01
(181) 2027 08 01
(891) 2017 08 01
(511) 01, 02, 03, 05, 21, 25, 26
__________________________________________
(260) AM 2019 95895 A
(800) 1382373
(151) 2017 07 27
(181) 2027 07 27
(891) 2017 07 27
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95896 A
(800) 1382377
(151) 2017 09 08
(181) 2027 09 08
(891) 2017 09 08
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 95898 A
(800) 1382422
(151) 2017 10 20
(181) 2027 10 20
(891) 2017 10 20
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 95899 A
(800) 1382450
(151) 2017 11 13
(181) 2027 11 13
(891) 2017 11 13
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95900 A
(800) 1382490
(151) 2017 07 24
(181) 2027 07 24
(891) 2017 07 24
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95901 A
(800) 1382491
(151) 2017 07 25
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(181) 2027 07 25
(891) 2017 07 25
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95902 A
(800) 1382493
(151) 2017 08 24
(181) 2027 08 24
(891) 2017 08 24
(511) 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 17, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45
__________________________________________
(260) AM 2019 95904 A
(800) 1382510
(151) 2017 09 29
(181) 2027 09 29
(891) 2017 09 29
(511) 24
__________________________________________
(260) AM 2019 95905 A
(800) 1382516
(151) 2017 11 13
(181) 2027 11 13
(891) 2017 11 13
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95908 A
(800) 1382576
(151) 2017 06 12
(181) 2027 06 12
(891) 2017 06 12
(511) 09, 11
__________________________________________
(260) AM 2019 95912 A
(800) 1382714
(151) 2017 10 23
(181) 2027 10 23
(891) 2017 10 23
(511) 41
__________________________________________
(260) AM 2019 95926 A
(800) 1382932
(151) 2017 11 22
(181) 2027 11 22
(891) 2017 11 22
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95936 A
(800) 630577
(151) 1995 01 03
(181) 2025 01 03
(891) 2017 11 22

(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95937 A
(800) 950340
(151) 2007 10 19
(181) 2027 10 19
(891) 2017 12 14
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2019 95938 A
(800) 1017247
(151) 2009 09 02
(181) 2019 09 02
(891) 2017 10 13
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2019 95939 A
(800) 1073872
(151) 2010 10 01
(181) 2020 10 01
(891) 2017 12 21
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2019 95940 A
(800) 1211596
(151) 2013 11 21
(181) 2023 11 21
(891) 2017 11 20
(511) 06, 07, 09, 37, 42
__________________________________________
(260) AM 2019 95947 A
(800) 1383581
(151) 2017 05 18
(181) 2027 05 18
(891) 2017 05 18
(511) 09, 10, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
35, 42
__________________________________________
(260) AM 2019 95948 A
(800) 1383600
(151) 2017 07 25
(181) 2027 07 25
(891) 2017 07 25
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 95949 A
(800) 1383628
(151) 2017 07 27
(181) 2027 07 27
(891) 2017 07 27
(511) 29
__________________________________________
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(260) AM 2019 95950 A
(800) 1383636
(151) 2017 09 25
(181) 2027 09 25
(891) 2017 09 25
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 95951 A
(800) 1383637
(151) 2017 09 28
(181) 2027 09 28
(891) 2017 09 28
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 95956 A
(800) 1383839
(151) 2017 07 25
(181) 2027 07 25
(891) 2017 07 25
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 95957 A
(800) 1383907
(151) 2017 11 15
(181) 2027 11 15
(891) 2017 11 15
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2019 95958 A
(800) 1383921
(151) 2017 11 28
(181) 2027 11 28
(891) 2017 11 28
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95959 A
(800) 1383922
(151) 2017 11 24
(181) 2027 11 24
(891) 2017 11 24
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 95961 A
(800) 1383951
(151) 2017 03 30
(181) 2027 03 30
(891) 2017 03 30
(511) 26
__________________________________________
(260) AM 2019 95967 A
(800) 1311304
(151) 2016 05 31

150

(181) 2026 05 31
(891) 2017 11 14
(511) 41
__________________________________________
(260) AM 2019 95969 A
(800) 1350166
(151) 2016 11 10
(181) 2026 11 10
(891) 2017 11 09
(511) 09, 37, 42
__________________________________________
(260) AM 2019 95970 A
(800) 1350985
(151) 2016 11 10
(181) 2026 11 10
(891) 2017 11 09
(511) 09, 37, 42
__________________________________________
(260) AM 2019 95992 A
(800) 1382984
(151) 2017 09 19
(181) 2027 09 19
(891) 2017 09 19
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2019 95993 A
(800) 1383016
(151) 2017 11 20
(181) 2027 11 20
(891) 2017 11 20
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 95994 A
(800) 1383071
(151) 2017 09 05
(181) 2027 09 05
(891) 2017 09 05
(511) 09, 28
__________________________________________
(260) AM 2019 95995 A
(800) 1383082
(151) 2017 10 31
(181) 2027 10 31
(891) 2017 10 31
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2019 95996 A
(800) 1383101
(151) 2017 10 27
(181) 2027 10 27
(891) 2017 10 27
(511) 09
__________________________________________
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(260) AM 2019 95997 A
(800) 1383128
(151) 2017 02 22
(181) 2027 02 22
(891) 2017 02 22
(511) 09, 35, 36, 42, 45
__________________________________________
(260) AM 2019 95999 A
(800) 1383163
(151) 2017 11 28
(181) 2027 11 28
(891) 2017 11 28
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 96001 A
(800) 1383164
(151) 2017 11 28
(181) 2027 11 28
(891) 2017 11 28
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 96003 A
(800) 1383165
(151) 2017 11 28
(181) 2027 11 28
(891) 2017 11 28
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 96004 A
(800) 1383183
(151) 2017 11 15
(181) 2027 11 15
(891) 2017 11 15
(511) 18, 25
__________________________________________
(260) AM 2019 96021 A
(800) 1383578
(151) 2017 05 12
(181) 2027 05 12
(891) 2017 05 12
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2019 96041 A
(800) 1384458
(151) 2017 10 10
(181) 2027 10 10
(891) 2017 10 10
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2019 96047 A
(800) 1384542
(151) 2017 09 13

(181) 2027 09 13
(891) 2017 09 13
(511) 06
__________________________________________
(260) AM 2019 96048 A
(800) 1384564
(151) 2017 10 20
(181) 2027 10 20
(891) 2017 10 20
(511) 06
__________________________________________
(260) AM 2019 96049 A
(800) 1384126
(151) 2017 09 29
(181) 2027 09 29
(891) 2017 09 29
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 96064 A
(800) 1340005
(151) 2016 10 31
(181) 2026 10 31
(891) 2017 11 13
(511) 25, 35
__________________________________________
(260) AM 2019 96065 A
(800) 1342421
(151) 2016 11 15
(181) 2026 11 15
(891) 2017 11 16
(511) 25, 35
__________________________________________
(260) AM 2019 96080 A
(800) 1384920
(151) 2017 05 22
(181) 2027 05 22
(891) 2017 05 22
(511) 20, 37, 42
__________________________________________
(260) AM 2019 96081 A
(800) 1384945
(151) 2017 11 08
(181) 2027 11 08
(891) 2017 11 08
(511) 11
__________________________________________
(260) AM 2019 96083 A
(800) 1384981
(151) 2017 07 19
(181) 2027 07 19
(891) 2017 07 19
(511) 30
__________________________________________
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(260) AM 2019 96085 A
(800) 1385006
(151) 2017 10 31
(181) 2027 10 31
(891) 2017 10 31
(511) 02
__________________________________________
(260) AM 2019 96086 A
(800) 1385029
(151) 2017 11 07
(181) 2027 11 07
(891) 2017 11 07
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 96087 A
(800) 1385030
(151) 2017 11 14
(181) 2027 11 14
(891) 2017 11 14
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 96105 A
(800) 1209025
(151) 2014 04 28
(181) 2024 04 28
(891) 2018 01 03
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 96106 A
(800) 1277515
(151) 2015 09 30
(181) 2025 09 30
(891) 2017 11 20
(511) 11
__________________________________________
(260) AM 2019 96147 A
(800) 1385055
(151) 2018 11 14
(181) 2027 11 14
(891) 2017 11 14
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 96148 A
(800) 1385056
(151) 2017 11 23
(181) 2027 11 14
(891) 2017 11 23
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2019 96181 A
(800) 1385661
(151) 2017 11 08
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(181) 2027 11 08
(891) 2017 11 08
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 96182 A
(800) 1385662
(151) 2017 11 08
(181) 2027 11 08
(891) 2017 11 08
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 96183 A
(800) 1385663
(151) 2017 11 07
(181) 2027 11 07
(891) 2017 11 07
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 96184 A
(800) 1385664
(151) 2017 11 08
(181) 2027 11 08
(891) 2017 11 08
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 96185 A
(800) 1385665
(151) 2017 11 08
(181) 2027 11 08
(891) 2017 11 08
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 96186 A
(800) 1385670
(151) 2017 12 19
(181) 2027 12 19
(891) 2017 12 19
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 96187 A
(800) 1385687
(151) 2017 10 27
(181) 2027 10 27
(891) 2017 10 27
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2019 96204 A
(800) 1385753
(151) 2017 10 25
(181) 2027 10 25
(891) 2017 10 25
(511) 30, 33, 34
__________________________________________

#3 2019 02 11

sasaqonlo niSnebi

(260) AM 2019 96218 A
(800) 1385782
(151) 2017 10 03
(181) 2027 10 03
(891) 2017 10 03
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 96221 A
(800) 1385469
(151) 2017 10 17
(181) 2027 10 17
(891) 2017 10 17
(511) 09, 28
__________________________________________
(260) AM 2019 96235 A
(800) 1385606
(151) 2017 06 13
(181) 2027 06 13
(891) 2017 06 13
(511) 39
__________________________________________
(260) AM 2019 96237 A
(800) 1385608
(151) 2017 07 12
(181) 2027 07 12
(891) 2017 07 12
(511) 06
__________________________________________
(260) AM 2019 96242 A
(800) 1385629
(151) 2017 11 20
(181) 2027 11 20
(891) 2017 11 20
(511) 28
__________________________________________
(260) AM 2019 96257 A
(800) 1385654
(151) 2017 11 08
(181) 2027 11 08
(891) 2017 11 08
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 96259 A
(800) 1385655
(151) 2017 11 08
(181) 2027 11 08
(891) 2017 11 08
(511) 05
__________________________________________

