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SECTION E
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HUMAN NECESSITIES
PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
CHEMISTRY; METALLURGY
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United Arab Emirates
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Antigua and Barbuda
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Burkina Faso
Bulgaria
Bahrain
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei Darussalam
Bolivia
Brazil
Bahamas
Bhutan
Bouvet Island
Botswana
Benelux Office for Intellectual
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Belarus
Belize
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Democratic Republic of the
Congo
Central African Republic
Congo
Switzerland
Cote d’lvoire
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Chile
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China
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Cape Verde
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European Patent Office (EPO)
Eritrea
Spain
Ethiopia
Finland
Fiji
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gamoqveynebuli obieqtebi
gamogonebebi
• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:
13774; 13300; 13982, 13983; 13670; 13315
• patentebi:
6627-6633

sasargeblo modelebi
• patentebi:
1927, 1928

dizainebi
• registrirebuli dizaini:
698

sasaqonlo niSnebi
• erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi:
85124*; 86751; 86886; 87065; 87353; 87369; 87418; 87497; 87502; 87515; 87547; 87554; 87625, 87626;
87629; 87662, 87663; 87672-87675; 87678, 87679; 87688; 87695, 87696; 87775; 87781; 87790; 87835,
87836; 87867; 87886; 87893, 87894; 87902; 87929; 87936; 87963; 87967; 87976; 87983-87985; 87990;
88001; 88072-88075; 88077; 88101; 88126; 88320, 88321; 88333
• registrirebuli sasaqonlo niSnebi:
28174-28193; 28197-28239
• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi:
28156-28173; 28194-28196
• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
dacvis miniWebis Sesaxeb:
81800; 82961; 84357*; 85552; 85909; 85972; 86056; 86058; 86067; 86179, 86180; 86185; 86220; 86224,
86225; 86253; 86300; 86326; 86426; 86456; 86499; 86526; 86569; 86616; 86619; 86621; 86627; 86630,
86631; 86700; 86702-86704; 86707; 86803; 86918; 86922; 86996; 86998; 87031-87038; 87043; 87046;
87053; 87055; 87057, 87058; 87060, 87061; 87121; 87164, 87165; 87172; 87177; 87179; 87181-87183;
87205; 87225, 87226; 87307; 87309, 87310; 87312; 87451-87453; 87465-87467; 87473, 87474; 87477-87484
• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi:
79276; 79660; 80124; 83701; 84582; 84591; 84595; 84598-84600; 84607; 84609-84611; 84615-84617;
84737; 84739-84741; 84743, 84744; 85656; 85664; 85684-85688; 85690, 85691; 85714-85716; 85733;
85735; 85747; 85760; 85762; 85767; 85778; 85784; 85789-85791; 85793, 85794; 85866; 85869; 85871;
85910; 85914, 85915; 85917, 85918; 85921-85924; 85926; 85939, 85940; 85948, 85949; 85951-85955;
85957-85959; 86093

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi
• lisabonis SeTanxmebis Tanaxmad, saerTaSoriso registraciis safuZvelze
saqarTveloSi gansaxilvelad miRebuli saqonlis adgilwarmoSobis
dasaxelebebi:
1386-1390
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gamogonebebi
ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
patentis gacemis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

ganyofileba A

სან-ფრანცისკო, კალიფორნია 94080 (US)
(72) გიზელა შვაბი (US);
დანა ტ. აფტაბი (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2013 11 28
(86) PCT/US2012/036191, 2012 05 02
(54) კიბოს და ძვლის კიბოს მკურნალობა
(57) ნაერთის ფორმულით (I)

A 61
(10) AP 2017 13774 A

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 9/24
A 61 K 619/22
A 61 K 31/40
A 61 K 9/20
(22) 2013 08 30

(21) AP 2013 013774
(31) 10-2012-0096477
(32) 2012 08 31
(33) KR
(71) ჰანმი ფარმ. კო., ლტდ. (KR)
N214 მუხა-რო, პალტან-მიეონ, ჰვასონ-სი,
კიონგი-დო 445 - 910 (KR)
(72) იონგ ილ კიმი (KR);
ჩონ ჰიონ ჩო (KR);
ჩონ იუნ ცოი (KR);
იუნ კინ ცოი (KR);
ჩა ჰიონ პაკი (KR);
ჩონ სო უ (KR)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(85) 2015 03 30
(86) PCT/KR2013/007838, 2013 08 30
(54) ორშრიანი ტაბლეტის კომპოზიცია,
რომელიც შეიცავს ატორვასტატინს,
ირბესარტანს და მაგნიუმის
კარბონატს
(57) ორშრიანი ტაბლეტის კომპოზიცია შეიცავს ირბესარტანის შემცველ პირველ შრეს
და ატორვასტატინისა და მაგნიუმის კარბონატის შემცველ მეორე შრეს.
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი
5 დამოკიდებული
ფიგურა: 3
_________________________________________
(10) AP 2017 13300 A

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/47
A 61 P 35/00
(21) AP 2012 013300
(22) 2012 05 02
(31) 61/481,682; 61/557,366
(32) 2011 05 02; 2011 11 08
(33) US; US
(71) ექსელიქსის, ინკ. (US)
210 ისტ გრანდ ავენიუ, საუთ
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ან მისი ფარმაცევტულად მისაღები მარილის
გამოყენება ძვალში მეტასტაზირებული ფილტვის, მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს
ან რენალური უჯრედოვანი კარცინომის მქონე პაციენტებში მეტასტაზური დაზიანების
შემცირებისათვის ან სტაბილიზებისათვის.
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი
8 დამოკიდებული
ფიგურა: 6
ცხრილი: 5
_________________________________________
(10) AP 2017 13982 A

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 45/06
A 61 K 31/427
(22) 2013 04 05

(21) AP 2013 013982
(71) პოლიქემ ს.ა. (LU)
ვალ ფლერი, L-1526, ლუქსემბურგი (LU)
(72) ფედერიკო მაილანდი (IT);
ფრანჩესკო სკარსი (IT);
მაურიციო კაზერინი (IT)
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი
(85) 2015 11 04
(86) PCT/EP2013/057208, 2013 04 05
(54) პიდოტიმოდის გამოყენება ნაწლავის
ანთებითი დაავადებების სამკურნალოდ
(57) პიდოტიმოდს იყენებენ ნაწლავის ანთებითი დაავადებების სამკურნალოდ.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
20 დამოკიდებული
_________________________________________
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gamogonebebi

(10) AP 2017 13983 A

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 45/06
A 61 K 31/427
(22) 2013 04 05

(21) AP 2013 013983
(71) პოლიქემ ს.ა. (LU)
ვალ ფლერი, L-1526, ლუქსემბურგი (LU)
(72) ფედერიკო მაილანდი (IT);
ფრანჩესკო სკარსი (IT);
მაურიციო კაზერინი (IT)
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი
(85) 2015 11 04
(86) PCT/EP2013/057205, 2013 04 05
(54) პიდოტიმოდის გამოყენება გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომის
სამკურნალოდ
(57) პიდოტიმოდს იყენებენ გაღიზიანებული
ნაწლავის სინდრომის სამკურნალოდ.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
21 დამოკიდებული
_________________________________________

ganyofileba C
C 07
(10) AP 2017 13670 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 C 255/53
A 61 K 31/277
A 61 P 25/00
C 07 C 255/54
C 07 C 255/57
C 07 D 333/24
C 07 D 333/60
C 07 C 311/29
C 07 C 317/22
C 07 C 321/28
C 07 C 321/30
C 07 D 265/30
C 07 D 207/08
C 07 D 207/337
C 07 D 277/30
(21) AP 2013 013670
(22) 2013 05 23
(31) 61/651.217; 61/777,162
(32) 2012 05 24; 2013 03 12
(33) US; US
(71) ორიონ კორპორეიშენ (FI)
ორიონინტიე 1, FIN - 02200 ესპოო (FI)
(72) მარკო ალმარკი (FI);
დევიდ დინ ბელე (FI);
მიკა კაუპალა (FI);
ანე ლუირო (FI);
ტაინა პაიუნენი (FI);
იარმო პიუსტიუნენი (FI);
ეია ტიაინენი (FI);

მატი ვაისმაა (FI);
იოზეფ მესინგერი (FI)
(74) თამაზ შილაკაძე
(85) 2014 12 23
(86) PCT/FI2013/000026, 2013 05 23
(54) კატექოლ O--მეთილტრანსფერაზას
აქტიურობის მაინჰიბირებელი
ნაერთები
(57) ნაერთი, ფორმულით I,

რომლის R 1 ჩამნაცვლებლის მნიშვნელობა
მოყვანილია გამოგონების ფორმულაში, ან
მისი ფარმაცევტულად მისაღები მარილი, ან
რთული ეთერი და მათი გამოყენება ისეთი
დაავადებების სამკურნალოდ, რომელთა სამკურნალოდ გამოიყენება COMT ინჰიბიტორი,
მაგალითად, პარკინსონის დაავადების. ფარმაცევტული კომპოზიცია მითითებული ნაერთის საფუძველზე.
მუხლები: 6 დამოუკიდებელი
21 დამოკიდებული
_________________________________________
(10) AP 2017 13315 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 401/12
C 07 D 451/06
C 07 D 453/02
A 61 K 31/439
A 61 K 31/4709
A 61 P 11/06
A 61 P 11/08
C 07 C 213/10
(21) AP 2012 013315
(22) 2012 06 07
(31) 11169537.5; 12165283.8; AP 2012 013315
(32) 2011 06 10; 2012 04 24; 2012 06 07
(33) EP; EP; GE
(71) კიეზი ფარმაჩეუტიჩი ს.პ. ა. (IT)
ვია პალერმო, 26/ა, I-43100 პარმა (IT)
(72) ფაბიო რანკატი (IT);
ანდრეა რიძი (IT);
გაბრიელე ამარი (IT);
მატეო ბიაჯეტი (IT);
იან ლინეი (GB)
(74) თამაზ შილაკაძე
(85) 2013 12 06
(86) PCT/EP2012/060795, 2012 06 07
(54) მუსკარინული რეცეპტორის
ანტაგონისტის და ბეტა2 ადრენერგული
რეცეპტორის აგონისტის მოქმედების
მქონე ნაერთები
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gamogonebebi
(57) ნაერთი, ფორმულით (I),

რომლის Q, Z, Y, G, R 1 , R 2 , M, R 4 ჩამნაცვლებლების მნიშვნელობები მოყვანილია გამოგონების ფორმულაში, მისი ფარმაცევტულად
მისაღები მარილები და სოლვატები, ფარმაცევტული კომპოზიციები და კომბინაციები მათ
საფუძველზე. მითითებული ნაერთების გამოყენება ბრონქოობსტრუქციული ან ანთებითი
დაავადებების, როგორიცაა ასთმა, ქრონიკული ბრონქიტი ან ფილტვის ობსტრუქციული
დაავადების სამკურნალოდ.
მუხლები: 7 დამოუკიდებელი
11 დამოკიდებული
ცხრილი: 25
_________________________________________
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gamogonebebi

gamogonebis patentebi
ganyofileba A
A 61
(11) P 2017 6630 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 9/00
A 61 K 47/32
A 61 K 31/415
(44) 21(457)/2016

(10) AP 2016 13747 A
(21) AP 2013 013747
(22) 2013 07 31
(24) 2013 07 31
(31) 13/562,686
(32) 2012 07 31
(33) US
(86) PCT/HU2013/000080, 2013 07 31
(73) ეგიშ დიოდისერდიარ ზრტ. (HU)
კერესტური იტ. 30-38, H-1106,
ბუდაპეშტი (HU)
(72) ენდრე მიკულაშიკი (HU);
თამაშ შპაიტში (HU);
აგოტა საკაინე შინკა (HU)
(74) ლილიანა დარახველიძე
(54) ტრანსდერმალური პრეპარატები,
რომლებიც შეიცავს COX
ინჰიბიტორებს
_________________________________________
(11) P 2017 6633 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/427
A 61 K 38/05
A 61 P 17/06
(44) 21(457)/2016

(10) AP 2016 13889 A
(21) AP 2012 013889
(22) 2012 12 19
(24) 2012 12 19
(86) PCT/EP2012/076088, 2012 12 19
(73) პოლიქემ ს.ა. (LU)
50, ვალ ფლეური, L-1526,
ლუქსემბურგი (LU)
(72) მაურიციო კაზერინი (IT);
ფედერიკო მაილანდ (CH)
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი
(54) პიდოტიმოდის გამოყენება
ფსორიოზის სამკურნალოდ
_________________________________________
(11) P 2017 6629 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 38/26
A 61 K 38/17
A 61 K 38/16
A 61 P 3/10
A 61 P 3/04
A 61 P 3/00

(10) AP 2016 13355 A (44) 21(457)/2016
(21) AP 2012 013355
(22) 2012 06 12
(24) 2012 06 12
(31) 61/500,027; 61/547,360
(32) 2011 06 22; 2011 10 14
(33) US; US
(86) PCT/US2012/042084, 2012 06 12
(73) ინდიანა უნივერსიტი რისერჩ ენდ
ტექნოლოჯი კორპორეიშენ (US)
351 ვესტ 10ს სტრიტი, ინდიანაპოლისი,
IN 46202 (US)
(72) რიჩარდ დ. დიმარჩი (US);
დევიდ ლ. სმაილი (US)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) გლუკაგონ/GLP-1 რეცეპტორის
კოაგონისტები
_________________________________________

ganyofileba B
B 01
(11) P 2017 6627 B

(51) Int. Cl. (2006)
B 01 D 53/14
B 01 D 47/02
B 01 D 47/06
B 01 D 53/18
B 01 D 53/48
B 01 D 53/54
B 01 D 53/62
(44) 21(457)/2016

(10) AP 2016 12547 A
(21) AP 2010 012547
(22) 2010 06 25
(24) 2010 06 25
(31) 61/220,352
(32) 2010 06 25
(33) US
(86) PCT/CA2010/000988, 2010 06 25
(73) ინვაირორეზოლუშენზ, ინკ. (CA)
101-4338 მეინ სტრიტ, ვანკუვერი,
ბრიტანული კოლუმბია, V5V 3P9 (CA)
(72) კენეთ ჯეიმს მაკკლელანდი (CA)
(74) პავლე მეიფარიანი
(54) გაუმჯობესებული აირსაწმენდი
მოწყობილობა და ხერხი
_________________________________________
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gamogonebebi

ganyofileba C
C 07
(11) P 2017 6631 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 401/14
A 61 K 31/4439
A 61 P 9/00
A 61 P 13/00
A 61 P 25/00
A 61 P 3/00
(44) 21(457)/2016

(10) AP 2016 13783 A
(21) AP 2013 013783
(22) 2013 09 03
(24) 2013 09 03
(31) 61/697,899
(32) 2012 09 07
(33) US
(86) PCT/US2013/057826, 2013 09 03
(73) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ გმბჰ (DE)
ბინგერ შტრ. 173, 55216 ინგელჰაიმ
ამ რაინ (DE)
(72) ჯეროდ ბარნეტ ბრენემანი (US);
ჯონ დევიდ გინი (US);
მაიკლ დ. ლოუ (US);
კრისტოფერ რონალდ სარკო (US);
ედვარდ ს. ტასბერი (US);
ჩჟუნჰუა ჩჟანი (CN)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(54) ალკოქსიპირაზოლები როგორც
ხსნადი გუანილატ ციკლაზას
აქტივატორები
_________________________________________
(11) P 2017 6628 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 H 21/02
C 12 P 21/06
(44) 21(457)/2016

ფიოდორ ურნოი (US);
ბრაიან ცაიტლერი (US)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) მიზანმიმართული გენომური
ჩანაცვლებები
_________________________________________

ganyofileba E
E 21
(11) P 2017 6632 B

(10) AP 2016 13809 A
(21) AP 2015 013809
(22) 2015 04 24
(24) 2015 04 24
(73) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო
ინსტიტუტი (GE)
მინდელის ქ. 7, 0186, თბილისი (GE);
ედგარ მატარაძე (GE)
დგებუაძის ქ. 1, ბ. 102, 0186,
თბილისი (GE);
ნიკოლოზ ჩიხრაძე (GE)
ი. პეტრიწის გამზ. 9ა, ბ. 9, 0131,
თბილისი (GE);
თეოდორ კრაუტჰამმერი (US)
365 ვაილ ჰოლ, ბოქს 116580, გეინსვილი,
FL 32611-6580, აშშ (US)
(72) ედგარ მატარაძე (GE);
ნიკოლოზ ჩიხრაძე (GE);
თეოდორ კრაუტჰამმერი (US)
(54) აფეთქებისგან დამცავი სისტემა
_________________________________________

(10) AP 2016 12838 A
(21) AP 2011 012838
(22) 2011 01 24
(24) 2011 01 24
(31) 61/336,457
(32) 2010 01 22
(33) US
(86) PCT/US2011/000125, 2011 01 24
(73) დოუ აგროსაიენსიზ ლლკ (US)
9330 ზაიონსვილ როუდი,
ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46268-1054
აშშ (US);
სანგამო ბიოსაიენსიზ, ინკ. (US)
პოინტ რიჩმონდ ტექ სენტერ 501 კანალ
ბლვდ., სუიტ A100 რიჩმონდი,
კალიფორნია 94804 (US)
(72) უილიამ მ. ეინლი (US);
მაიკლ გ. მიურეი (US);
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sasargeblo modelebi
sasargeblo modelis patentebi

ganyofileba B
B 65
(11) U 2017 1927 Y

(51) Int. Cl. (2006)
B 65 D 5/40
(44) 21(457)/2016

(10) AU 2016 13910 U
(21) AU 2015 013910
(22) 2015 08 12
(24) 2015 08 12
(73) ნუგზარ რობიტაშვილი (GE)
ფანასკერტელის ქ. 20ა, ბ. 26, 0194,
თბილისი (GE)
(72) ნუგზარ რობიტაშვილი (GE)
(54) ცხიმ და წყალგაუმტარი მუყაოს
კონტეინერი კვების პროდუქტისათვის
________________________________________

ganyofileba F
F 41
(11) U 2017 1928 Y

(51) Int. Cl. (2006)
F 41 G 1/00
G 02 B 5/32
(44) 21(457)/2016

(10) AU 2016 14069 U
(21) AU 2016 014069
(22) 2016 02 25
(24) 2016 02 25
(73) სსიპ ინსტიტუტი ,,ოპტიკა“ (GE)
მ. ალექსიძის ქ. 1 , 0160, თბილისი (GE)
(72) ნიკოლოზ კერატიშვილი (GE);
გოჩა აბრამიშვილი (GE);
ირაკლი ავალიანი (GE);
დავით ზარდიაშვილი (GE);
დავით შალამბერიძე (GE);
ირაკლი კორძახია (GE)
(54) ჰოლოგრაფიული კოლიმატორული
სამიზნე
________________________________________
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dizainebi
registrirebuli dizaini
(11) D 2017 698 S
(51) 32-00
(10) AD 2016 913 S
(44) 21(457)/2016
(21) AD 2016 000913
(22) 2016 06 08
(24) 2016 06 08
(28) 2
(18) 2021 06 08
(73) შპს ,,იდეა დიზაინ ჯგუფი“ (GE)
შინდისის ქ. 4/2, 0105, თბილისი (GE)
(72) ალექსი ქავთარაძე (GE)
(54) გრაფიკული გამოსახულება
_________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
registraciis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

(260) AM 2017 85124 A*
(210) AM 85124
(220) 2015 12 11
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს. ა.
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,
შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.04.24, 27.05.01, 27.05.24
(511)
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბაქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგარეტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში
გასახვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი
თამბაქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამბაქო `სნუსი~, თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო დანიშნულების); ელექტრონული
სიგარეტები; თამბაქოს პროდუქტები, მისი შემდგომი გათბობის მიზნით; ელექტრონული
მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასათბობად ინჰალაციისათვის ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გამოყოფის მიზნით; მწეველთა საკუთვნოები,
სიგარეტის ქაღალდი, სიგარეტის მილაკები
(მუნდშტუკები), სიგარეტის ფილტრები, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის კოლოფები, საფერფლეები, ჩიბუხები, სიგარეტის გადასახვევი
ჯიბის მოწყობილობები, სანთებლები, ასანთები.
__________________________________________
(260) AM 2017 86751 A
(210) AM 86751
(220) 2016 03 24
(731) შპს `ელემენტს გრუპ~
სოფ. უნწა, `ბაღები~, 0300, ადიგენი,
საქართველო
(740) მარინა ჩაიკა

(591) მწვანე, ცისფერი, წითელი მალინისფერი, სტაფილოსფერი
(531) 25.07.08, 26.04.12, 26.11.08, 27.05.01,
27.05.10, 29.01.15
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება: `GEORGIA~.
(511)
41 – სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება, კონკურსების ორგანიზება.
__________________________________________
(260) AM 2017 86886 A
(210) AM 86886
(220) 2016 04 05
(731) შპს „ბადაგონი“
სოფ. ზემო ხოდაშენი, 0910, ახმეტის
რაიონი, საქართველო
(740) თამარ მაჭავარიანი
(540)

(591) თეთრი, შავი, იისფერი, ოქროსფერი,
ყვითელი, ნაცრისფერი, ღია ნაცრისფერი, ყავისფერი, ღია ყავისფერი
(531) 06.19.07, 07.01.03, 25.01.19, 27.05.10,
29.01.15
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(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება: `GEORGIA~.
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
35 – რეკლამა.
__________________________________________
(260) AM 2017 87065 A
(210) AM 87065
(220) 2016 04 18
(731) შპს `სინძიან პეიფანგძიენ ტა მაოი~
ქ. ურუმჩი, თიენშანის რაიონი,
კუანგმინგის გზა 59, შიტაის მოედანი
A-22-H, ჩინეთი
(740) ირინა რეკა
(540)

(591) შავი, ყვითელი
(531) 01.15.23, 18.02.01, 24.15.01, 24.15.05,
27.05.24, 28.03, 29.01.12
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება ბორჯღალის გამოსახულება.
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________
(260) AM 2017 87353 A
(210) AM 87353
(220) 2016 05 23
(731) შპს ,,ბელდომი~
ქიზიყის ქ. 6, 0182, თბილისი,
საქართველო
(540)

12

(591) ყავისფერი, ღია ყავისფერი, ლურჯი და
თეთრი
(531) 08.01.19, 19.03.24, 27.05.05, 29.01.07
(511)
30 – საკონდიტრო ნაწარმი, კერძოდ, თაფლაკვერი; შოკოლადი.
__________________________________________
(260) AM 2017 87369 A
(210) AM 87369
(220) 2016 05 24
(731) შპს `ფარკონი~
თამარ მეფის ქ. 51, 4600, ქუთაისი,
საქართველო
(540)

(591) თეთრი, რუხი
(531) 05.03.20, 06.01.04, 28.19
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვები და
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის;
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები;
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. სამკურნალო მცენარეები.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები,
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი,
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
__________________________________________
(260) AM 2017 87418 A
(210) AM 87418
(220) 2016 05 30
(731) შპს `ბატონო~
ნიკოლაძის ქ. 12, 0179 თბილისი,
საქართველო
(740) ნონა ნიკოლაიშვილი
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(591) წითელი, შავი, თეთრი
(531) 26.01.02, 26.01.06, 26.01.18, 26.01.20,
26.01.24, 27.05.24, 29.01.13, 27.05.22
(511)
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.

(540)

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
40 – მასალების დამუშავება.
__________________________________________
(591) ყავისფერი, ოქროსფერი, თეთრი
(531) 19.09.01, 25.01.25, 26.04.18, 27.05.02,
27.05.21, 29.01.13
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, მასში
შემავალი არცერთი სიტყვიერი ელემენტი არ
ექვემდებარება დამოუკიდებელი სამართლებრივი დაცვის საგანს.
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(260) AM 2017 87497 A
(210) AM 87497
(220) 2016 06 03
(731) ნოდარ ჭიჭაშვილი
გვირაბის ქ. 36, 2200, თელავი,
საქართველო
(740) ნოდარ ჭიჭაშვილი
(540)

ბადახში
Badakhshi
Бадахши

(591) შავ-თეთრი.
(531) 27.05.21, 27.05.10
(511)
34 – სიგარეტი; თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი;
სანთებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო.
__________________________________________

(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(260) AM 2017 87502 A
(210) AM 87502
(220) 2016 06 03
(731) ალი იავუზ
მაჰმუტპასა მურიეტ კარსისი N230
ემინონუ | სტამბული, თურქეთი
(740) გია ბარბაქაძე
(540)

(260) AM 2017 87515 A
(210) AM 87515
(220) 2016 06 07
(310) 30283
(320) 2015 12 11
(330) AD
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
2711 სენტერვილ როუდ, სუით 300,
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(260) AM 2017 87547 A
(210) AM 87547
(220) 2016 06 08
(731) ჯიმ ბიმ ბრენდზ კო.
510 ლეიკ კუკ როუდი, დიეფილდი, შტატი
ილინოისი 60015, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

EFFEN

(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა); არაყი.
__________________________________________
(260) AM 2017 87554 A
(210) AM 87554
(220) 2016 06 08
(731) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
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(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

(740) ალექსანდრე დადიანი
(540)

(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.
__________________________________________

(511)
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და
საკვები ცხიმები.

პანაკორი
ПАНАКОР
PANACOR

გამარჯობა გენაცვალე
Гамарджоба Генатсвале
Gamarjoba Genatsvale

(260) AM 2017 87625 A
(210) AM 87625
(220) 2016 06 17
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

AIRSALB

(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანებისათვის.
__________________________________________
(260) AM 2017 87626 A
(210) AM 87626
(220) 2016 06 17
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 28.05
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანებისათვის.
__________________________________________
(260) AM 2017 87629 A
(210) AM 87629
(220) 2016 06 20
(731) შპს `კახური ტრადიციული მეღვინეობააგრო-ქედა~
ს. ცინცაძის ქ. 12, არასაცხოვრებელი
ფართი 3-6, მე-3 სართ., 0160, თბილისი,
საქართველო
14

32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
__________________________________________
(260) AM 2017 87662 A
(210) AM 87662
(220) 2016 06 21
(731) შპს `თერმორუმი~
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 20, არასაცხოვრებელი ფართი, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) ბესიკ ვასაძე
(540)

(591) მუქი ლურჯი, ცისფერი, ყვითელი,
თეთრი
(531) 01.03.01, 01.03.15, 26.01.13, 28.19, 29.01.14
(511)
11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________
(260) AM 2017 87663 A
(210) AM 87663
(220) 2016 06 21
(731) შპს `თერმორუმი~
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 20, არასაცხოვრებელი ფართი, 0160, თბილისი,
საქართველო
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(740) ბესიკ ვასაძე
(540)

(540)

CALORIS

(511)
11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები.
__________________________________________
(260) AM 2017 87672 A
(210) AM 87672
(220) 2016 06 22
(731) ობშესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ `მილანია ჰოუმ~
შკოლნაია ქ., სახლი 20, 357748,
კისლოვოდსკი, სტავროპოლის მხარე,
რუსეთის ფედერაცია
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

(591) შავი, თეთრი, ღია წითელი, წითელი,
მუქი წითელი, ყავისფერი, ჩალისფერი
(531) 24.03.07, 25.01.10, 25.01.19, 27.05.24, 28.19,
29.01.14
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________
(260) AM 2017 87673 A
(210) AM 87673
(220) 2016 06 22
(731) ობშესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ `მილანია ჰოუმ~
შკოლნაია ქ., სახლი 20, 357748,
კისლოვოდსკი, სტავროპოლის მხარე,
რუსეთის ფედერაცია
(740) გიორგი ღვინჯილია

(591) თეთრი, შავი, ლურჯი, მუქი შვინდისფერი, ღია ჩალისფერი, მუქი ჩალისფერი
(531) 06.01.01, 25.01.19, 25.01.25, 26.04.08,
27.05.11, 29.01.15
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________
(260) AM 2017 87674 A
(210) AM 87674
(220) 2016 06 22
(731) ობშესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ `მილანია ჰოუმ~
შკოლნაია ქ., სახლი 20, 357748,
კისლოვოდსკი, სტავროპოლის მხარე,
რუსეთის ფედერაცია
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

(591) თეთრი, შავი, ლურჯი, მუქი შვინდისფერი, ღია ჩალისფერი, მუქი ჩალისფერი
(531) 29.01.15, 06.01.01, 25.01.19, 25.01.25,
26.04.08, 27.05.11
(511)
33 – ღვინო.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________

#4 2017 02 27

15

sasaqonlo niSnebi
(260) AM 2017 87675 A
(210) AM 87675
(220) 2016 06 22
(731) ობშესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ `მილანია ჰოუმ~
შკოლნაია ქ., სახლი 20, 357748,
კისლოვოდსკი, სტავროპოლის მხარე,
რუსეთის ფედერაცია
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

(591) თეთრი, შავი, ლურჯი, მუქი შვინდისფერი, ღია ჩალისფერი, მუქი ჩალისფერი
(531) 06.01.01, 25.01.19, 25.01.25, 28.05, 29.01.15
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________
(260) AM 2017 87678 A
(210) AM 87678
(220) 2016 06 22
(731) საქართველოს რაგბის კავშირი
ჭავჭავაძის გამზ. 49ა, 0162, თბილისი,
საქართველო
(740) ედუარდ ნაჭყებია
(540)

საქართველოს რაგბის
კავშირი

(526) სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, ნიშანში ჩაწერილის სიტყვიერი ელემენტი `საქართველოს~ დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება.
(511)
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
28 – თამაშობები, სათამაშოები; საქონელი
ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის, რომელიც
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაძვისხის მორთულობა.
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
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მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
__________________________________________
(260) AM 2017 87679 A
(210) AM 87679
(220) 2016 06 22
(731) საქართველოს რაგბის კავშირი
ჭავჭავაძის გამზ. 49ა, 0162, თბილისი,
საქართველო
(740) ედუარდ ნაჭყებია
(540)

საქართველოს რაგბის
ფედერაცია

(526) სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, ნიშანში ჩაწერილის სიტყვიერი ელემენტი `საქართველოს~ დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება.
(511)
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
28 – თამაშობები, სათამაშოები; საქონელი
ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის, რომელიც
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაძვისხის მორთულობა.
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
__________________________________________
(260) AM 2017 87688 A
(210) AM 87688
(220) 2016 06 23
(731) ნათია გოცირიძე
სანზონა 2ა, ბ. 37, 0192, თბილისი,
საქართველო
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(740) ნათია გოცირიძე
(540)

(540)