(181) 2027 11 08
(891) 2017 11 08
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 96261 A
(800) 1385657
(151) 2017 11 08
(181) 2027 11 08
(891) 2017 11 08
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 96262 A
(800) 1385659
(151) 2017 11 07
(181) 2027 11 07
(891) 2017 11 07
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 96270 A
(800) 1385887
(151) 2017 08 02
(181) 2027 08 02
(891) 2017 08 02
(511) 09, 35, 36, 38, 40, 42, 45
__________________________________________
(260) AM 2019 96287 A
(800) 1153735
(151) 2012 07 19
(181) 2022 07 19
(891) 2017 11 26
(511) 06
__________________________________________
(260) AM 2019 96291 A
(800) 1322799
(151) 2016 07 26
(181) 2026 07 26
(891) 2017 11 23
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2019 96293 A
(800) 1370221
(151) 2017 01 12
(181) 2027 01 12
(891) 2017 11 23
(511) 03, 05
__________________________________________

(260) AM 2019 96260 A
(800) 1385656
(151) 2017 11 08
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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: 1512
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1096
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2017 09 26
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2018 06 28
ადგილწარმოშობის დასახელება: VERMENTINO DI SARDEGNA
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია: 33 – Wine.
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: Consorzio Tutela Vini di Sardegna
Largo Carlo Felice, 72 - Cagliari (Ca) – Italy (registered
office) / Viale Armando Diaz, 221 Cagliari (Ca) – Italy (place of business), იტალია
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma, იტალია
___________________________________________________
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1513
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1097
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2017 09 26
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2018 06 28
ადგილწარმოშობის დასახელება: VERNACCIA DI SERRAPETRONA
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია: 33 – Wine.
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: Istituto Marchigiano di Tutela Vini
Viale dell'Industria, 5 − 60035 JESI (AN), იტალია
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma, იტალია
___________________________________________________
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1514
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1098
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2017 09 26
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2018 06 28
ადგილწარმოშობის დასახელება: MONTEFALCO SAGRANTINO
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია: 33 – Wine.
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: Consorzio Tutela Vini Montefalco
Piazza del Comune, 16 06036 Montefalco (PG), იტალია
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma, იტალია
___________________________________________________
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საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1515
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1063
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2017 02 22
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2017 08 03
ადგილწარმოშობის დასახელება: LANGHE
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია: 33 – Wine.
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani
Corso Enotria 2/c – Loc. Ampelion – 12051 Alba CN,
იტალია
___________________________________________________

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1532
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1099
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2018 01 10
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2018 06 28
ადგილწარმოშობის დასახელება: delle Venezie
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია: 33 – Wine.
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini DOC "delle
Venezie"
Calle Larga XXII Marzo San Marco 2032 30124 Venice,
(via G. Mazzini 2 36053 Gambellara (Vicenza)), იტალია
___________________________________________________
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1534
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1100
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2018 02 02
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2018 07 20
ადგილწარმოშობის დასახელება: HERCEGOVAČKI MED
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:
30 – Honey.
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: Udruga pčelara neposrednih proizvođača "MATICA"
Mostar
fra. Ambre Miletića 30, 88000 Mostar, ბოსნია და
ჰერცეგოვინა
___________________________________________________
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1535
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1101
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2018 02 02
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2018 07 20
ადგილწარმოშობის დასახელება: CAZINSKI MED OD KESTENA
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:
30 – Honey.
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: "Udruženje pčelara Kesten Cazin"
Hasana Mujezinovića b.b., 77220 Cazin, ბოსნია და
ჰერცეგოვინა
___________________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi
gamogonebebi
patentebis moqmedebis aRdgena
(21) AP 2015 14011
(11) P 2017 6654 B
(73) სსიპ ,,რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი“
(54) რადიალურ-მომჭიმავი მანქანა ღერძსიმეტრიული ნამზადების მისაღებად
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 12 07
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 02 11
___________________________________
(21) AP 2016 14333
(11) P 2018 6844 B
(73) გურამ დგებუაძე;
თამაზი ბაციკაძე;
ზურაბ რაზმაძე;
ალექსანდრე მიქაბერიძე
(54) მოწყობილობა/მოდული მართვადი დაბალტემპერატურული ბირთვული რეაქციების
განსახორციელებლად
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 11 30
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 02 11
___________________________________

patentebis gauqmeba
(21) AP 2007 10824
(11) P 2011 5147 B
(73) ნოვარტის აგ
(54) პირიმიდინის წარმოებულები, გამოყენებულნი როგორც PI-3 კინაზას ინჰიბიტორები
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 01 22
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 01 22-მდე
___________________________________
(21) AP 2006 10920
(11) P 2011 5268 B
(73) ფლსმიდთ ა/ს
(54) ციკლონური სეპარატორი
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2017 12 28
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2018 12 28-მდე
___________________________________
(21) AP 2012 13034
(11) P 2014 6090 B
(73) გიორგი ნიკოლაესკუ
(54) სატელეფონო საინფორმაციო გამოძახებების შესრულების ხერხი
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 01 17
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 01 17-მდე
___________________________________
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(21) AP 2012 13233
(11) P 2015 6264 B
(73) პოლიქემ ს.ა.
(54) ნიფურატელის გამოყენება CLOSTRIDIUM-ის სახეობებით გამოწვეული ინფექციების
სამკურნალოდ
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 01 19
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 01 19-მდე
___________________________________
(21) AP 1999 5454
(11) P 2002 2678 B
(73) ნოვარტის აგ
(54) პროტეინ თიროზინ კინაზას ინჰიბირების უნარის მქონე ბიციკლური ჰეტეროარომატული ნაერთები, მათი შემცველი ფარმაცევტული კომპოზიციები და მკურნალობის
ხერხები
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 01 08
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 01 08-მდე
___________________________________
(21) AP 2001 6551
(11) P 2004 3236 B
(73) უორნერ-ლამბერტ კომპანი
(54) პრეგაბალინის ასიმეტრიული სინთეზი
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 01 11
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 01 11-მდე
___________________________________
(21) AP 2005 9574
(11) P 2010 5121 B
(73) ინტელ კორპორეიშენ
(54) ხერხი და მოწყობილობა უსადენო მიმღებ/გადამცემ მოწყობილობაში სატრანსპორტო
ფორმატის კომბინაციის შესარჩევად
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 01 07
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 01 07-მდე
___________________________________

uflebebis gadacema
(21) AP 2012 13170
(11) P 2015 6257 B
(54) რექტიფიკაციის სვეტის შიგნით კატალიზური რეაქციების სამ ზონაში ბენზინის
იზომერიზაცია
ყოფილი დასახელება და ყოფილი მისამართი:
ლიმიტიდ კომპანი ,,რეაქტივ რექთიფიქეიშენ
ტექნოლოჯი“
პისკარიოვსკი პროსპექტ, დომ 150, კორპ. 2, ლიტ. A,
ოფისი 202, 195273,სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთის
ფედერაცია
ახალი დასახელება და ახალი მისამართი:
რრტ გლობალ ინკ. (US)
160 გრინ დრაივ, სუიტი 160, დოვერი, კენტი, 19904,
დელავერი (US)
რეესტრში შეტანის თარიღი: 2019 01 30
___________________________________
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sasargeblo modelebi
patentebis moqmedebis aRdgena
(21) AU 2015 14018
(11) U 2016 1913 Y
(73) გიორგი ჩეჩელაშვილი;
ივანე ჩხაიძე
(54) ფანჯარა
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 12 17
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 0211
___________________________________
(21) AU 2016 14187
(11) U 2017 1936 Y
(73) ვახტანგ ღლონტი;
ნინო ღლონტი
(54) სკა
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 06 23
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 02 11
___________________________________
(21) AU 2016 14355
(11) U 2018 1968 Y
(73) სერგო ტალიურიძე
(54) ბოთლის თავსახურავი
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 12 21
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 02 11
___________________________________
(21) AU 2016 14374
(11) U 2017 1951 Y
(73) ლევან ალექსიშვილი
(54) ტელესაკომუნიკაციო სისტემა საკვები და სამომხმარებლო პროდუქტების შეძენისა
და ადგილზე მიწოდების განსახორციელებლად
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 12 30
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 02 11
___________________________________

patentebis gauqmeba
(21) AU 2015 13693
(11) U 2016 1907 Y
(73) ჯონი გიგინეიშვილი;
აკაკი ჩხაიძე;
ნანა ინწკირველი
(54) სარკინიგზო ტრანსპორტის კომპოზიციური სამუხრუჭე ხუნდი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 01 06
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 01 06-მდე
___________________________________
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(21) AU 2016 14041
(11) U 2017 1938 Y
(73) გიორგი მამისაშვილი
(54) საწვავის მრავალფუნქციური დანამატი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 01 21
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 01 21-მდე
___________________________________
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sasaqonlo niSnebi
registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba
(111) M 1998 11304 R2
(156) 16 12 1998
(186) 16 12 2028
(732) ჯენერალ მოტორს ლლკ
300 რენესანს სენტერი, სიტი-ოფ-დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი 48265-3000, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 11250 R2
(156) 09 12 1998
(186) 09 12 2028
(732) მედა აბ
პიპერს ვეგ 2A, ბოქს 906 SE-170 09
სოლნა, შვედეთი
__________________________________________
(111) M 1999 11503 R2
(156) 12 02 1999
(186) 12 02 2029
(732) სოსიეტე დე პროდიუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1999 11363 R2
(156) 11 01 1999
(186) 11 01 2029
(732) შამპან ლუი როედერერ (კლრ)
21 ბულვარ ლუნდი, 51100 რეიმსი,
საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1998 11311 R2
(156) 16 12 1998
(186) 16 12 2028
(732) არნც ბეტაილიგუნგზ გმბჰ & კო.კგ
კორვაიერ ალე 15, D-37671 ჰექსტერი,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 1999 11417 R2
(156) 26 01 1999
(186) 26 01 2029
(732) ბუხერ აგ ლანგელთალ
ბერნ-ციურიხ-შტრასე 31, CH-4900
ლანგელთალი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1999 11459 R2
(156) 09 02 1999
(186) 09 02 2029
(732) ჟაკ ბოგარ ინტერნაციონალ ბვ
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პარკლაან 34, 3016 BC როტერდამი,
ნიდერლანდები
__________________________________________
(111) M 1999 11421 R2
(156) 26 01 1999
(186) 26 01 2029
(732) ჰიუნდაი მოტორ კომპანი
140-2, კი-დონგი, ჯონგრო-კუ, სეული,
კორეის რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 1999 11422 R2
(156) 26 01 1999
(186) 26 01 2029
(732) უნილევერ ნ.ვ.
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,
ნიდერლანდები
__________________________________________
(111) M 1999 11506 R2
(156) 16 02 1999
(186) 16 02 2029
(732) ვიივ ჰელთქეა უკ ლიმიტიდ
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 1999 11434 R2
(156) 26 01 1999
(186) 26 01 2029
(732) მედა ფარმა გმბჰ & კო. კგ
ბენცშტრასე 1, D-61352 ბად-ჰომბურგი,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 1999 11483 R2
(156) 11 02 1999
(186) 11 02 2029
(732) დომენ რეიბიე სოსიეტე ანონიმ
სჰტ კოს დ'ეტურნელ 33180 სენ-ესტეფი,
საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1999 11465 R2
(156) 10 02 1999
(186) 10 02 2029
(732) უნილევერ ნ.ვ.
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,
ნიდერლანდები
__________________________________________
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(111) M 1999 11493 R2
(156) 11 02 1999
(186) 11 02 2029
(732) ნოვო ნორდისკ ა/ს
ნოვო ალე, DK-2880 ბაგსვერდი, დანია
__________________________________________
(111) M 1999 11507 R2
(156) 16 02 1999
(186) 16 02 2029
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ
980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 1999 12890 R2
(156) 03 11 1999
(186) 03 11 2029
(732) ორიონ ელექტრონიკაი კფტ
H-1106 ბუდაპეშტი, იასბერენი უტ 29,
უნგრეთი
__________________________________________
(111) M 1999 11831 R2
(156) 19 04 1999
(186) 19 04 2029
(732) ნოვო ნორდისკ ჰელს ქეა აგ
ტურგაუერშტრასე 36/38, CH-8050
ციურიხი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1999 11499 R2
(156) 11 02 1999
(186) 11 02 2029
(732) ბაიერ კონზიუმერ ქეა აგ
პეტერ მერიან შტრ. 84, 4052 ბაზელი,
შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1999 11682 R2
(156) 15 03 1999
(186) 15 03 2029
(732) უიტაბიქს ლიმიტიდ
უიტაბიქს მილზი, ბარტონ ლატიმერი,
კეტერინგი, ნორთანტსი NN15 5JR,
გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________
(111) M 1999 12239 R2
(156) 14 05 1999
(186) 14 05 2029
(732) ვიივ ჰელთქეა უკ ლიმიტიდ
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________

(111) M 1999 11937 R2
(156) 30 04 1999
(186) 30 04 2029
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი
1132 ვესტ ბლექჰოუკ სტრიტი, ჩიკაგო,
ილინოისი 60642, აშშ
__________________________________________
(111) M 1999 12388 R2
(156) 15 06 1999
(186) 15 06 2029
(732) ლვმჰ ფრაგრანს ბრენდს, სოსიეტე
ანონიმ
77 რიუ ანატოლ ფრანსი, 92300
ლევალუა-პერე, საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1999 12447 R2
(156) 02 07 1999
(186) 02 07 2029
(732) გლაქსოსმითკლაინ კონსიუმერ ჰელსქეა
(უკ) აი პი ლიმიტიდ
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 1999 12354 R2
(156) 15 06 1999
(186) 15 06 2029
(732) ვიივ ჰელთქეა უკ ლიმიტიდ
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 1999 12368 R2
(156) 15 06 1999
(186) 15 06 2029
(732) ვიივ ჰელთქეა უკ ლიმიტიდ
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 1999 12778 R2
(156) 23 09 1999
(186) 23 09 2029
(732) უპსა სას
3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეიმალმეზონი, საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1999 12779 R2
(156) 23 09 1999
(186) 23 09 2029
(732) უპსა სას
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3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეიმალმეზონი, საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1999 11444 R2
(156) 09 02 1999
(186) 09 02 2029
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია
__________________________________________

თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18774 R1
(156) 16 10 2008
(186) 16 10 2028
(732) სს `გეფა~
აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________

(111) M 1999 11445 R2
(156) 09 02 1999
(186) 09 02 2029
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია
__________________________________________

(111) M 2009 19907 R1
(156) 02 11 2009
(186) 02 11 2029
(732) ჰსბკ გრუპ მენეჯმენტ სერვისიზ
ლიმიტიდ
8 კანადა სქვეარი, ლონდონი, E14 5HQ,
გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________

(111) M 2008 19016 R1
(156) 29 12 2008
(186) 29 12 2028
(732) ექსაიდ ტექნოლოჯიზ ს.ა.
ულ. გდინსკა 31/33 PL-61-016, პოზნანი,
პოლონეთი
__________________________________________

(111) M 2009 19032 R1
(156) 16 01 2009
(186) 16 01 2029
(732) შპს `გორელლი~
შინდისის გზატ.მე-2 კმ., 1400, გორი,
საქართველო
__________________________________________

(111) M 2008 18971 R1
(156) 15 12 2008
(186) 15 12 2028
(732) ბრაკო სუის ს.ა.
ვია კანტონალე, გალერია 2, CH-6928
მანო, შვეიცარია
__________________________________________

(111) M 2008 18924 R1
(156) 28 11 2008
(186) 28 11 2028
(732) შპს „სასტუმროებისა და რესტორნების
მენეჯმენტ ჯგუფი-m/group“
მარშალ გელოვანის გამზ.2, მე-5 სარ.
0159, თბილისი, საქართველო
__________________________________________

(111) M 2008 18532 R1
(156) 16 06 2008
(186) 16 06 2028
(732) სს „თბილღვინო“
სარაჯიშვილის გამზ. 2, 0153, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2009 19031 R1
(156) 16 01 2009
(186) 16 01 2029
(732) იდილია ფუდს, ს.ლ.
ლეპანტო 410-414, 08025 ბარსელონა,
ესპანეთი
__________________________________________
(111) M 2008 18773 R1
(156) 16 10 2008
(186) 16 10 2028
(732) სს `გეფა~
აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,
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(111) M 2008 18927 R1
(156) 28 11 2008
(186) 28 11 2028
(732) შპს „სასტუმროებისა და რესტორნების
მენეჯმენტ ჯგუფი-m/group“
მარშალ გელოვანის გამზ.2, მე-5 სარ.
0159, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 1998 11100 R2
(156) 25 11 1998
(186) 25 11 2028
(732) ოტომობილ პეჟო
7 რიუ ანრი სენ-კლერ დევილი, 92500
რიუეი-მალმეზონი, საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 2009 19047 R1
(156) 16 01 2009
(186) 16 01 2029
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(732) დექორ რულო ფირჩა სანაი ვე თიჯარეთ
ლიმიტიდ შირქეთი
E-5 იანიოლ ჯადი, No:42 ქაინარჯა
ფენდიქ სტამბოლი, თურქეთი
__________________________________________
(111) M 2009 19082 R1
(156) 13 02 2009
(186) 13 02 2029
(732) ჟენომ სევინგ მაშინ კომპანი ლიმიტიდ
1463 ჰაზამა-მაჩი, ჰაციოძი-ში, ტოკიო,
იაპონია
__________________________________________
(111) M 1999 12131 R2
(156) 12 05 1999
(186) 12 05 2029
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი
1132 ვესტ ბლექჰოუკ სტრიტი, ჩიკაგო,
ილინოისი 60642, აშშ
__________________________________________
(111) M 2009 19116 R1
(156) 16 03 2009
(186) 16 03 2029
(732) ნოვარტის აგ
CH-4002 ბაზელი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2009 19118 R1
(156) 16 03 2009
(186) 16 03 2029
(732) ზე გუდიარ ტაიარ & რაბერ კომპანი
200 ინოვეიშენ უეი, აკრონი, ოჰაიო
44316-0001, აშშ
__________________________________________
(111) M 2009 19106 R1
(156) 02 03 2009
(186) 02 03 2029
(732) დესიტინ არცნაიმიტელ გმბჰ
ვეგ ბაიმ იეგერ 214, DE-22335 ჰამბურგი,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 2009 19166 R1
(156) 30 03 2009
(186) 30 03 2029
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2009 19134 R1
(156) 16 03 2009
(186) 16 03 2029
(732) ვენგარდ ტრეიდმარკ ჰოლდინგზ უსა
ლლკ

600 კორპორეით პარკ დრაივი, სტ.
ლუისი, მისური 63105, აშშ
__________________________________________
(111) M 2009 19190 R1
(156) 30 03 2009
(186) 30 03 2029
(732) უორლდ მედისინ ლიმიტიდ
ქომონველს ტრასტ ლიმიტიდ, დრეიკ
ჩეიმბერს, ტორტოლა, ვირჯინის
კუნძულები (ბრიტანეთის)
__________________________________________
(111) M 2009 19518 R1
(156) 13 07 2009
(186) 13 07 2029
(732) ნიუ ამერიკა ნეტუორკ, ინკ.
186 პრინსტონ ჰაიტსთაუნ როუდი,
ბილდინგ 3A, სუიტ 7, პრინსტონ
ჯანქშენი, ნიუ-ჯერსი 08550, აშშ
__________________________________________
(111) M 2009 19519 R1
(156) 13 07 2009
(186) 13 07 2029
(732) ნიუ ამერიკა ნეტუორკ, ინკ.
186 პრინსტონ ჰაიტსთაუნ როუდი,
ბილდინგ 3A, სუიტ 7, პრინსტონ
ჯანქშენი, ნიუ-ჯერსი 08550, აშშ
__________________________________________
(111) M 2009 19350 R1
(156) 15 05 2009
(186) 15 05 2029
(732) სელჯინ კორპორეიშენ
86 მორის ავენიუ, სამიტი, შტატი
ნიუ-ჯერზი 07901, აშშ
__________________________________________
(111) M 2009 19606 R1
(156) 24 07 2009
(186) 24 07 2029
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ.
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
__________________________________________
(111) M 2009 19761 R1
(156) 11 09 2009
(186) 11 09 2029
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ.
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
__________________________________________
(111) M 2009 19931 R1
(156) 02 11 2009
(186) 02 11 2029
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oficialuri Setyobinebebi
(732) გლაქსოსმითკლაინ კონსიუმერ ჰელსქეა
(უკ) აი პი ლიმიტიდ
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 2009 19894 R1
(156) 16 10 2009
(186) 16 10 2029
(732) სმითკლაინ ბიჩემ ლიმიტიდ
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 2009 20128 R1
(156) 28 12 2009
(186) 28 12 2029
(732) ჯილედ საიენსიზ, ინკ.
შტატ დელავერის კორპორაცია
333 ლეიკსაიდ დრაივი, ფოსტერ-სიტი,
კალიფორნია 94404, აშშ
__________________________________________
(111) M 2009 20129 R1
(156) 28 12 2009
(186) 28 12 2029
(732) ჯილედ საიენსიზ, ინკ.
შტატ დელავერის კორპორაცია
333 ლეიკსაიდ დრაივი, ფოსტერ-სიტი,
კალიფორნია 94404, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 10568 R2
(156) 26 08 1998
(186) 26 08 2028
(732) ბილბორდ აი პი ჰოლდინგს, ლლკ
340 მედისონ ავენიუ, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10173, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 11103 R2
(156) 25 11 1998
(186) 25 11 2028
(732) ელექტრა ენტერტაიმენტ გრუპ ინკ.
1633 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10019, აშშ
__________________________________________
(111) M 1999 12098 R2
(156) 10 05 1999
(186) 10 05 2029
(732) ქეით სპეიდ & კომპანი
5901 ვესტსაიდ ავენიუ, ნორთ ბერგენი,
ნიუ-ჯერზი 07047, აშშ
__________________________________________
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(111) M 1998 10569 R2
(156) 26 08 1998
(186) 26 08 2028
(732) ლაბორატუარ ექსპანსიანს
1 პლას დე სეზონს, 92048 პარიზი ლა
დეფანსი CEDEX, საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1999 12059 R2
(156) 10 05 1999
(186) 10 05 2029
(732) კაო კორპორეიშენ
14-10, ნიჰონბაში კაიაბაჩო, 1-ჩომე, ჩუოკუ, ტოკიო, იაპონია
__________________________________________
(111) M 1999 12061 R2
(156) 10 05 1999
(186) 10 05 2029
(732) კაო კორპორეიშენ
14-10, ნიჰონბაში კაიაბაჩო, 1-ჩომე, ჩუოკუ, ტოკიო, იაპონია
__________________________________________
(111) M 1999 12063 R2
(156) 10 05 1999
(186) 10 05 2029
(732) კაო კორპორეიშენ
14-10, ნიჰონბაში კაიაბაჩო, 1-ჩომე,
ჩუო-კუ, ტოკიო, იაპონია
__________________________________________
(111) M 1999 12064 R2
(156) 10 05 1999
(186) 10 05 2029
(732) კაო კორპორეიშენ
14-10, ნიჰონბაში კაიაბაჩო, 1-ჩომე,
ჩუო-კუ, ტოკიო, იაპონია
__________________________________________
(111) M 1999 12065 R2
(156) 10 05 1999
(186) 10 05 2029
(732) კაო კორპორეიშენ
14-10, ნიჰონბაში კაიაბაჩო, 1-ჩომე,
ჩუო-კუ, ტოკიო, იაპონია
__________________________________________
(111) M 1999 12066 R2
(156) 10 05 1999
(186) 10 05 2029
(732) კაო კორპორეიშენ
14-10, ნიჰონბაში კაიაბაჩო, 1-ჩომე,
ჩუო-კუ, ტოკიო, იაპონია
__________________________________________
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(111) M 1998 11200 R2
(156) 02 12 1998
(186) 02 12 2028
(732) ინტერპარფიუმ ს.ა.
4 რონ პუან დე შამზ ელიზე, 75008
პარიზი, საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1999 11510 R2
(156) 16 02 1999
(186) 16 02 2029
(732) ბ.ს.ა.
33 ავენიუ დიუ მენ ტურ მენ მონპარნას
75015 პარიზი, საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1999 11634 R2
(156) 18 02 1999
(186) 18 02 2029
(732) ბაიერ ს.ა.ს.
16, რიუ ჟან-მარი ლეკლერი, 69009
ლიონი, საფრანგეთი
_________________________________________
(111) M 1999 12011 R2
(156) 10 05 1999
(186) 10 05 2029
(732) ინსტიტუტ დე სელექციონ ანიმალ ბ.ვ.
სპორსტრატი 69, 5831 CK ბოქსმერი,
ნიდერლანდები
__________________________________________
(111) M 1999 12079 R2
(156) 10 05 1999
(186) 10 05 2029
(732) ვიივ ჰელთქეა უკ ლიმიტიდ
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 1999 12080 R2
(156) 10 05 1999
(186) 10 05 2029
(732) ვიივ ჰელთქეა უკ ლიმიტიდ
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________