(591) ოქროსფერი, თეთრი
(531) 03.01.02, 03.01.16, 28.19, 29.01.12
(511)
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები, მათგან დამზადებული ან დაფარული ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება
სხვა კლასებს; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა ქრონომეტრული
ხელსაწყოები.
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები და
ა. შ.; ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, ტირიფის, რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის
ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის, `ზღვის ხვირთქლისა~ და ამ მასალების
შემცვლელებისაგან დამზადებული ნაკეთობა,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
21 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული; სავარცხლები და ღრუბლები;
ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის,
ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
26 – მაქმანი და ნაქარგები, თასმა და ლენტები;
ღილები, კნოპები, დუგმები და საცეცებიანი
ღილ-კილო, ქინძისთავები და ნემსები; ხელოვნური ყვავილები.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________
(260) AM 2017 87695 A
(210) AM 87695
(220) 2016 06 24
(731) რნა ინტელლექჩუალ პროპერტი
ლიმიტედ
ვიკჰემ’ს კეი, როდ-ტაუნ, ტორტოლა,
ვირჯინის კუნძულები (დიდი ბრიტანეთი)
(740) მერაბ კვიმსაძე

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.03.06, 26.03.07, 26.03.14, 27.05.03,
02.05.23
(511)
25 – წინსაფრები [ტანსაცმელი]; ბავშვის შარვლები [საცვლები]; ბანდანები [ყელსახვევი,
თავსაფარი]; აბაზანის ხალათები; საბანაო
სანდლები; საბანაო ჩუსტები; საბანაო ქუდები; პლაჟის კოსტიუმები; პლაჟის ფეხსაცმელი; ქამრები [ტანსაცმელი]; ქამარი-საფულეები [ტანსაცმელი]; ბერეტები; საბავშვო გულსაფრები, არაქაღალდის; ბოა [გორჟეტი]; აჭიმები; ლიფები; ქუდის წინაფრა; კეპები [თავსაბურავი]; საშხაპე ქუდები; ტანსაცმელი; ტანმოვარჯიშის ტანსაცმელი; ხელოვნური ტყავის ტანსაცმელი; ტყავის ტანსაცმელი; მანტოები; პალტოები; საყელოები [ტანსაცმელი];
კომბინეზონები [ტანსაცმელი]; მასკარადის
კოსტიუმები; მანჟეტები; ველოსიპედისტის ტანსაცმელი; მოსახსნელი საყელოები; კაბის
იღლიის საოფლე; კაბები; ხალათები; საყურისები [ტანსაცმელი]; მეთევზის ჟილეტები, ქურთუკები; ფეხსაცმლის ლითონის გარნიტურა; ბუცები [ფეხბურთის ფეხსაცმელი]; ბუცის
კოტები; ფეხის მუფტები, არაელექტრული;
ფეხსაცმელი; ფეხსაცმლის ქუსლსაკრავები;
ფეხსაცმლის მოცურების საწინააღმდეგო სამარჯვები; ფეხსაცმლის ჭვინტები; ფეხსაცმლის წინა ნაწილის პირები; ფეხსაცმლის რანტები; ქუდის კარკასები [ჩარჩოები]; ბეწვის
მოსასხამები; ბეწვეული [ტანსაცმელი]; გაბარდინის ტანსაცმელი; კალოშები; ხელთათმანები [ტანსაცმელი]; ყელიანი ფეხსაცმელი;
ქუდები; ქაღალდის ქუდები [სამოსი]; შუბლსაკრავები [სამოსი]; თავსაბურავი; კაპიუშონები [ტანსაცმელი]; ქურთუკები [ტანსაცმელი]; შალის ქურთუკები; ჯერსის ტანსაცმელი; ჯემპრისებრი კაბები, სარაფანები; ჯემპრები, პულოვერები; ნაქსოვი ტანსაცმელი;
ზონრიანი
დაბალყელიანი
ფეხსაცმელი;
ახალშობილის თეთრეულისა და ტანსაცმლის
კომპლექტი; გამაშები; ლეგინსები [შარვლები]; ოლარი, გინგილა [საეკლესიო სამოსი];
საძილე ნიღბები; მიტრა [საეკლესიო თავსაბურავი]; უთითო თათმანი; ავტომობილისტის
ტანსაცმელი; მუფტები [ტანსაცმელი]; ჰალსტუხები; ზედა ტანსაცმელი; ბლუზები, კომბინეზონები; პიჟამები; შარვლები; ქაღალდის
ტანსაცმელი; პარკა; გულის ჯიბის ცხვირსახოცი; პონჩო; მზა ტანსაცმელი; სანდლები;
შარფები; ყელსახვევები; შალები; პერანგები;
ფეხსაცმელი; პერანგები მოკლე სახელურით;
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საშხაპე ქუდები; სათხილამურო ფეხსაცმელი;
სათხილამურო ხელთათმანები; უფარფლებო
მრგვალი ქუდები; ფოსტლები, საშინაო ფეხსაცმელი; წინდები; ტრიკოტაჟის ნაწარმი
სპორტისათვის; სპორტული ფეხსაცმელი; მაღალყელიანი წინდები; წინაფრა [თავსაბურავი]; წინდის ლეკვერთხები; მაღალყელიანი
წინდის სამაგრები; მაისურები; კოლგოტები;
ტოგები; ცილინდრები; შარვლის, გამაშის საკოჭურები; ჩალმა; ჟილეტები; წყალგაუმტარი
ტანსაცმელი.
28 – პნევმატური სათამაშო პისტოლეტები; სათამაშო ავტომატები წინასწარი გადახდით;
არკადული ავტომატები ვიდეოთამაშებისათვის; მშვილდოსნობის საკუთნო; ჟუმარები
[მთამსვლელის აღჭურვილობა]; ნარდი; თხილამურებისა და სერფინგის დაფის შალითები; ხელოვნური სატყუარა; სათამაშო ბუშტები; სათამაშო ბურთები; სპორტული იარაღები
ძალოსნობაში სავარჯიშოდ; ბეისბოლის
ხელთათმანი; ჩოგნები; ხელთათმანები [თამაშების საკუთნო]; ზანზალაკები საახალწლო
ნაძვისხისათვის; ძალოსანთა ქამრები [სპორტის საკუთნო]; ველოტრენაჟორები; ბილიარდის ბურთები; ბილიარდის ჯოხის ბუნიკები;
ბილიარდის ჯოხი; ბილიარდის მარკერები;
ბილიარდის მაგიდის ბორტები; ბილიარდის
მაგიდები; ბინგოს ბარათები; ანკესზე თევზის
წამოგების მაჩვენებლები [სათევზაო საკუთნო]; ანკესზე თევზის წამოგების სენსორები
[სათევზაო საკუთნო]; სათამაშო ბურთის კამერები; ასაწყობი კუბიკები [სათამაშოები];
მაგიდის თამაშები; მარხილები ბობსლეისთვის; ბოდი-ბორდები; სხეულის სავარჯიშო
ტრენაჟორები; კანფეტი-ტკაცუნა [საშობაო
პეტარდა]; ციგურებიანი ფეხსაცმელი; ბოულინგის მოწყობილობები და დანადგარები;
მშვილდები; მოკრივის ხელთათმანი; კონსტრუქტორები [ასაწყობი სათამაშოები]; პეპლების დასაჭერი ბადეები; კამუფლაჟის ეკრანები [სპორტული საქონელი]; შანდლები საშობაო ნაძვისხისათვის; სათამაშო პისტოლეტის ფისტონები [სათამაშოები]; სათამაშო ბარათები; ცარცი ბილიარდის ჯოხისათვის; შაში [თამაშები]; ჭადრაკი; საჭადრაკო დაფები;
ესპანდერები; ფიშკები აზარტული თამაშებისთვის; საშობაო ნაძვისხის საყრდენები; ხელოვნური საშობაო ნაძვისხეები; საშობაო
ნაძვისხის მოსართავები, ელნათურების, სანთლებისა და საკონდიტრო ნაწარმის გარდა;
მოძრავი სამიზნეებზე სროლის სტენდები; სამიზნეები სროლისათვის; მთამსვლელის აღჭურვილობა; გოლფის ყვანჯი [კლაბი]; წინასწარი გადახდის აპარატიანი ბილიარდის მაგიდები; კონფეტი; ფოკუსის საჩვენებელი მოწყობილობები; სათვალავები თამაშისათვის
[ფიშკები]; მოწნული კალათები ახალდაჭერი-
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ლი თევზისათვის [თევზის დასაჭერი ხაფანგები]; კრიკეტის ჩანთები; კამათლის გასაგორებელი ჭიქები; დარტსი; სატყუარა თევზაობის ან ნადირობისათვის; ასაფეთქებელი ფისტონები [სათამაშოები]; კამათლები; ბადროები; ამოგლეჯილი კორდის მოსაწესრიგებელი
ხელსაწყოები [გოლფის საკუთნო]; თოჯინები; თოჯინას საწოლი; თოჯინას ტანსაცმელი;
თოჯინას საწოვარა ბოთლები; თოჯინას სახლები; თოჯინას ოთახები; დომინო; შაშის დაფები; ჰანტელები; იდაყვის დამცავები [სპორტის საკუთნო]; ელექტრონული სამიზნეები;
ველოტრენაჟორების გორგოლაჭები; კარუსელები; მოფარიკავის ხელთათმანები; მოფარიკავის ნიღბები; ფარიკაობის იარაღი; თევზსაჭერი ნემსკავები; სათევზაო აღჭურვილობა;
საცურაო ლასტები; საცურაო გასაბერი მოწყობილობა; სათევზაო ტივტივები; მფრინავი
დისკოები [სათამაშოები]; მაგიდის ფეხბურთი; სანადირო მისატყუარები; თამაშები; მოწყობილობები თამაშებისათვის; სათამაშო ბურთულები; სათამაშო მანქანები აზარტული
თამაშებისთვის; ხელთათმანები თამაშისათვის; გოლფის ხელთათმანი; გოლფის გორგოლაჭიანი ან უგორგოლაჭო ჩანთები ყვანჯებისათვის; ჰარპუნის თოფები [სპორტის საკუთნო]; პეინტბოლის პისტოლეტები [სპორტის
საკუთნო]; ანკესის მკედი; ჩოგნის სიმები; ტანვარჯიშის იარაღები; დელტაპლანები; სერფინგის იალქნიანი დაფის აღჭურვილობა; ჰოკეის ყვანჯი; თევზსაჭერი ნემსკავები; სათამაშო ნალები; ციგურები; გორგოლაჭიანი
ციგურები; ასაწყობი სურათი-თავსატეხები
[პაზლები]; სახუმარო სათამაშო-სიურპრიზი;
კალეიდოსკოპები; ფრანის თოკის დასახვევი
სამარჯვები; ფრანები; სამუხლეები [სპორტის
საკუთნო]; სათევზაო ჩოგანბადეები; ანკესის
მკედი; მაჯონგი; მარიონეტები; თეატრალური
ნიღბები; იალქნიანი დაფის ანძები; სუსპენზორიები [დამჭერი ბანდაჟები სპორტისათვის]; მოძრავი ან მოძრავნაწილებიანი სათამაშოები; სატრანსპორტო საშუალებების მცირე ზომის მოდელები; ბადეები სპორტისათვის; კეგლი [თამაში]; წვეულების სამახსოვრო
სუვენირები; პაჩინკო; დამცავი სადებები [სპორტული აღჭურვილობის ელემენტები]; საღებავიანი ვაზნები პეინტბოლის პისტოლეტებისათვის [სპორტის საკუთნო]; ქაღალდის
ქუდები წვეულებისთვის; პარაპლანები; სალონური თამაშები; ტრენაჟორები ფიზიკური
ვარჯიშისათვის; პინიატები [თამაში]; სათამაშო პისტოლეტები; სათამაშო ბურთები; პლუშის სათამაშოები; პორტატული თამაშები
თხევადკრისტალური დისპლეებით; კრივის
სავარჯიშო `მსხალი~; სატყორცნი იარაღი;
ჩოგნის სიმები; რადიომართვადი სათამაშო
სატრანსპორტო საშუალებები; ჟღარუნა სა-
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თამაშოები; ბობინები ანკესის მკედის დასახვევად; თამაში რგოლებით; ცხენი-სარწეველები; სათევზაო ანკესები; გორგოლაჭიანი ციგურები; რულეტის ტრიალა; სერფინგის იალქნიანი დაფები; მასშტაბური ასაწყობი მოდელები [სათამაშო]; სუნიანი სატყუარა თევზაობის ან ნადირობისათვის; თვითგორიები [სათამაშოები]; საფხეკები თხილამურისათვის;
გადასაფხეკი ლატარიის ბილეთები; კამუფლაჟის ეკრანები [სპორტის საკუთნოები]; სელაპის ტყავი [თხილამურის საფარი]; წვივის
დამცავები [სპორტის საკუთნო]; ბადმინტონის
ვოლანები; სკეიტბორდები; თხილამურის სამაგრები; თხილამურები; თხილამურის კანტები; თხილამურის საყრდენი ზედაპირის საფარები; თხილამურების საცხი; კეგლი; მარხილები [სპორტის საკუთნო]; ტობოგანი [სათამაშოები]; შურდულები [სპორტის საკუთნო];
სლოტ-მანქანები [სათამაშო მანქანები]; ხელოვნური თოვლი საშობაო ნაძვისხისათვის;
თოვლის ბურთები; სნოუბორდები; წრიაპები;
საპნის ბუშტების გასაშვებები [სათამაშო];
ბზრიალები [სათამაშოები]; ასახტომი ზამბარიანი დაფები; სასტარტო ბლოკები სპორტისათვის; რბილი სათამაშოები; სერფინგის
დაფები; სერფინგის თხილამურები; სერფინგის დაფის ღვედები; საცურაო ქამრები; საცურაო ჟილეტები; დამხმარე საცურაო დაფები;
საცურაო აუზები [თამაშის და სპორტისთვის];
საქანელები; მაგიდის ჩოგბურთის მაგიდები;
სათევზაო აღჭურვილობა; სამიზნეები; დათუნიები [რბილი სათამაშოები]; ბურთის სასროლი მოწყობილობა ჩოგბურთისათვის; ჩოგბურთის ბადეები; საკარნავალო ნიღბები;
მანქანები, სატრანსპორტო საშუალებები [სათამაშოები]; სათამაშოები; სათამაშოები შინაური ცხოველებისათვის; ბატუტები; მაჟორეტის კვერთხები; ავტომატები ვიდეო თამაშებისთვის; წყლის თხილამურები.
41 – აკადემიები [განათლება]; სათამაშო დარბაზების მომსახურება; გასართობი პარკის
მომსახურება; გასართობი მომსახურება; კოლოკვიუმების ორგანიზება და ჩატარება; კონცერტების ორგანიზება და ჩატარება; კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება; კონგრესების ორგანიზება და ჩატარება; სემინარების ორგანიზება და ჩატარება; სიმპოზიუმების
ორგანიზება და ჩატარება; მასტერ-კლასების
ორგანიზება და ჩატარება; სილამაზის კონკურსების ორგანიზება; ბილეთების დაჯავშნა
ღონისძიებებზე; დასასვენებელი ბანაკების
მომსახურება [გართობა]; სპორტული ბანაკები; კინოდარბაზებით უზრუნველყოფა; კულტურულ-საგანმანათლებლო და გასართობი
კლუბები; წვრთნა [სწავლა]; სასწავლო ან გასართობი კონკურსების ორგანიზება; ფიტნესკლასების ჩატარება; დისკოთეკები; დუბლი-

რება; ინფორმაცია აღზრდისა და განათლების
საკითხებში; რელიგიური განათლება; გამრთობების სამსახური; გართობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია; კულტურულ-საგანმანათლებლო გამოფენების მოწყობა; მოდის
ჩვენების ორგანიზება გართობის მიზნით; თამაშების ინტერაქტიული უზრუნველყოფა კომპიუტერულ ქსელში; თამაშების მოწყობილობების გაქირავება; გოლფის სამარჯვებით უზრუნველყოფა; პროფესიული ორიენტირება
[რჩევები განათლებისა და სწავლების სფეროში]; ტანვარჯიშის სწავლება; გამაჯანსაღებელი კლუბები [გამოჯანმრთელება და ფიტნესის სწავლა]; დასვენებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია; თეატრალიზებული წარმოდგენები; კინემატოგრაფიული აპარატურის
გაქირავება; სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები; სანახაობების ორგანიზება [იმპრესარიოს მომსახურება]; სპორტული შეჯიბრების ორგანიზება; მიღების, წვეულების პროგრამის შედგენა [გართობა]; ფოტოგრაფირება;
ფიზიკური აღზრდა; პრაქტიკული ჩვევების
სწავლება [დემონსტრირება]; შოუ-პროგრამები; კინოფილმების წარმოება, გარდა სარეკლამო ფილმების; კარაოკეს სერვისი; სპორტული აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; რადიო- და ტელემიმღებების გაქირავება; გასართობი რადიოგადაცემები; დასვენების ობიექტების უზრუნველყოფა, დასვენების ორგანიზება; დასვენებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია; აუდიომოწყობილობების გაქირავება;
ვიდეოკამერების გაქირავება; თეატრისა და
ტელესტუდიის გასანათებელი აპარატურის
გაქირავება; შოუ-პროგრამის დეკორაციების
გაქირავება; აუდიოჩანაწერების გაქირავება;
სპორტული ინვენტარის გაქირავება, გარდა
სატრანსპორტო საშუალებებისა; თეატრის
დეკორაციების გაქირავება; ვიდეომაგნიტოფონების გაქირავება; ვიდეოფილმების გაქირავება; სპორტული შეჯიბრების პროგრამის შედგენა; საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი მომსახურება; სატელევიზიო გასართობი გადაცემები; თეატრალური წარმოდგენები; სათამაშოების გაქირავება.
__________________________________________
(260) AM 2017 87696 A
(210) AM 87696
(220) 2016 06 24
(731) კამიუ ლა გრანდ მარკ
29 რიუ, მარგერიტ დე ნავარი, 16100
კონიაკი, საფრანგეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)
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(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(260) AM 2017 87775 A
(210) AM 87775
(220) 2016 06 29
(731) შპს `ნიკ-2007~
ე. ახვლედიანის შესახ. 6, 0103 თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) შავი და წითელი
(531) 27.05.22, 27.05.25, 29.01.12, 27.05.10
(511)
8 – ხელის იარაღი და ინსტრუმენტები (ხელით
სამართავი); მჭრელი ნაკეთობა; ცივი იარაღი;
სამართებლები.
22 – ბაგირები, ბაწრები, თოკები, ბადეები, კარვები, ჩარდახები, ბრეზენტი; ჰამაკები;
იალქნები და ტომრები, რომლებიც არ
მიეკუთვნება სხვა კლასებს; დასატენი მასალა
(რეზინისა და პლასტმასის მასალის გარდა);
საფეიქრო
ბოჭკოვანი
ნედლეული.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
28 – თამაშობები, სათამაშოები; ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქონელი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ნაძვისხის მორთულობა.
__________________________________________
(260) AM 2017 87781 A
(210) AM 87781
(220) 2016 06 29
(731) ს.კ. ჯონსონ & სან, ინკ.
უისკონსინის კორპორაცია
1525 ჰოუვ სტრიტ, რასინი, უისკონსინი
53403-2236, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

Ванильные мечты

(511)
3 – ოთახებისა და გარემოსთვის განკუთვნილი
სუნამოები და პარფიუმერია; ეთერზეთები გარემოსათვის; პრეპარატები ჰაერის არომატიზაციისათვის; ჰაერში კეთილსურნელების შესაქმნელი პრეპარატები; არომატიზირებული
ნარევები; საკმეველი.

20

4 – სანთლები; კეთილსურნელოვანი სანთლები; დაყალიბებული ცვილი.
5 – ჰაერის გამწმენდი პრეპარატები; პრეპარატები ჰაერის სანიტარული დამუშავებისა და
დეზინფექციისათვის; სუნის გამანეიტრალებელი პრეპარატები; დეოდორანტები, პერსონალური გამოყენებისთვის განკუთვნილის
გარდა; ოთახის ან გარემოს დეოდორანტები;
ხალიჩის დეოდორანტები; დეოდორანტები
ქსოვილებისათვის.
__________________________________________
(260) AM 2017 87790 A
(210) AM 87790
(220) 2016 06 30
(731) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა
(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ნისან
მოტორ კო., ლტდ.)
No.2, ტაკარა-ჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,
კანაგავა-კენ, იაპონია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

Break Through

(511)
12 – ხმელეთზე, ჰაერში, წყალზე ან რელსებზე
გადასაადგილებელი სატრანსპორტო საშუალებები; ავტომობილები; ელექტრული სატრანსპორტო საშუალებები; ვაგონები; სატვირთო ავტომანქანები; ფურგონები (სატრანსპორტო საშუალებები); აქტიური დასვენებისათვის განკუთვნილი სპორტული ავტომობილები; ავტობუსები; რეკრიაციული ავტომობილები (RV);სპორტული მანქანები; სარბოლო
მანქანები; სატვირთო მანქანები; ჩანგლისებრი სატაციანი მანქანები; ტრაქტორები, საბუქსირო (საწევარი) ტრაქტორების ჩათვლით;
ტრაილერები და ნახევრად – ტრაილერები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; სახმელეთო, საჰაერო და წყლის სატრანსპორტო საშუალებების ნაწილები; ჰაერში, ხმელეთზე ან
წყალში გადასაადგილებელი აპარატურა;
ძრავები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; მოტორები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; სატრანსპორტო საშუალებების ძარები; სატრანსპორტო საშუალებების შასები; ტრანსმისიები
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ტრანსმისიების ნაწილები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; კარდანის ლილვები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; კბილა გადაცემები
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ქუროები სახმელეთო სატრანსპორტო
საშუალებებისათვის; ღერძები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; საკისრის ამორტიზატორები სატრანსპორტო საშუალებებისათ-
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ვის; ამორტიზატორის ზამბარები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; სატრანსპორტო
საშუალებების თვლები; სალტეები სატრანსპორტო საშუალებების თვლებისათვის; მორგვები სატრანსპორტო საშუალებების თვლებისათვის; სალტეს კამერების სარემონტო რეზინის თვითწებვადი ზესადებები; მუხრუჭები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; მუხრუჭის ხუნდები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ქარსარიდი მინები; მინასაწმენდები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ბამპერები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; საჭის თვლები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; საყვირები
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; მოხვევის მაჩვენებლები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; სატრანსპორტო საშუალებების
სავარძლები; უსაფრთხოების ქამრები სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლებისათვის; თავის მისაყრდნობები სატრანსპორტო
საშუალებების სავარძლებისთვის; უკუსვლის
სიგნალიზაცია სატრანსპორტო საშუალებისთვის; გატაცების საწინააღმდეგო მოწყობილობები სატრანსპორტო საშუალებებისთვის;
ჰაერბალიშები (უსაფრთხო მოწყობილობები
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის); უკანა ხედის სარკეები; ძარის ამწე
მექანიზმები (სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალების ნაწილები); სატრანსპორტო საშუალებების აქსესუარები; სპოილერები სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; საბარგული
სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; ტალახსაწინააღმდეგო ფარები; მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები; საფარები სატრანსპორტო
საშუალებებისთვის (ხისტი); სატრანსპორტო
საშუალებების სავარძლების შალითები; ჰაერის ტუმბოები (სატრანსპორტო საშუალებების აქსესუარები); თხილამურებისათვის განკუთვნილი საბარგულები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; სიგარის
სანთებლები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; უსაფრთხო სავარძლები
ბავშვებისათვის; კაპოტები სატრანსპორტო
საშუალებებისათვის; სატრანსპორტო საშუალებების კარები; კოსმოსური ხომალდი;
თვითმფრინავები; ჰიდროპლანები; საჰაერო
მფრინავი აპარატები; ურიკები; მოტოციკლები; ნავები, კატერები; ბორნები; გემები; იახტები; ველოსიპედები; გამაფრთხილებელი
ბგერითი სიგნალიზაციის სისტემები ველოსიპედებისთვის; ველოსიპედის ჯაჭვები; ძრავები ველოსიპედისთვის; ველოსიპედის დასაჯდომები; საფერფლეები ავტომობილებისთვის; სამუხრუჭე დისკები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; თვითმავალი მანქანები
(ავტონომიურად მართვადი მანქანები); გვერდითი ხედის სარკეები სატრანსპორტო საშუა-

ლებებისათვის; ძრავის საყრდენი ბალიშები
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ბამპერები ავტომობილებისთვის; საწვავის (ბენზინის, აირის) ავზების სახურავები
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; მგრეხი
მომენტის გარდამქმნელები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური; სატრანსპორტო საშუალებების,
მათი სტრუქტურული ნაწილების და ფიტინგების საცალო ან საბითუმო ვაჭრობაში მომსახურება; მომსახურება სადილერო საქმიანობაში სატრანსპორტო საშუალებების სფეროში საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის; კომპიუტერულ მონაცემთა
ბაზაში ინფორმაციის კომპილაცია; კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის სისტემატიზაცია; რეკლამა და სარეკლამო მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებებზე; იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; სახმელეთო
სატრანსპორტო საშუალებებზე ინფორმაციით უზრუნველყოფა, სახელდობრ, ფართო
მოხმარების საქონელზე ინფორმაციით და
ფასების შედარების შესახებ ინფორმაციით
უზრუნველყოფა; საინფორმაციო მომსახურება, სახელდობრ, საწვავის სფეროში ფასების
შედარების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; რეკლამა; ფასების შედარების სამსახური; გარე რეკლამა; ონ-ლაინ რეჟიმში
რეკლამირება კომპიუტერულ ქსელებში, ინტერნეტის ჩათვლით; რადიორეკლამა; სარეკლამო მასალის გავრცელება; სატელევიზიო
რეკლამა; მედიაკომუნიკაციების მეშვეობით
საქონლის წარდგენა საცალო ვაჭრობის მიზნით; კომერციული ინფორმაცია და რჩევები
მომხმარებლისათვის (მომხმარებელთა რჩევების მაღაზია); მომხმარებლებისთვის ლოიალობის პროგრამების ადმინისტრირება; საძიებო სისტემის ინდექსაცია კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათის; მონაცემების განახლება და შენახვა კომპიუტერულ მონაცემთა
ბაზებში მომსახურება ტელემარკეტინგში საქონლისა და მომსახურების მყიდველებისა და
გამყიდველებისათვის ონ-ლაინ რეჟიმში სავაჭრო ადგილით (ბირჟით) უზრუნველყოფა;
სადემონსტრაციო - საგამოფენო დარბაზების
მომსახურება.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება; სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების, მათი სტრუქტურული ნაწილების და
ფიტინგების რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების, მათი სტრუქტურული ნაწილების და
ფიტინგების რემონტსა ან ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზ-
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რუნველყოფა; შასის ნაწილებისა და სატრანსპორტო საშუალებების კორპუსის რემონტი
ან ტექნიკური მომსახურება; ენერგიის გამანაწილებელი ან მაკონტროლებელი მანქანებისა და აპარატურის რემონტი ან ტექნიკური
მომსახურება; სამუხტი მოწყობილობების რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; ბატარეების და ელემენტების რემონტი ან ტექნიკური
მომსახურება; შიგაწვის ძრავის რემონტი ან
ტექნიკური მომსახურება; შიგაწვის ძრავის
ნაწილების რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; ძრავის ნაწილების რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; გენერატორების რემონტი
ან ტექნიკური მომსახურება; სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობებისა და აპარატურის
რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; ელექტრონული მანქანების, აპარატურისა და მათი
ნაწილების რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; გაუმართავი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის დახმარების გაწევა (რემონტი);
ინფორმაციით უზრუნველყოფა კომპონენტების შესახებ, რომელიც ინტეგრირებულია სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებში,
ასევე, ბატარეების დამუხტვის სტატუსზე,
სატრანსპორტო საშუალებების ადგილმდებარეობაზე, მგზავრობის მანძილზე, სატრანსპორტო საშუალებების გასამართი სადგურების ადგილმდებარეობაზე, სატრანსპორტო
საშუალებებში შიდა და გარე ტემპერატურაზე
და სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების კონდიცირების სტატუსზე.
__________________________________________
(260) AM 2017 87835 A
(210) AM 87835
(220) 2016 07 07
(731) მეგა დისპოსაბლ ს.ა.
148 დეკელიას სტრიტი, 13678 აჰარნესი,
საბერძნეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) ღია მწვანე, მწვანე, ლურჯი, წითელი,
თეთრი, რუხი
(531) 05.03.14, 27.05.02, 29.01.14
(511)
3 – ხელსახოცები ბავშვისათვის, ბავშვის მოსავლელი საშუალებები (არასამკურნალო).

ვის ერთჯერადი საფენები; ბავშვის ერთჯერადი ტრუსი-საფენები; ქაღალდის ან ცელულოზის ბავშვის ერთჯერადი ტრუსი-საფენები;
ბავშვის ტრუსი-საფენები ტრუსი-საფენები.
__________________________________________
(260) AM 2017 87836 A
(210) AM 87836
(220) 2016 07 07
(731) მეგა დისპოსაბლ ს.ა.
148 დეკელიას სტრიტი, 13678 აჰარნესი,
საბერძნეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) ლურჯი, თეთრი
(531) 26.03.06, 26.03.07, 26.03.24, 27.05.24,
29.01.12
(511)
5 – ჰიგიენური საფენები შეუკავებლობით დაავადებულთათვის; შეუკავებლობით დაავადებულთა ქვედა საცვალი, შემწოვი; მენსტრუალური ტამპონები ქალებისათვის; მენსტრუალური ქვედა საცვალი ქალებისათვის; მენსტრუალური ტამპონები ქალებისათვის; შეუკავებლობით დაავადებულთა ჰიგიენური საფენები; ქალის ჰიგიენური ქვედა საცვალი; შეუკავებლობით დაავადებულთა ქვედა საცვალი,
შემწოვი; ქალის ჰიგიენური ქვედა საცვალი;
ჰიგიენური საფენები ტრუსებისათვის; ჰიგიენური ხელსახოცები; ქალის ჰიგიენური საფენები; ქალის ჰიგიენური ქვედა საცვალი; ჰიგიენური ტამპონები; ჰიგიენური პირსახოცები.
__________________________________________
(260) AM 2017 87867 A
(210) AM 87867
(220) 2016 07 07
(731) შპს ,,ფეიჯ ნუტრაცევტიკალს~
იყალთოს მთა, კორპ. 1, ბ. 60, თბილისი,
საქართველო
(740) რატი ღოლიჯაშვილი
(540)

5 – ბავშვის საფენები, ბავშვის ერთჯერადი
საფენები; ქაღალდის ან ცელულოზის ბავშ-
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(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვები და
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის;
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები;
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები, პრებიოტიკები, პრობიოტიკები.
__________________________________________
(260) AM 2017 87886 A
(210) AM 87886
(220) 2016 07 08
(731) შპს `3G - Georgian Global Group~
მუხიანი I მ/რ, კორპ. 13, ბ. 25, თბილისი,
საქართველო
(740) ვახტანგ ტოროტაძე
(540)

(540)

რაპიდო სენსორ
Rapido Sensor

(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის,
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის
დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები.
__________________________________________
(260) AM 2017 87894 A
(210) AM 87894
(220) 2016 07 11
(731) ჰასან რეზაი აგდამ
ვარკეთილის III მას., მე-10 კვარტ., კორპ.
`ვ~ 1, 0182, თბილისი, საქართველო
(540)

(591) ლაზური, ლურჯი, თეთრი
(531) 26.13.25, 28.19, 29.01.12
(511)
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და
საკვები ცხიმები.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
__________________________________________
(260) AM 2017 87893 A
(210) AM 87893
(220) 2016 07 11
(731) ჰასან რეზაი აგდამ
ვარკეთილის III მას., მე-10 კვარტ.,
კორპ. `ვ~ 1, 0182, თბილისი,
საქართველო

სანტე სენსორ
Sante Sensor

(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის,
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის
დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები.
__________________________________________
(260) AM 2017 87902 A
(210) AM 87902
(220) 2016 07 11
(731) შპს `Beauty Life~

#4 2017 02 27

23

sasaqonlo niSnebi

(540)

გაგარინის შესახ. 2/5-43, სართ. 3,
ს.ფ. 4 0160, თბილისი, საქართველო

(540)

თქვენი სილამაზე ჩვენი
პროფესიაა!