(111) M 1999 11944 R2
(156) 06 05 1999
(186) 06 05 2029
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ
980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 1999 11946 R2
(156) 06 05 1999
(186) 06 05 2029
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ
980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 1999 12190 R2
(156) 13 05 1999
(186) 13 05 2029
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ
980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 1999 11827 R2
(156) 19 04 1999
(186) 19 04 2029
(732) პოკონოუბ ასოშიეიტ, ე პარტნერშიპ
48 ალტა ვისტა, სან-ანსელმო,
კალიფორნია 94960, აშშ
__________________________________________
(111) M 1999 12997 R2
(156) 10 12 1999
(186) 10 12 2029
(732) ლვმჰ ფრაგრანს ბრენდს, სოსიეტე
ანონიმ
77 რიუ ანატოლ ფრანსი, 92300
ლევალუა-პერე, საფრანგეთი
__________________________________________

(111) M 1999 11943 R2
(156) 06 05 1999
(186) 06 05 2029
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ
980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
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uflebebis sruli gadacema
(111) M 1998 8938 R
(732) ინტელსატ ლაისენს ჰოლდინგს ლლკ
4, რიუ ალბერ ბორშეტი, L-1246,
ლუქსემბურგი
(770) ინტელსეტ ინვესტმენტს ს.ა.
4, რიუ ალბერ ბორშეტი, L-1246,
ლუქსემბურგი
(580) 28 01 2019
__________________________________________
(111) M 1996 1416 R
(732) ბორდრაიდერს იპ ჰოლდინგს, ლლკ
5600 არგოსი სერკლი, სვიტი 100,
ჰანტინგტონ ბიჩი, კალიფორნია 92649,
აშშ
(770) ქიუ ეს ჰოლდინგს სარლ
9-11, რიუ ლუვინი, L-1946 ლუქსემბურგი,
ლუქსემბურგი
(580) 26 12 2018
__________________________________________
(111) M 1998 10568 R
(732) ბილბორდ აი პი ჰოლდინგს, ლლკ
340 მედისონ ავენიუ, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10173, აშშ
(770) პრომეთეუს გლობალ მედია, ლლკ
770 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, NY 10003-9595,
აშშ
(580) 29 11 2018
__________________________________________
(111) M 2012 23094 R
(732) ელაიდ გლობალ ტობაკო ლიმიტედ
უეი ქორთ ვესტ, იუნიონ როუდ, ფარნამ,
სური GU9 7PT, გაერთიანებული სამეფო
(770) შპს „ომეგა-2“
სარაჯიშვილის ქ.N13-15-17, თბილისი,
0159, საქართველო
(580) 19 03 2018
__________________________________________
(111) M 2014 25074 R
(732) შპს `ასფარმა - საქართველოს
ფარმაცევტული კომპანია~
მცხეთის ქ.8, თბილისი, 0179,
საქართველო
(770) სს „ასალ დიშ თიჯარეთის
წარმომადგენლობა საქართველოში“
მეტეხის ქ. 22, თბილისი, 0103,
საქართველო
(580) 23 01 2019
__________________________________________
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(111) M 2014 24998 R
(732) შპს `ასფარმა საქართველოს
ფარმაცევტული კომპანია~
მცხეთის ქ. 8, 0179, თბილისი,
საქართველო
(770) სს „ასალ დიშ თიჯარეთის
წარმომადგენლობა საქართველოში“
მეტეხის ქ. 22, 0103, თბილისი
საქართველო
(580) 23 01 2019
__________________________________________
(111) M 2014 24999 R
(732) შპს `ასფარმა საქართველოს
ფარმაცევტული კომპანია~
მცხეთის ქ. 8, 0179, თბილისი,
საქართველო
(770) სს „ასალ დიშ თიჯარეთის
წარმომადგენლობა საქართველოში“
მეტეხის ქ. 22, 0103, თბილისი
საქართველო
(580) 23 01 2019
__________________________________________
(111) M 2015 26044 R
(732) შპს `აი სი არ ფუუდ ენდ ბევერეჯ~
დიღმის სასწავლო საცდელი
მეურნეობის ტერიტორია, სართ. 5, ვაკე
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს `საერთაშორისო კორპორაცია
აი სი არ~
დავით აღმაშენებლის გამზ. 173, 0112,
თბილისი, საქართველო
(580) 10 11 2017
__________________________________________
(111) M 2016 27828 R
(732) შპს `ჩემი სახლი~
დიღმის სასწავლო საცდელი
მეურნეობის ტერიტორია, სართ. 2, ვაკე
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „საერთაშორისო კორპორაცია
აი სი არ“
აღმაშენებლის გამზ. 173, 0112
თბილისი, საქართველო
(580) 10 11 2017
__________________________________________
(111) M 2016 27829 R
(732) შპს `ჩემი სახლი~
დიღმის სასწავლო საცდელი
მეურნეობის ტერიტორია, სართ. 2, ვაკე
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საბურთალოს რაიონი, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „საერთაშორისო კორპორაცია
აი სი არ“
აღმაშენებლის გამზ. 173, 0112
თბილისი, საქართველო
(580) 10 11 2017
__________________________________________
(111) M 2016 27830 R
(732) შპს `ჩემი სახლი~
დიღმის სასწავლო საცდელი
მეურნეობის ტერიტორია, სართ. 2, ვაკე
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „საერთაშორისო კორპორაცია
აი სი არ“
აღმაშენებლის გამზ. 173, 0112
თბილისი, საქართველო
(580) 10 11 2017
__________________________________________
(111) M 2016 27831 R
(732) შპს `აი სი არ ფუუდ ენდ ბევერეჯ~
დიღმის სასწავლო საცდელი
მეურნეობის ტერიტორია, სარ.5, ვაკე
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „საერთაშორისო კორპორაცია
აი სი არ“
აღმაშენებლის გამზ. 173, 0112,
თბილისი, საქართველო
(580) 10 11 2017
__________________________________________
(111) M 2016 27833 R
(732) შპს `აი სი არ ფუუდ ენდ ბევერეჯ~
დიღმის სასწავლო საცდელი
მეურნეობის ტერიტორია, სარ.5, ვაკე
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „საერთაშორისო კორპორაცია
აი სი არ“
აღმაშენებლის გამზ. 173, 0112,
თბილისი, საქართველო
(580) 10 11 2017
__________________________________________
(111) M 2016 27836 R
(732) შპს `აი სი არ ფუუდ ენდ ბევერეჯ~
ვაკე საბურთალოს რაიონი, დიღმის
სასწავლო საცდელი მეურნეობის
ტერიტორია, სართ. 5, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „საერთაშორისო კორპორაცია
აი სი არ“
აღმაშენებლის გამზ. 173, თბილისი,
0112, საქართველო

(580) 10 11 2017
__________________________________________
(111) M 2016 27837 R
(732) შპს `აი სი არ ფუუდ ენდ ბევერეჯ~
ვაკე საბურთალოს რაიონი, დიღმის
სასწავლო საცდელი მეურნეობის
ტერიტორია, სარ. 5, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „საერთაშორისო კორპორაცია აი სი
არ“
აღმაშენებლის გამზ. 173, თბილისი,
0112, საქართველო
(580) 10 11 2017
__________________________________________
(111) M 2016 27838 R
(732) შპს `ჩემი სახლი~
დიღმის სასწავლო საცდელი
მეურნეობის ტერიტორია, სართ. 2, ვაკე
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „საერთაშორისო კორპორაცია აი სი
არ“
აღმაშენებლის გამზ. 173, 0112
თბილისი, საქართველო
(580) 10 11 2017
__________________________________________
(111) M 2016 27964 R
(732) შპს `აი სი არ ფუუდ ენდ ბევერეჯ~
ვაკე საბურთალოს რაიონი, დიღმის
სასწავლო საცდელი მეურნეობის
ტერიტორია, სარ. 5, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს `საერთაშორისო კორპორაცია აი სი
არ~
აღმაშენებლის გამზ.173, 0112 თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2016 27965 R
(732) შპს `აი სი არ ფუუდ ენდ ბევერეჯ~
ვაკე საბურთალოს რაიონი, დიღმის
სასწავლო საცდელი მეურნეობის
ტერიტორია, სარ. 5, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს `საერთაშორისო კორპორაცია აი სი
არ~
აღმაშენებლის გამზ.173, 0112 თბილისი,
საქართველო
(580) 10 11 2017
__________________________________________
(111) M 2016 27966 R
(732) შპს `აი სი არ ფუუდ ენდ ბევერეჯ~
ვაკე საბურთალოს რაიონი, დიღმის
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სასწავლო საცდელი მეურნეობის
ტერიტორია, სარ.ი 5, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს `საერთაშორისო კორპორაცია აი სი
არ~
აღმაშენებლის გამზ.173, 0112 თბილისი,
საქართველო
(580) 10 11 2017
__________________________________________
(111) M 2016 28033 R
(732) შპს `ფულ ჰაუსი~
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 76ბ, (ნაკვეთი
N039/032), ბ.39, ვაკე-საბურთალოს
რაიონი, თბილისი, საქართველო
(770) შპს `დრიმთიმ~
წყნეთის ქ.6, ბ.23, 0162, თბილისი,
საქართველო
(580) 09 01 2019
__________________________________________
(111) M 2017 28787 R
(732) შპს `ატლას~
ჭოველიძის ქ. 10ა, მთაწმინდის რაიონი,
თბილისი, საქართველო
(770) შპს `Atlantic channels~
დელავერი 19904, დოვერი, ნიუ ბარტონის
გზატ. 850, სერია 201, აშშ
(580) 20 12 2018
__________________________________________
(111) M 2018 30376 R
(732) შპს `ივოლ ჯორჯია~
ნუცუბიძის ქ. 10, ბ. 20, საბურთალოს
რაიონი, თბილისი, საქართველო
(770) შპს `ივოლი~
აფაქიძის ქ.11 ბ.61, ვაკე-საბურთალოს
რაიონი, თბილისი 0160, საქართველო
(580) 14 01 2019
__________________________________________
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mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba
(111) M 1999 11459 R
(732) ჟაკ ბოგარ ინტერნაციონალ ბვ
პარკლაან 34, 3016 BC როტერდამი,
ნიდერლანდები
(770) ჟაკ ბოგარ ინტერნაციონალ ბვ
ვესტბლაეკ 89, 3012 KG როტერდამი,
ნიდერლანდები
(580) 28 01 2019
__________________________________________

(111) M 1996 1416 R
(732) ქიუ ეს ჰოლდინგს სარლ
9-11, რიუ ლუვინი, L-1946 ლუქსემბურგი,
ლუქსემბურგი
(770) ქიუ ეს ჰოლდინგს სარლ
L-1628 ლუქსემბურგი,1 რიუ დე გლასის,
ლუქსემბურგი
(580) 26 12 2018
__________________________________________

(111) M 1999 11923 R
(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ) ინკ.
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100,
უილმინგტონი, DE 19808-1674, აშშ
(770) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ) ინკ.
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 300,
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ
(580) 21 01 2019
__________________________________________

(111) M 2007 17228 R
(732) ქლორიდ გრუპ პლკ
კ/ო ვერტივ, ტორ, სეინტ-კლაუდ უეი,
მეიდენჰიდ SL6 8BN, გაერთიანებული
სამეფო
(770) ქლორიდ გრუპ პლკ
ებიური გეიტი, 23 ლოუერ ბელგრეივ
სტრიტი, ლონდონი SW1W 0NR,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 29 10 2018
__________________________________________

(111) M 1999 11937 R
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი
1132 ვესტ ბლექჰოუკ სტრიტი, ჩიკაგო,
ილინოისი 60642, აშშ
(770) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი
410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,
ილინოისი 60611, აშშ
(580) 22 01 2019
__________________________________________
(111) M 2005 15965 R
(732) აკციონერნოე ობშჩესტვო
„ტეხნონიკოლ“
ულ გილიაროვსკოვო, დომ. 47,
სტროენიე 5, ეტ. 5, პომ. 1, კომ. 22, 129110,
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო
„ტეხნონიკოლ“
კრიმსკი ვალ, 8, 117049, მოსკოვი,
რუსეთის ფედერაცია
(580) 08 01 2019
__________________________________________
(111) M 2005 15966 R
(732) აკციონერნოე ობშჩესტვო
„ტეხნონიკოლ“
ულ გილიაროვსკოვო, დომ. 47,
სტროენიე 5, ეტ. 5, პომ. 1, კომ. 22, 129110,
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო
„ტეხნონიკოლ“
კრიმსკი ვალ, 8, 117049, მოსკოვი,
რუსეთის ფედერაცია
(580) 08 01 2019
__________________________________________

(111) M 2007 17563 R
(732) აკციონერნოე ობშესტვო „ტეხნონიკოლ“
ულ. გილიაროვსკოვო, დომ. 47,
სტროენიე 5, ეტ. 5, პომ. 1, კომ. 22, 129110,
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშესტვო
„ტეხნონიკოლ“
კრიმსკი ვალ. 8, მოსკოვი 119049,
რუსეთის ფედერაცია
(580) 08 01 2019
__________________________________________
(111) M 2008 18773 R
(732) სს `გეფა~
აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, თბილისი,
0159, საქართველო
(770) შპს „ჯი პი სი“
მარჯანიშვილის ქ. 26, თბილისი, 0102,
საქართველო
(580) 24 01 2019
__________________________________________
(111) M 2008 18774 R
(732) სს `გეფა~
აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, თბილისი,
0159, საქართველო
(770) შპს „ჯი პი სი“
მარჯანიშვილის ქ. 26, თბილისი, 0102,
(580) 24 01 2019
__________________________________________
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(111) M 1998 11100 R
(732) ოტომობილ პეჟო
7 რიუ ანრი სენ-კლერ დევილი, 92500
რიუეი-მალმეზონი, საფრანგეთი
(770) ოტომობილ პეჟო
75 ავენიუ დე ლა გრანდ-არმე, F-75116
პარიზი, საფრანგეთი
(580) 27 11 2018
__________________________________________
(111) M 2009 19082 R
(732) ჟენომ სევინგ მაშინ კომპანი ლიმიტიდ
1463 ჰაზამა-მაჩი, ჰაციოძი-ში, ტოკიო,
იაპონია
(770) ჟენომ სევინგ მაშინ კომპანი ლიმიტიდ
N1-1, კიობასი, 3-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(580) 21 01 2019
__________________________________________
(111) M 1999 12131 R
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი
1132 ვესტ ბლექჰოუკ სტრიტი, ჩიკაგო,
ილინოისი 60642, აშშ
(770) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი
410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,
ილინოისი 60611, აშშ
(580) 22 01 2019
__________________________________________
(111) M 2009 19100 R
(732) აკციონერნოე ობშესტვო „ტეხნონიკოლ“
ულ. გილიაროვსკოვო, დომ. 47,
სტროენიე 5, ეტ. 5, პომ. 1, კომ. 22, 129110,
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშესტვო
„ტეხნონიკოლ“
კრიმსკი ვალ. 8, მოსკოვი 119049,
რუსეთის ფედერაცია
(580) 30 11 2018
__________________________________________
(111) M 2012 22773 R
(732) აკციონერნოე ობშესტვო „ტეხნონიკოლ“
ულ. გილიაროვსკოვო, დომ. 47,
სტროენიე 5, ეტ. 5, პომ. 1, კომ. 22, 129110,
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშესტვო
„ტეხნონიკოლ“
კრიმსკი ვალ. 8, მოსკოვი 119049,
რუსეთის ფედერაცია
(580) 08 01 2019
__________________________________________
(111) M 2012 22774 R
(732) აკციონერნოე ობშესტვო „ტეხნონიკოლ“
ულ. გილიაროვსკოვო, დომ. 47,
სტროენიე 5, ეტ. 5, პომ. 1, კომ. 22, 129110,
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
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(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშესტვო
„ტეხნონიკოლ“
კრიმსკი ვალ. 8, მოსკოვი 119049,
რუსეთის ფედერაცია
(580) 08 01 2019
__________________________________________
(111) M 2013 23941 R
(732) აკციონერნოე ობშჩესტვო
„ტეხნონიკოლ“
ულ. გილიაროვსკოვო, დომ. 47,
სტროენიე 5, ეტ. 5, პომ. 1, კომ. 22, 129110,
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო
„ტეხნონიკოლ“
კრიმსკი ვალ, 8, მოსკოვი 119049,
რუსეთის ფედერაცია
(580) 08 01 2019
__________________________________________
(111) M 2014 24776 R
(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100,
უილმინგტონი, DE 19808-1674, აშშ
(770) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
2711 სენტერვილ როუდი, სუით 300,
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ
(580) 18 01 2019
__________________________________________
(111) M 2014 25229 R
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდზ) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100,
უილმინგტონი, DE 19808-1674, აშშ
(770) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდზ) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტი 300,
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ
(580) 18 01 2019
__________________________________________
(111) M 2014 25327 R
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100,
უილმინგტონი, DE 19808-1674, აშშ
(770) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს)
ინკ. (დელავერის კორპორაცია)
2711 სენტერვილ როუდი, სუით 300,
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ
(580) 18 01 2019
__________________________________________
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(111) M 2014 25236 R
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100,
უილმინგტონი, DE 19808-1674, აშშ
(770) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
2711 სენტერვილ როუდი, სუით 300,
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ
(580) 18 01 2019
__________________________________________
(111) M 2014 25283 R
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100,
უილმინგტონი, DE 19808-1674, აშშ
(770) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
2711 სენტერვილ როუდი, სუით 300,
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ
(580) 21 01 2019
__________________________________________
(111) M 2016 26830 R
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100,
უილმინგტონი, DE 19808-1674, აშშ
(770) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
2711 სენტერვილ როუდ, სუით 300,
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ
(580) 21 01 2019
__________________________________________
(111) M 2015 25866 R
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100,
უილმინგტონი, DE 19808-1674, აშშ
(770) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
2711 სენტერვილ როუდ, სუით 300,
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ
(580) 21 01 2019
__________________________________________
(111) M 2016 27821 R
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100,
უილმინგტონი, DE 19808-1674, აშშ
(770) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
2711 სენტერვილ როუდ, სუით 300,
უილმინგტონი, დელავერი 19808., აშშ