(511)
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და
პასტები.
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები. დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(260) AM 2017 87929 A
(210) AM 87929
(220) 2016 07 13
(731) ლაბორატორიოს კასასკო ს.ა.ი.კ.
ბოიაკა 237, ბუენოს-აირესი, არგენტინა
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

(591) ლურჯი და თეთრი
(531) 20.01.03, 26.04.16, 26.04.24, 29.01.12
(511)
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);
სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
__________________________________________
(260) AM 2017 87963 A
(210) AM 87963
(220) 2016 07 14
(731) შპს „ღვინის სოფელი“
ირ. აბაშიძის ქ. 4, ბ. 3 თბილისი,
საქართველო
(740) ანრი გუგეშაშვილი
(540)

ღვინის სოფელი

(511)
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________

(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანებისათვის.
__________________________________________

(260) AM 2017 87967 A
(210) AM 87967
(220) 2016 07 15
(731) სსიპ - იუსტიციის სახლი
სანაპიროს ქ. 2, თბილისი, საქართველო
(740) გივი აზაურაშვილი
(540)

(260) AM 2017 87936 A
(210) AM 87936
(220) 2016 07 13
(731) სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო
მაცნე
სანდრო ეულის ქ. 3, 0186, თბილისი,
საქართველო

(591) ლიმონისფერი, ღია მწვანე, ნაცრისფერი
(531) 18.01.09, 27.05.01, 29.01.13

ACLUSIN
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(511)
39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება.
__________________________________________
(260) AM 2017 87976 A
(210) AM 87976
(220) 2016 07 18
(731) `ინტერნეშენელ მასის ტაბაკ~ ლლკ
10 გორცარანაიან სტრ., ინდასტრიალ
ზონი, 0802, მასისი, არარატ რიჯონი,
სომხეთი
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) თეთრი, შავი, ნაცრისფერი
(531) 10.01.25, 19.03.03, 24.01.15, 25.07.15,
27.05.11
(511)
34 – თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი.
__________________________________________
(260) AM 2017 87983 A
(210) AM 87983
(220) 2016 07 19
(731) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

კოლერინი
КОЛЕРИН
KOLERIN

(260) AM 2017 87984 A
(210) AM 87984
(220) 2016 07 19
(731) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

კარდიოხოლი
КАРДИОХОЛ
CARDIOKHOL

(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 2017 87985 A
(210) AM 87985
(220) 2016 07 19
(731) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

ტრინოქსი
ТРИНОКС
TRINOX

(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.
__________________________________________

(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 2017 87990 A
(210) AM 87990
(220) 2016 07 20
(731) ქალინ მანუფაჩურინ კო. ლტდ
მე-11 სართ., №128, სექ.3, მინ ჩენ ე. რდ.
ტაივანი, ჩინეთის პროვინცია
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(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01, 27.05.17
(511)
7 – საკერავი მანქანები; სატერფულიანი ამძრავები საკერავი მანქანებისთვის; მაგიდები
მანქანებისთვის; მანქანების სადგარები; მანქანების, ძრავების ან მოტორების მართვის მექანიზმები; სიჩქარის რეგულატორები მანქანებისთვის, ძრავებისთვის და მოტორებისთვის;
მანქანების ამძრავები (ტრანსმისიები); მანქანების ღვედები; ძრავები სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა; მოტორებისა და ძრავების სტარტერები; წევის ძრავები
სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის
გარდა; ჰერმეტიზაციის მანქანები სამრეწველო მიზნებისათვის; საუთოებელი მანქანები;
მოსაგვირისტებელი საკერავი მანქანები; მანქანები საფეიქრო მრეწველობისათვის.
__________________________________________
(260) AM 2017 88001 A
(210) AM 88001
(220) 2016 07 22
(731) სსიპ - სმართ ლოჯიქი
გორგასლის ქ. 24ა, 0105, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი მეჟლუმიანი
(540)

26

(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 2017 88073 A
(210) AM 88073
(220) 2016 07 27
(731) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

ნალიტოლი
НАЛИТОЛ
NALITOL

(591) ნაცრისფერი, მწვანე
(531) 27.05.25, 29.01.12
(511)
42 – მომსახურებები ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში.
__________________________________________
(260) AM 2017 88072 A
(210) AM 88072
(220) 2016 07 27
(731) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი

ულცეპრალი
УЛЦЕПРАЛ
ULCEPRAL

(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 2017 88074 A
(210) AM 88074
(220) 2016 07 27
(731) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

ბრუნილექსი
БРУНИЛЕКС
BRUNILEX
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sasaqonlo niSnebi
(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 2017 88075 A
(210) AM 88075
(220) 2016 07 27
(731) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2017 88101 A
(210) AM 88101
(220) 2016 07 29
(731) დიანატუს მენეჯმენტ ლიმიტიდ
არჩ. მაკარიოუ III, 69, ტლაის ტაუერი,
3რდ ფლორი, ფლეტ/ოფის 301, 1070
ნიქოზია, კვიპროსი
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

პრეგოლი
ПРЕГОЛ
PREGOL

(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 2017 88077 A
(210) AM 88077
(220) 2016 07 27
(731) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

პანტოლექსი
ПАНТОЛЕКС
PANTOLEX

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;

(591) თეთრი, თამბაქოსფერი, ყავისფერი
(531) 27.05.24, 29.01.13, 01.01.05, 01.01.10,
25.01.01, 25.01.05, 26.11.08, 27.05.11
(511)
30 – ჭიქური ნამცხვრებისათვის; საკვები, პროდუქტში გამოსაყენებელი ესენციები, ეთერის
ესენციებისა და ეთერზეთების გარდა; მოხარშული კრემი; ყავის შემცვლელები; სასმელების არომატიზატორები, ეთერზეთების გარდა;
საკვები არომატიზატორები; ყავა; მოუხალავი
ყავა; ყავის არომატიზატორები; ყავის სასმელები; ყავის რძიანი სასმელები; კაკაო; კაკაო
რძით; კაკაოს სასმელები; მცენარის ყვავილები და ფოთლები, რომლებიც გამოიყენება
ჩაის შემცვლელად; თაფლი; ჩაის სასმელები;
პუდინგები; ხილის პიურე [სოუსები]; ბრინჯის
პუდინგი; ყავის მცენარეული შემცვლელები;
ხილის ჟელე [საკონდიტრო ნაწარმი]; ცივი
ჩაი; ჩაი; შოკოლადი; შოკოლადის სასმელები;
შოკოლადის რძიანი სასმელები.
__________________________________________
(260) AM 2017 88126 A
(210) AM 88126
(220) 2016 08 02
(731) შპს `ივერთა~
სანაპიროს ქ. 10, 0108, თბილისი,
საქართველო
(740) სალომე ჯელაძე

#4 2017 02 27

27

sasaqonlo niSnebi
(540)

Radian 400
რადიან 400

(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 2017 88320 A
(210) AM 88320
(220) 2016 08 16
(731) იბრაჰიმ ონდერ
მერქეზ მაჰ. მუჰამეთ ქაბაოღლუ ჯად.
N16/7 არდეშენ, რიზე, თურქეთი
(740) ვახტანგ ტოროტაძე
(540)

(554) მოცულობითი
(591) თეთრი, შავი, ნაცრისფერი
(531) 12.01.10
(511)
35 – რეკლამა, რეკლამის განთავსება და სარეკლამო მომსახურება, მათ შორის: აფიშების განთავსება; სარეკლამო ტექსტებისა და
ვიდეო ინფორმაციის გამოქვეყნება; სარეკლამო მასალის განახლება; გარე რეკლამა;
სარეკლამო სივრცის გაქირავება; რეკლამის
მარკეტირება; კომერციული ინფორმაცია და
რჩევები მომხმარებლისათვის; სარეკლამო
სივრცის გაქირავება; საქონლის დემონსტრირება ფოტო-ვიდეო საშუალებებით.
__________________________________________

(731) ფარმაცევტიკალ ქემიკალ კოსმეტიკ
ინდასტრი ალკალოიდ ად - სკოპჯე
ალექსანდრე მაკედონელის ბულვ., 12,
სკოპჯე 1000, იუგოსლავიის ყოფილი
რესპუბლიკა, მაკედონია
(740) ვახტანგ ტოროტაძე
(540)

MOXIRAL

(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; ანტიბაქტერიული საშუალებები სისტემატიური გამოყენებისათვის.
__________________________________________
(260) AM 2017 88333 A
(210) AM 88333
(220) 2016 08 17
(731) ათლიტე (იტმ) ინკ.
2 ფოლსომ სტრიტი, სან-ფრანცისკო,
კალიფორნია 94105, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 01.15.23, 01.01.10, 26.03.04
(511)
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
_____________________________________________________

(260) AM 2017 88321 A
(210) AM 88321
(220) 2016 08 16

28
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sasaqonlo niSnebi

registrirebuli sasaqonlo niSnebi
(111) M 2017 28174 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(260) AM 2016 83998 A
(220) 2015 09 28
(732) შპს „სანსო“
რუსთაველის გამზ. 10, ბ. 20, 6000,
ბათუმი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28175 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(260) AM 2016 84063 A
(220) 2015 10 02
(732) შპს `ტერავიტა~
მარცინა კასპრაზაკას ქ. 29/31, ბ. 503,
01-234, ვარშავა, პოლონეთი
__________________________________________
(111) M 2017 28176 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(260) AM 2016 84064 A
(220) 2015 10 02
(732) შპს `ტერავიტა~
მარცინა კასპრაზაკას ქ. 29/31, ბ. 503,
01-234, ვარშავა, პოლონეთი
__________________________________________
(111) M 2017 28177 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(260) AM 2016 84065 A
(220) 2015 10 02
(732) შპს `ტერავიტა~
მარცინა კასპრაზაკას ქ. 29/31, ბ. 503,
01-234, ვარშავა, პოლონეთი
__________________________________________
(111) M 2017 28178 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(260) AM 2016 84067 A
(220) 2015 10 02
(732) შპს `ტერავიტა~
მარცინა კასპრაზაკას ქ. 29/31, ბ. 503,
01-234, ვარშავა, პოლონეთი
__________________________________________
(111) M 2017 28179 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15

(260) AM 2016 84069 A
(220) 2015 10 02
(732) შპს `ტერავიტა~
მარცინა კასპრაზაკას ქ. 29/31, ბ. 503,
01-234, ვარშავა, პოლონეთი
__________________________________________
(111) M 2017 28180 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(260) AM 2016 84070 A
(220) 2015 10 02
(732) შპს `ტერავიტა~
მარცინა კასპრაზაკას ქ. 29/31, ბ. 503,
01-234, ვარშავა, პოლონეთი
__________________________________________
(111) M 2017 28181 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(260) AM 2016 84071 A
(220) 2015 10 02
(732) შპს `ტერავიტა~
მარცინა კასპრაზაკას ქ. 29/31, ბ. 503,
01-234, ვარშავა, პოლონეთი
__________________________________________
(111) M 2017 28182 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(260) AM 2016 84072 A
(220) 2015 10 02
(732) შპს `ტერავიტა~
მარცინა კასპრაზაკას ქ. 29/31, ბ. 503,
01-234, ვარშავა, პოლონეთი
__________________________________________
(111) M 2017 28183 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(260) AM 2016 84229 A
(220) 2015 10 16
(732) სს `იზმანი~
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 74, 0162, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28184 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(260) AM 2016 84278 A
(220) 2015 10 22
(732) ქროსი 2
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sasaqonlo niSnebi
მირზა შაფის ქ.48, ძველი თბილისის
რაიონი, თბილისი საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28185 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(260) AM 2016 84530 A
(220) 2015 11 05
(732) შპს `ფარდი მედიქალს~
ი. გრიშაშვილის ქ. 57, 0105, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28186 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(260) AM 2016 84571 A
(220) 2015 11 09
(732) შპს `ტერავიტა~
მარცინა კასპრაზაკას ქ. 29/31, ბ. 503,
01-234, ვარშავა, პოლონეთი
__________________________________________
(111) M 2017 28187 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(260) AM 2016 84646 A
(220) 2015 11 12
(732) შპს `ფორმულა პროესკო ფროდაქშენი~
მიცკევიჩის ქ.29 (ნაკ.15/39), მანსარდა,
0194, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28188 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(260) AM 2016 84934 A
(220) 2015 11 30
(732) შპს „ბერიკა“
ჭავჭავაძის გამზ., I შესახ. 6, ბ. 80, 0179,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28189 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(260) AM 2016 85000 A
(220) 2015 12 03
(732) შპს „ჯეო დისტრიბუშენ გრუპი“
აკ. შანიძის ქ. 21, 0179, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28190 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15

30

(260) AM 2016 85039 A
(220) 2015 12 07
(732) შპს `სუფთა სამყარო~
დიღმის მას. V კვ., I კორპ., 0159,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28191 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(260) AM 2016 85046 A
(220) 2015 12 07
(732) შპს `სუფთა სამყარო~
დიღმის მას. V კვ., კორპ. 1, 0159,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28192 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(260) AM 2016 85066 A
(220) 2015 12 08
(732) შპს „აზტურპლასტ“
სოფ. ქესალო, 1300, გარდაბანი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28193 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(260) AM 2016 85170 A
(220) 2015 12 15
(732) გუანგდონგ ვენვერდ ნიუ ელექტრიკ კო.,
ლტდ.
№13, ჯიანიე მიდ-როუდ, შუნდე ჰაი-ტექ
ინდასტრი დეველოპმენტ ზოუნ,
რონგგუი, შუნდე, ფოშანი, გუანდუნი,
ჩინეთი
__________________________________________
(111) M 2017 28197 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85245 A
(220) 2015 12 17
(732) სვის ფარმა ინტერნაციონალ აგ
ვალდმანშტრასე 8, 8001 ციურიხი,
შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2017 28198 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85253 A
(220) 2015 12 17
(732) შპს `არტფარმა~
XV მ/რ., კორპ. 11, ბ. 74, რუსთავი,
საქართველო
__________________________________________
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(111) M 2017 28199 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85254 A
(220) 2015 12 17
(732) შპს `არტფარმა~
XV მ/რ., კორპ. 11, ბ. 74, რუსთავი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28200 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85255 A
(220) 2015 12 17
(732) შპს `არტფარმა~
XV მ/რ., კორპ. 11, ბ. 74, რუსთავი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28201 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85306 A
(220) 2015 12 18
(732) კროკს, ინკ.
7477 ისტ დრაი კრიკ პარკუეი, ნაივოტი,
კოლორადოს შტატი 80503, აშშ
__________________________________________
(111) M 2017 28202 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85447 A
(220) 2015 12 25
(732) ფეისბუქ, ინკ.
1601 უილოუ როუდი, მენლო პარკი,
კალიფორნიის შტატი 94025, აშშ
__________________________________________
(111) M 2017 28203 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85555 A
(220) 2015 12 30
(732) შპს `ტისუპეიპერ~
ქიზიყის ქ. 12, (ნაკვეთი N2/21), ისანისამგორის რაიონი, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28204 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85620 A
(220) 2016 01 05
(732) ა(ა)იპ „Georgian Development Foundation
(GDF)“
ნუცუბიძის III მკრ., კვ. IV, კორპ. 3, ბ. 54,
0183, თბილისი, საქართველო
__________________________________________

(111) M 2017 28205 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85631 A
(220) 2016 01 08
(732) ამსტელ ბრაუერეი ბ.ვ.
ტვედე ვეტერინგპლანტსუნ 21, 1017 ზდ
ამსტერდამი, ნიდერლანდი
__________________________________________
(111) M 2017 28206 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85634 A
(220) 2016 01 08
(732) ეთი გიდა სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ
შირქეთი
ორგანიზე სანაიი ბიოლგესი 11. ჯადდე
ესქიშეხირ, თურქეთი
__________________________________________
(111) M 2017 28207 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85700 A
(220) 2016 01 12
(732) შპს „ჰეალაინ ინტერნეიშნლ“
ქავთარაძის ქ. 16, 0186, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28208 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85718 A
(220) 2016 01 12
(732) კია მოტორს კორპორეიშნ
12, ჰეოლლეუნგ-რო, სეოჩო-გუ, სეული,
კორეის რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2017 28209 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85772 A
(220) 2016 01 15
(732) ამგენ ინკ.
უან ამგენ სენტერ დრაივი, თაუზენდოუკსი, კალიფორნია 91320-1799, აშშ
__________________________________________
(111) M 2017 28210 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85813 A
(220) 2016 01 21
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ `ნატურა სიბერიკა~
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ულ. იუჟნობუტოვსკაია, დომ 101,
კომნატა 18ა, 117042, მოსკოვი, რუსეთის
ფედერაცია
__________________________________________
(111) M 2017 28211 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85825 A
(220) 2016 01 22
(732) აკკორ
110 ავენიუ დიუ ფრანს, 75013 პარიზი,
საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 2017 28212 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85888 A
(220) 2016 01 27
(732) შპს `ქართული ხორბლის პური~
კრწანისის ქ.22-24, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28213 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85889 A
(220) 2016 01 27
(732) ფუდ კომერს ს.რ.ლ.
ვია ლივატინო, 6/III, 84083 კასტელ
სან ჯორჯიო, სალერნო, იტალია
__________________________________________
(111) M 2017 28214 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85895 A
(220) 2016 01 29
(732) ტრომსდორფ გმბჰ & კო. კგ
ტრომსდორფშტრასსე 2–6, 52477
ალსდორფი, გერმანია
__________________________________________
(111) M 2017 28215 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85944 A
(220) 2016 02 02
(732) შპს `ნუტრიმაქსი~
რუსთავის გზატ. 68ა, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28216 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
32

(260) AM 2016 85945 A
(220) 2016 02 02
(732) შპს `ნუტრიმაქსი~
რუსთავის გზატ. 68ა, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28217 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85982 A
(220) 2016 02 03
(732) სააქციო საზოგადოება `ქართული
ლუდის კომპანია~
სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28218 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 85990 A
(220) 2016 02 03
(732) აკციონერნო ობშჩესტვო „პეპტეკ“
ულ. მიკლუხო-მაკლაია, დომ. 16/10,
117997, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
__________________________________________
(111) M 2017 28219 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 86001 A
(220) 2016 02 04
(732) აკკორ
110 ავენიუ დიუ ფრანს, 75013 პარიზი,
საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 2017 28220 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 86103 A
(220) 2016 02 10
(732) შპს `ახალი სკოლა~
წყნეთის გზატ. 35ბ. 0179, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28221 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 86105 A
(220) 2016 02 10
(732) შპს `ახალი სკოლა~
წყნეთის გზატ. 35ბ. 0179, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________

#4 2017 02 27

sasaqonlo niSnebi
(111) M 2017 28222 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 86115 A
(220) 2016 02 10
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა
(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ნისან
მოტორ კო., ლტდ.)
2, ტაკარა-ჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,
კანაგავა-კენ, იაპონია
__________________________________________
(111) M 2017 28223 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 86116 A
(220) 2016 02 10
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა
(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ნისან
მოტორ კო., ლტდ.)
2, ტაკარა-ჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,
კანაგავა-კენ, იაპონია
__________________________________________
(111) M 2017 28224 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 86117 A
(220) 2016 02 10
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა
(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ნისან
მოტორ კო., ლტდ.)
2, ტაკარა-ჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,
კანაგავა-კენ, იაპონია
__________________________________________
(111) M 2017 28225 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 86118 A
(220) 2016 02 10
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა
(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ნისან
მოტორ კო., ლტდ.)
2, ტაკარა-ჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,
კანაგავა-კენ, იაპონია
__________________________________________
(111) M 2017 28226 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 86120 A
(220) 2016 02 10
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა
(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ნისან
მოტორ კო., ლტდ.)

2, ტაკარა-ჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,
კანაგავა-კენ, იაპონია
__________________________________________
(111) M 2017 28227 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 86148 A
(220) 2016 02 15
(732) ეფლ ინკ.
1, ინფინიტ ლუპი, კუპერტინო,
კალიფორნია 95014, აშშ
__________________________________________
(111) M 2017 28228 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 86158 A
(220) 2016 02 15
(732) ბიგ სტარ კო., ლტდ.
15 სოი. რამა 2, სოი. 100 რამა 2 როუდი,
სამაედამი, ბანგხუნთიენი, ბანგკოკი
10150, ტაილანდი
__________________________________________
(111) M 2017 28229 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 86159 A
(220) 2016 02 15
(732) ბიგ სტარ კო., ლტდ.
15 სოი. რამა 2, სოი. 100 რამა 2 როუდი,
სამაედამი, ბანგხუნთიენი, ბანგკოკი
10150, ტაილანდი
__________________________________________
(111) M 2017 28230 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 86264 A
(220) 2016 02 23
(732) შპს `შავი ზღვის საერთაშორისო
უნივერსიტეტი~
დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ, 2,
0131, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28231 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 86530 A
(220) 2016 03 10
(732) აკაკი რაზმაძე
თიგიშვილის ქ. 19, 0101, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
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(111) M 2017 28232 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 86603 A
(220) 2016 03 16
(732) ნეტფლიქს, ინკ.
დელავერისკორპორაცია
100 უინჩესტერ სერკლი, ლოს-გატოსი,
კალიფორნია 95032, აშშ
__________________________________________
(111) M 2017 28233 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 86705 A
(220) 2016 03 23
(732) შპს ,,Bolero & Company~
ქუჩიშვილის ქ. 12-14-16, ბ. 13, 0179,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28234 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 86708 A
(220) 2016 03 23
(732) შპს `დავების განმხილველი ცენტრი~
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 71, მე-4 ბლოკი,
სართ. 1, თბილისი, საქართველო
__________________________________________

ო. დგებუაძის ქ. 1, ბ. 112, ძველი
თბილისის რაიონი, 0102, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28238 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 82758 A
(220) 2015 07 01
(732) შპს `გლობალფარმი~
ალმასიანის ქ. 13ა, ბერბუთის ქ. 8, 0171,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28239 R
(151) 2017 02 21
(181) 2027 02 21
(260) AM 2016 83373 A
(220) 2015 08 13
(732) შპს „თელავი დისტილერი“
შ. ნუცუბიძის ქ. 14, ბ. 60, 0186, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________

(111) M 2017 28235 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 86713 A
(220) 2016 03 23
(732) შპს `მოკკო ვიზაჟი~
ი. კარგარეთელის ქ. 7, 0164, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28236 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 86782 A
(220) 2016 03 28
(732) ილხამ ალახვერდიევი
სოფ. ყიზილაჯალო ქ. 6, 3017 მარნეული,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2017 28237 R
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
(260) AM 2016 86794 A
(220) 2016 03 28
(732) შპს „გრინ კაპიტალი~
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daCqarebuli proceduriT registrirebuli
sasaqonlo niSnebi
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis
saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.
გასაცივებელი,
საშრობი,
ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები; თმის დასახვევი ლამპები; თმის საშრობები; პურის გასახუხი ტოსტერები; საცხობი ღუმელები; ყავის მადუღარები, ელექტრული; ტოსტერები; ელექტრო ჩაიდანი.

(111) M 2017 28156 R
(151) 2017 02 08
(181) 2027 02 08
(210) AM 90632
(220) 2017 01 30
(732) შპს `LEO-2012~
სოფ. ყარაჯალა, 2215, თელავი,
საქართველო
(740) თამილა გორნაკაშვილი
(540)

SOKANY

(511)
7 – მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); შეერთებები
და გადაცემის ელემენტები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღები,
განსხვავებულნი ხელის იარაღებისაგან; ინკუბატორები. ბლენდერები, სარევები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; ვაკუმირების ელექტრომექანიკური აპარატები კონტეინერთან
გამოყენებისათვის; ელექტროდანები; კონსერვის ელექტროგასახსნელები; საოჯახო ელექტრული მოწყობილობები სხვა კლასებში შეტანილის გარდა; ხორცსაკეპები მანქანები; ყავის საფქვავები, ხელის საფქვავის გარდა;
წვენსაწურები საყოფაცხოვრებო დანიშნულების, ელექტრული.
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის,
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის
დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები; უთოები, ელექტრული.

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________
(111) M 2017 28157 R
(151) 2017 02 09
(181) 2027 02 09
(210) AM 88317
(220) 2016 08 16
(732) სს `თელიანი ველი~
თბილისის გზატ. 3, 2200, თელავი,
საქართველო
(740) შოთა ხობელია
(540)

დაისი
Daicy
Даиси

(511)
32 – უალკოჰოლო სასმელები, მათ შორის, მინერალური და გაზიანი წყალი; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
__________________________________________
(111) M 2017 28158 R
(151) 2017 02 09
(181) 2027 02 09
(210) AM 90652
(220) 2017 02 01
(732) `ინტერნეშენელ მასის ტაბაკ~ ლლკ
10 გორცარანაიან სტრ., ინდასტრიალ
ზონი, 0802 მასისი, არარატ რიჯონი,
სომხეთი
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების,
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(511)
34 – თამბაქო, მწეველთა საკუთნო, ასანთი;
სანთებლის დასატენი გაზის ბალონები;
შთანთქმელი ქაღალდი ჩიბუხისათვის, სიგარეტის ქაღალდი, სანთებლები; თამბაქოს ქისები (ჩანთები); თამბაქოს ქაღალდის წიგნაკები; დამტენიანებელი კოლოფები სიგარებისათვის; ასანთის კოლოფები, კაჟი სანთებლისათვის; სიგარის ბოლოს საჭრელი სამარჯვები; ჩიბუხები, ჩიბუხის სადგარები, ქარვის სატუჩეები სიგარეტისა და სიგარის მუნდშტუკებისათვის; საფერფლეები; საღეჭი თამბაქოს
საფურთხებლები; მუნდშტუკები თამბაქოსთვის; ჩიბუხის გასაწმენდი მოწყობილობები,
სიგარეტები; სიგარილოები; სიგარები; თამბაქოს ჭურჭელი, ასანთის კოლოფები, არაძვირფასი მეტალებისგან; საღეჭი თამბაქო; ბურნუთი; თუთუნის ყუთები; ჩიბუხები, სიგარეტის
დასახვევი ჯიბის მოწყობილობები, სიგარეტის ფილტრები; სიგარის ყუთები, პორტსიგარები თამბაქოსთვის, ნარგილე, ნარგილეს თამბაქო, შიშა (ნარგილე, რომელიც წარმოადგენს ერთი ან რამდენიმე ღეროიანი (ხშირად
შუშის) მოსაწევ მოწყობილობას, რომელშიც
კვამლი გრილდება და იფილტრება წყლის გავლით).
__________________________________________

(591) წითელი, ნაცრისფერი, თეთრი
(531) 26.11.07, 27.05.22, 27.05.23, 28.19, 29.01.13
(511)
39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა
და შენახვა; სარკინიგზო გადაზიდვა და სა კონტეინერო ტერმინალების მართვა; ტვირთის
გადაზიდვა.
__________________________________________
(111) M 2017 28161 R
(151) 2017 02 14
(181) 2027 02 14
(210) AM 90761
(220) 2017 02 08
(732) შპს `გუდაურა~
გუდაური, 4702, ყაზბეგის რაიონი,
საქართველო
(540)

(591) მუქი ნაცრისფერი და ცისფერი
(531) 27.05.25, 29.01.12
(511)
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა
__________________________________________

(111) M 2017 28159 R
(151) 2017 02 09
(181) 2027 02 09
(210) AM 90591
(220) 2017 01 25
(732) შპს `ვიტე ვერა~
ზ. ფალიაშვილის ქ. 33, ბ. 12, 0179,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 05.07.10, 26.01.06, 27.05.22
(511)
33 – ღვინო.
__________________________________________
(111) M 2017 28160 R
(151) 2017 02 14
(181) 2027 02 14
(210) AM 90636
(220) 2017 01 31
(732) შპს `ჯიარ ლოგისტიკა და
ტერმინალები~
თამარ მეფის გამზ. 15, 0112, თბილისი,
საქართველო

36

(540)

(111) M 2017 28162 R
(151) 2017 02 14
(181) 2027 02 14
(210) AM 90606
(220) 2017 01 26
(732) შპს `ანასეულის კომბინატი~
უნივერსიტეტის ქ. 6, 3500, ოზურგეთი,
საქართველო
(740) ხატია ხატიაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 02.03.01, 05.13.08, 25.01.10, 27.05.11,
27.07.01
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(526) სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, ნიშანში ჩაწერილი სიტყვიერი ელემენტი `ANASEULI~ დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება.
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(111) M 2017 28163 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(210) AM 90612
(220) 2017 01 27
(732) შპს `ბორან კონსტარქშენი~
კანდელაკის ქ. 8, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) ნინო ყაფლანიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.01.10, 26.01.18
(511)
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი;
დაუმუშავებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედგენილობები; ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; საკვები
პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური
ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების
მწებავი ნივთიერებები.
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვები და
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის;
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები;
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________

(111) M 2017 28164 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(210) AM 90598
(220) 2017 01 25
(732) შპს `Fruit Master Group~
ვარკეთილი-3, 3ა მ/რ, კორპ. 340, ბ. 5,
თბილისი, საქართველო
(740) მერალ შამოიანი
(540)

(554) მოცულობითი
(591) ოქროსფერი, ლურჯი, სტაფილოსფერი
(531) 01.03.13, 19.03.03, 28.05, 29.01.13
(511)
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
__________________________________________
(111) M 2017 28165 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(210) AM 90562
(220) 2017 01 23
(732) ვიქტორია’ს სეკრეტ სტორს ბრენდ
მენეჯმენტ, ინკ.
4 ლიმიტიდ პარკვეი, რეინოლდსბერგი
ოჰაიო 43068, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.02
(511)
3 – პირადი მოხმარების პროდუქტები და პარფიუმერული პროდუქტები, სახელდობრ, სუნამოები, პარფიუმერული წყალი, ტუალეტის
წყალი, სხეულის პარფიუმერული სპრეი (მისაშხეფებლები), სხეულისათვის მსუბუქი
არომატის მქონე სპრეი, სხეულისათვის სპ-
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რეი, სხეულის სკრაბები, აბაზანის ქაფი,
შხაპის გელი, სხეულის დასაბანი საშუალებები, სხეულის საპონი, ცხიმები სხეულისათვის,
სხეულის კრემები, სხეულის ლოსიონები,
სხეულის პუდრები, ხელის ლოსიონები და ხელის კრემები; თმის მოვლის პროდუქტები,
თვალის ჩრდილები, თვალის ლაინერები, ტუში (საღებავი წამწამებისა და წარბებისათვის), ფრჩხილის ლაქები, სახის პუდრები,
ფერ-უმარილი, მაკიაჟის ფუძე და შემნიღბავი
საშუალებები; პომადები, ტუჩის ბალზამები,
ტუჩისთვის მოცულობის მიმნიჭებელი მბზინავი საცხები, მბზინავი საცხი ტუჩისთვის,
ტუჩისთვის მბზინავი საცხები („გლოსი“), პომადის ბაზა (პრაიმერები), ტუჩის კონტურის
გამომკვეთები, ტუჩის კრემები, მაკიაჟის მოსაცილებელი საშუალებები, სახის კრემები, გამწმენდ-მადეზინფიცირებელი კრემები, გამწმენდ-მადენზიფიცირებელი გელები, სახის მატონიზირებლები; კოსმეტიკური მაკიაჟის ნაკრებები, რომელიც შეიცავს თვალის ჩრდილებს, ტუჩის საცხებს, ტუჩის მბზინავ საცხებს, ბრინჯაოს ფერის მიმნიჭებლებს, ტუჩის
ლაინერებს, ტუშს (საღებავი წამწამებისა და
წარბებისათვის), ფერ-უმარილს და ფრჩხილის ლაქებს.

25 – საცვლები, სახელდობრ, ბიუსტჰალტერები, ბიუსტჰალტერები რკალების გარეშე, შარვლები (საცვლები), ლიფები და კოლგოტკები;
ქალის საცვლები; ღამის პერანგები, სახელდობრ, ძილისთვის განკუთვნილი მაისურ-პერანგები, პიჟამოები, ღამის გრძელი პერანგები
(ხალათები) და ღამის მაისურ-პერანგები; აქტიური ცხოვრების სტილისთვის სატარებელი
ტანსაცმელი, სახელდობრ, სპორტული ბიუსტჰალტერები, სავარჯიშო შარვლები, სავარჯიშო პერანგები, სავარჯიშო შორტები, კაპიშონიანი სავარჯიშო პერანგები, გამაშები (გეტრები) და იოგასათვის განკუთვნილი კალსონები (შარვლები); საცურაო ტანსაცმელი; ზედა ტანსაცმელი, სახელდობრ, ჟაკეტები, ქურთუკები, პალტოები, ბლაიზერები, ხელთათმანები და ყურის დამათბობლები; ტანსაცმელი,
სახელდობრ, შარფები, წინდები, მაისურები,
უმკლავებო ტოპები (ტენგ ტოპები), პერანგები,
ბლუზები, ტოპი კისერზე შესაკრავით, ჯინსები, ჯინსის შორტები, ნაქსოვი პერანგები, ნაქსოვი ტოპები, შარვლები, შორტები, ქვედაბოლოები, სვიტრები, ტრიკოტაჟის (ჯერსის) ნაწარმი, კაბები, ქამრები; მოსახერხებელი საშინაო ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი; თავსაბურავი.

9 – სათვალეები და აქსესუარები, სახელდობრ, მზის სათვალეები, სათვალის ბუდეები,
სათვალის ჩარჩოები; კონტეინერები და ბუდეები კონტაქტური ლინზებისთვის; დამცავი
საფარები და ბუდეები ფიჭური ტელეფონებისთვის, ლეპტოპებისთვის, პლანშეტებისთვის და პორტატული მედია-ფლეიერებისთვის;
ფიჭური ტელეფონების და პლანშეტების გადამტანი ჩანთები; ყურთსასმენები; საყურისები; მაგნიტურად კოდირებული სასაჩუქრე
ბარათები.

35 – მომსახურება საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით, საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით მომსახურება ონ-ლაინ რეჟიმში და მომსახურება
საფოსტო შეკვეთით, ყველა ტანსაცმლის, ინტიმური ტანსაცმლის, ტყავის საქონლის, ჩანთების, მოდური აქსესუარების, საიუველირო
ნაწარმის, ფეხსაცმლის, კოსმეტიკური საშუალებების, პერსონალური მოვლის და პარფიუმერული პროდუქტის, სათვალეების, ბარგსაზიდი და საშინაო ნაწარმის სფეროში.
__________________________________________

18 – ხელჩანთები, უნივერსალური გადასატანი
ჩანთები, დიდი სამეურნეო დანიშნულების
ჩანთები, სამგზავრო ჩანთები, მხარზე გადასაკიდებელი ჩანთები, ქისები, „კლაჩები“, მხარზე გადასაკიდებელი დიდი ჩანთები (ჩანთა
მესენჯერები), საღამოს ხელჩანთები, მაჯით
სატარებელი ჩანთები, დიდი სპორტული ჩანთები, ქამარზე სატარებელი ჩანთები, ზურგჩანთები, სპორტული ჩანთები, პატარა ჩემოდნები, მოკლე მოგზაურობისთვის საბარგო ჩანთები, ტანსაცმლის ჩანთები მოგზაურობისთვის განკუთვნილი, პლაჟის ჩანთები, სავაჭრო ჩანთები, საშეები (ჩანთა-პარკები), საფულეები, გასაღების ბუდეები, საკრედიტო ბარათების ბუდეები, კოსმეტიკისთვის განკუთვნილი ბუდეები და ჩანთები, რომელიც იყიდება ცარიელი, ქოლგები და ხურდისთვის საფულე-ქისები.
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sasaqonlo niSnebi
(591) შავ-თეთრი
(531) 03.01.08
(511)
3 – პირადი მოხმარების პროდუქტები და პარფიუმერული პროდუქტები, სახელდობრ, სუნამოები, პარფიუმერული წყალი, ტუალეტის
წყალი, სხეულის პარფიუმერული სპრეი (მისაშხეფებლები), სხეულისათვის მსუბუქი
არომატის მქონე სპრეი, სხეულისათვის
სპრეი, სხეულის სკრაბები, აბაზანის ქაფი,
შხაპის გელი, სხეულის დასაბანი საშუალებები, სხეულის საპონი, ცხიმები სხეულისათვის,
სხეულის კრემები, სხეულის ლოსიონები,
სხეულის პუდრები, ხელის ლოსიონები და
ხელის კრემები; თმის მოვლის პროდუქტები,
თვალის ჩრდილები, თვალის ლაინერები, ტუში (საღებავი წამწამებისა და წარბებისათვის), ფრჩხილის ლაქები, სახის პუდრები,
ფერ-უმარილი, მაკიაჟის ფუძე და შემნიღბავი
საშუალებები; პომადები, ტუჩის ბალზამები,
ტუჩისთვის მოცულობის მიმნიჭებელი მბზინავი საცხები, მბზინავი საცხი ტუჩისთვის,
ტუჩისთვის მბზინავი საცხები („გლოსი“), პომადის ბაზა (პრაიმერები), ტუჩის კონტურის
გამომკვეთები, ტუჩის კრემები, მაკიაჟის მოსაცილებელი საშუალებები, სახის კრემები, გამწმენდ-მადეზინფიცირებელი კრემები, გამწმენდ-მადენზიფიცირებელი გელები, სახის მატონიზირებლები; კოსმეტიკური მაკიაჟის ნაკრებები, რომელიც შეიცავს თვალის ჩრდილებს, ტუჩის საცხებს, ტუჩის მბზინავ საცხებს, ბრინჯაოს ფერის მიმნიჭებლებს, ტუჩის
ლაინერებს, ტუშს (საღებავი წამწამებისა და
წარბებისათვის), ფერ-უმარილს და ფრჩხილის ლაქებს.
9 – სათვალეები და აქსესუარები, სახელდობრ, მზის სათვალეები, სათვალის ბუდეები,
სათვალის ჩარჩოები; კონტეინერები და ბუდეები კონტაქტური ლინზებისთვის; დამცავი
საფარები და ბუდეები ფიჭური ტელეფონებისთვის, ლეპტოპებისთვის, პლანშეტებისთვის და პორტატული მედია–ფლეიერებისთვის; ფიჭური ტელეფონების და პლანშეტების გადამტანი ჩანთები; ყურთსასმენები; საყურისები; მაგნიტურად კოდირებული სასაჩუქრე ბარათები.
18 – ხელჩანთები, უნივერსალური გადასატანი
ჩანთები, დიდი სამეურნეო დანიშნულების ჩანთები, სამგზავრო ჩანთები, მხარზე გადასაკიდებელი ჩანთები, ქისები, „კლაჩები“, მხარზე
გადასაკიდებელი დიდი ჩანთები (ჩანთა მესენჯერები), საღამოს ხელჩანთები, მაჯით სატარებელი ჩანთები, დიდი სპორტული ჩანთები,
ქამარზე სატარებელი ჩანთები, ზურგჩანთები,
სპორტული ჩანთები, პატარა ჩემოდნები, მოკლე მოგზაურობისთვის საბარგო ჩანთები,

ტანსაცმლის ჩანთები მოგზაურობისთვის განკუთვნილი, პლაჟის ჩანთები, სავაჭრო ჩანთები, საშეები (ჩანთა-პარკები), საფულეები, გასაღების ბუდეები, საკრედიტო ბარათების
ბუდეები, კოსმეტიკისთვის განკუთვნილი ბუდეები და ჩანთები, რომელიც იყიდება ცარიელი, ქოლგები და ხურდისთვის საფულე-ქისები.
25 – საცვლები, სახელდობრ, ბიუსტჰალტერები, ბიუსტჰალტერები რკალების გარეშე, შარვლები (საცვლები), ლიფები და კოლგოტკები;
ქალის საცვლები; ღამის პერანგები, სახელდობრ, ძილისთვის განკუთვნილი მაისურ–პერანგები, პიჟამოები, ღამის გრძელი პერანგები
(ხალათები) და ღამის მაისურ-პერანგები; აქტიური ცხოვრების სტილისთვის სატარებელი
ტანსაცმელი, სახელდობრ, სპორტული ბიუსტჰალტერები, სავარჯიშო შარვლები, სავარჯიშო პერანგები, სავარჯიშო შორტები, კაპიშონიანი სავარჯიშო პერანგები, გამაშები (გეტრები) და იოგასათვის განკუთვნილი კალსონები (შარვლები); საცურაო ტანსაცმელი; ზედა ტანსაცმელი, სახელდობრ, ჟაკეტები, ქურთუკები, პალტოები, ბლაიზერები, ხელთათმანები და ყურის დამათბობლები; ტანსაცმელი,
სახელდობრ, შარფები, წინდები, მაისურები,
უმკლავებო ტოპები (ტენგ ტოპები), პერანგები,
ბლუზები, ტოპი კისერზე შესაკრავით, ჯინსები, ჯინსის შორტები, ნაქსოვი პერანგები,
ნაქსოვი ტოპები, შარვლები, შორტები, ქვედაბოლოები, სვიტრები, ტრიკოტაჟის (ჯერსის)
ნაწარმი, კაბები, ქამრები; მოსახერხებელი საშინაო ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი; თავსაბურავი.
35 – მომსახურება საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით, საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით მომსახურება ონ-ლაინ რეჟიმში და მომსახურება
საფოსტო შეკვეთით, ყველა ტანსაცმლის, ინტიმური ტანსაცმლის, ტყავის საქონლის, ჩანთების, მოდური აქსესუარების, საიუველირო
ნაწარმის, ფეხსაცმლის, კოსმეტიკური საშუალებების, პერსონალური მოვლის და პარფიუმერული პროდუქტის, სათვალეების, ბარგსაზიდი და საშინაო ნაწარმის სფეროში.
__________________________________________
(111) M 2017 28167 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(210) AM 90564
(220) 2017 01 23
(732) ვიქტორია’ს სეკრეტ სტორს ბრენდ
მენეჯმენტ, ინკ.
4 ლიმიტიდ პარკვეი, რეინოლდსბერგი
ოჰაიო 43068, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
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VICTORIA'S SECRET

(591) ვარდისფერი და თეთრი
(531) 02.09.01, 03.01.08, 25.07.06, 26.01.06,
29.01.12
(511)
16 – აფიშის დაფები ქაღალდის ან მუყაოსგან,
შეტყობინების ბარათები (საკანცელარიო საქონელი), ჩანთები [კონვერტები, პარკები] შეფუთვისათვის ქაღალდის ან პლასტმასისგან
დამზადებული, წიგნის სანიშნეები, კატალოგები, ბოთლის მუყაოს ან ქაღალდის შემოსახვევები, კალენდრები, დოკუმენტების დამჭერები (საკანცელარიო საქონელი); დოკუმენტების ფაილები (საკანცელარიო საქონელი), კონვერტები (საკანცელარიო საქონელი), ფოლდერები (საკანცელარიო საქონელი), ფლაიერები, ბროშურები, პასპორტის დამჭერები,
პრეს-პაპიე, ბეჭდები (შტამპები); ქაღალდის
სავაჭრო ჩანთები, სასაჩუქრე ბარათები, გადასახვევი ქაღალდები, სასაჩუქრე ბარათები,
მუყაოს ან ქაღალდის ყუთები.
35 – მომსახურება საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით, საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით მომსახურება ონ-ლაინ რეჟიმში და მომსახურება
საფოსტო შეკვეთით, ყველა ტანსაცმლის, ინტიმური ტანსაცმლის, ჩანთების, მოდური აქსესუარების, სათვალეების, საიუველირო ნაწარმის, ფეხსაცმლის, კოსმეტიკური საშუალებების, პერსონალური მოვლის პროდუქტების (სუნამოები, თმის მოვლის პროდუქტები,
კანის მოვლის პროდუქტი, სხეულის მოვლის
პროდუქტი, რომელიც შეიცავს კრემებსა და
ლოსიონებს, სხეულის დასაბან საშუალებებს
და სკრაბებს), ბარგსაზიდი და საშინაო ნაწარმის (ლოგინის საკუთნოები, ბალიშები,
პირსახოცები) სფეროში.
__________________________________________
(111) M 2017 28168 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(210) AM 90565
(220) 2017 01 23
(732) ვიქტორია’ს სეკრეტ სტორს ბრენდ
მენეჯმენტ, ინკ.
4 ლიმიტიდ პარკვეი, რეინოლდსბერგი
ოჰაიო 43068, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
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(511)
3 – პირადი მოხმარების პროდუქტები და პარფიუმერული პროდუქტები, სახელდობრ, სუნამოები, პარფიუმერული წყალი, ოდეკოლონი,
ტუალეტის წყალი, სხეულის პარფიუმერული
სპრეი (მისაშხეფებლები), სხეულისათვის
მსუბუქი არომატის მქონე სპრეი, სხეულისათვის სპრეი, სხეულის სკრაბები, სხეულის დასაბანი საშუალებები, სხეულის საპონი, ცხიმები სხეულისათვის, სხეულის კრემები, სხეულის ლოსიონები, სხეულისათვის ზეთები,
სხეულის პუდრები, აბაზანის ქაფი, შხაპის გელი, ხელის საპონი, ხელის კრემი და ხელის
ლოსიონი, კოსმეტიკური საშუალებები და
თმის მოვლის პროდუქტები, მაკიაჟის პრეპარატები; სახისათვის მაკიაჟის ბაზა (პრაიმერები), დამქრქალებლები და ციმციმის საშუალებები, პომადები, ტუჩისთვის მბზინავი საცხები („გლოსი“), ტუში (საღებავი წამწამებისა
და წარბებისათვის), თვალის ჩრდილი, თვალის ფანქრები და თხევადი ლაინერები,
ფრჩხილის ლაქები, კოსმეტიკური ნაკრებები;
თმის მოვლის საშუალებები; რუჯის მისაღები
პრეპარატები; ავტორუჯი და რუჯის მოსავლელი საშუალებები.
__________________________________________
(111) M 2017 28169 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(210) AM 90558
(220) 2017 01 20
(732) ვიქტორია’ს სეკრეტ სტორს ბრენდ
მენეჯმენტ, ინკ.
4 ლიმიტიდ პარკვეი, რეინოლდსბერგი
ოჰაიო 43068, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

VICTORIA'S SECRET
PINK

(511)
3 – პირადი მოხმარების პროდუქტები და პარფიუმერული პროდუქტები, სახელდობრ, სუნამოები, პარფიუმერული წყალი, ტუალეტის
წყალი, სხეულის პარფიუმერული სპრეი (მისაშხეფებლები), სხეულისათვის მსუბუქი
არომატის მქონე სპრეი, სხეულისათვის
სპრეი, სხეულის სკრაბები, აბაზანის ქაფი,
შხაპის გელი, სხეულის დასაბანი საშუალებები, სხეულის საპონი, ცხიმები სხეულისათვის, სხეულის კრემები, სხეულის ლოსიონები,
სხეულის პუდრები, ხელის ლოსიონები და ხელის კრემები; თმის მოვლის პროდუქტები,
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თვალის ჩრდილები, თვალის ლაინერები, ტუში (საღებავი წამწამებისა და წარბებისათვის), ფრჩხილის ლაქები, სახის პუდრები,
ფერ-უმარილი, მაკიაჟის ფუძე და შემნიღბავი
საშუალებები; პომადები, ტუჩის ბალზამები,
ტუჩისთვის მოცულობის მიმნიჭებელი მბზინავი საცხები, მბზინავი საცხი ტუჩისთვის,
ტუჩისთვის მბზინავი საცხები („გლოსი“), პომადის ბაზა (პრაიმერები), ტუჩის კონტურის
გამომკვეთები, ტუჩის კრემები, მაკიაჟის მოსაცილებელი საშუალებები, სახის კრემები, გამწმენდ-მადეზინფიცირებელი კრემები, გამწმენდ-მადენზიფიცირებელი გელები, სახის
მატონიზირებლები; კოსმეტიკური მაკიაჟის
ნაკრებები, რომელიც შეიცავს თვალის ჩრდილებს, ტუჩის საცხებს, ტუჩის მბზინავ საცხებს, ბრინჯაოს ფერის მიმნიჭებლებს, ტუჩის
ლაინერებს, ტუშს (საღებავი წამწამებისა და
წარბებისათვის), ფერ-უმარილს და ფრჩხილის ლაქებს.

(ხალათები) და ღამის მაისურ-პერანგები; აქტიური ცხოვრების სტილისთვის სატარებელი
ტანსაცმელი, სახელდობრ, სპორტული ბიუსტჰალტერები, სავარჯიშო შარვლები, სავარჯიშო პერანგები, სავარჯიშო შორტები, კაპიშონიანი სავარჯიშო პერანგები, გამაშები (გეტრები) და იოგასათვის განკუთვნილი კალსონები (შარვლები); საცურაო ტანსაცმელი; ზედა ტანსაცმელი, სახელდობრ, ჟაკეტები, ქურთუკები, პალტოები, ბლაიზერები, ხელთათმანები და ყურის დამათბობლები; ტანსაცმელი,
სახელდობრ, შარფები, წინდები, მაისურები,
უმკლავებო ტოპები (ტენგ ტოპები), პერანგები,
ბლუზები, ტოპი კისერზე შესაკრავით, ჯინსები, ჯინსის შორტები, ნაქსოვი პერანგები, ნაქსოვი ტოპები, შარვლები, შორტები, ქვედაბოლოები, სვიტრები, ტრიკოტაჟის (ჯერსის) ნაწარმი, კაბები, ქამრები; მოსახერხებელი საშინაო ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი; თავსაბურავი.

9 – სათვალეები და აქსესუარები, სახელდობრ, მზის სათვალეები, სათვალის ბუდეები,
სათვალის ჩარჩოები; კონტეინერები და ბუდეები კონტაქტური ლინზებისთვის; დამცავი
საფარები და ბუდეები ფიჭური ტელეფონებისთვის, ლეპტოპებისთვის, პლანშეტებისთვის და პორტატული მედია-ფლეიერებისთვის;
ფიჭური ტელეფონების და პლანშეტების გადამტანი ჩანთები; ყურთსასმენები; საყურისები; მაგნიტურად კოდირებული სასაჩუქრე
ბარათები.

35 – მომსახურება საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით, საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით მომსახურება ონ-ლაინ რეჟიმში და მომსახურება
საფოსტო შეკვეთით, ყველა ტანსაცმლის, ინტიმური ტანსაცმლის, ტყავის საქონლის, ჩანთების, მოდური აქსესუარების, საიუველირო
ნაწარმის, ფეხსაცმლის, კოსმეტიკური საშუალებების, პერსონალური მოვლის და პარფიუმერული პროდუქტის, სათვალეების, ბარგსაზიდი და საშინაო ნაწარმის სფეროში.
__________________________________________

18 – ხელჩანთები, უნივერსალური გადასატანი ჩანთები, დიდი სამეურნეო დანიშნულების
ჩანთები, სამგზავრო ჩანთები, მხარზე გადასაკიდებელი ჩანთები, ქისები, „კლაჩები“, მხარზე გადასაკიდებელი დიდი ჩანთები (ჩანთა
მესენჯერები), საღამოს ხელჩანთები, მაჯით
სატარებელი ჩანთები, დიდი სპორტული ჩანთები, ქამარზე სატარებელი ჩანთები, ზურგჩანთები, სპორტული ჩანთები, პატარა ჩემოდნები, მოკლე მოგზაურობისთვის საბარგო ჩანთები, ტანსაცმლის ჩანთები მოგზაურობისთვის განკუთვნილი, პლაჟის ჩანთები, სავაჭრო ჩანთები, საშეები (ჩანთა–პარკები), საფულეები, გასაღების ბუდეები, საკრედიტო ბარათების ბუდეები, კოსმეტიკისთვის განკუთვნილი ბუდეები და ჩანთები, რომელიც იყიდება
ცარიელი, ქოლგები და ხურდისთვის საფულე-ქისები.

(111) M 2017 28170 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(210) AM 90585
(220) 2017 01 24
(732) ვიქტორია’ს სეკრეტ სტორს ბრენდ
მენეჯმენტ, ინკ.
4 ლიმიტიდ პარკვეი, რეინოლდსბერგი
ოჰაიო 43068, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

25 – საცვლები, სახელდობრ, ბიუსტჰალტერები, ბიუსტჰალტერები რკალების გარეშე, შარვლები (საცვლები), ლიფები და კოლგოტკები;
ქალის საცვლები; ღამის პერანგები, სახელდობრ, ძილისთვის განკუთვნილი მაისურ-პერანგები, პიჟამოები, ღამის გრძელი პერანგები

(591) სხვადასხვა ტონის ვარდისფერი, თეთრი
(531) 26.04.09, 26.11.07, 27.05.24, 29.01.01
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(511)
16 – აფიშის დაფები ქაღალდის ან მუყაოსგან,
შეტყობინების ბარათები (საკანცელარიო საქონელი), ჩანთები [კონვერტები, პარკები] შეფუთვისათვის ქაღალდის ან პლასტმასისგან
დამზადებული, წიგნის სანიშნეები, კატალოგები, ბოთლის მუყაოს ან ქაღალდის შემოსახვევები, კალენდრები, დოკუმენტების დამჭერები (საკანცელარიო საქონელი); დოკუმენტების ფაილები (საკანცელარიო საქონელი), კონვერტები (საკანცელარიო საქონელი), ფოლდერები (საკანცელარიო საქონელი), ფლაიერები, ბროშურები, პასპორტის დამჭერები,
პრეს-პაპიე, ბეჭდები (შტამპები); ქაღალდის
სავაჭრო ჩანთები, სასაჩუქრე ბარათები, გადასახვევი ქაღალდები, მუყაოს ან ქაღალდის
ყუთები.
35 – მომსახურება საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით, საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით მომსახურება ონ-ლაინ რეჟიმში და მომსახურება
საფოსტო შეკვეთით, ყველა ტანსაცმლის, ქალის თეთრეულის და ინტიმური ტანსაცმლის,
ტყავის საქონლის, ჩანთების, საბარგო საშუალებების, მოდური აქსესუარების, სათვალეების, საიუველირო ნაწარმის, ფეხსაცმლის,
კოსმეტიკური საშუალებების და პერსონალური მოვლის პროდუქტების (სუნამოები, თმის
მოვლის პროდუქტები, კანის მოვლის პროდუქტი, სხეულის მოვლის პროდუქტი, რომელიც შეიცავს კრემებსა და ლოსიონებს, სხეულის დასაბან საშუალებებს და სკრაბებს),
მომსახურება სოციალური ქსელებით მარკეტინგსა და რეკლამირებაში; მომარაგებაში
მომსახურება მესამე პირთათვის [საქონლის
შესყიდვა მესამე პირთათვის, რომელიც მოიცავს საქონელს შემავალს კლასებში 3, 14, 18
და 25 ]; საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა,
რომელიც, აგრეთვე, მოიცავს საქონელს შემავალს კლასებში 3, 14, 18 და 25; საცალო და
საბითუმო ვაჭრობაში მომსახურება, რომელიც, აგრეთვე, მოიცავს ამ მომსახურებებს
საქონლისთვის შემავალს კლასებში 3, 14, 18
და 25; რეკლამირება, რომელიც, აგრეთვე,
მოიცავს რეკლამით მომსახურებას იმ საქონელთან მიმართებაში, რომელიც შედის კლასებში 3, 14, 18 და 25.
__________________________________________
(111) M 2017 28171 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(210) AM 90604
(220) 2017 01 26
(732) ვიქტორია’ს სეკრეტ სტორს ბრენდ
მენეჯმენტ, ინკ.
4 ლიმიტიდ პარკვეი, რეინოლდსბერგი
ოჰაიო 43068, აშშ
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(740) შალვა გვარამაძე
(540)

VICTORIA'S SECRET

(511)
9 – ყურთსასმენები, სათვალეები, მზის სათვალეები, სათვალის ბუდეები და აქსესუარები;
დამცავი საფარები და ბუდეები ფიჭური ტელეფონებისთვის, ლეპტოპებისთვის და პორტატული მედია-ფლეიერებისთვის; ვინილის
საფარები ფიჭური ტელეფონებისთვის, MP3
ფლეირებისთვის, ლეპტოპებისთვის, კომპიუტერებისთვის, გადასატანი სატელიტური რადიოებისთვის, პერსონალური ციფრული ასისტენტებისთვის (ჯიბის პერსონალური კომპიუტერები), დისტანციური მართვისთვის; გამჭვირვალე დამცავი საფარები, რომელიც სპეციალურად გამოიყენება ელექტრონული მოწყობილობებისთვის, სახელდობრ, ფიჭური ტელეფონებისთვის, ლეპტოპებისთვის და გადასატანი მედია-ფლეიერებისთვის, მობილური
ტელეფონებისთვის, რადიოსატელეფონო საფარებისთვის, უსადენო ტელეფონებისთვის,
მაგნიტურად კოდირებული სასაჩუქრე ბარათებისთვის.
14 – ძვირფასი ლითონები და მათი შენადნობები, მათგან დამზადებული ან დაფარული ნაკეთობები, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს; ძვირფასი ქვები; დროის აღმრიცხველი და ქრონომეტრული ინსტრუმენტები; საიუველირო ნაწარმი, სამაჯურები, ყელსაბამები, საყურეები, ბეჭდები.
16 – აფიშის დაფები ქაღალდის ან მუყაოსგან,
შეტყობინების ბარათები (საკანცელარიო საქონელი), ჩანთები [კონვერტები, პარკები] შეფუთვისათვის ქაღალდის ან პლასტმასისგან
დამზადებული, წიგნის სანიშნეები, კატალოგები, ბოთლის მუყაოს ან ქაღალდის შემოსახვევები, კალენდრები, დოკუმენტების დამჭერები (საკანცელარიო საქონელი); დოკუმენტების ფაილები (საკანცელარიო საქონელი), კონვერტები (საკანცელარიო საქონელი), ფოლდერები (საკანცელარიო საქონელი), ფლაიერები, ბროშურები, პასპორტის დამჭერები,
პრეს-პაპიე, ბეჭდები (შტამპები); ქაღალდის
სავაჭრო ჩანთები, სასაჩუქრე ბარათები, გადასახვევი ქაღალდები, მუყაოს ან ქაღალდის
ყუთები.
18 – დიდი სამეურნეო დანიშნულების ჩანთები,
ჩანთები, საბარგო საშუალებები და მათი საჭდეები, ჩემოდნები, ზურგჩანთები, მხარზე გადასაკიდებელი ჩანთები, პორტფელები, საფულეები, საფულე-ქისები დამზადებული არაძვირფასი ლითონისგან, ტყავის ჩანთები, ტყავის საფულეები, ტყავის ჩემოდნები; ზამშის,
ტყავის იმიტაციის ჩანთები; ტყავის გასაღების
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ბუდეები, ქოლგები, პლაჟის ქოლგები, ჩემოდნები, ჩანთები (ცარიელი) მაკიაჟისთვის; პასპორტის ბუდეები.
25 – სპორტული ბიუსტჰალტერები, შარვლები, ქვედაბოლოები, შორტები, მაისურები, ნაქსოვი პერანგები, ბლუზები, უმკლავებო
ტოპები (ტენგ ტოპები), ჯინსები, ჟაკეტები,
ქურთუკები, პალტოები, კაბები, კოსტიუმები,
ქვედაბოლოები, შორტები, სპორტული ტანსაცმელი, საქორწილო ტანსაცმელი, ყოველდღიური ტანსაცმელი, კაბა-ტანსაცმელი, საზეიმო ტანსაცმელი, ტანვარჯიშის ტანსაცმელი, სპორტული ტანსაცმელი, მზისგან დამცავი ტანსაცმელი, პლაჟის მოსასხამები, პლაჟის ტანსაცმელი, „სარონგი“, საცურაო
ტანსაცმელი, კორსეტები (სხეულისათვის
ფორმის მიმნიჭებლები), ბოდი – კოსტიუმები,
ბიუსტჰალტერები, ლიფები, თავისუფალი კოფთები (კამისოლები), კორსეტები (გრაციები),
ქამრები წინდებისთვის, კორსეტი – ქამრები,
ტრუსიკ-პანტალონები, კომბინაცია (ქვედა საცვლები), ქვედა პერანგები (საძილე პერანგები), ქვედა საცვლები, ჟილეტები, ბეისბოლის
კეპები, ქუდები, შუბლსაკრავები, სპორტული
თავსაბურავები, ჩალის ქუდები, მზის ქუდები,
კოსტიუმები (საკარნავალო და სამასკარადო),
საცურაო კეპები, სპორტული ფეხსაცმელები,
პლაჟის ფეხსაცმელები, ყოველდღიური ფეხსაცმელები, საღამოს ფეხსაცმელები, სავარჯიშო ფეხსაცმელები, საშინაო ფეხსაცმელები (ჩუსტები), წინდები, ხელთათმანები, თათმანები, ხალათები, ქალის კაბები, ტრიკოტაჟი, მაღალყელიანი წინდები („ნიჰაიზ“), კოლგოტკები, მაღალყელიანი წინდები („სტოკინგები“), ტრიკო (კოლგოტკები), საბანაო ხალათები, მანტიები, თეთრეული, მოხერხებული საშინაო ტანსაცმელი, პენუარები (ქალის ხალათები), ღამის პერანგები (პენუარები), ღამის პერანგები, პიჟამოები, ძილისთვის
ტანსაცმელი, პერანგ–პანტალონები ერთად
და კაშნეები, ღამის პერანგები, საშინაო ფეხსაცმელები (ჩუსტები), სპორტული შარვლები,
გეტრები (რეიტუზები) და კაბები.
35 – მომსახურება საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით, საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით მომსახურება ონ-ლაინ რეჟიმში და მომსახურება
საფოსტო შეკვეთით, ყველა ტანსაცმლის, ქალის თეთრეულის და ინტიმური ტანსაცმლის,
ტყავის საქონლის, ჩანთების, საბარგო საშუალებების, მოდური აქსესუარების, სათვალეების, საიუველირო ნაწარმის, ფეხსაცმლის,
კოსმეტიკური საშუალებების და პერსონალური მოვლის პროდუქტების (სუნამოები, თმის
მოვლის პროდუქტები, კანის მოვლის პროდუქტი, სხეულის მოვლის პროდუქტი, რომელიც შეიცავს კრემებსა და ლოსიონებს, სხე-