(580) 18 01 2019
__________________________________________
(111) M 2017 28482 R
(732) აკციონერნოე ობშჩესტვო
„ტეხნონიკოლ“
ულ. გილიაროვსკოვო, დომ. 47,
სტროენიე 5, ეტ. 5, პომ. 1, კომ. 22, 129110,
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო
„ტეხნონიკოლ“
კრიმსკი ვალ, 8, მოსკოვი 119049,
რუსეთის ფედერაცია
(580) 30 11 2018
__________________________________________
(111) M 2017 28575 R
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100,
უილმინგტონი, DE 19808-1674, აშშ
(770) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
2711 სენტერვილ როუდ, სუიტ 300,
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ
(580) 21 01 2019
__________________________________________
(111) M 2018 29428 R
(732) აკციონერნოე ობშჩესტვო
„ტეხნონიკოლ“
ულ. გილიაროვსკოვო, დომ. 47,
სტროენიე 5, ეტ. 5, პომ. 1, კომ. 22, 129110,
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო
„ტეხნონიკოლ“
კრიმსკი ვალ, 8, მოსკოვი 119049,
რუსეთის ფედერაცია
(580) 08 01 2019
__________________________________________
(111) M 2018 29429 R
(732) აკციონერნოე ობშჩესტვო
„ტეხნონიკოლ“
ულ. გილიაროვსკოვო, დომ. 47,
სტროენიე 5, ეტ. 5, პომ. 1, კომ. 22, 129110,
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო
„ტეხნონიკოლ“
კრიმსკი ვალ, 8, მოსკოვი 119049,
რუსეთის ფედერაცია
(580) 08 01 2019
__________________________________________
(111) M 2018 29396 R
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
დელავერის კორპორაცია
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251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100,
უილმინგტონი, DE 19808-1674, აშშ
(770) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.,
დელავერის კორპორაცია
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 300,
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ
(580) 21 01 2019
__________________________________________
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sasaqonlo niSnebis registraciis Sewyveta
(111) M 1998 9898 R
(151) 26 06 1998
(181) 2018 12 26
(732) როტმანს ოფ პელ მელ ლიმიტედ
რუტ დე ფრანს 17, ბონკურ, 2926,
შვეიცარია
__________________________________________

(111) M 2008 18526 R
(151) 16 06 2008
(181) 2018 12 16
(732) ბელა აბზიანიძე
მუსხელიშვილის 2ა, 4609, ქუთაისი,
საქართველო
__________________________________________

(111) M 1998 9939 R
(151) 07 07 1998
(181) 2019 01 07
(732) სმითკლაინ ბიჩემ (კორკ) ლიმიტიდ
კარაბინი, კარიგალინი, კაუნტი-კორკი,
ირლანდია
__________________________________________

(111) M 2008 18527 R
(151) 16 06 2008
(181) 2018 12 16
(732) დავით ბერუაშვილი
სოფ. რუისი, 4517, ქარელის რაიონი,
საქართველო
__________________________________________

(111) M 1998 9949 R
(151) 07 07 1998
(181) 2019 01 07
(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,
ცინცინატი, ოჰაიო, აშშ
__________________________________________

(111) M 2008 18530 R
(151) 16 06 2008
(181) 2018 12 16
(732) ზენტივა ა.ს.
უ კაბელოვნი 130, 102 37 პრაღა 10,
დოლნი მეხოლუპი, ჩეხეთის რესპუბლიკა
__________________________________________

(111) M 1998 9952 R
(151) 07 07 1998
(181) 2019 01 07
(732) ორაკლ ამერიკა, ინკ.
500 ორაკლ პარკვეი, რედვუდ შორსი,
კალიფორნია 94065, აშშ
__________________________________________

(111) M 2008 18533 R
(151) 16 06 2008
(181) 2018 12 16
(732) სს „თბილღვინო“
სარაჯიშვილის გამზ. 2, 0153, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________

(111) M 2008 18516 R
(151) 16 06 2008
(181) 2018 12 16
(732) შპს „ქალამანი“
ილია ჭავჭავაძის გამზ.11, ბ. 29,
0175, თბილისი, საქართველო
__________________________________________

(111) M 2008 18544 R
(151) 16 06 2008
(181) 2018 12 16
(732) ზურაბ ელოშვილი
იოსებიძის ქ.72, ბ. 9, 0160, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________

(111) M 2008 18563 R
(151) 01 07 2008
(181) 2019 01 01
(732) შპს „თრეიდლაინი“
დ. გამრეკელის ქ.19, ოფისი 29,
0160, თბილისი,საქართველო
__________________________________________

(111) M 2008 18588 R
(151) 11 07 2008
(181) 2019 01 11
(732) ალექსანდრ სლობოდიან
ულ. რადუნსკაია, დომ. 26, კვ. 55, 02097
კიევი, უკრაინა
__________________________________________

(111) M 2008 18523 R
(151) 16 06 2008
(181) 2018 12 16
(732) „ისთეტიკა“ ლტდ
დორჩესტერ ჰაუზი, 7 ჩარჩ სტრიტი, ჰამილტონი HM 11, ბერმუდის კუნძულები
__________________________________________

(111) M 2008 18589 R
(151) 11 07 2008
(181) 2019 01 11
(732) ჰენრი ვინტერმანს სიგარს ბ.ვ.
ნიუსტრატ 75, 5521 CB ერსელი,
ნიდერლანდები
__________________________________________
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(111) M 2008 18553 R
(151) 16 06 2008
(181) 2018 12 16
(732) შპს „ჟორჟოლიანი თრეიდინგი“
ჟიული შარტავას ქ. 43, 0160, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18554 R
(151) 16 06 2008
(181) 2018 12 16
(732) შპს „ჟორჟოლიანი თრეიდინგი“
ჟიული შარტავას ქ. 43, 0160, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18593 R
(151) 11 07 2008
(181) 2019 01 11
(732) დანგლარ ინვესტმენტს ლტდ
როდუს ბილდინგი, 4 ფლორი, როუდრიფი, როუდ-ტაუნი, ტორტოლა,
ვირჯინის კუნძულები (ბრიტანეთის)
__________________________________________
(111) M 2008 18594 R
(151) 11 07 2008
(181) 2019 01 11
(732) დელლ ინკ. (დელავერის შტატის
კორპორაცია)
უან დელ უეი, რაუნდ-როკი, ტეხასი
78682, აშშ
__________________________________________
(111) M 2008 18596 R
(151) 11 07 2008
(181) 2019 01 11
(732) შპს „ქართული ღვინისა და
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“
აჩინებული, 2200, თელავი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18597 R
(151) 11 07 2008
(181) 2019 01 11
(732) შპს „ქართული ღვინისა და
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“
აჩინებული, 2200, თელავი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18610 R
(151) 17 07 2008
(181) 2019 01 17
(732) ტოვარისტვო ს ობმეჟენოიუ
ვიდპოვიდალნისტიუ „ფრუტ მაისტერ
ფუდს“
ბულ. ბ. ხმელნიცკოგო 163, მ. ბერეგოვო,
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ზაკორპატსკა ობლ. 90202, უკრაინა
__________________________________________
(111) M 2008 18611 R
(151) 17 07 2008
(181) 2019 01 17
(732) ტოვარისტვო ს ობმეჟენოიუ
ვიდპოვიდალნისტიუ „ფრუტ მაისტერ
ფუდს“
ბულ. ბ. ხმელნიცკოგო 163, მ. ბერეგოვო,
ზაკორპატსკა ობლ. 90202, უკრაინა
__________________________________________
(111) M 2008 18612 R
(151) 17 07 2008
(181) 2019 01 17
(732) ტოვარისტვო ს ობმეჟენოიუ
ვიდპოვიდალნისტიუ „ფრუტ მაისტერ
ფუდს“
ბულ. ბ. ხმელნიცკოგო 163, მ. ბერეგოვო,
ზაკორპატსკა ობლ. 90202, უკრაინა
__________________________________________
(111) M 2008 18613 R
(151) 17 07 2008
(181) 2019 01 17
(732) ტოვარისტვო ს ობმეჟენოიუ
ვიდპოვიდალნისტიუ „ფრუტ მაისტერ
ფუდს“
ბულ. ბ. ხმელნიცკოგო 163, მ. ბერეგოვო,
ზაკორპატსკა ობლ. 90202, უკრაინა
__________________________________________
(111) M 2008 18614 R
(151) 17 07 2008
(181) 2019 01 17
(732) ტოვარისტვო ს ობმეჟენოიუ
ვიდპოვიდალნისტიუ „ფრუტ მაისტერ
ფუდს“
ბულ. ბ. ხმელნიცკოგო 163, მ. ბერეგოვო,
ზაკორპატსკა ობლ. 90202, უკრაინა
__________________________________________
(111) M 2008 18615 R
(151) 17 07 2008
(181) 2019 01 17
(732) ტოვარისტვო ს ობმეჟენოიუ
ვიდპოვიდალნისტიუ „ფრუტ მაისტერ
ფუდს“
ბულ. ბ. ხმელნიცკოგო 163, მ. ბერეგოვო,
ზაკორპატსკა ობლ. 90202, უკრაინა
__________________________________________
(111) M 2008 18616 R
(151) 17 07 2008
(181) 2019 01 17
(732) ტოვარისტვო ს ობმეჟენოიუ
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ვიდპოვიდალნისტიუ „ფრუტ მაისტერ
ფუდს“
ბულ. ბ. ხმელნიცკოგო 163, მ. ბერეგოვო,
ზაკორპატსკა ობლ. 90202, უკრაინა
__________________________________________
(111) M 2008 18617 R
(151) 17 07 2008
(181) 2019 01 17
(732) ტოვარისტვო ს ობმეჟენოიუ
ვიდპოვიდალნისტიუ „ფრუტ მაისტერ
ფუდს“
ბულ. ბ. ხმელნიცკოგო 163, მ. ბერეგოვო,
ზაკორპატსკა ობლ. 90202, უკრაინა
__________________________________________
(111) M 2008 18618 R
(151) 17 07 2008
(181) 2019 01 17
(732) ტოვარისტვო ს ობმეჟენოიუ
ვიდპოვიდალნისტიუ „ფრუტ მაისტერ
ფუდს“
ბულ. ბ. ხმელნიცკოგო 163, მ. ბერეგოვო,
ზაკორპატსკა ობლ. 90202, უკრაინა
__________________________________________
(111) M 2008 18604 R
(151) 11 07 2008
(181) 2019 01 11
(732) თამარა ფილიპოვა
ვია სან გასპარე ბერტონი 38-37042
კალდიერო (ვერონა), იტალია
__________________________________________
(111) M 2008 18608 R
(151) 11 07 2008
(181) 2019 01 11
(732) სანოფი-ავენტის დოიჩლანდ გმბჰ
ბრიუნინგშტრასე 50, 65926 მაინის
ფრანკფურტი, გერმანია
__________________________________________
(111) M 1998 10010 R
(151) 09 07 1998
(181) 2019 01 09
(732) კოსტან, ს.პ.ა.
I-32020 ლიმანა (ბელუნო), იტალია
__________________________________________
(111) M 1998 10016 R
(151) 09 07 1998
(181) 2019 01 09
(732) პერფეტი ვან მელე ს.პ.ა.
7, ვია XXV აპრილე, 20020 ლაინატე
(მილანი), იტალია
__________________________________________
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sasaqonlo niSnebis saqonlisa da/an momsaxurebis
CamonaTvalis cvlileba