ულის დასაბან საშუალებებს და სკრაბებს),
მომსახურება სოციალური ქსელებით მარკეტინგსა და რეკლამირებაში; მომარაგებაში
მომსახურება მესამე პირთათვის [საქონლის
შესყიდვა მესამე პირთათვის, რომელიც მოიცავს საქონელს შემავალს კლასებში 3, 14, 18
და 25 ]; საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა,
რომელიც, აგრეთვე, მოიცავს საქონელს შემავალს კლასებში 3, 14, 18 და 25; საცალო და
საბითუმო ვაჭრობაში მომსახურება, რომელიც, აგრეთვე, მოიცავს ამ მომსახურებებს
საქონლისთვის შემავალს კლასებში 3, 14, 18
და 25; რეკლამირება, რომელიც, აგრეთვე, მოიცავს რეკლამით მომსახურებას იმ საქონელთან მიმართებაში, რომელიც შედის კლასებში
3, 14, 18 და 25.
41 – მომსახურება გართობის სფეროში, სახელდობრ, მომსახურება გართობის, პირდაპირი ეთერით მუსიკალური შოუების ორგანიზებასა და პრეზენტაციაში, მოდების დემონსტრირებაში და მულტიმედია გართობაში;
მომსახურება მუსიკალური ღონისძიებების
წარმოებაში, პირდაპირი ეთერით მოდების
ჩვენებაში, ცნობილი პიროვნებების პერფორმანსებში; მომსახურება ვიდეო წარმოებაში;
პოდიუმის მოდელების, მუსიკალური, თეატრალური, კომედიური და დრამის არტისტების
ჩვენება პირდაპირი ეთერით, ონ-ლაინ რეჟიმში
ინფორმაციით უზრუნველყოფა მოდის, პოდიუმის მოდელების, ცნობილი სახეების და
გართობის შესახებ ინფორმაციის სფეროში;
აუდიოვიზუალური მედია საშუალებების დისტრიბუცია, სახელდობრ, სატელევიზიო პროგრამები, გართობაში მომსახურება, სახელდობრ, მოდების ჩვენების და კონცერტების
პირდაპირი ეთერით ორგანიზაცია და პრეზენტაცია, მულტიმედია სატელევიზიო პროგრამების და რეკლამის წარმოება, ყველა მოდების ჩვენების, შოუების, მუსიკის, დრამისა
და თეატრის წარმოდგენა-ჩვენებით; სატელევიზიო და გასართობი პროგრამინგი ინტერნეტის საშუალებით, სახელდობრ, მოდების
ჩვენება, ინტერვიუები პოდიუმის მოდელებსა
და ცნობილ სახეებთან და მათი წარმოება და
დისტრიბუცია; საინფორმაციო მომსახურება
გართობის სფეროში ინტერნეტით; ვებ-საიტების უზრუნველყოფა, რომელიც შეიცავს
გართობას მოდების ჩვენებით, ტელეპროგრამებით, ახალი ამბებით ცნობილ ადამიანებზე
და გართობაზე, მუსიკალური, თეატრალური,
არტისტული და კულტურული გამოფენების
ორგანიზება გართობის მიზნით; ინფორმაციით უზრუნველყოფა ონ-ლაინ რეჟიმში, რომელიც ეხება ზემოთ აღნიშნულ მომსახურებას
გართობაში, ფან-კლუბების მომსახურებას.
__________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
(111) M 2017 28172 R
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(210) AM 90561
(220) 2017 01 23
(732) ვიქტორია’ს სეკრეტ სტორს ბრენდ
მენეჯმენტ, ინკ.
4 ლიმიტიდ პარკვეი, რეინოლდსბერგი
ოჰაიო 43068, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

LOVE PINK

(511)
3 – პირადი მოხმარების პროდუქტები და პარფიუმერული პროდუქტები, სახელდობრ, სუნამოები, პარფიუმერული წყალი, ტუალეტის
წყალი, სხეულის პარფიუმერული სპრეი (მისაშხეფებლები), სხეულისათვის მსუბუქი
არომატის მქონე სპრეი, სხეულისათვის
სპრეი, სხეულის სკრაბები, აბაზანის ქაფი,
შხაპის გელი, სხეულის დასაბანი საშუალებები, სხეულის საპონი, ცხიმები სხეულისათვის,
სხეულის კრემები, სხეულის ლოსიონები,
სხეულის პუდრები, ხელის ლოსიონები და ხელის კრემები; თმის მოვლის პროდუქტები,
თვალის ჩრდილები, თვალის ლაინერები, ტუში (საღებავი წამწამებისა და წარბებისათვის), ფრჩხილის ლაქები, სახის პუდრები,
ფერ-უმარილი, მაკიაჟის ფუძე და შემნიღბავი
საშუალებები; პომადები, ტუჩის ბალზამები,
ტუჩისთვის მოცულობის მიმნიჭებელი მბზინავი საცხები, მბზინავი საცხი ტუჩისთვის,
ტუჩისთვის მბზინავი საცხები („გლოსი“),
პომადის ბაზა (პრაიმერები), ტუჩის კონტურის
გამომკვეთები, ტუჩის კრემები, მაკიაჟის მოსაცილებელი საშუალებები, სახის კრემები, გამწმენდ-მადეზინფიცირებელი კრემები, გამწმენდ-მადენზიფიცირებელი გელები, სახის მატონიზირებლები; კოსმეტიკური მაკიაჟის ნაკრებები, რომელიც შეიცავს თვალის ჩრდილებს, ტუჩის საცხებს, ტუჩის მბზინავ საცხებს, ბრინჯაოს ფერის მიმნიჭებლებს, ტუჩის
ლაინერებს, ტუშს (საღებავი წამწამებისა და
წარბებისათვის), ფერ-უმარილს და ფრჩხილის ლაქებს.
9 – სათვალეები და აქსესუარები, სახელდობრ, მზის სათვალეები, სათვალის ბუდეები,
სათვალის ჩარჩოები; კონტეინერები და ბუდეები კონტაქტური ლინზებისთვის; დამცავი
საფარები და ბუდეები ფიჭური ტელეფონებისთვის, ლეპტოპებისთვის, პლანშეტებისთვის
და პორტატული მედია-ფლეიერებისთვის; ფიჭური ტელეფონების და პლანშეტების გადამტანი ჩანთები; ყურთსასმენები; საყურისები;
მაგნიტურად კოდირებული სასაჩუქრე ბარათები.
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18 – ხელჩანთები, უნივერსალური გადასატანი
ჩანთები, დიდი სამეურნეო დანიშნულების
ჩანთები, სამგზავრო ჩანთები, მხარზე გადასაკიდებელი ჩანთები, ქისები, „კლაჩები“, მხარზე გადასაკიდებელი დიდი ჩანთები (ჩანთა
მესენჯერები), საღამოს ხელჩანთები, მაჯით
სატარებელი ჩანთები, დიდი სპორტული ჩანთები, ქამარზე სატარებელი ჩანთები, ზურგჩანთები, სპორტული ჩანთები, პატარა ჩემოდნები, მოკლე მოგზაურობისთვის საბარგო ჩანთები, ტანსაცმლის ჩანთები მოგზაურობისთვის განკუთვნილი, პლაჟის ჩანთები, სავაჭრო ჩანთები, საშეები (ჩანთა–პარკები), საფულეები, გასაღების ბუდეები, საკრედიტო ბარათების ბუდეები, კოსმეტიკისთვის განკუთვნილი ბუდეები და ჩანთები, რომელიც იყიდება
ცარიელი, ქოლგები და ხურდისთვის საფულე-ქისები.
25 – საცვლები, სახელდობრ, ბიუსტჰალტერები, ბიუსტჰალტერები რკალების გარეშე, შარვლები (საცვლები), ლიფები და კოლგოტკები;
ქალის საცვლები; ღამის პერანგები, სახელდობრ, ძილისთვის განკუთვნილი მაისურ–პერანგები, პიჟამოები, ღამის გრძელი პერანგები
(ხალათები) და ღამის მაისურ-პერანგები; აქტიური ცხოვრების სტილისთვის სატარებელი
ტანსაცმელი, სახელდობრ, სპორტული ბიუსტჰალტერები, სავარჯიშო შარვლები, სავარჯიშო პერანგები, სავარჯიშო შორტები, კაპიშონიანი სავარჯიშო პერანგები, გამაშები (გეტრები) და იოგასათვის განკუთვნილი კალსონები (შარვლები); საცურაო ტანსაცმელი;
ზედა ტანსაცმელი, სახელდობრ, ჟაკეტები,
ქურთუკები, პალტოები, ბლაიზერები, ხელთათმანები და ყურის დამათბობლები; ტანსაცმელი, სახელდობრ, შარფები, წინდები, მაისურები, უმკლავებო ტოპები (ტენგ ტოპები), პერანგები, ბლუზები, ტოპი კისერზე შესაკრავით, ჯინსები, ჯინსის შორტები, ნაქსოვი
პერანგები, ნაქსოვი ტოპები, შარვლები, შორტები, ქვედაბოლოები, სვიტრები, ტრიკოტაჟის
(ჯერსის) ნაწარმი, კაბები, ქამრები; მოსახერხებელი საშინაო ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი;
თავსაბურავი.
35 – მომსახურება საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით, საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით მომსახურება ონ-ლაინ რეჟიმში და მომსახურება
საფოსტო შეკვეთით, ყველა ტანსაცმლის, ინტიმური ტანსაცმლის, ტყავის საქონლის, ჩანთების, მოდური აქსესუარების, საიუველირო
ნაწარმის, ფეხსაცმლის, კოსმეტიკური საშუალებების, პერსონალური მოვლის და პარფიუმერული პროდუქტის, სათვალეების, ბარგსაზიდი და საშინაო ნაწარმის სფეროში.
__________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
(111) M 2017 28173 R
(151) 2017 02 15
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(210) AM 90605
(220) 2017 01 26
(732) ვიქტორია’ს სეკრეტ სტორს ბრენდ
მენეჯმენტ, ინკ.
4 ლიმიტიდ პარკვეი, რეინოლდსბერგი
ოჰაიო 43068, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.22
(511)
9 – ყურთსასმენები, სათვალეები, მზის სათვალეები, სათვალის ბუდეები და აქსესუარები;
დამცავი საფარები და ბუდეები ფიჭური ტელეფონებისთვის, ლეპტოპებისთვის და პორტატული მედია-ფლეიერებისთვის; ვინილის
საფარები ფიჭური ტელეფონებისთვის, MP3
ფლეირებისთვის, ლეპტოპებისთვის, კომპიუტერებისთვის, გადასატანი სატელიტური რადიოებისთვის, პერსონალური ციფრული ასისტენტებისთვის (ჯიბის პერსონალური კომპიუტერები), დისტანციური მართვისთვის; გამჭვირვალე დამცავი საფარები, რომელიც სპეციალურად გამოიყენება ელექტრონული მოწყობილობებისთვის, სახელდობრ, ფიჭური ტელეფონებისთვის, ლეპტოპებისთვის და გადასატანი მედია-ფლეიერებისთვის, მობილური
ტელეფონებისთვის, რადიოსატელეფონო საფარებისთვის, უსადენო ტელეფონებისთვის,
მაგნიტურად კოდირებული სასაჩუქრე ბარათებისთვის.
25 – სპორტული ბიუსტჰალტერები, შარვლები, ქვედაბოლოები, შორტები, მაისურები, ნაქსოვი პერანგები, ბლუზები, უმკლავებო ტოპები (ტენგ ტოპები), ჯინსები, ჟაკეტები, ქურთუკები, პალტოები, კაბები, კოსტიუმები, ქვედაბოლოები, შორტები, სპორტული ტანსაცმელი, საქორწილო ტანსაცმელი, ყოველდღიური ტანსაცმელი, კაბა-ტანსაცმელი, საზეიმო
ტანსაცმელი, ტანვარჯიშის ტანსაცმელი,
სპორტული ტანსაცმელი, მზისგან დამცავი
ტანსაცმელი, პლაჟის მოსასხამები, პლაჟის
ტანსაცმელი, „სარონგი“, საცურაო ტანსაცმელი, კორსეტები (სხეულისათვის ფორმის მიმ-

ნიჭებლები), ბოდი – კოსტიუმები, ბიუსტჰალტერები, ლიფები, თავისუფალი კოფთები (კამისოლები), კორსეტები (გრაციები), ქამრები
წინდებისთვის, კორსეტი – ქამრები, ტრუსიკ–
პანტალონები, კომბინაცია (ქვედა საცვლები),
ქვედა პერანგები (საძილე პერანგები), ქვედა
საცვლები, ჟილეტები, ბეისბოლის კეპები, ქუდები, შუბლსაკრავები, სპორტული თავსაბურავები, ჩალის ქუდები, მზის ქუდები, კოსტიუმები (საკარნავალო და სამასკარადო), საცურაო კეპები, სპორტული ფეხსაცმელები,
პლაჟის ფეხსაცმელები, ყოველდღიური ფეხსაცმელები, საღამოს ფეხსაცმელები, სავარჯიშო ფეხსაცმელები, საშინაო ფეხსაცმელები (ჩუსტები), წინდები, ხელთათმანები, თათმანები, ხალათები, ქალის კაბები, ტრიკოტაჟი,
მაღალყელიანი წინდები („ნიჰაიზ“), კოლგოტკები, მაღალყელიანი წინდები („სტოკინგები“), ტრიკო (კოლგოტკები), საბანაო ხალათები, მანტიები, თეთრეული, მოხერხებული
საშინაო ტანსაცმელი, პენუარები (ქალის ხალათები), ღამის პერანგები (პენუარები), ღამის პერანგები, პიჟამოები, ძილისთვის ტანსაცმელი, პერანგ-პანტალონები ერთად და კაშნეები, ღამის პერანგები, საშინაო ფეხსაცმელები (ჩუსტები), სპორტული შარვლები, გეტრები (რეიტუზები) და კაბები.
35 – მომსახურება საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით, საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით მომსახურება ონ-ლაინ რეჟიმში და მომსახურება
საფოსტო შეკვეთით, ყველა ტანსაცმლის, ქალის თეთრეულის და ინტიმური ტანსაცმლის,
ტყავის საქონლის, ჩანთების, საბარგო საშუალებების, მოდური აქსესუარების, სათვალეების, საიუველირო ნაწარმის, ფეხსაცმლის,
კოსმეტიკური საშუალებების და პერსონალური მოვლის პროდუქტების (სუნამოები, თმის
მოვლის პროდუქტები, კანის მოვლის პროდუქტი, სხეულის მოვლის პროდუქტი, რომელიც შეიცავს კრემებსა და ლოსიონებს, სხეულის დასაბან საშუალებებს და სკრაბებს);
მომსახურება სოციალური ქსელებით მარკეტინგსა და რეკლამირებაში; მომარაგებაში
მომსახურება მესამე პირთათვის [საქონლის
შესყიდვა მესამე პირთათვის, რომელიც მოიცავს საქონელს შემავალს კლასებში 3, 14, 18
და 25 ]; საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა,
რომელიც, აგრეთვე, მოიცავს საქონელს შემავალს კლასებში 3, 14, 18 და 25; საცალო და
საბითუმო ვაჭრობაში მომსახურება, რომელიც, აგრეთვე, მოიცავს ამ მომსახურებებს
საქონლისთვის შემავალს კლასებში 3, 14, 18
და 25; რეკლამირება, რომელიც, აგრეთვე, მოიცავს რეკლამით მომსახურებას იმ საქონელთან მიმართებაში, რომელიც შედის კლასებში
3, 14, 18 და 25.
__________________________________________
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(111) M 2017 28194 R
(151) 2017 02 16
(181) 2027 02 16
(210) AM 90589
(220) 2017 01 25
(732) შპს `ვაზისუბნის მამული~
კ. მარჯანიშვილის ქ. 7, 0102, თბილისი,
საქართველო
(740) მალხაზ ჩუგოშვილი
(540)

(511)
36 – საინვესტიციო საქმიანობა; უძრავი ქონების მართვა.
__________________________________________

Georgian Sun

(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(111) M 2017 28195 R
(151) 2017 02 16
(181) 2027 02 16
(210) AM 90512
(220) 2017 01 20
(732) ჩერნოვეცკი ინვესტმენტ ჯორჯია
კავსაძის ქ. 3, ბლოკი "B", სართ. 1,
კომერციული ფართი 4, 0179, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) ლურჯი, ნაცრისფერი, თეთრი, ცისფერი
(531) 26.04.02, 26.04.19, 27.05.10, 27.05.11,
29.01.13
(511)
36 – საინვესტიციო საქმიანობა; უძრავი ქონების მართვა.
__________________________________________
(111) M 2017 28196 R
(151) 2017 02 16
(181) 2027 02 16
(210) AM 90517
(220) 2017 01 20
(732) ჩერნოვეცკი ინვესტმენტ ჯორჯია
კავსაძის ქ.3, ბლოკი "B", 1 სართ.,
კომერციული ფართი 4, 0179, თბილისი,
საქართველო
(540)

ჩერნოვეცკი ინვესტმენტ ჯორჯია სი აი ჯი
ЧЕРНОВЕЦКИЙ ИНВЕСТМЕНТ
ДЖОРДЖИЯ - СИ АЙ ДЖИ
CHERNOVETSKYI INVESTMENT
GEORGIA - CIG
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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 2017 81800 A
(800) 604678
(891) 2015 01 20
(731) KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V.
Oosterdoksstraat 80, NL-1011 DK
Amsterdam, Netherlands
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Automatic apparatus for dispensing hot and cold
beverages; automatic coffee and tea dispensing machines.

11 – Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
__________________________________________
(260) AM 2017 84357 A*
(800) 1268644
(891) 2015 05 05
(731) AMTEL PROPERTIES DEVELOPMENT
LIMITED
Floor 4, Willow House, Cricket Square,
P.O. Box 2804, KY1-1112 Grand Cayman
(Cayman Islands), Cayman Islands
(540)

11 – Apparatus for preparing and dispensing hot and
cold beverages; tea and coffee making machines and
apparatus.
30 – Coffee, including coffee packed in filters, coffee extracts, instant coffee, coffee substitutes; blends
of coffee and coffee substitutes; mixes of coffee,
powdered milk and coffee substitutes; coffee containing cereals, fruits and spices, as coffee substitutes;
tea, tea extracts, tea substitutes; cocoa, chocolate and
chocolate extract in powdered, granular or liquid
form; sugar, biscuits.
__________________________________________
(260) AM 2017 82961 A
(800) 1254404
(891) 2014 12 30
(731) SER DAYANIKLI TUKETIM MALLARI IC
VE DIS TICARET SANAYI ANONIM
SIRKETI
Evren Mah. Bahar Caddesi Polat Is Merkezi A
Blok K:4 No:9 Günesli Bagcilar ISTANBUL,
Turkey
(540)

(591) Blue
(511)
7 – Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements other than hand-operated;
incubators for eggs; automatic vending machines.

(591) Red, black
(511)
35 – Accounting services; advertising; advertising
services; advertising of the goods or services of other vendors, enabling customers to conveniently view and compare the goods or services of those vendors; advertising by means of balloon displays, television, radio, over the internet, on trains; arranging,
conducting or organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes; administration of
business affairs; business management; business management assistance; business planning and management of buildings (which may consist of retail, residential and/ or commercial buildings); business
management of real estate (for others); business management services; business project management;
business project management services for construction projects; business management and administration of real estate, residential, industrial and commercial properties, offices, business centres, departmental stores, shopping centres, shopping malls, retail and wholesale outlets, temporary accommodation, hotels, motels, resorts, service apartments, buildings, houses, condominiums, apartments, flats, warehouses, factories, sports centres (fitness centre or
stadium), gambling halls, casinos, concert halls, educational conference centres, exhibition halls and centres, hostels, mixed-use properties, educational centres, schools and kindergardens; business manage-
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ment and administration assistance in the field of
commercial properties, offices, business centres, departmental stores, shopping centres, retail and wholesale outlets, temporary accommodation and buildings; business management in the field of commercial property; business administration; business planning and management of buildings (which may consist of hotels); business research; compilation of mailing lists; demonstration of goods for promotional
or advertising purposes; direct mail advertising; demonstration of goods; dissemination of advertising
matter; distribution of samples and souvenirs; marketing; marketing and promotional services; market
analysis and research; organization of business competitions; planning, preparation and production of
advertising materials and medias; public relations;
publicity services; rental of advertising space; rental
of billboards; retail services; sales promotion for others; shop window dressing; the bringing together
for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods at departmental stores, shopping centres, shopping malls,
retail and wholesale outlets, hotel, food and beverage outlet, at a general merchandise catalogue by
mail order or by means of telecommunications, or at
a general merchandise web site in the global communications network; advisory, consultancy and information services relating to the aforesaid.
36 – Actuarial services; real estate management consultation; consultancy relating to rental of real estate;
arranging finance for construction projects; brokerage of real estate; capital investments; financial management; fund investments; electronic funds transfer; investment and disinvestment in property developments; leasing of real estate; lease-purchase of
buildings; management, valuation and co-ordination
relating to real estate; project management and coordination relating to real estate; real estate agencies;
real estate agency services; real estate appraisal; financial evaluation of real estate; real estate brokers;
real estate brokerage; real estate financing; real estate investment; letting and leasing of real estate (including residential estates, long-term service apartments, buildings, houses, condominiums, apartments, flats, warehouses, factories and developments); real estate management; rent collection; rental of long-term and short-term service apartments
(not being temporary accommodation); rental of offices [real estate]; renting of apartments; renting of
flats; information, advisory and consultancy services
relating to the aforesaid.
37 – Advisory services relating to development of
property; building construction; building construction supervision; building insulating; building of fair
stalls and shops; cleaning of buildings [exterior surface]; cleaning of buildings [interior]; construction;
construction, maintenance, restoration, demolition
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and cleaning of buildings and other constructions
and infrastructures; construction consultation; construction information; building sealing; demolition
of buildings; factory construction; harbour construction; installation, maintenance and repair of building
equipment; repair and maintenance of buildings and
other constructions and infrastructures; pipeline
construction and maintenance; rental of bulldozers;
rental of cranes [construction equipment]; rental of
construction equipment; rental of excavators; repair
information; supervision and management of construction and infrastructure projects; underwater construction; warehouse construction and repair; consultancy and advisory services relating to the aforesaid.
39 – Car transport; car rental; car parking; rental of
freezers; freight [shipping of goods]; freight forwarding; freight brokerage [forwarding (Am.)]; freight
brokerage; freighting; garage rental; marine transport; removal services; storage of goods; storage;
warehousing; storage information; rental of storage
containers; transport brokerage; transport reservation; transport; transportation information; transportation logistics.
41 – Cinema presentations; movie theatre presentations; club services [entertainment or education];
arranging and conducting of colloquiums; arranging
and conducting of concerts; arranging and conducting of conferences; arranging and conducting of
congresses; entertainer services; entertainment; amusements; entertainment information; conducting fitness classes; gambling; game services provided online from a computer network; providing golf facilities; health club services [health and fitness training]; holiday camp services [entertainment]; musichalls; night clubs; organization of competitions [education or entertainment]; organization of exhibitions
for cultural or educational purposes; organization of
fashion shows for entertainment purposes; organization of sports competitions; organization of shows
[impresario services]; organization of balls; party
planning [entertainment]; personal trainer services
[fitness training]; providing recreation facilities; recreation information; arranging and conducting of seminars; providing sports facilities; rental of sports
equipment, except vehicles; rental of sports grounds;
rental of stadium facilities; arranging and conducting
of symposiums; rental of tennis courts.
__________________________________________
(260) AM 2017 85552 A
(800) 1280657
(891) 2015 09 03
(731) VENUS LABORATORIES, INC.
111 South Rohlwing Rd., Addison IL 0101,
USA
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(540)

teractants for janitorial, industrial and residential
use; deodorizing and bacteriocidal composition for
use on fabrics, hard surfaces, and clothing; herbicides for domestic use; disinfectant deodorant for tank
or tankless type water closets, toilet bowls, urinals,
bidets, and sanitary facilities sold in the form of a
disposable dispenser; disinfectants and deodorants
contained in dispensers for urinals; disinfectant toilet
bowl cleanser; disinfectant multi-purpose bathroom
cleaners.
16 – Paper towels; bathroom tissue.
__________________________________________

(591) Black,white
(526) The trademark is protected as a whole.
"PRODUCTS" shall not be subject to independent
legal protection.
(511)
1 – Chemical preparations for melting snow and ice;
chemical sprays used in the aid of housebreaking
dogs; chemical composition in powder form for
solidification of fluids and for absorbing spills, namely, for absorption of pet feces, urine.
3 – Laundry detergent; laundry detergent with fabric
softener; laundry bleach, dishwashing detergent; allpurpose cleaner; all surface cleaner; hard surface cleaner; liquid stain and odor removers; fruit and
vegetable wash; laundry starch; rinse aid for dishwashers; combination liquid hand dishwashing detergent and automatic dishwashing detergent; hand
dish soap; disposable wipes impregnated with cleansing chemicals or compounds for household use;
scented fabric refresher spray; window cleaning preparations; furniture polish; body lotion; skin cleansers; liquid hand soap; non-disinfectant toilet bowl
cleanser and hard surface cleaning preparations; cleaning and janitorial maintenance products, namely,
all-purpose cleaners and drain openers, bacterial and
enzymatic cleaners for septic tanks, toilet holding
tanks, drain lines and grease traps; drain openers;
toilet bowl cleaners; non-disinfectant multi-purpose
bathroom cleaners; hard surface cleaners; stainless
steel cleaners; silver polish; tile cleaners; glass cleaners; chrome cleaners and septic and toilet holding
tank cleaners; carpet shampoo; air freshener, namely, air fragrancing preparations; paint remover; upholstery cleaner; spray cleaner for use on whiteboards; pet shampoo and conditioner; pet stain and
odor removers; non-medicated grooming preparations for pets, namely, shampoo and dander remover; disposable cleansing wipes impregnated with
cleansing chemicals or compounds for household
pets; body deodorizer for pets; non-disinfectant cage
cleaner for pets; laundry detergent for pets; dry shampoo for pets; litter tray cleaners incorporating a
deodorizer.
5 – Air freshener, namely, air deodorizers; all-purpose disinfectants; antiseptic soaps for use on surfaces;
antiseptic lotions for personal use and odor-coun-

(260) AM 2017 85909 A
(800) 1284838
(891) 2015 09 17
(731) ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE
LIMITED
301, Avalon Apartments, Manglapuri,
Mehrauli, Gurgaon Road, New Delhi 110030,
India
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Medicinal and pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2017 85972 A
(800) 315647
(891) 2015 12 09
(731) VRUMONA B.V.
Vrumonaweg 2, NL-3981 HT BUNNIK,
Netherlands
(540)

ROYAL CLUB
(511)
32 – Carbonated beverages, fruit juices and syrups
and other non-alcoholic beverages.
__________________________________________
(260) AM 2017 86056 A
(800) 1286391
(891) 2015 12 21
(731) D'USSE, LLC
2701 LeJeune Road, Coral Gables FL 33134,
USA
(540)

D'USSÉ
(511)
33 – Wine spirit with the geographical indication of
Cognac.
__________________________________________
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(260) AM 2017 86058 A
(800) 804217
(891) 2015 12 01
(731) D&B AUDIOTECHNIK GMBH
Eugen-Adolff-Strasse 134, 71522
Backnang, Germany
(540)

d&b audiotechnik
(511)
9 – Electrical apparatus and equipment for the transmission and reproduction of sound, in particular
loudspeakers, power amplifiers and other audiotechnical equipment.
__________________________________________
(260) AM 2017 86067 A
(800) 1199848
(891) 2015 07 24
(731) PORTWEST LIMITED
IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo
F28 FY88, Ireland
(540)

PORTWEST
(511)
9 – Protective clothing, headwear and footwear; ready-made articles of clothing for protection against
accidents or injury; safety eyewear; safety helmets.
10 – Articles of outer clothing for medical, surgical
and veterinary use; footwear and headwear for medical, surgical and veterinary use; disposable clothing, footwear and headwear for medical, surgical
and veterinary use.
25 – Articles of outer clothing; articles of clothing
for leisure wear; articles of clothing for outdoor activities; articles of clothing having water-resistant
properties; articles of protective clothing for use in
inclement weather conditions; breathable clothing;
workwear; uniforms; footwear; headwear; high visibility clothing, headwear and footwear; disposable
articles of clothing.
__________________________________________
(260) AM 2017 86179 A
(800) 1286840
(891) 2015 08 20
(731) ADP GAUSELMANN GMBH
Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,
Germany
(540)