(111) M 2008 18517 R
(732) ნიაზ დიასამიძე
ფალიაშვილის ქ. 33ა, 0179, თბილისი,
საქართველო
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
__________________________________________
(111) M 1999 11944 R
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ
980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
(511)
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო, ბიოლოგიური, ვეტერინარული პრეპარატები, საქონლის
მწერების გასანადგურებელი პრეპარატები;
ინსექტიციდები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები, სამედიცინო დანიშნულების ტუალეტისა და კოსმეტიკური საშუალებები და შამპუნები.
__________________________________________
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salicenzio xelSekruleba
(111) M 2012 22368 R
(732) შპს „თეგეტა მოტორსი“
დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ.
5, 0131, თბილისი, საქართველო
(791) შპს „თეგეტა ქარ რენთ“
ილია ჭავჭავაძის გამზ. 83, სართ. 5,
ბ. 17, „ა“ ბლოკი, ვაკის რაიონი,
თბილისი, საქართველო
(793) 1567
(793) 01-11-2018- დან 01-11-2020- მდე
(793) მარტივი
(793)
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულებით, ფოტოგრაფიაში, სოფლის მეურნეობაში,
მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოყენებისათვის განკუთვნილი ქიმიური ნაწარმი; დაუმუშავებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი
შედგენილობები; ლითონის წრთობისა და
რჩილვისათვის განკუთვნილი ქიმიური ნივთიერებები; საკვები პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური ნივთიერებები; მთრიმლავი
ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების
მწებავი ნივთიერებები.

12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, წყალსა და ჰაერში გადაადგილების საშუალებები.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
__________________________________________

4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები (კონსისტენტური); საპოხი მასალა; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველებელი და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი (მათ შორის, ძრავას ბენზინი) და სანათი მასალა; გასანათებელი სანთლები და პატრუქები.
7 – მანქანები და ჩარხები; ქურო, შეერთებები,
გადაბმები და ამძრავი ღვედები (სახმელეთოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღები განსხვავებულნი ხელის იარაღებისგან,
ინკუბატორები.
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის,
დაგროვების, რეგულირებისა და მართვის
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები;
სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები წინასწარი გადახდის აპარატებისათვის; სალაროს
აპარატები, საანგარიშო მანქანები, მოწყობილობები ინფორმაციის ეგმ-ზე გადასამუშავებლად; ცეცხლმქრობები.
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177

sistemuri saZieblebi
gamogonebebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 9/20; A 61 K 31/40
A 61 K 31/395; A 61 P 31/04; C 07 D 471/04; C 07 D 413/14;
C 07 D 405/14; C 07 D 401/14; C 07 D 497/04; C 07 D 493/04;
C 07 D 495/04; C 07 D 491/04
A 61 K 39/17; A 61 P 35/00; C 12 N 15/09
A 61 L 15/44; A 61 K 9/00; A 61 K 47/34; A 61 K 9/70;
A 61 K 31/355; A 61 L 15/26
A 61 M 5/31; B 23 P 17/04
A 62 C 13/66; A 62 C 13/74
B 02 C 18/30
B 66 D 5/26
C 07 B 57/00; C 07 D 487/06
E 01 C 7/36; C 04 B 7/26, 7/28, 11/00
F 03 G 4/00

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2019 14292 A
AP 2019 14540 A
AP 2019 13952 A
AP 2019 14012 A
AP 2019 14559 A
AP 2019 14393 A
AP 2019 14434 A
AP 2019 14509 A
AP 2019 14340 A
AP 2019 14405 A
AP 2019 14694 A

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2019 13952 A
AP 2019 14012 A
AP 2019 14292 A
AP 2019 14340 A
AP 2019 14393 A
AP 2019 14405 A
AP 2019 14434 A
AP 2019 14509 A
AP 2019 14540 A
AP 2019 14559 A
AP 2019 14694 A

178

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 39/17; A 61 P 35/00; C 12 N 15/09
A 61 L 15/44; A 61 K 9/00; A 61 K 47/34; A 61 K 9/70;
A 61 K 31/355; A 61 L 15/26
A 61 K 9/20; A 61 K 31/40
C 07 B 57/00; C 07 D 487/06
A 62 C 13/66; A 62 C 13/74
E 01 C 7/36; C 04 B 7/26, 7/28, 11/00
B 02 C 18/30
B 66 D 5/26
A 61 K 31/395; A 61 P 31/04; C 07 D 471/04; C 07 D 413/14;
C 07 D 405/14; C 07 D 401/14; C 07 D 497/04; C 07 D 493/04;
C 07 D 495/04; C 07 D 491/04
A 61 M 5/31; B 23 P 17/04
F 03 G 4/00
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sistemuri saZieblebi

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 9/14
A 61 K 31/58; A 61 K 38/17
A 61 K 31/4985; A 61 P 25/04
A 61 K 31/4985; A 61 P 25/04
C 07 D 217/14; A 61 K 31/4375; A 61 K 31/472;
A 61 K 31/4741; C 07 D 471/04; C 07 D 491/14;
A 61 P 11/06; A 61 P 17/06; A 61 P 19/02;
A 61 P 43/00
C 12 N 15/77; C 12 P 13/00; C 12 N 15/52
H 02 K 21/24

P 2019 6944 B
P 2019 6947 B
P 2019 6945 B
P 2019 6946 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AP 2018 14415 A
AP 2018 13826 A
AP 2018 14341 A
AP 2018 14342 A

P 2019 6942 B

AP 2018 14401 A

P 2019 6943 B
P 2019 6948 B

AP 2018 14125 A
AP 2018 14480 A

patentis nomeri
(11)

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

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)

P 2019 6942 B

AP 2018 14401 A

P 2019 6943 B
P 2019 6944 B
P 2019 6945 B
P 2019 6946 B
P 2019 6947 B
P 2019 6948 B

AP 2018 14125 A
AP 2018 14415 A
AP 2018 14341 A
AP 2018 14342 A
AP 2018 13826 A
AP 2018 14480 A

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
C 07 D 217/14; A 61 K 31/4375; A 61 K 31/472;
A 61 K 31/4741; C 07 D 471/04; C 07 D 491/14;
A 61 P 11/06; A 61 P 17/06; A 61 P 19/02;
A 61 P 43/00
C 12 N 15/77; C 12 P 13/00; C 12 N 15/52
A 61 K 9/14
A 61 K 31/4985; A 61 P 25/04;
A 61 K 31/4985; A 61 P 25/04;
A 61 K 31/58; A 61 K 38/17
H 02 K 21/24

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AP 2013 13826
AP 2014 14125
AP 2014 14341
AP 2014 14342
AP 2015 14401
AP 2015 14415
AP 2015 14480

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2018 13826 A
AP 2018 14125 A
AP 2018 14341 A
AP 2018 14342 A
AP 2018 14401 A
AP 2018 14415 A
AP 2018 14480 A
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patentis nomeri
(11)
P 2019 6947 B
P 2019 6943 B
P 2019 6945 B
P 2019 6946 B
P 2019 6942 B
P 2019 6944 B
P 2019 6948 B
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sistemuri saZieblebi

sasargeblo modelebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2019 14635 U
AU 2019 14657 U

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
C 08 L 63/00
F 01 N 1/02

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
C 08 L 63/00
F 01 N 1/02

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2019 14635 U
AU 2019 14657 U

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

patentis nomeri
(11)

C 09 B 61/00

U 2019 2000 Y

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AU 2018 14596

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
U 2019 2000 Y

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AU 2018 14596

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
C 09 B 61/00

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AU 2017 14596
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ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2018 14596
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patentis nomeri
(11)
U 2019 2000 Y

sistemuri saZieblebi

dizainebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2019 1046 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
26-04

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
26-04

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2019 1046 S

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

patentis nomeri
(11)

03-01

D 2019 798 S

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2018 1037 S

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
D 2019 798 S

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2018 1037 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
03-01

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AD 2018 1037

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2018 1037 S
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patentis nomeri
(11)
D 2019 798 S
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sistemuri saZieblebi

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

182

registraciis
nomeri
(111)

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
M 2017 28987 R
M 2019 30714 R
M 2019 30715 R
M 2019 30716 R
M 2019 30717 R
M 2019 30718 R
M 2019 30719 R
M 2019 30720 R
M 2019 30721 R
M 2019 30722 R
M 2019 30723 R
M 2019 30724 R
M 2019 30725 R
M 2019 30726 R
M 2019 30727 R
M 2019 30728 R
M 2019 30729 R
M 2019 30730 R
M 2019 30731 R
M 2019 30732 R
M 2019 30733 R
M 2019 30734 R
M 2019 30735 R
M 2019 30736 R
M 2019 30737 R
M 2019 30738 R
M 2019 30739 R
M 2019 30740 R
M 2019 30741 R
M 2019 30742 R
M 2019 30743 R
M 2019 30744 R
M 2019 30745 R
M 2019 30746 R
M 2019 30747 R
M 2019 30748 R
M 2019 30749 R
M 2019 30750 R
M 2019 30751 R
M 2019 30752 R
M 2019 30753 R
M 2019 30754 R
M 2019 30755 R
M 2019 30756 R
M 2019 30757 R
M 2019 30758 R