Golden Mechanics
(511)
28 – Games; toys; gymnastic and sporting articles
not included in other classes; decorations for christmas trees; gaming apparatus (including coin-operated apparatus); coin-operated arcade games (machines); games for amusement arcades (included in
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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, gaming machines, games machines, and 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; apparatus for
electronic games 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
pulling machines (gaming machines); gaming tables,
in particular for table football, billiards, sliding games; quoits (playthings) and darts; apparatus for
games, namely, electric, electronic or electromechanical apparatus for bingo games, lotteries or video
lottery games and for betting offices, networked or
unnetworked; LCD games consoles; automatic gaming machines; apparatus and devices for accepting
and storing money, being fittings for the aforesaid
automatic machines, included in this class.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; rental of automatic
slot machines and entertainment machines for casinos; arranging and conducting games; gambling;
operating of lotteries; online game services provided
via a computer network, including online and being
applications for smartphones; online game services
provided via a computer network; provision of entertainment and/or educational content for apps for
mobile devices and computers; conducting quizzes
by means of smartphone applications; providing
casino facilities (gambling), betting offices; operating gaming establishments, arcades and/or online
internet casinos and betting platforms; gambling services via the internet.
__________________________________________
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(260) AM 2017 86180 A
(800) 1286847
(891) 2015 09 10
(731) VULM s.r.o.
Tuhovská 18, SK-831 06 Bratislava
(540)

(591) black and white
(511)
3 – Cosmetics; cosmetic creams; creams for leather;
oils for cosmetic use; cosmetic products for skin care; cosmetic preparations for baths.
5 – Hemorrhoid products; pharmaceutical preparations; pomades for medical use; ointments for pharmaceutical use; chemico-pharmaceutical products;
pharmaceutical products for skin care; chemical
preparations for pharmaceutical use; biological preparations for medical use; chemical preparations for
medical use; medicines for human medicine; medicines for veterinary use; nutritional supplements; medicinal tea; sanitary towels; bath salts for medical
use; medicinal drinks; bath preparations for medical
use.
__________________________________________
(260) AM 2017 86185 A
(800) 1286870
(891) 2015 08 13
(731) INDIVIDUAL ENTREPRENEUR
KAMALIEVA SALTANAT
KOKENAIKYZY
ul. Klochkova, d. 154, kv. 6, 050057 gorod
Almaty, Kazakstan
(540)

(591) black and white
(511)
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus; DVD players; answering machines; antennas; sound recording apparatus; sound transmitting apparatus; telephone apparatus; scales; camcorders; video cassettes; hands free
kits for phones; dictating machines; sound recording

discs; disk drives for computers; computer keyboards; electronic agendas; mouse pads; compact discs
[audio-video]; compact discs [read-only memory];
computers; laptop computers; notebook computers;
mouse [computer peripheral]; portable media players; microphones; modems; monitors [computer
hardware]; headphones; sound recording carriers;
magnetic data media; optical data media; objectives
[lenses] [optics]; electronic pocket translators; compact disc players; cassette players; audio- and video
receivers; printers for use with computers; computer
programmes [programs], recorded; computer game
software; record players; processors [central processing units]; vehicle radios; scanners [data processing equipment]; personal stereos; stands for photographic apparatus; television apparatus; cordless telephones; telephone receivers; amplifiers; video recorders; sound reproduction apparatus; tape recorders;
battery chargers; photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; USB flash drives; cameras [photography]; cases especially made for photographic
apparatus and instruments.
11 – Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; ionization apparatus for the treatment of air or water; fruit roasters;
refrigerating apparatus and machines; drying apparatus and installations; freezers; drying apparatus; bidets; boilers, other than parts of machines; spa baths
[vessels]; waffle irons, electric; fans [air-conditioning]; electric fans for personal use; water heaters;
air reheaters; extractor hoods for kitchens; grills
[cooking appliances]; refrigerating chambers; pressure cooking saucepans, electric; air conditioning
apparatus; coffee machines, electric; electric lamps;
bread baking machines; stoves; blankets, electric,
not for medical purposes; fabric steamers; bakers'
ovens; kitchen ranges [ovens]; microwave ovens
[cooking apparatus]; steam boilers, other than parts
of machines; cookers; water filtering apparatus; cooking rings; steam facial apparatus [saunas]; plate
warmers; electric appliances for making yogurt; rotisseries; radiators, electric; lamps; toilet seats; pressure cookers [autoclaves], electric; laundry dryers,
electric; hair dryers; bread toasters; air conditioning
installations; water purification installations; filters
for coffee, electric; filters for drinking water; lanterns for lighting; deep fryers, electric; bread making
machines; refrigerators; kettles, electric.
16 – Paper; cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographic prints; stationery; pastes and other adhesives for stationery or
household purposes; painters' articles; paint brushes;
typewriters and office requisites, except furniture;
teaching materials and guides [except apparatus];
plastic materials for packaging [not included in other
classes]; printing fonts; printing blocks; posters;
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pamphlets; booklets; paper sheets [stationery]; wrapping paper; carbon paper; newspapers; magazines
[periodicals]; periodicals; printed publications; catalogues; envelopes [stationery]; seals [stamps].

ectric; cups; garlic presses [kitchen utensils]; ironing
board covers, shaped; tea infusers; mops; mop wringers; corkscrews; dishwashing brushes; toothbrushes; toothbrushes, electric.

21 – Household or kitchen utensils and containers;
combs and sponges; brushes (except paint brushes);
brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes; dishes; saucers; mugs; vases; fruit cups; baby baths,
portable; waffle irons, non-electric; coolers [ice
pails]; whisks, non electric, for household purposes;
funnels; cruets; large-toothed combs for the hair;
sponges for household purposes; toothpick holders;
ironing boards; cutting boards for the kitchen; bread
boards; strainers; kitchen containers; heat-insulated
containers; heat-insulated containers for beverages;
thermally insulated containers for food; frying pans;
frying pans; closures for pot lids; toothpicks; ceramics for household purposes; kitchen grinders, nonelectric; stew-pans; bread baskets, domestic; lunch
boxes; cookie jars; cookie jars; tea caddies; coffee
percolators, non electric; coffeepots, non-electric;
coffee grinders, hand-operated; beer mugs; tankards;
butter-dish covers; dish covers; cheese-dish covers;
mixing spoons [kitchen utensils]; basting spoons
[cooking utensils]; scoops [tableware]; pie servers;
spatulas [kitchen utensils]; butter dishes; pepper
mills, hand-operated; mills for domestic purposes,
hand-operated; confectioners' decorating bags [pastry bags]; kitchen mixers, non-electric; bowls [basins]; saucepan scourers of metal; cooking pot sets;
cookie [biscuit] cutters; pastry cutters; chopsticks;
cocktail stirrers; pepper pots; gloves for household
purposes; heaters for feeding bottles, non-electric;
candelabra [candlesticks]; trivets [table utensils];
knife rests for the table; flat-iron stands; egg cups;
grill supports; grill supports; abrasive pads for kitchen purposes; pottery; pots; cooking pots; painted
glassware; porcelain ware; earthenware; crystal
[glassware]; trouser presses; cruet sets for oil and vinegar; spice sets; bottle openers; combs; electric
combs; salad bowls; sugar bowls; beaters, non-electric; services [dishes]; coffee services [tableware]; liqueur sets; tea services [tableware]; sieves [household utensils]; tea strainers; siphon bottles for carbonated water; rolling pins, domestic; fruit presses,
non-electric, for household purposes; drinking
straws; salt cellars; drinking vessels; vessels of metal
for making ices and iced drinks; refrigerating bottles; glasses [receptacles]; drinking glasses; soup
bowls; drying racks for laundry; table plates; graters
for kitchen use; insulating flasks; kitchen utensils;
cooking utensils, non-electric; strainers for household purposes; coffee filters, non-electric; molds
[kitchen utensils]; cake molds [moulds]; ice cube
molds [moulds]; cookery molds [moulds]; deep fryers, non-electric; bread bins; teapots; kettles, non-el-

35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; presentation of
goods on communication media, for retail purposes;
sales promotions at point of purchase or sale, for
others; demonstration of goods; organization of trade
fairs for commercial or advertising purposes; shop
window dressing; marketing; distribution of samples; dissemination of advertising matter; television
advertising; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; administrative processing of purchase orders; retail or
wholesale services for stationery; retail services provided through the Internet.
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42 – Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; design and development of
computer hardware and software; creating and maintaining web sites for others; computer software design; providing search engines for the Internet; hosting computer sites [web sites]; hosting servers; maintenance of computer software; computer software
consultancy; information technology [IT] consultancy; computer system analysis.
__________________________________________
(260) AM 2017 86220 A
(800) 1287122
(891) 2015 10 22
(731) ZİYLAN MAĞAZACILIK VE
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
Merkez Mahallesi Taşocaği, Caddesi
No.24 K.3, Mahmutbey, İstanbul,
Turkey
(540)

(591) Blue
(511)
25 – Inner and outer clothing made from all kinds of
material, except clothing for protective purposes, namely, socks, scarfs, mufflers, shawls, bandanas, belts
as clothing accessories, headgear, namely, hats,
caps, bonnets; footwear, namely, shoes, slippers,
sandals.
__________________________________________
(260) AM 2017 86224 A
(800) 1287132
(891) 2015 10 16
(731) LKW WALTER Internationale
Transportorganisation AG
IZ Nö-Süd, Strasse 14, A-2355
Wiener Neudorf, Austria
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(540)

cereals; bread, pastry and confectionery; edible ices;
sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt;
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
__________________________________________

(591) white, Blue, zed
(511)
39 – Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement.
__________________________________________
(260) AM 2017 86225 A
(800) 1287139
(891) 2015 12 10
(731) NANFANG PUMP INDUSTRY CO., LTD.
Renhe Town, Yuhang District, Hangzhou
Zhejiang 311107, China
(540)

(591) Black,white
(511)
7 – Mine drainage pump; pumps; hydraulic pressure
pump; pumps [parts of machines, engines or motors]; pumps for heating installations; valves; centrifugal pumps; taking out petroleum pump; automobile motor oil pump; lubricating pumps; drainage
machines; automobile oil pu.
__________________________________________
(260) AM 2017 86253 A
(800) 1288087
(891) 2015 07 01
(731) SC SAM MILLS SRL
Str. Mioritei nr. 151, Botiz 447065 Jud. Satu
Mare, Romania
(540)

(591) Blue, yellow, green, white, black and cream
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk
products; edible oils and fats.
30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice;
tapioca and sago; flour and preparations made from

(260) AM 2017 86300 A
(800) 1288646
(891) 2015 10 15
(731) INDIVIDUAL ENTREPRENEUR
KAMALIEVA SALTANAT
KOKENAIKYZY
ul. Klochkova, d. 154, kv. 6, 050057 gorod
Almaty, Kazakstan
(540)

(591) Black,white
(511)
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; trading apparatus (terms considered
too vague by the International Bureau – Rule
13(2)(b) of the Common Regulations) and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment,
computers; computer software; fire-extinguishing
apparatus; electrical appliances and hardware (terms
considered too vague by the International Bureau –
Rule 13(2)(b) of the Common Regulations), device
and parts for them (terms considered too vague by
the International Bureau – Rule 13(2)(b) of the Common Regulations), including juke boxes for computers, compact discs; compact discs [audio-video];
floppy disks; disks, magnetic; notebook computers;
computer keyboards; mouse pads; modems; printers;
processors [central processing units]; tape recorders;
memory devices for computers; readers [data processing equipment]; cameras; television apparatus; radios.
11 – Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; waffle irons, electric; fans [air-conditioning]; electric fans for personal use; water heaters; air reheaters; extractor
hoods for kitchens; refrigerating chambers; electric
saucepans; pressure cooking saucepans, electric; air
conditioning apparatus; stoves; heating plates; cookers; electric cooking pots; cooling appliances and
installations; cooking apparatus; lighting apparatus
and installations; sanitary apparatus and installations; cooking rings; plate warmers; lamps; hair dry-
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ers; bread toasters; refrigerators; kettles, electric;
cooker hoods.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; sales promotions at
point of purchase or sale, for others and procurement
services for others; sale of electrical appliances and
hardware, device and parts for them, including juke
boxes for computers, compact discs, compact discs
[audio-video], floppy disks, disks, magnetic, notebook computers, computer keyboards, mouse pads,
modems, printers, processors [central processing
units], tape recorders, memory devices for computers, readers [data processing equipment], waffle
irons, electric, fans [air-conditioning], electric fans
for personal use, water heaters, air reheaters, extractor hoods for kitchens, refrigerating chambers, electric saucepans, pressure cooking saucepans, electric,
air conditioning apparatus, stoves, heating plates,
cookers, electric cooking pots, cooling appliances
and installations, cooking apparatus, lighting apparatus and installations, sanitary apparatus and installations, cooking rings, radios, plate warmers, lamps,
hair dryers, bread toasters, refrigerators, kettles, electric, cooker hoods, coffee grinders, other than
hand-operated, machines and apparatus for carpet
shampooing, electric, electric machines for kitchens,
washing machines, sewing machines, cameras, television apparatus, electric irons.
42 – Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; design and development of
computer hardware and software.
__________________________________________
(260) AM 2017 86326 A
(800) 1288440
(891) 2015 11 05
(731) Dochirnie pidpryiemstvo "KONDYTERSKA
KORPORATSIIA "ROSHEN"
Elektrykiv vul., 26/9, Kyiv 04176, Ukraine
(540)

(591) White, brown, beige, yellow, violet, light
violet and dark violet
(511)
30 – Confectionery; caramels [candy]; sweetmeats
[candy].
__________________________________________
(260) AM 2017 86426 A
(800) 1131669
(891) 2015 12 30
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(731) Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'ju
"RINVOL"
Kievskaya ul., dom 6, korp. 1, litera B,
RU-196084 Saint-Petersburg, Russian
Federation
(540)

ECORESOURCE
(511)
35 – Import-export agencies; commercial information agencies; marketing studies; business information; business investigations; marketing research;
business organization consultancy; personnel management consultancy; professional business consultancy; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; sales promotion for others;
radio advertising; distribution of samples; advertising; on-line advertising on a computer network;
advertising by mail order; television advertising;
procurement services for others [purchasing goods
and services for other businesses]; outsourcing services [business assistance]; efficiency experts.
__________________________________________
(260) AM 2017 86456 A
(800) 1289400
(891) 2015 12 10
(731) Limited Liability Company "OLKEA"
1-ya Miusskaya str., 22/24-1, RU-125047
Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Gold, white, black
(511)
3 – Perfumes; cosmetics; cosmetics for skin care, namely, moisturizing skin lotions [cosmetics] and
cosmetic creams for skin care; skin cleansing preparations, non-medicated; toiletries; toilet soap; bath
and shower preparations; bath salts, not for medical
purposes; skin exfoliants; eye cream; moisturizer for
lips; hair products, namely, hair shampoos and conditioners, hair styling preparations; hair curling preparations.
__________________________________________
(260) AM 2017 86499 A
(800) 1290429
(891) 2015 12 14
(731) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu
"YEVROPEISKE BIURO ROZVYTKU
BIZNESU"
vul. Rishelievska, 68G, m. Odesa 65012,
Ukraine
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(540)

(591) black and white
(511)
35 – Commercial information agencies; employment
agencies; administrative processing of purchase orders; cost price analysis; business auditing; auctioneering; outsourced administrative management for
companies; book-keeping; marketing studies; opinion polling; invoicing; arranging newspaper subscriptions for others; arranging subscriptions to telecommunication services for others; payroll preparation;
tax preparation; demonstration of goods; business
inquiries; business management assistance; commercial or industrial management assistance; advisory
services for business management; business research; economic forecasting; providing business information via a web site; compilation of information
into computer databases; compilation of statistics;
import-export agencies; business information; business management of performing artists; business management for freelance service providers; business
management of hotels; business management of
sports people; business management of reimbursement programs for others; commercial information
and advice for consumers [consumer advice shop];
commercial administration of the licensing of the
goods and services of others; computerized file management; personnel management consultancy; business management consultancy; business organization
consultancy; marketing; marketing research; typing;
provision of commercial and business contact information; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services; rental of
advertising time on communication media; writing
of resumes for others; writing of publicity texts;
word processing; updating of advertising material;
updating and maintenance of data in computer databases; web site traffic optimization; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
organization of fashion shows for promotional purposes; organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes; rental of advertising space;
shop window dressing; business appraisals; personnel recruitment; business management and organization consultancy; business efficiency expert services;
outsourcing services [business assistance]; business
project management services for construction projects; commercial intermediation services; layout
services for advertising purposes; news clipping

services; price comparison services; procurement
services for others [purchasing goods and services
for other businesses]; relocation services for businesses; photocopying services; tax filing services; modelling for advertising or sales promotion; secretarial
services; public relations; retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; data search in computer files for others; search engine optimization;
sponsorship search; presentation of goods on communication media, for retail purposes; telephone
answering for unavailable subscribers; rental of
billboards [advertising boards]; office machines and
equipment rental; publicity material rental; rental of
vending machines; rental of sales stands; rental of
photocopying machines; direct mail advertising;
psychological testing for the selection of personnel;
publication of publicity texts; radio advertising; advertising agencies; advertising; pay per click advertising; advertising by mail order; on-line advertising
on a computer network; document reproduction; billposting; distribution of samples; dissemination of
advertising matter; design of advertising materials;
business investigations; systemization of information
into computer databases; drawing up of statements
of accounts; sales promotion for others; production
of advertising films; shorthand; transcription of
communications [office functions]; television advertising; telemarketing services; negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties;
professional business consultancy.
41 – Academies [education]; lending libraries; 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
workshops [training]; arranging and conducting of
seminars; arranging and conducting of symposiums;
arranging of beauty contests; gymnastic instruction;
electronic desktop publishing; nursery schools; animal training; dubbing; educational examination; providing on-line videos, not downloadable; providing
on-line electronic publications, not downloadable;
providing on-line music, not downloadable; providing sports facilities; providing recreation facilities;
providing golf facilities; providing casino facilities
[gambling]; booking of seats for shows; correspondence courses; game services provided on-line from
a computer network; recreation information; education information; entertainment information; cinema
presentations; movie studios; microfilming; videotape editing; music-halls; tutoring; providing museum
facilities [presentation, exhibitions]; providing karaoke services; writing of texts, other than publicity
texts; night clubs; organization of balls; organization
of shows [impresario services]; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; organization of competitions [education or entertainment]; operating lotteries; organization of fashion
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shows for entertainment purposes; organization of
sports competitions; teaching; amusement parks;
sign language interpretation; party planning [entertainment]; entertainer services; disc jockey services;
discotheque services; providing amusement arcade
services; calligraphy services; layout services, other
than for advertising purposes; zoological garden services; language interpreter services; coaching [training]; health club services [health and fitness training]; club services [entertainment or education];
modelling for artists; orchestra services; translation;
mobile library services; personal trainer services
[fitness training]; news reporters services; sport
camp services; recording studio services; scriptwriting services; holiday camp services [entertainment]; ticket agency services [entertainment]; photographic reporting; services of schools [education];
gambling; music composition services; practical training [demonstration]; presentation of live performances; conducting fitness classes; rental of audio
equipment; rental of show scenery; rental of video
cameras; rental of video cassette recorders; rental of
videotapes; rental of sound recordings; toy rental;
games equipment rental; rental of movie projectors
and accessories; rental of motion pictures; rental of
skin diving equipment; rental of lighting apparatus
for theatrical sets or television studios; rental of
radio and television sets; rental of sports grounds;
rental of sports equipment, except vehicles; rental of
stage scenery; rental of tennis courts; rental of
stadium facilities; vocational retraining; vocational
guidance [education or training advice]; publication
of electronic books and journals on-line; publication
of books; publication of texts, other than publicity
texts; radio entertainment; religious education; entertainment; production of shows; production of music;
production of radio and television programmes; film
production, other than advertising films; subtitling;
theatre productions; television entertainment; physical education; photography; timing of sports events;
circuses; boarding schools.
__________________________________________
(260) AM 2017 86526 A
(800) 1207696
(891) 2016 01 06
(731) SWISS INTERNATIONAL HOTELS
SERVICE AG
c/o Hotz & Goldmann Dorfstrasse 16,
CH-6340 Baar, Switzerland
(540)

(591) Black, white
(511)
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions.
41 – Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
43 – Services for providing food and drink; temporary accommodation.
__________________________________________
(260) AM 2017 86569 A
(800) 1292040
(891) 2015 11 23
(731) GRANTEX S.A.
Terma Orpheos Aegaleo GR-122 41 Athens,
Greece
(540)

(591) Red and white
(511)
12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water, vehicles brakes.
__________________________________________
(260) AM 2017 86616 A
(800) 1291633
(891) 2015 11 09
(731) "DOUSTR MARIANNA" LLC
6/17 Akhtanaki street, Yerevan, Armenia
(540)

(591) Black,white
(511)
29 – Milk, dairy products.
30 – Mayonnaise.
__________________________________________
(260) AM 2017 86619 A
(800) 1291638
(891) 2015 11 09
(731) PÉTER SZÖLLÖSI
Törökbálinti út 36, H-1112 BUDAPEST,
Hungary
(540)

OF
(511)
34 – Tobacco, smokers' articles, matches, absorbent
paper for tobacco pipes; ashtrays for smokers; books
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of cigarette papers; chewing tobacco; cigar cutters;
cigar cases; cigar holders; cigarette tips; cigarette
filters; cigarette cases; cigarette holders; cigarette
paper; cigarettes containing tobacco substitutes, not
for medical purposes; cigarettes; cigars; electronic
cigarettes; flavourings, other than essential oils, for
tobacco/flavorings, other than essential oils, for tobacco; flavourings, other than essential oils, for use
in electronic cigarettes/flavorings, other than essential oils, for use in electronic cigarettes; herbs for
smoking; lighters for smokers; liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; match holders;
matchboxes; matches; oral vaporizers for smokers;
pocket machines for rolling cigarettes; tips of yellow
amber for cigar and cigarette holders; tobacco; tobacco pouches; tobacco jars.
__________________________________________
(260) AM 2017 86621 A
(800) 1291438
(891) 2015 10 15
(731) INDIVIDUAL ENTREPRENEUR
KAMALIEVA SALTANAT
KOKENAIKYZY
ul. Klochkova, d. 154, kv. 6, 050057 gorod
Almaty, Kazakstan
(540)

(591) black and white
(511)
7 – Machines and machine tools; diesel engines,
other than for land vehicles; machine coupling and
transmission components, other than for land vehicles, and parts therefor; agricultural implements other
than hand-operated; compressors for refrigerators;
coffee grinders, other than hand-operated; ironing
machines; grinding machines; dishwashers; peeling
machines; bread cutting machines; machines and apparatus for cleaning, electric; machines and apparatus for carpet shampooing, electric; kitchen machines, electric; wringing machines for laundry; washing machines [laundry]; spin driers [not heated];
sewing machines; vacuum cleaner bags; meat choppers [machines]; pedal drives for sewing machines;
food processors, electric; vacuum cleaners; fruit presses, electric, for household purposes; graters for vegetables, mechanical; beverage preparation machines, electromechanical; food preparation machines,
electromechanical; centrifugal machines; vacuum
cleaner hoses.
8 – Hand tools and implements, hand-operated; cutlery, forks and spoons; side arms, other than firearms; razors; depilation appliances, electric and non-

electric; nail clippers, electric or non-electric; hair
clippers for personal use, electric and non-electric;
mincing knives [hand tools]; manicure sets, electric;
vegetable slicers.
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; trading apparatus and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment, computers;
computer software; fire-extinguishing apparatus;
DVD players; answering machines; antennas; sound
recording apparatus; sound transmitting apparatus;
telephone apparatus; scales; camcorders; video cassettes; sound recording discs; modems; monitors
[computer hardware]; objectives [optics]; compact
disc players; cassette players; distance recording apparatus; audio- and video-receivers; printers; record
players; processors [central processing units]; scanners [data processing equipment]; personal stereos;
television apparatus; amplifiers; video recorders;
sound reproduction apparatus; tape recorders; photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; cameras [photography].
11 – Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; water heaters [apparatus]; refrigerating apparatus and machines; drying apparatus and installations; freezers; drying apparatus; boilers; waffle irons, electric; electric fans
for personal use; water heaters; air reheaters; extractor hoods for kitchens; refrigerating chambers; saucepans-cookers; pressure boilers for cooking, electric; air conditioning apparatus; coffee machines,
electric; cooling appliances and installations; steam
generators, other than parts of machines; microwave
ovens [cooking apparatus]; cookers; electric cooking
pots; cooking rings; plate warmers; electric appliances for making yogurt; radiators, electric; bread toasters; air conditioning installations; water purification installations; filters for coffee, electric; filters
for drinking water; deep fryers, electric; refrigerators; kettles, electric.
37 – Construction; repair; installation and refilling of
toner cartridges; repair information; photographic
apparatus repair; telephone installation and repair;
air conditioning apparatus installation and repair;
freezing equipment installation and repair; electric
appliance installation and repair; kitchen equipment
installation; installation, maintenance and repair of
computer hardware.
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42 – Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; design and development of
computer hardware and software; computer system
design and analysis; recovery of computer data;
computer virus protection services; consultancy in
the design and development of computer hardware;
computer software consultancy; updating of computer software; maintenance of computer software;
conversion of data or documents from physical to
electronic media; providing search engines for the
Internet.
__________________________________________
(260) AM 2017 86627 A
(800) 1291473
(891) 2015 06 19
(731) ASOS plc
Second Floor, Greater London House,
Hampstead Road, London NW1 7FB,
United Kingdom
(540)

ASOS
(511)
36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs;
charitable collections; charitable fund raising; chque
verification; issuing of discount cards to young people for retail purposes; credit card services; charge
card services; debit card services; electronic funds
transfer; financial information; financial sponsorship; fundraising and sponsorship; financing services;
issuing of tokens, coupons and vouchers of value,
including voucher codes for use online; issuing of
vouchers or voucher code for use online for use as
money; electronic payment services; payment administration services; automated payment of accounts;
payment processing services; issuing stored value
cards; provision of financing to emerging and startup companies and venture capital services.
38 – Telecommunications; cable television broadcasting; television broadcasting; transmission and
streaming of audio, visual and audio-visual content
via computer networks, telecommunication networks, wireless networks, mobile networks, cellular
networks, and wireless networks; streaming of audio
material on the Internet; streaming of video material
on the Internet; cellular telephone communication;
communications via computer terminals; communications via fibre optic networks; communications via
telecommunications networks; communications via
wireless networks; computer aided transmission of
messages and images; electronic bulletin board services [telecommunications services]; electronic mail;
instant electronic messaging services; facsimile
transmission; information about telecommunication;
message sending; paging services [radio, telephone
or other means of electronic communication]; providing access to databases; providing online forums,
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chat rooms, providing on-line chat rooms for social
networking; providing telecommunication channels
for teleshopping and retail services; providing telecommunications connections to a global computer
network; providing user access to global computer
networks; radio broadcasting; satellite transmission;
telecommunications routing and junction services;
teleconferencing services; telegraph services; telephone services; telex services; transmission of digital
files; transmission of greeting cards online; transmission of telegrams; videoconferencing services; voice
mail services; wire service; wireless broadcasting;
mobile telecommunications services; telecommunications portal services; Internet portal services; mobile telecommunications network services; fixed line
telecommunication services; broadband services;
Internet access services; webcasting services; email
and text messaging services; communications services for accessing a database; providing access to
computer databases; news agency services; transmission of electronic vouchers via mobile devices and
the internet; transmission, caching, accessing, receiving, downloading, streaming, broadcasting, sharing,
displaying, formatting, mirroring and/or transferring
of text, images, audio, video, data and/or digital content via computer networks, the Internet, wireless
communication networks, DSL, cable networks, digital download, digital streaming, video-on-demand,
near-video-on-demand, TV, satellite, podcasts, vodcasts, telephone, mobile telephone, electronic data
transfer or radio; provision of online chat rooms for
social networking; providing online chat rooms for
social networking; peer-to-peer network computer
services, namely, electronic transmission of audio,
video and other data and documents among computers; voice over internet protocol (VOIP) services;
information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services.
39 – Transport; packaging and storage of goods;
transport and delivery of goods; delivery services;
message delivery; packaging of goods; storage; storage information; transport reservation; transportation information; distribution services.
42 – Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; design and development of
computer hardware and software; software research;
installation and customisation of computer applications software; updating and maintenance of computer software; troubleshooting of computer hardware and software problems; conducting feasibility studies relating to computer software; programming of
data processing equipment; project studies relating
to software; testing of computing equipment; technical assessments relating to design; maintaining websites; application service provider (ASP); application
service provider (ASP) featuring software for receiving, transmitting and displaying vouchers and re-
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ceiving and transmitting data for the purchase of
goods and services; application service provider
(ASP) featuring software for providing consumers
with information regarding discounts, vouchers and
special offers for the goods or services of others;
application service provider services regarding social networking software; hosting websites on the Internet for social networking; application service provider (ASP) featuring software to enable or facilitate
the uploading, downloading, streaming, posting, displaying, blogging, linking, sharing or otherwise providing electronic media or information over communication networks; computer services, namely, hosting an interactive website featuring technology that
allows users to manage their online photograph and
social networking accounts; file sharing services,
namely, hosting a website featuring technology enabling users to upload and download electronic files;
computer services, namely, creating virtual communities for registered users to participate in discussions and engage in social and community networking; hosting of digital content online; hosting a
website that features technology that enables the
donation of money and gifts to charitable organisations; graphic arts design, namely, brochure design;
design consultation; design of clothing; design of
fashion accessories; design of jewellery; fashion design; fashion design consulting services; hosting and
maintaining websites on the Internet; design, creation, hosting and maintenance of websites for others;
product design; retail design services; styling; programming of multimedia equipment; providing temporary use of non-downloadable software applications for social networking, creating a virtual community, and transmission of audio, video, photographic images, text, graphics and data; computer
services in the nature of customised web pages featuring user-defined or specified information, personal profiles, audio, video, photographic images, text,
graphics and data; hosting an online website community for registered users to share information,
photos, audio and video content about themselves,
their likes and dislikes and daily activities, to get
feedback from their peers, to form virtual communities, and to engage in social networking; hosting
websites on the Internet for entertainment purposes;
hosting of digital content, namely, on-line journals
and blogs; information, services.
45 – Personal background services; personal shopping for others; wedding shopping services for others; providing wedding officiant services; planning
and arranging of wedding ceremonies; licensing of
intellectual property rental and hire of clothing; online social networking services; Internet-based social
networking services; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services.
__________________________________________

(260) AM 2017 86630 A
(800) 1291711
(891) 2015 12 16
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto,
Slovenia
(540)

TADORSYO
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2017 86631 A
(800) 1291506
(891) 2015 12 30
(731) DÜNYA POLİSTREN GRUP SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Süleyman Demirel Bulvarı No: 26 Yüreğir,
Adana, Turkey
(540)

(591) black and white
(511)
17 – Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
semi-finished synthetic goods made from these materials in the form of powder, bars, panels and foils
included in this class; insulation, stopping and sealing materials: insulation paints, insulation fabrics,
insulating tape and band, insulation covers for industrial machinery, joint sealant compounds for
joints, gaskets, O-rings for sealing purposes; flexible
pipes made from rubber and plastic; hoses made of
plastic and rubber, including those used for vehicles;
junctions for pipes of plastic and rubber; pipe jackets
of plastic and rubber; hoses of textile material; junctions for pipes, not of metal; pipe jackets, not of
metal; connecting hose for vehicle radiators.
19 – Sand, gravel, crushed stone, asphalt, bitumen,
cement, gypsum, plaster, concrete, marble blocks for
construction, included in this class; building materials (as finished products) made of concrete, gypsum, clay, potters' clay, stone, marble, wood, plastics
and synthetic materials for building, construction,
road construction purposes, included in this class;
non-metallic buildings, non-metallic building materials, poles not of metal for power lines, barriers not
of metal; natural and synthetic coatings in the form
of panels and sheets, being building materials; bitumen cardboard coatings for roofing; bitumen coating
for roofing; doors and windows of wood and synthetic materials; traffic signs not of metal, non-luminous and non-mechanical, for roads; monuments and
statuettes of stone, concrete and marble; building
glass; prefabricated swimming pools not of metal
(structures); aquarium sand.
__________________________________________
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(260) AM 2017 86704 A
(800) 1293049
(891) 2015 12 22
(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI
Organize Sanayi Bolgesi 11, Cadde
ESKISEHIR, Turkey
(540)

(260) AM 2017 86700 A
(800) 1292615
(891) 2016 01 20
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY
12 Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL
137-938, Republic of Korea
(540)

(591) black and white
(511)
12 – Automobiles; passenger cars; trucks; vans;
parts and accessories for automobiles; shock absorbers for automobiles; brake systems for vehicles;
engines for land vehicles; transmissions for land
vehicles; locomotives; sports cars; wagons.
__________________________________________
(260) AM 2017 86702 A
(800) 1292617
(891) 2016 01 20
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea
(540)

(260) AM 2017 86707 A
(800) 1293071
(891) 2015 12 17
(731) BRENDSON COMPANY LIMITED
Lykavitou, 29, Egkomi, CY-2401 Nicosia, Cyprus
(540)

(591) black and white
(511)
12 – Automobiles; passenger cars; trucks; vans;
parts and accessories for automobiles; shock absorbers for automobiles; brake systems for vehicles;
engines for land vehicles; transmissions for land vehicles; locomotives; sports cars; wagons.
__________________________________________
(260) AM 2017 86703 A
(800) 1292620
(891) 2016 01 20
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea
(540)

(591) Black, white
(511)
16 – Bags [envelopes, pouches] of paper or plastics,
for packaging; garbage bags [envelopes, pouches] of
paper or of plastics; plastic materials for packaging
(not included in other classes).
__________________________________________
(260) AM 2017 86803 A
(800) 1211677
(891) 2016 03 07
(731) ELICA S.P.A.
Via Ermanno Casoli, 2, I-60044 Fabriano
(AN), Italy
(540)

(591) black and white
(511)
12 – Automobiles; passenger cars; trucks; vans;
parts and accessories for automobiles; shock
absorbers for automobiles; brake systems for
vehicles; engines for land vehicles; transmissions for
land vehicles; locomotives; sports cars; wagons.
__________________________________________
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(591) Red, white and black
(511)
30 – Biscuits, chocolates, pastries, crackers, wafers,
cakes, tarts, prepared desserts pastries, baked goods
confectionery chocolate and desserts, ice creams,
edible ices.
__________________________________________

(591) Black, white
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(511)
11 – Lighting fittings; lamp chimneys; lighting apparatus and installations; apparatus for lighting; light
bars; light-emitting diodes [LED] lighting apparatus;
apparatus for lighting; spot lamps; cooking appliances; cooking apparatus and installations; extractor
hoods for kitchens; exhaust hoods [cooker hoods];
extractor hoods for kitchens; ventilation hoods for
stoves; vapour extractor hoods for kitchen stoves;
extractor hoods for kitchens; oven ventilator hoods;
extractor hoods for kitchens; ovens; cooking rings;
cookers; installations for cooking; gas kitchen machines for cooking; cooking hobs; air filters; filters
for use with apparatus for ventilating; filters for use
with apparatus heating; filters for use with lighting
apparatus; filters for exhaust extractors [parts of household or industrial installations]; filters for fume
extractors; filters for gas extractors; filters for air extractor hoods; filters for cleaning air; air cleaning
filters [parts of air cleaning machines or installations]; filters for cleaning gases [parts of household or
industrial installations]; air driers; cooling apparatus;
refrigerating appliances and installations; air freezing installations; cooling apparatus; air freezing apparatus; aeration apparatus; space heating apparatus;
mobile ventilation apparatus; air recirculation apparatus; extractors [ventilation or air conditioning];
ventilating hoods for steam; ventilating hoods for
smoke; hoods for ventilating apparatus; fume destructing hoods; hoods incorporating extractor fans;
air distribution units; installations for airing; ventilating installations; apparatus for ventilating; extractor units [ventilation]; air treatment equipment; air
deodorizing apparatus.
__________________________________________
(260) AM 2017 86918 A
(800) 1294499
(891) 2015 11 16
(731) SABMiller International Brands Ltd.
SABMiller House, Church Street West,
Woking, Surrey GU21 6HS, United Kingdom
(540)

(260) AM 2017 86922 A
(800) 1294566
(891) 2016 02 12
(731) APPLE INC.
1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014, USA
(540)

MUSIC MEMOS
(511)
9 – Computer software used in connection with musical composition and songwriting; computer software used to analyze, record, and catalog melodies,
vocal performances, musical instruments, musical
compositions, and musical notation.
__________________________________________
(260) AM 2017 86996 A
(800) 1295071
(891) 2016 02 19
(731) RIGO TRADING S.A.
6, route de Trèves, EBBC Building E, L-2633
Senningerberg, Luxembourg
(540)

FizZings
(511)
30 – Confectionery.
__________________________________________
(260) AM 2017 86998 A
(800) 1295072
(891) 2016 02 19
(731) RIGO TRADING S.A.
6, route de Trèves, EBBC Building E,
L-2633 Senningerberg, Luxembourg
(540)

FizZingly
(511)
30 – Confectionery.
__________________________________________
(260) AM 2017 87031 A
(800) 1295622
(891) 2015 11 03
(731) STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A.
Polígono Industrial de Sabón, Avenida
de la Diputación s/n., E-15142 ARTEIXO
(A Coruña), Spain
(540)

STRADIVARIUS
(591) Blue, red, gold, gray and white.
(511)
32 – Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
__________________________________________

(511)
4 – Industrial oils and greases; lubricants, dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels
(including motor spirit) and illuminants; candles and
wicks for lighting; grease for shoes; leather preserving products (oils and greases).
20 – Furniture, mirrors, picture frames; fans, pillows; curtain tie-backs; yellow amber; infant wal-
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kers; curtain rings; stuffed animals; pegs, not of metal; chests not of metal; cupboards; bedsteads of
wood; works of art, of wood, wax, plaster or plastic;
lecterns; bamboo; benches [furniture]; fishing baskets; work benches; sideboards; trays not of metal;
curtain rods; chests for toys; dividing screens; embroidery frames; hinges (not of metal); wine cellars
(furniture); medicine cabinets; busts of wood, wax,
plaster or plastic; costume stands; letter boxes, not of
metal or masonry; trestles [furniture]; head-rests
[furniture]; cases of wood or plastic materials; toy
chests; lockers; beds; trolleys [furniture]; bedding,
except linen; hydrostatic beds, not for medical purposes; bed casters, not of metal; beds for household
pets; settees; wax figures; reels of wood for yarn,
silk, cord; kennels and houses for household pets; filing cabinets; wind chimes (decoration); bottle racks;
brush mountings; baskets, not of metal; hampers
(baskets); closures, not of metal, for containers; cushions; pet cushions; mattresses; chests of drawers;
containers, not of metal [storage, transport]; bamboo
curtains; cradles; animal horns; divans; desks; statuettes of wood, wax, plaster or plastic; racks [furniture]; display stands; files [furniture]; meat chests,
not of metal; garment covers [storage]; curtain
hooks; hooks, not of metal, for clothes rails; fittings,
not of metal, for beds, furniture, doors and windows;
hammocks [easy chairs]; flower-stands; signboards
of wood or plastics; mannequins; tables, counters
[tables]; mobiles [decoration]; furniture of metal; office furniture; house numbers, not of metal, nonluminous; works of art of wood, wax, plaster or plastic materials; loading pallets, not of metal; fireplace
screens; umbrella stands; playpens; flower-pot pedestals; coat hangers; coat hangers; non-metallic door
knobs; indoor window blinds [shades] [furniture];
animal hooves; door handles, not of metal; standing
desks; packaging containers of plastic; magazine
racks; curtain rails; curtain rollers; writing desks;
sleeping bags for camping; chairs, armchairs; sofas;
spring mattresses; book rests; table tops; display
boards; stools; bottle caps; corks; sealing caps, not
of metal; keyboards for hanging keys; high chairs for
babies; easy chairs; stair rods; showcases [furniture].
21 – Household and kitchen utensils and containers;
combs and sponges; brushes; brush-making materials; cleaning material; steel wool; unworked or semi-worked glass (except building glass); glassware,
porcelain and earthenware articles not included in
other classes; bottle openers; oil and vinegar cruets;
cocktail stirrers; candle extinguishers; non-electric
apparatus for removing make-up; sugar bowls; trays
for domestic purposes; baby baths (portable); cloths
(for floors or kitchen towels for tableware); glassware; tea infusers (balls and clips); candy boxes;
bottles; shaving brushes; non-electric coffee makers;
candy boxes; bread bins; non-electric feeding bottle
warmers; shoe horns; candlesticks; candlesticks;
sherry glasses; table centrepieces; baskets for do-
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mestic use; strainers; clothing stretchers; ice pails;
tie presses; comb cases; ironing board covers; gardening gloves; gloves for domestic use; polishing gloves; shoe trees; piggy banks, not of metal; soap holders [cases]; pitchers; bird cages; toilet cases; works
of art of porcelain, ceramic, earthenware or glass;
toothpick holders; carpet beaters; bread baskets;
cloths and rags for cleaning; pepper pots; clothespegs and drying racks for washing; dishes; dusters;
shaving brush stands; sponge holders [sponge holders]; toilet paper holders; trouser presses; perfume
sprayers and vaporizers; graters; crumb trays; coasters, not of paper and other than table linen; placemats (table utensils); boot jacks; salt cellars; clothes
horses; coffee sets and tea sets; napkin holders; napkin rings; washing boards and ironing boards; bread
boards; kitchen chopping boards; cups; teapots;
flowerpots [containers]; toilet utensils; tableware;
drinking glasses; cruet stands; thermally insulated
containers for food and beverages; toothbrushes;
toothbrushes, electric; dental floss; non-electric fruit
presses for household use; buttonhooks; steel wool
for cleaning; aerosol dispensers, not for medical
purposes; siphon bottles for carbonated water; insulating bottles; nozzles for watering cans; cotton
waste for cleaning; garlic presses [kitchen utensils];
glass bulbs [receptacles]; poultry rings; cat litter
boxes; cages for pets; animal bristle [brushware],;
feeding bowls for animals; buckets; dish covers; bird
baths [other than structures]; indoor aquariums;
lunch boxes; cookware sets; non-electric beaters;
drinking vessels; flasks; jars (carboys); isothermal
bags; bottles; containers of glass; irrigation hose
nozzles; powder puffs; cooling bottles; busts of china, ceramic, terracotta or glass; shoe brushes; stewpans; pots; pot lids; boxes of glass; hand-operated
coffee grinders; metal boxes for dispensing paper
towels; cookie tins; tea caddies; kettles; butter-dish
and cheese-dish covers; candle rings; jugs; lazy Susans [table utensils]; ladles; earthenware saucepans;
dish washing brushes; electric brushes, except parts
of machines; rat traps; ceramics for household purposes; beer mugs; fitted picnic hampers; closures for
pot lids; non-electric cooking utensils; cookery
molds; glue-pots; washtubs; fruit cups; corkscrews;
cosmetic utensils; sieves (household utensils); fiberglass thread, not for textile use; glass for vehicle
windows [semi-finished products]; painted glassware; cups of paper or plastic; goblets; garbage cans;
pot covers not of paper; mixing spoons (kitchen
utensils); knife rests for the table; basins (bowls);
demijohns; dusting apparatus, non-electric; deodorizing apparatus for personal use; soap dispensers; water apparatus for cleaning teeth and gums; funnels;
non-electric polishing machines; non-electric shoe
polishers; salad bowls; brooms; mops; carpet sweepers; brushes for cleaning containers; basins; enameled glass; spatulas (kitchen utensils); spice racks;
statues and statuettes statues of porcelain, ceramic,
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terracotta or glass; scouring pads for cleaning; coffee
filters, non-electric; filters for household purposes;
flower holders [flower arranging]; flasks; deep fryers, non-electric; frying pans; scrubbing brushes;
dishes (tableware); chamois leather for cleaning; decanters; ice cube molds; apparatus for making ices
and sorbets; egg cups, not of precious metal; signboards of porcelain or glass; liquor sets; furniture
dusters; pastry bags; butter dishes; cooking pots; mixers, manual [cocktail shakers]; molds [kitchen utensils]; mosaics of glass, not for building; non-electric
portable coolers; non-electric pressure cookers; potties for children; basins; scoops [tableware]; toothpicks; candlesticks; rolling pins; perfume burners;
clothes-iron stands; holders for plants [floral arrangements]; saucers; powder compacts; currycombs;
receptacles for household purposes; watering cans;
watering implements; biscuit cutters; dinner sets
[tableware]; soup tureens; glass stoppers; bowls;
buckets made of woven fabrics; indoor terrariums
[plant cultivation]; towel rails and rings; urns; chopsticks; powdered glass for decoration; glass containers for candles [candle holders]; vases.
__________________________________________
(260) AM 2017 87032 A
(800) 1295624
(891) 2016 01 05
(731) ANTONIO PUIG, S.A.
Plaza Europa, 46-48, Hospitalet de
Llobregat, E-08902 Barcelona, Spain
(540)

SCANDAL
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; dentifrices; mouth wash products; wet wipes, cotton balls and hand wipes for sanitary purposes; fragrances for the home; sachets for
perfuming linen; products for the care and cleaning
of animals; abrasives; shoemakers' and tailors' wax;
preparations for cleaning and polishing leather and
footwear.
__________________________________________
(260) AM 2017 87033 A
(800) 1295630
(891) 2015 12 18
(731) NEOVITAL DISTRIBUCION, S.L.
Comerç, No:1, nave 10, E-08780 PALLEJÀ
(BARCELONA), Spain
(540)

(591) Light green, pink, blue, orange, dark green,
fuchsia and purple
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary products; food for
babies, dietetic foods adapted for babies; extracts,
syrups or vials of medicinal plants for pharmaceutical purposes containing honey, agave syrup, fructose and other ingredients made of medicinal plants,
vitamins, minerals, amino acids and proteins; mineral and plant-based dietary food supplements for
medicinal purposes, vitamins, minerals and amino
acids; dietary supplements; dietetic products and
dietetic foodstuffs all for medical purposes; dietetic
foodstuffs for medicinal purposes; artificial sweeteners for diabetics (pharmaceutical products).
__________________________________________
(260) AM 2017 87034 A
(800) 1295689
(891) 2015 12 24
(731) LE SHI INTERNET INFORMATION &
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION
Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68
Xueyuan South Road, Haidian District
Beijing, China
(540)

(591) Black, white
(511)
12 – Electric vehicles; vehicles for locomotion by
land, air, water or rail; sports cars; motorcycles; cycle cars; tricycles; bicycles; baby carriages; tires for
vehicle wheels; upholstery for vehicles.
20 – Trestles [furniture]; stands for television; audio
stand (furniture); office furniture; chests for toys;
mirrors [looking glasses]; plaited straw except matting; works of art, of wood, wax, plaster or plastic;
resinoid artware; curtain rings.
28 – Apparatus for games; controllers for game consoles; games; toys; playing cards; playing balls;
body-building apparatus; skis; gloves for games;
snowshoes; fishing tackle; scratch cards for playing
lottery games.
__________________________________________
(260) AM 2017 87035 A
(800) 1295454
(891) 2015 04 01
(731) ECZACIBASI HOLDING ANONIM SIRKETI
Kanyon Ofis Buyukdere Cad. No:185,
Levent, Istanbul, Turkey
(540)
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(591) Blue, white and black.
(511)
16 – Paper and cardboard; paper and cardboard for
packaging and wrapping purposes, cardboard boxes;
paper towels; toilet paper; paper napkins, toilet seat
cover paper, coasters of paper, plastic materials for
packaging and wrapping purposes; garbage bags, of
paper or of plastics; printing blocks and types; bokbinding material; printed publications; printed
matter; books, magazines, newspapers, bill books,
printed dispatch notes, printed vouchers, calendars;
posters; photographs [printed]; paintings; stickers
[stationery]; postage stamps; stationery, office stationery, instructional and teaching material [except
furniture and apparatus]; writing and drawing implements; artists' materials; paper products for stationery purposes; adhesives for stationery purposes, pens,
pencils, erasers, adhesive tapes for stationery purposes, cardboard cartons [artists' materials], writing paper, copying paper, paper rolls for cash registers,
drawing materials, chalkboards, painting pencils,
watercolors [paintings]; office requisites; paint rollers and paintbrushes for painting; rosaries.
21 – Hand-operated non-electric cleaning instruments and appliances, brushes, other than paintbrushes, steel chips for cleaning, sponges for cleaning,
steel wool for cleaning, cloths of textile for cleaning,
gloves for dishwashing, non-electric polishing machines for household purposes, brooms for carpets,
mops, namely, mop wringers, mop apparatus, mop
handles, pads for cleaning; buckets, buckets incorporating mop wringers; plushes for glass/window cleaning, glass/window cleaning plush holders, squeegees for household purposes, scrapers for household
purposes, glass/window rubber for squeegees for
household purposes for cleaning, toothbrushes, electric toothbrushes, dental floss, shaving brushes,
hair brushes, combs; non-electric household or kitchen utensils, included in this class, [other than
forks, knives, spoons], services [dishes], pots and
pans, bottle openers, flower pots, drinking straws,
non electric cooking utensils, cardboard cups, ironing boards and shaped covers therefor, drying racks
for washing, clothes drying hangers, cages for household pets, indoor aquariums, vivariums and indoor terrariums for animals and plant cultivation;
ornaments and decorative goods of glass, porcelain,
earthenware or clay, included in this class, namely,
statues, figurines and vases, all made of glass, porcelain, earthenware or clay; mouse traps, insect
traps, electric devices for attracting and killing flies
and insects, fly catchers, fly swatters; perfume burners, perfume sprayers, perfume vaporizers, electric
or non-electric make-up removing appliances, powder puffs, toilet cases; nozzles for sprinkler hose,
nozzles for watering cans, watering devices, garden
watering cans, unworked or semi-worked glass, except building glass, mosaics of glass and powdered
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glass for decoration, except for building, glass wool
other than for insulation or textile use.
__________________________________________
(260) AM 2017 87036 A
(800) 1295162
(891) 2016 01 08
(731) BOĞAZİÇİ SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK
SANAYİ VE TİCARET ANONIM ŞİRKETİ
E-5 Karayolu Üzeri Evrensekiz, Kavşaği
Evrensekiz Lüleburgaz, KIRKLARELİ 039,
Turkey
(540)
(591) black and white
(511)
34 – Tobacco, chewing tobacco, cigarettes, cigars;
smokers' articles including those made of precious
metals: pipes, mouthpieces for cigars and cigarettes,
ashtrays, tobacco boxes, pocket apparatus for rolling
cigarettes, cigarette paper, tobacco pipes, firestones,
lighters for smokers; matches.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; the bringing together, for the benefit of others, tobacco, chewing tobacco, cigarettes, cigars, smokers' articles including
those made of precious metals: pipes, mouthpieces
for cigars and cigarettes, ashtrays, tobacco boxes,
pocket apparatus for rolling cigarettes, cigarette paper, tobacco pipes, firestones, lighters for smokers,
matches, (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those
goods; such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, through mail order catalogues
or by means of electronic media, for example, through web sites or television shopping programmes.
__________________________________________
(260) AM 2017 87037 A
(800) 1295166
(891) 2015 10 09
(731) ALFASIGMA S.p.A.
Viale Sarca, 223, I-20126 MILANO, Italy
(540)

(591) Red, ochre and black
(511)
3 – Cosmetics, namely non-medicated skin care products; soaps; feminine hygiene cleansing towelettes,
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oral hygiene preparations; shampoo and hair lotions;
dentifrices.
5 – Pharmaceutical and medical preparations and
substances; vaccines; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted
for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; pharmaceutical implants;
pharmaceutical compositions; chemico-pharmaceutical preparations; pharmaceuticals and natural remedies; pharmaceutical preparations for veterinary use
and diagnostic preparations and products for medical
purposes; cultures of microorganisms for medical
and veterinary use; enzyme preparations for medical
purposes; physiological serums for medical purposes; nutritional preparations for medical purposes for
enteral or parenteral administration; contrast media
for use in medical imaging.
10 – Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; medical diagnostic instruments
for the analysis of body fluids; medical equipment
for taking blood samples; pharmaceutical instruments; needles and threads for medical and surgical
use; aerosol dispensers for medical purposes; catheters and probes for medical and surgical use; medical
instruments, containers or devices for administering
medication; inhalers for medical use; analysers for
medical use; orthopedic apparatus and instruments;
cardiac stimulators; apparatus, instruments and devices for cardiology; eye testing machines and apparatus and ophthalmological instruments.
__________________________________________
(260) AM 2017 87038 A
(800) 1295456
(891) 2015 06 05
(731) THE SPORTSMAN MEDIA GROUP GMBH
Hosnedlgasse 25, A-1220 Wien, Austria
(540)

LAOLA
(511)
9 – Electric, electrotechnical and electronic apparatus, equipment and instruments, included in this
class; scientific, controlling, measuring, signalling,
counting, recording, monitoring, checking, switching
and regulating equipment and similar apparatus and
instruments; apparatus, instruments and equipment
for telecommunications; optical image viewers with
three-dimensional graphic representation; apparatus
for recording, receiving, transmission, processing;
transformation, output and reproduction of data of
all kinds, voice, text, signals, sound and image, including multimedia devices; electronic entertainment
apparatus, namely, radio and television receivers,
apparatus for the recording and reproduction of sound and images, also portable and for digital image
and sound signals; apparatus for interactive televi-

sion; apparatus for receiving and transmission of
coded signals (decoder); apparatus, including multimedia apparatus, for connecting and controlling audio, video and telecommunications apparatus and
computers and printers, including such apparatus
with electronic program management and control for
interactive television viewing and/or pay TV; electronic program guides; operating software and other
software for the aforesaid apparatus, instruments and
equipment; data processing equipment and computers, buffer memories, computer chips, discs, cables,
drives, terminals, printers, keyboards, monitors and
other peripheral apparatus for computers; computer
game accessories comprising disc memories, and
television games apparatus; accessories for video
and computer games and similar electronic and electrotechnical apparatus, namely, adaptors, modules
for function extension and for the expansion of memory capacity, speech synthesizers, 3D spectacles,
programmed and unprogrammed cassettes, floppy
disks and cartridges and modules; containers for
storage of cassettes and cartridges, program recorders, numeral keyboards, floppy disk stations mainly
consisting of floppy disk drives; micro processors
and control electronics; electronic data processing
apparatus, including monitors, input apparatus, output apparatus, printers, terminals and memories,
including such apparatus being additional apparatus
for a main piece of apparatus; computer programs on
floppy discs, tapes, cassettes, cartridges and modules, discs, compact discs, films, punched cards, punched strips and semi-conductor memories; electronic
data carriers; video games [computer games] in the
form of computer programs recorded on data carriers; computer and video game cassettes, floppy
disks, cartridges, disks and tapes and other programs
and databases recorded on machine-readable data
carriers, included in this class; recorded and unrecorded sound, image and data carriers, in particular
recording discs, cassettes, CDs, digital audio tapes,
video tapes, floppy disks, CD-ROMs, compact discs,
audio tapes and audio cassettes (compact cassettes);
recorded and unrecorded image carriers (included in
this class), in particular video discs (optical discs),
compact discs (CD-video, CD-ROM and CD-i),
foils, cassettes and tapes; exposed films; photo CDs,
photographic, cinematographic, optical and teaching
apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic optical and optical carriers for sound
and/or images; telephone cards; moulded empty video cases; cases and covers for data storage devices;
parts for all the aforesaid goods, included in this
class.
16 – Printed matter; paper, cardboard and goods made from these materials, namely, towels of paper,
table napkins of paper, filter paper, handkerchiefs of
paper, paper decorations, writing paper, packaging
containers and bags, wrapping paper; printed matter,
namely, newspapers, periodicals, comics, magazi-
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nes, pamphlets, leaflets, prospectuses, event programmes, press folders, books, book sleeves, posters,
transparencies, telephone calling cards not magnetically encoded, entrance tickets, participant tickets,
invitation cards, identity cards; stationery, including
writing and drawing implements; office requisites
(excluding furniture), namely, stamps, stamp pads,
stamping inks, letter-openers, paper knives, desk
trays, files, writing tablets, puncher, binders, staples
and paper clips, stickers, also self-adhesive; instructional and teaching material (except apparatus) in the
form of printed matter, terrestrial globes, blackboards and drawing implements for wall boards;
plastic materials for packaging, namely, sleeves, pouches, bags, films, the latter including self-adhesive
or for decorative purposes; photographs, pictures
(prints and paintings); calendars, transfers (including
transfers of vinyl and iron-on transfers), stickers of
paper and vinyl, stickers; cut-out figures and decorations of cardboard, stationery, post and greeting
cards, collectable trading cards, name cards made of
paper or cardboard, note books, note boards, address
books, folders for letters, file covers and binders, reinforcing strips for binding edges, calendars, scrap
books, paper weights, letter opener, writing tablets,
rulers, erasers, book markers; dressmaking patterns
and stencils for drawing; transfers [decalcomanias];
gift wrap paper, gift tags of paper and cardboard;
self-adhesive plastic foils for decorative purposes;
sleeves and bags of paper and plastic for packaging;
blackboards, adhesives for stationery purposes;
writing equipment, in particular ball-point pens and
fountain pens, pencil cases (except of leather), pencil
boxes, pencil holders, pencil extenders, pencil sharpeners, drawing, painting and modelling goods and
apparatus, paint brushes; artists' materials, namely,
crayons, chalk, palettes and canvasses; typewriters
and office requisites (except furniture), adhesive
tape dispensers for household or stationery use,
printers' type, printing blocks; ink; painted works of
art on paper, cardboard, wood and textiles; decorations of paper for party purposes.
25 – Clothing, footwear, headgear.
28 – Games, also for educational purposes; toys; gymnastic and sporting articles (included in this class);
decorations for Christmas trees; playing cards; automatic gaming and entertainment machines, including
video and computer games (including token or coinoperated); accessories for video and computer games
and similar electronic and electrotechnical apparatus,
namely, controllers; computer game accessories
comprising manual controls; video, computer and
other electronic games adapted for use with television apparatus.
35 – Advertising; public relations; services in context with advertising, namely rental of advertising
space, sponsorship search; sponsorship promotion
and marketing services; promoting the goods and
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services of others by arranging for sponsors to
affiliate their goods and services with athletes; arranging of commercial transactions for others including within the framework of e-commerce; services of promotion agencies for public relations and
sports; marketing and marketing consultancy, market
research and market analysis; arranging advertising
and promotional contracts, for companies, sports
players, associations and events (sponsoring); advertising for football events; services relating to the
analysis evaluation creation and brand establishment; computerised data processing; production and
distribution of television and radio advertisements;
provision or compiling of information or data in
computer databases.
38 – Transmission of sporting results; providing a
platform on the Internet for the transmission of
sporting results; provision of access to interactive
computer databases in the field of economics, news,
sports, entertainment and recreation; telecommunications, in particular computer-aided electronic information and communications services; transmission and reproduction of information like sound,
images and data; collection, delivery and transmission of news, general information, press reports and
market research data (also electronically and/or via
computer); transmission of sound and images by
satellite; sound, image and data transmission by cable, satellite, computer, computer networks, telephone
and isdn lines and any other transmission media;
operation of networks for the transfer of messages,
images, text, speech and data; broadcasting pay-TV,
including video on demand, including for others as a
digital platform; telecommunications services; provision of information relating to telecommunication,
dissemination of information via wireless or cable
networks; on-line services and transmissions, namely, transfer of information and messages including email; broadcasting of film, television, radio, videotext, teletext programmes or transmissions; broadcasting of radio and television programmes, also via
wire, cable and satellite receiving, videotext, Internet
and similar technical installations; radio and television broadcasts/programmes via wireless and cable
networks; transmitting of film, television, radio, teletext and videotext programmes or broadcasts.
41 – Entertainment in context with sports events;
sporting and cultural activities; organization of sporting and cultural events and activities; organization
of sports competitions, organization of football
events; booking of seats for shows; ticket reservation
and booking services for sporting events; providing
information on sporting events; provision of sports
betting, gambling, lotteries, lotto, collective betting;
collection and provision of sports betting; organisation and carrying out of show, quiz and music events
in the field of entertainment and sports, also for recording or live-transmissions via radio or television;
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production of associated prize game broadcasts; publication and issuing of printed matter; publication
and editing of books, periodicals and other printed
matter, also in electronic form, other than for advertising purposes or publicity texts; production of
films, television, radio, BTX and videotext programmes or broadcasts, radio and television entertainment, production of films and videos and other visual and sound programmes for cultural, education
or entertainment purposes; production, reproduction,
demonstration and rental of sound and/or visual
recordings on video and/or audio cassettes, tapes and
discs; recording of information like sound, images
and data; production, reproduction, showing and
rental of films, videos and other television programmes; production and reproduction of sound and visual recordings on video and/or audio cassettes, tapes and discs (including CD-ROM and CD-i) and
video games (computer games); demonstration and
rental of video and/or audio cassettes, tapes and
discs (including CD-ROMs and CDis) and video games (computer games); rental of television receivers
and decoders; production of film, television, radio,
videotext and teletext programmes or broadcasts;
providing information relating to sports and sporting
events.
42 – Design of Internet sites; hosting of Internet sites; software development, in particular in the fields
of multimedia, interactive television and pay television; technical consultancy in the field of multimedia, interactive television and pay TV (included in
this class); computer programming, including video
and computer games; user management and authorization on computer networks; storing and processing
of information, including sound, images and data;
research services in the field of information technology; providing an e-commerce platform on the
Internet; provision of digital platforms for the operation of e-commerce.
43 – Services for providing food and drinks; accommodation.
45 – Exploitation of television and broadcasting
rights or granting of licenses in the field of sports;
granting of licenses in the field of sports; management and exploitation of copyright and industrial
property rights for others; legal services relating to
the exploitation of ancillary rights in the field of
merchandising.
__________________________________________
(260) AM 2017 87043 A
(800) 1295698
(891) 2015 12 22
(731) ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Box 131, SE-261 22 Landskrona, Sweden
(540)

CRAWFORD

(511)
6 – Doors; security doors; industrial doors; doors for
buildings; garage doors; insulating doors; garden
doors; gates; parts and components for the aforementioned goods including door sections, panels,
locking devices (non-electric-), lines (wire) and rails,
hinges, fittings and springs (non-electric), sealing
frames and protective frames; loading frames, in
particular for the installation of loading platforms;
loadhouses; loading superstructure, in particular for
constructing at building openings used for loading
and unloading; weather sealings; bridge arrangements; dock levelers (all the aforementioned goods
consisting of or mainly consisting of metal).
19 – Doors for buildings; external doors, including
residential doors; security doors; industrial doors;
garage doors; insulating doors; garden doors; gates;
components and accessories for the aforementioned
goods; sealing frames and protective frames; loading
superstructures, in particular for constructing at a
building opening to be used for loading and
unloading (all the aforementioned goods being nonmetallic).
__________________________________________
(260) AM 2017 87046 A
(800) 1295272
(891) 2016 02 12
(731) CHANEL SARL
Burgstrasse 26, CH-8750 Glarus, Switzerland
(540)

SUBLIMAGE LE TEINT
(511)
3 – Not medicated cosmetic products for skin care;
make-up products.
__________________________________________
(260) AM 2017 87053 A
(800) 1295322
(891) 2016 01 20
(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am
Rhein, Germany
(540)

EMPHASIO
(511)
5 – Pharmaceutical preparations, preparations for inhalations for the treatment of pulmonary hypertension.
10 – Medical instruments, inhalators for the treatment of pulmonary hypertension.
__________________________________________
(260) AM 2017 87055 A
(800) 1295447
(891) 2015 12 30
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(731) TELIA COMPANY AB
Stjärntorget 1, SE-169 79 Solna, Sweden
(540)

means and global information networks; advertising
by transmission of on-line publicity for third parties
through electronic communications networks.
36 – Payment card, debit card and credit card services; services for debiting and crediting financial
accounts; accounts payable debiting services; electronic debit transactions; loan and credit, and leasefinance services; insurance services for mobile telephones; monetary affairs.