2
AM 86005
AM 82681
AM 85710
AM 88282
AM 89718
AM 92705
AM 92707
AM 92709
AM 93782
AM 94010
AM 94080
AM 92346
AM 94270
AM 94402
AM 94490
AM 94544
AM 94564
AM 94565
AM 94712
AM 94741
AM 95137
AM 95152
AM 95210
AM 95213
AM 95214
AM 95216
AM 95217
AM 95218
AM 95219
AM 95220
AM 95221
AM 95396
AM 95405
AM 95560
AM 95599
AM 95758
AM 96154
AM 96155
AM 96162
AM 96177
AM 96236
AM 96299
AM 96304
AM 96307
AM 96313
AM 96332

ganacxadis
gamoqveynebis
Nnomeri
(260)
3
AM 2016 86005 A
AM 2015 82681 A
AM 2018 85710 A
AM 2018 88282 A
AM 2018 89718 A
AM 2018 92705 A
AM 2018 92707 A
AM 2018 92709 A
AM 2018 93782 A
AM 2018 94010 A
AM 2018 94080 A
AM 2018 92346 A
AM 2018 94270 A
AM 2018 94402 A
AM 2018 94490 A
AM 2018 94544 A
AM 2018 94564 A
AM 2018 94565 A
AM 2018 94712 A
AM 2018 94741 A
AM 2018 95137 A
AM 2018 95152 A
AM 2018 95210 A
AM 2018 95213 A
AM 2018 95214 A
AM 2018 95216 A
AM 2018 95217 A
AM 2018 95218 A
AM 2018 95219 A
AM 2018 95220 A
AM 2018 95221 A
AM 2018 95396 A
AM 2018 95405 A
AM 2018 95560 A
AM 2018 95599 A
AM 2018 95758 A
AM 2018 96154 A
AM 2018 96155 A
AM 2018 96162 A
AM 2018 96177 A
AM 2018 96236 A
AM 2018 96299 A
AM 2018 96304 A
AM 2018 96307 A
AM 2018 96313 A
AM 2018 96332 A
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biuletenis
Nnomeri
4
21(457) 2016
11(447) 2016
16(500) 2018
9(493) 2018
16(500) 2018
18(502) 2018
18(502) 2018
18(502) 2018
12(496) 2018
13(497) 2018
14(498) 2018
15(499) 2018
14(498) 2018
13(497) 2018
12(496) 2018
12(496) 2018
12(496) 2018
12(496) 2018
12(496) 2018
13(497) 2018
14(498) 2018
18(502) 2018
13(497) 2018
13(497) 2018
15(499) 2018
14(498) 2018
14(498) 2018
14(498) 2018
14(498) 2018
14(498) 2018
14(498) 2018
13(497) 2018
14(498) 2018
14(498) 2018
18(502) 2018
17(501) 2018
17(501) 2018
17(501) 2018
16(500) 2018
18(502) 2018
16(500) 2018
16(500) 2018
18(502) 2018
17(501) 2018
17(501) 2018
18(502) 2018

sistemuri saZieblebi

1
M 2019 30759 R
M 2019 30760 R
M 2019 30761 R
M 2019 30762 R
M 2019 30763 R
M 2019 30764 R
M 2019 30765 R
M 2019 30766 R
M 2019 30767 R
M 2019 30768 R
M 2019 30769 R
M 2019 30770 R
M 2019 30771 R
M 2019 30772 R
M 2019 30773 R
M 2019 30774 R
M 2019 30775 R
M 2019 30776 R
M 2019 30777 R
M 2019 30778 R
M 2019 30779 R
M 2019 30780 R
M 2019 30781 R
M 2019 30782 R
M 2019 30783 R
M 2019 30784 R
M 2019 30785 R
M 2019 30786 R
M 2019 30787 R
M 2019 30788 R
M 2019 30789 R
M 2019 30790 R
M 2019 30791 R
M 2019 30792 R
M 2019 30793 R

2
AM 96333
AM 96531
AM 96542
AM 96543
AM 96544
AM 96561
AM 96649
AM 101255
AM 101222
AM101227
AM 100870
AM 100868
AM 101242
AM 101385
AM 100867
AM 90032
AM 91996
AM 92762
AM 92851
AM 93588
AM 94360
AM 94361
AM 94399
AM 94400
AM 94891
AM 95429
AM 95505
AM 95530
AM 95830
AM 96226
AM 96229
AM 96559
AM 97088
AM 97089
AM 100873

3
AM 2018 96333 A
AM 2018 96531 A
AM 2018 96542 A
AM 2018 96543 A
AM 2018 96544 A
AM 2018 96561 A
AM 2018 96649 A
AM 2018 90032 A
AM 2018 91996 A
AM 2018 92762 A
AM 2018 92851 A
AM 2018 93588 A
AM 2018 94360 A
AM 2018 94361 A
AM 2018 94399 A
AM 2018 94400 A
AM 2018 94891 A
AM 2018 95429 A
AM 2018 95505 A
AM 2018 95530 A
AM 2018 95830 A
AM 2018 96226 A
AM 2018 96229 A
AM 2018 96559 A
AM 2018 97088 A
AM 2018 97089 A
-

4
18(502) 2018
18(502) 2018
18(502) 2018
18(502) 2018
18(502) 2018
18(502) 2018
18(502) 2018
3(511)2019
3(511)2019
3(511)2019
3(511)2019
3(511)2019
3(511)2019
3(511)2019
3(511)2019
13(497) 2018
14(498) 2018
4(488) 2018
4(488) 2018
14(498) 2018
14(498) 2018
14(498) 2018
14(498) 2018
14(498) 2018
14(498) 2018
14(498) 2018
14(498) 2018
14(498) 2018
17(501) 2018
18(502) 2018
18(502) 2018
18(502) 2018
20(504) 2018
20(504) 2018
3(511)2019

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

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
AM 2019 92366 A
AM 2019 97066 A
AM 2019 97776 A
AM 2019 97777 A
AM 2019 97791 A
AM 2019 97805 A
AM 2019 97963 A
AM 2019 97964 A
AM 2019 97983 A
AM 2019 97984 A

2
AM 92366
AM 97066
AM 97776
AM 97777
AM 97791
AM 97805
AM 97963
AM 97964
AM 97983
AM 97984

1
AM 2019 98010 A
AM 2019 98011 A
AM 2019 98149 A
AM 2019 98151 A
AM 2019 98152 A
AM 2019 98153 A
AM 2019 98154 A
AM 2019 98155 A
AM 2019 98162 A
AM 2019 98164 A
AM 2019 98173 A
AM 2019 98174 A
AM 2019 98177 A
AM 2019 98178 A
AM 2019 98180 A
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2
AM 98010
AM 98011
AM 98149
AM 98151
AM 98152
AM 98153
AM 98154
AM 98155
AM 98162
AM 98164
AM 98173
AM 98174
AM 98177
AM 98178
AM 98180

183

sistemuri saZieblebi

1
AM 2019 98192 A
AM 2019 98194 A
AM 2019 98199 A
AM 2019 98201 A
AM 2019 98202 A
AM 2019 98204 A
AM 2019 98205 A
AM 2019 98212 A
AM 2019 98222 A
AM 2019 98226 A
AM 2019 98228 A

2
AM 98192
AM 98194
AM 98199
AM 98201
AM 98202
AM 98204
AM 98205
AM 98212
AM 98222
AM 98226
AM 98228

1
AM 2019 98229 A
AM 2019 98232 A
AM 2019 98236 A
AM 2019 98238 A
AM 2019 98245 A
AM 2019 98377 A
AM 2019 98393 A
AM 2019 98398 A
AM 2019 98413 A
AM 2019 98584 A
AM 2019 98659 A

2
AM 98229
AM 98232
AM 98236
AM 98238
AM 98245
AM 98377
AM 98393
AM 98398
AM 98413
AM 98584
AM 98659

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

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

1
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
16
16
16
16
16
17
19
25
25
25

2
AM 2019 98232 A
AM 2019 92366 A
AM 2019 97066 A
AM 2019 97963 A
AM 2019 97964 A
AM 2019 98010 A
AM 2019 98011 A
AM 2019 98151 A
AM 2019 98152 A
AM 2019 98153 A
AM 2019 98154 A
AM 2019 98155 A
AM 2019 98202 A
AM 2019 98584 A
AM 2019 97776 A
AM 2019 97777 A
AM 2019 97791 A
AM 2019 98192 A
AM 2019 98194 A
AM 2019 98204 A
AM 2019 98205 A
AM 2019 98245 A
AM 2019 98393 A
AM 2019 98659 A
AM 2019 97776 A
AM 2019 97777 A
AM 2019 97791 A
AM 2019 98204 A
AM 2019 98205 A
AM 2019 98413 A
AM 2019 98413 A
AM 2019 97805 A
AM 2019 98177 A
AM 2019 98178 A

#3 2019 02 11

1
25
28
28
29
29
30
30
30
32
32
33
33
33
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36

2
AM 2019 98199 A
AM 2019 98192 A
AM 2019 98194 A
AM 2019 98236 A
AM 2019 98238 A
AM 2019 98149 A
AM 2019 98236 A
AM 2019 98238 A
AM 2019 98164 A
AM 2019 98201 A
AM 2019 98164 A
AM 2019 98212 A
AM 2019 98377 A
AM 2019 98180 A
AM 2019 97776 A
AM 2019 97777 A
AM 2019 97791 A
AM 2019 98177 A
AM 2019 98178 A
AM 2019 98192 A
AM 2019 98194 A
AM 2019 98199 A
AM 2019 98204 A
AM 2019 98205 A
AM 2019 98222 A
AM 2019 98226 A
AM 2019 98228 A
AM 2019 98229 A
AM 2019 98245 A
AM 2019 98393 A
AM 2019 97983 A
AM 2019 97984 A
AM 2019 98192 A
AM 2019 98194 A
AM 2019 98204 A
AM 2019 98205 A
AM 2019 98226 A
AM 2019 98228 A
AM 2019 98229 A

sistemuri saZieblebi

1
36
36
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
41
41
41
41
41
41
41
41
41

2
AM 2019 98245 A
AM 2019 98393 A
AM 2019 97776 A
AM 2019 97777 A
AM 2019 97791 A
AM 2019 98192 A
AM 2019 98194 A
AM 2019 98204 A
AM 2019 98205 A
AM 2019 98226 A
AM 2019 98228 A
AM 2019 98229 A
AM 2019 98245 A
AM 2019 98393 A
AM 2019 98204 A
AM 2019 98205 A
AM 2019 97776 A
AM 2019 97777 A
AM 2019 97791 A
AM 2019 98162 A
AM 2019 98173 A
AM 2019 98174 A
AM 2019 98192 A
AM 2019 98194 A
AM 2019 98204 A

1
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
44
44
44
45
45
45
45
45

2
AM 2019 98205 A
AM 2019 98226 A
AM 2019 98228 A
AM 2019 98229 A
AM 2019 98245 A
AM 2019 98393 A
AM 2019 98192 A
AM 2019 98194 A
AM 2019 98204 A
AM 2019 98205 A
AM 2019 98226 A
AM 2019 98228 A
AM 2019 98229 A
AM 2019 98245 A
AM 2019 98393 A
AM 2019 98398 A
AM 2019 98226 A
AM 2019 98228 A
AM 2019 98229 A
AM 2019 98226 A
AM 2019 98228 A
AM 2019 98229 A
AM 2019 98245 A
AM 2019 98393 A

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT
saqonlisa da/an
momsaxurebis klasi
(511)
4
25
25
29
32
32
34
35
37
37
42
42

daCqarebuli proceduriT
registrirebuli sasaqonlo
niSnis nomeri
(111)
M 2019 30770 R
M 2019 30766 R
M 2019 30767 R
M 2019 30771 R
M 2019 30772 R
M 2019 30773 R
M 2019 30769 R
M 2019 30768 R
M 2019 30768 R
M 2019 30793 R
M 2019 30770 R
M 2019 30793 R
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samrewvelo sakuTrebis
oficialuri biuleteni
3(511)
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: 2019 02 08
tiraJi: 25
SekveTa #3

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