(591) dark purple and white
(511)
9 – Equipment for speech recognition and synthesis;
answering machines; communications equipment;
data processing equipment and accessories (electrical and mechanical); signal cables for IT, AV and
telecommunication; encoding and decoding apparatus and instruments; digital input and output scanners; prerecorded data carriers for use with computers; electronic encryption units; signal decoders; receiving terminals for signals; digital signal processing apparatus; software for commerce over a global
communications network; computer software packages; games software; downloadable software; computer telephony software; radiotelephones; holders
adapted for mobile phones; radiotelephones; mobile
telephone batteries; mobile data communications apparatus; portable telecommunications apparatus; mobile data apparatus; mobile data receivers; computer
application software for mobile telephones; downloadable ring tones for mobile phones; downloadable
ring tones for mobile phones; downloadable graphics
for mobile phones; computer game software for use
on mobile and cellular phones; application software
for mobile phones; computer software to enable the
transmission of photographs to mobile telephones;
telecommunications apparatus for use with mobile
networks; smart cards.
35 – Business management; business administration;
computerised office management; computerised file
management; computerised file management; computerised file management; retail services in relation
to audio-visual equipment; retail services in relation
to information technology equipment; retail services
in relation to computer software; retail services in
relation to smartphones; retail services in relation to
smart watches; retailing in relation to downloadable
music files; retail services in relation to downloadable electronic publications; retailing relating to laptop
computers; wholesale services in relation to computer software; telephone answering for unavailable
subscribers; publicity services; rental of advertising
time on communication media; rental of advertising
space on-line; rental of advertising space on the internet; provision of advertising space by electronic

68

37 – Assembly, installation servicing, servicing, servicing and repair of installations and equipment in
the field of data and telecommunications and communications networks; troubleshooting and maintenance for complex technical electronic equipment
and measuring system equipment; computer hardware and telecommunication apparatus installation,
maintenance and repair; advisory services relating to
the installation of security and safety equipment; repair of electrical equipment and electrotechnical installations; construction of telecommunication towers; installation of communications network instruments; installing of electronic communications networks; mobile vehicle tuning services; installation of
cellular communications systems.
38 – Telecommunications, data communications and
radio communications; information about telecommunications, data communications and radio communications; computer-aided transmission and receiving (transmission) of speech, text, sound, images
and data; transmission of messages via electronic
media; email services; transmission and reception
(transmission) of database information via the telecommunications network; communications by fiber
optic networks; automatic transfer of digital data
using telecommunications channels; high bit-rate
data transmission services for telecommunication
network operators; data transmission services over
telecommunications networks; information, consultancy and advisory services relating to telecommunications; providing video conferencing services; video communication services; providing facilities and
equipment for video conferencing; teleconferencing
and video conferencing services; telecommunications services provided via fiber optic, wireless and
cable networks; leasing of cellular communications
equipment; rental of telecommunications apparatus
and installations; rental of computer communication
apparatus and instruments; rental of communication
apparatus and implements; rental of telecommunication equipment including telephones and facsimile
apparatus; computer communication and internet access; provision and rental of telecommunications
facilities and equipment; operating of electronic
communications networks; operation of wide-band
telecommunications networks; operating of electronic communications systems; operation of a telecommunications network; transmission of information
by electronic communications networks; providing
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access to electronic communications networks; provision of central switching services for electronic
communications networks; providing high speed
access to computer and communication networks;
providing telecommunications connections to a global communication network or databases; providing
access to the internet and other communications networks; simulcasting broadcast television over global
communication networks, the internet and wireless
networks; transmission of messages, data and content via the internet and other communications networks; providing access to websites on the internet
or any other communications network; leasing of
cellular communications equipment; television broadcasting services for mobile phones; transmission
of short messages [sms], images, speech, sound, music and text communications between mobile telecommunications devices; satellite transmission; communication services by satellite; communication
services by satellite.
41 – Entertainment; leasing of recordings of sound
and images; leasing of radio and television programmes; online information relating to entertainment, electronic games and competitions via international networks; entertainment provided via a global
communication network; games services provided
via computer networks and global communication
networks; providing interactive multi-player computer games via the internet and electronic communication networks.
42 – Scientific and industrial research; computer
programming; consultancy and advice relating to
technical computer processing, technical calculations and computer programming; IT consultancy;
technical data processing and storing; computer aided construction and engineering services; leasing of
software; technical research; IT security services in
the nature of protection and recovery of computer
data; computerised data storage; technological research services; providing search engines for obtaining
data via communications networks; computer systems integration services; configuration of computer
software; rental of software; computer software design; diagnosis of faults in computer software; computer software design; computer software research;
repair of computer software; updating of computer
software.
45 – Security guard services; security services for
the protection of property and individuals; security
services for buildings.
__________________________________________
(260) AM 2017 87057 A
(800) 1295478
(891) 2015 11 17
(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim
am Rhein, Germany

(540)

(591) Grey and white.
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
9 – Computer software in the field of radiology relating to quality management.
10 – Medical apparatus.
35 – Business management consultancy for radiologists in the field of quality management audits.
38 – Communication via a global computer network
and/or the internet; transmission of computer programs via the internet.
42 – Scientific research in the field of medicine; development and offering of computer software for
quality management in the field of medicine; recording, acquisition and evaluation of information in
the field of medicine by use of quality management
systems.
44 – Medical services in the field of radiology.
__________________________________________
(260) AM 2017 87058 A
(800) 1295505
(891) 2016 01 21
(731) SEHAT INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL CO.
No.9, Zadmehr Alley, 14th Ave, Khajeh
Abdollah Ansari Street, TEHRAN, Iran
(Islamic Republic of)
(540)

(591) Black,white
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; shampoos, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin, weeds, fungicides, herbicides.
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35 – Advertising; export, retail and wholesale services of bleaching preparations and other substances
for laundry use, cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations, soaps, shampoos, perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices,
pharmaceutical and veterinary preparations, disinfectants, preparations for destroying vermin, weeds,
fungicides, herbicides.
39 – Transport; packaging and (delivery) of goods
including bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations, soaps, shampoos, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, pharmaceutical and veterinary preparations, disinfectants, preparations for destroying vermin, weeds, fungicides, herbicides.
__________________________________________
(260) AM 2017 87060 A
(800) 1209350
(891) 2016 02 16
(731) ISIS PHARMA GmbH
Bahnhofstrasse 12, CH-3900 BRIG,
Switzerland
(540)

ISISPHARMA
(511)
3 – Cosmetics, particularly face, body and hand creams, milks, lotions, beauty masks, exfoliants, scrubs,
gels and powders; cosmetic preparations for baths;
soaps, essential oils, oils for cosmetic use, dentifrice,
toilet water; body deodorants; make-up and make-up
removing products; hair care, styling and shaving
gels, foams and balms; after-shave lotions; hair lotion; hair sprays; shampoos; hair bleaching products,
hair cosmetics; cosmetic preparations for slimming;
suntan creams; sun-tanning preparations (cosmetics);
depilatory products; tissues impregnated with cosmetic lotions; hair lotions.
5 – Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
pertaining to the pharmaceutical trade; skin care and
hygiene products pertaining to the pharmaceutical
trade; balms for medical use; dietetic substances for
medical use; plasters pertaining to the pharmaceutical trade, materials for dressings pertaining to the
pharmaceutical trade; disinfectants pertaining to the
pharmaceutical trade; medicinal alcohols; medical
preparations for slimming; lotions for pharmaceutical use pertaining to the pharmaceutical trade.
__________________________________________
(260) AM 2017 87061 A
(800) 1228599
(891) 2016 02 16
(731) STRELLSON AG
Sonnenwiesenstrasse 21, CH-8280
Kreuzlingen, Switzerland
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(540)

ISOCLOUD_500
(511)
18 – Shopping bags; handbags; traveling trunks; travel bags; backpacks; umbrellas; parasols.
22 – Filling, padding and stuffing materials, neither
of rubber nor of plastics, particularly down, feathers
and artificial fibers for stuffing; padding for duvets,
padding for pillows, padding for bed covers, padding
for sleeping bags and padding for clothing; fiber
stuffing.
25 – Anoraks (parkas); suits; bath robes; blazers;
blousons; gloves (clothing); shirts; balloon pants;
jackets; coats; combinations (clothing); parkas; pullovers; slipovers; jackets (Sakkos); collar protectors;
pullovers; sweatshirts; tee-shirts; vests; half-boots;
footwear; boots; caps.
__________________________________________
(260) AM 2017 87121 A
(800) 1295935
(891) 2016 01 15
(731) INGRAM MACROTRON GMBH
Heisenbergbogen 3, 85609 Aschheim,
Germany
(540)

V7
(511)
9 – Computers, in particular notebooks, servers and
personal computers, and parts therefor; data input,
data output, data duplication, data transfer and data
storage devices, in particular keyboards, screens,
projectors, printers, plotters, scanners, joysticks, mouse input devices, storage drives and storage, and
media therefor, CD-ROM disk drives, network
cards, graphics and sound-cards, modems, modem
cards and ISDN plug-in cards and housings for
loudspeakers for computers and power supplies therefor, digitial cameras; computer motherboards; machine readable data carriers; machine-readable data
carriers containing computer programs: all the aforesaid goods included in this class; projection screens for large-screen data projectors; navigation apparatus, including GPS navigation apparatus and
portable navigation apparatus; televisions, including
televisions using OVBT technology; reproduction
apparatus for sound and image recordings, including
DVD players and MP3-player; recording apparatus
for sound and image recordings, including video
recorders and hard disk recorders; batteries; cables,
in particular computer connection cables and connection cables for notebooks, servers and personal
computers, screens, loudspeakers, scanners, printers,
keyboards, projectors, plotters, joysticks, mouse input devices, televisions and navigation apparatus;
AC adapters for notebooks; PC loudspeakers and
multimedia loudspeakers; electronic safety locking
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devices, electronic security locks and electronic
filters for personal data; networking accessories, in
particular electric switches, USB hubs; electronic
presentation devices, namely wireless presentation
devices, remote control apparatus; remote controls
for presentations, remote control apparatus for presentations; laser pointers, headsets, headphones, web
cameras, USB flash and data storage products; in
particular electronic storage media, including memory cards, flash memories. USB flash drives, SD memory cards, flash memory cards; POS (cash register)
scanners; barcode scanners, uninterruptable power
supplies; chargers for PCs end notebooks; carrying
bags for notebooks.
11 – Projector lamps.
20 – Television furniture, television stands.
__________________________________________
(260) AM 2017 87164 A
(800) 1296053
(891) 2015 12 29
(731) AO "OBNINSKORGSINTEZ"
57 Kievskoye Shosse, Kaluga region,
RU-249032 Obninsk, Russian Federation
(540)

starex
(511)
1 – Additives, chemical, to motor fuel; anti-knock
substances for internal combustion engines; anti-boil
preparations for engine coolants; acidulated water
for recharging accumulators; antifreeze; brake fluid;
combusting preparations [chemical additives to motor fuel]; chemical additives for oils; detergent additives to petrol [gasoline]; engine-decarbonising chemicals; fluids for hydraulic circuits; fuel-saving preparations; liquids for removing sulfates from accumulators; oil dispersants; oil cement [putty]; opacifiers for glass; opacifiers for enamel or glass; power
steering fluid; synthetic materials for absorbing oil;
transmission fluid.
__________________________________________
(260) AM 2017 87165 A
(800) 1296105
(891) 2016 01 25
(731) UAB "EOLTAS"
Žemaičiū pl. 65 a, LT-48104 Kaunas,
Lithuania
(540)

(591) Black, red, grey and white

(511)
1 – Antifreeze; transmission fluid; power steering
fluid; coolants for vehicle engines; anti-boil preparations for engine coolants; engine decarbonising
chemicals; brake fluid.
4 – Lubricating oil; carburants; diesel oil; solidified
gases (fuel); industrial grease; additives, non-chemical, to motor-fuel; rape oil for industrial purposes;
lubricants; candles.
7 – Bearings (parts of machines); ball rings for bearings; self-oiling bearings; bearings for transmission
shafts; bearing brackets for machines; journal boxes
(parts of machines); roller bearings; ball-bearings;
pumps (parts of machines); aprons (parts of machines); cranks (parts of machines); adhesive bands for
pulleys; pulleys (parts of machines); machine flywheels; grease boxes (parts of machines); lubricating
pumps; grease rings (parts of machines); connecting
rods for machines, motors and engines; mufflers for
motors and engines; exhausts for motors and engines; pistons for engines; fans for motors and engines; shaft couplings (machines); fan belts for motors
and engines; piston segments; glow plugs for diesel
engines; sparking plugs for internal combustion machines; cooling radiators for motors and engines;
cylinders for motors and engines; drums (parts of
machines); anti-friction pads for machines; steam/oil
separators; control cables for machines, engines or
motors; joints (parts of machines); universal joints
(cardan joints); reels (parts of machines).
12 – Shock absorbing springs for vehicles; shock absorbers for automobiles; suspension shock absorbers
for vehicles; brake linings for vehicles; covers for
vehicle steering wheels; upholstery for vehicles;
axles for vehicles; axle journals; reversing alarms for
vehicles; hoods for vehicles; automobile chains; automobile tyres; sun-blinds adapted for automobiles;
automobile chassis; luggage carriers for vehicles;
luggage nets for vehicles; balance weights for vehicle wheels; bumpers for automobiles; caps for vehicle
petrol (gas) tanks; spikes for tyres; security harness
for vehicle seats; anti-skid chains; hydraulic circuits
for vehicles; repair outfits for inner tubes; vehicle
running boards; freewheels for land vehicles; portholes; anti-theft devices for vehicles; anti-theft alarms
for vehicles; air bags (safety devices for automobiles); air pumps (vehicle accessories); tyres for vehicle wheels; non-skid devices for vehicle tyres;
vehicle suspension springs; transmissions for land
vehicles; transmission chains for land vehicles; gear
boxes for land vehicles; driving motors for land vehicles; transmission shafts for land vehicles; direction signals for vehicles; windscreens; windscreen
wipers; non-skid devices for vehicle tyres; trailer
hitches for vehicles; mudguards; vehicle wheels;
rims for vehicle wheels; hubs for vehicle wheels;
bands for wheel hubs; clutches for land vehicles;
safety seats for children, for vehicles; security har-
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ness for vehicle seats; vehicle seats; seat covers for
vehicles; ski carriers for cars; brakes for vehicles;
brake segments for vehicles; brake shoes for vehicles; hub caps; vehicle wheel spokes; couplings for
land vehicles; vehicle covers (shaped); vehicle chassis; steering wheels for vehicles.
__________________________________________
(260) AM 2017 87172 A
(800) 1296199
(891) 2016 02 16
(731) BIOFARMA
50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX,
France
(540)

(591) black and white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical purposes; dietetic food and
substances for medical or veterinary use, food for
babies; food supplements for humans and animals;
plasters, materials for dressings; material for dental
fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
__________________________________________
(260) AM 2017 87177 A
(800) 1296397
(891) 2016 02 02
(731) ISIS PHARMA GmbH, Société de droit
suisse
Bahnhofstrasse 12,CH-3900 BRIG,
Switzerland
(540)

(591) Black,white
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical purposes; dietetic substances
for medical use, food for babies; plasters, materials
for dressings; material for dental fillings and dental
impressions; disinfectants; products for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
__________________________________________
(260) AM 2017 87179 A
(800) 1296571
(891) 2016 01 19
(731) PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY
"KYIV CARDBOARD AND PAPER MILL"
vul. Kyivska, 130, m. Obukhiv, Kyivska obl.
08700, Ukraine
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(540)

(591) Black, white
(511)
16 – Albums; almanacs; bags (envelopes, pouches)
of paper or plastics, for packaging; blotters; booklets; bottle envelopes of cardboard or paper; bottle
wrappers of cardboard or paper; boxes of cardboard
or paper; calendars; cardboard articles; cardboard;
catalogues; document files (stationery); envelopes
(stationery); face towels of paper; filter paper; filtering materials (paper); flags of paper; folders for
papers; forms, printed; fountain pens; graphic prints;
graphic representations; handkerchiefs of paper; labels, not of textile; luminous paper; magazines (periodicals); newsletters; note books; packing paper;
pads (stationery); pamphlets; paper sheets (stationery); paper; periodicals; placards of paper or cardboard; printed matter; printing blocks; sealing compounds for stationery purposes; self-adhesive tapes for
stationery or household purposes; signboards of paper or cardboard; table linen of paper; table napkins
of paper; tablecloths of paper; tablemats of paper;
tissues of paper for removing make-up; toilet paper;
towels of paper; tracing paper; wood pulp board (stationery); wood pulp paper; writing cases (sets); writing cases (stationery); writing instruments; writing
paper.
__________________________________________
(260) AM 2017 87181 A
(800) 1296624
(891) 2016 01 20
(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, Germany
(540)

TENOSPIRA
(511)
5 – Pharmaceutical preparations, preparations for inhalations for the treatment of pulmonary hypertension.
10 – Medical instruments, inhalators for the treatment of pulmonary hypertension.
__________________________________________
(260) AM 2017 87182 A
(800) 1296721
(891) 2016 03 15
(731) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND B.V.
Stationsplein 4, NL-3818 LE Amersfoort,
Netherlands
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(540)

(591) Green, white, gold
(511)
29 – Milk and milk products; butter and butter oil
and other edible oils and fats.
__________________________________________
(260) AM 2017 87183 A
(800) 1296255
(891) 2015 08 19
(731) IGT
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986,
USA
(540)

(591) black and white
(511)
9 – Computer game software for video lottery terminals; electronic lottery training simulators comprising computer hardware and software-based teaching apparatus; devices for wireless data transmission between point-of-sale lottery and gaming terminals and peripheral devices; electronic point of
sale lottery game terminals, namely, terminals providing win and loss status and related information for
online and instant lottery tickets; software and hardware for processing lottery transactions and selling
lottery tickets; computer printers used in connection
with lottery games; television monitors and controllers used in operation of lottery games; computer
game software; computer software for use in conducting lottery games; secure, open standards computer network interface software that connects a
transaction-processing engine to a multitude of sales
channels; computer terminals used in operation of
lottery and gaming systems; computer software for
use in conducting lottery games which receive and
display game results; lottery game terminal related
software, namely, lottery game software; computer
hardware and software for the gaming industry for
slot machine accounting, patron management, gaming machine accounting, management of cage accounting, visual evaluation of slot machine perfor-

mance, and determining bonus games for machines,
and mobile data access to all the foregoing information; computer software that supports devices that
accept a wager and display game outcomes; software
for business intelligence and customer relationship
management to maximize revenue, increase productivity and enhance the player experience for casino
operators; computer software and hardware and
downloadable computer software containing gaming
content, for financial transactions between players
and casinos, for exchanging data, player identification, marketing, tracking, and maintaining player
statistics, all in the field of gaming; electronic terminals for generating lottery tickets; lottery game software relating to lottery game ticket dispensers.
28 – Lottery tickets; lottery cards; scratch cards for
playing lottery games; raffle tickets; gaming machines, namely, slot machines with or without video
output or video lottery terminals; coin operated electronic and mechanical gaming and amusement machines; gaming machines, namely, devices which
accept a wager; reconfigurable casino and lottery
gaming equipment, namely, gaming machines and
operational computer games software therefor sold
as a unit; video lottery ticket terminals (dispensers);
electronic display signs used in connection with lottery games; lottery checking (supervision) apparatus,
namely, dispensers for validation of keno games.
35 – Providing lottery subscriptions services for others; subscriptions to lottery games; administration
of customer loyalty programs featuring free lottery
tickets, merchandise, event tickets, and cash prizes
for registered or frequent lottery players; marketing
services in the field of lotteries; marketing services
specializing in the use of analytic models for the
understanding and predicting of consumer, business,
and retail market trends and actions; marketing services, namely, providing customized communication
programs to obtain consumer insights and develop
branding strategies; business consulting services that
provide strategies for responsible gaming practices;
online catalog services featuring lottery games; inventory management in the field of sale and distribution of lottery and instant lottery tickets.
36 – Credit and debit card services; electronic processing of credit card transactions and electronic
payments via a global computer network; electronic
processing of financial information, namely, lottery
transactions; providing secure financial transaction
processing services for lottery vendors.
37 – Maintenance and installation of computer network hardware for use with lottery and gaming
systems; maintenance, installation, and repair of
computer networking hardware for use in the operation of public gaming systems; installation, maintenance, and repair of communications network
hardware, apparatus, and instruments.

#4 2017 02 27

73

sasaqonlo niSnebi

38 – Communication services, namely, transmission
of lottery game and lottery ticket sales, inventory,
and machine status information by communication
networks; satellite communication services in the
field of lotteries; wireless communication services,
namely, transmission of lottery graphics to mobile
telephones.
40 – Custom printing of lottery tickets.
41 – Lottery services; raffle services; operating lotteries; organizing lotteries; conducting lotteries; administration of lotteries for others; lottery services provided over a global computer network; online lottery
services; online interactive lottery services; providing online games and online lottery games; providing online lottery games via electronic communication networks which facilitate social networking;
educational services, namely, providing internships
in the field of lottery management; providing online
entertainment services featuring links to online lottery games and video games via an Internet website
portal; providing online games and video games;
providing online training courses, training using lottery terminal simulators, educational courses offered
via non-downloadable videos, and interactive presentations all in the field of lotteries; educational
services, namely, providing computer laboratories
for after school programs; entertainment in the nature of casino and gaming services; providing gaming
facilities; providing casino and gaming services online or by means of interactive TV systems; organizing, conducting, and operating games of chance;
gaming services available through computer communications and interactive television; games of
luck or chance available through computer communications; providing information regarding gaming,
games of luck or chance; and providing information
regarding gaming, games of luck or chance through
computer communications and interactive television.
42 – Providing information related to software development of computer lottery games via an Internet
website portal; providing computer technology consulting services and design services via a global
computer network for the lottery industry related to
electronic cash registers, wireless devices, and lottery terminals; customization, implementation, and
maintenance of software for printing security features on lottery tickets; software as a service (SaaS)
services featuring software for use in generating
random numbers in the gaming and lottery field;
custom design of lottery and gaming systems and
consulting services related thereto; maintenance and
installation of software for use with lottery and gaming systems; custom design and consulting services for the operation of public gaming systems;
lottery game design and planning for others; software as a service (SaaS) services enabling users to
manage, coordinate, control, and monitor lotteries;
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software as a service (SaaS) services for reporting,
billing, and auditing in the field of lotteries; software
as a service (SaaS) services for data and sales analysis and reporting in the field of lotteries; software
as a service (SaaS) services for inventory control,
management, analysis, and reporting in the field of
lotteries; software as a service (SaaS) services for
managing, processing, and scheduling payments of
lottery winnings; design and development of communications networks in the field of lotteries; computer software design; computer services, namely,
providing maintenance of computer software in the
field of games of chance; consulting services in the
field of computers and computer software for database management that creates indexes of information, sites, and other resources available on computer
networks; searching and retrieving information, sites, and other resources available on computer networks for others; design, creation, hosting and maintenance of websites for others; consulting services
and providing technical assistance in the fields of
designing, creating, hosting, maintaining, operating,
and managing of websites on a global computer network; computer programming services for others;
services.
__________________________________________
(260) AM 2017 87205 A
(800) 1176374
(891) 2016 02 22
(731) SAIC MOTOR CORPORATION
LIMITED
Room 509, Building 1, 563 Songtao
Road, Zhangjiang High-tech Park, 201203
Shanghai, China
(540)

(591) Blue, white
(511)
7 – Pistons [parts of machines or engines]; cylinders
for motors and engines; igniting devices for internal
combustion engines; bearings [parts of machines];
pumps [machines]; compressors [machines]; universal joints [cardan joints]; valves [parts of machines];
truck lifts; hand-held tools, other than hand-operated.
37 – Repair information; construction; machinery installation, maintenance and repair; electric appliance
installation and repair; motor vehicle maintenance
and repair; vehicle service stations [refuelling and
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maintenance]; vehicle breakdown assistance [repair];
retreading of tires [tyres]; leather care, cleaning and
repair.
__________________________________________
(260) AM 2017 87225 A
(800) 1296823
(891) 2015 11 19
(731) OCM HOLDINGS LTD
140, Vasileos Constantinou Tofias, building
1st floor, CY-3080 Limassol, Cyprus
(540)

(591) Shades of blue
(511)
9 – Software; computer software for data processing;
software for facilitating secure credit card transactions; computer databases; computer databases; computer software for authorising access to data bases;
databases (electronic); electronic databases containing information related to e-commerce, business
processes and solutions.
35 – Direct marketing; advertising by mail order; publicity and sales promotion services; advertising and
marketing; business consulting services; business
acquisitions consultation; business consultancy services relating to data processing; business consultancy services relating to insolvency; business consultancy services relating to the supply of quality
management systems; business research and advisory services; business analysis, research and information services; planning of marketing strategies; systemization of information into computer databases;
compilation of information into computer databases;
advertising services relating to data bases; systemization of information into computer databases; collection and systematisation of information into computer databases; systemization of information into
computer databases; updating and maintenance of
data in computer databases; business information;
marketing agency services.
36 – Finance services; personal finance services; financial investment services; financial portfolio management; providing of economic/financial information, data, consultancy and advice; financial transfers
and transactions, and payment services; consultancy
services in relation to investment of commodities;
financial investment consultation.
41 – Information relating to education, provided online from a computer database or the internet; publication of material which can be accessed from databases or from the internet; education; professional
training services; providing of education; publication
of instructional literature; training in the operation of

software systems.
__________________________________________
(260) AM 2017 87226 A
(800) 1296845
(891) 2016 01 12
(731) AUTOBOOKER.COM GMBH
Paul-Gerhardt-Allee 42 81245 München (DE),
Germany
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Data processing apparatus and computers; software; computer hardware and software; data search
software; interactive software; database management
software; data recorders; software containing databases; data processing programs; software containing
data; computer software and related documentation
provided in electronic form; data media in electronic
or optical format; recorders and instruments for data
input; software for electronic commerce via the
Internet; software used for accessing electronic or
digital directories; electronic publications (downloadable).
38 – Providing access to systems for designing and
implementing web sites for others.
39 – Rental and lending of vehicles and reservations
for the rental and lending of vehicles; transport; travel organization; reservation agency services and
reservation services for travel and vehicle rental;
chartering of vehicles for travel, route planning consultancy, travel guide services, booking of travel
through tourist offices; travel reservation; information and advice relating to the above-mentioned
services, including those provided by an online data
bank or via the Internet.
42 – Scientific and technological services as well as
research and design relating thereto; design and
development of computer hardware; programming
for computers; design, development, maintenance
and updating of computer software; installation of
computer software; design of software for searching
and retrieval of information via the Internet and online data banks, including related network systems;
design and maintenance of websites; design and
development of computer software in connection
with the online searching, ordering and delivery by
computer means and distribution of consumer goods;
technical support and advice relating to computer
software; error detection in computer programs; rental of computer software for price offers; hosting of
servers for management of host functions for websites of others via a global computer network;
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information and advice relating to the above-mentioned services, including those provided via an online data bank or via the Internet.
45 – Licensing for computer programs.
__________________________________________
(260) AM 2017 87307 A
(800) 1130020
(891) 2016 01 21
(731) MAGILIN S.R.L.
Largo Don Rusconi, 09, I-20017 RHO (MI),
Italy
(540)
(591) Black, white
(511)
18 – Bags; handbags; suitcases; backpacks; wallets;
coin purses; satchels; document portfolios made of
leather and imitation leather; clutches; trunks [luggage]; skins and articles of skins not included in other classes; leather and articles of leather not included in other classes; imitation leather and articles,
goods made of these materials not included in other
classes; parasols; beach umbrellas; umbrellas; walking sticks; whips and other saddlery articles.
25 – Clothing for men, women and children in general, including dresses made from skins; shirts; blouses; skirts; tailleurs; suit jackets; trousers; shorts;
undershirts; hosiery; pajamas; socks; knitted underclothing; bodices; suspender belts; pants; brassieres;
slips; hats; scarves; neckties; raincoats; overcoats;
coats; bathing suits; tracksuits for sports; anoraks;
ski pants; belts; furs; sashes for wear; gloves; dressing gowns, footwear in general, including slippers;
footwear; footwear for sports; boots and sandals.
__________________________________________
(260) AM 2017 87309 A
(800) 1193860
(891) 2016 02 18
(731) ISIS PHARMA GmbH
Bahnhofstrasse 12, CH-3900 BRIG,
Switzerland
(540)

(260) AM 2017 87312 A
(800) 1297204
(891) 2016 03 22
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300 Park Ave., New York NY 10022, USA
(540)

(591) white, green, light green
(511)
3 – Personal care products, namely, non-medicated
body and skin cleansing preparations; hair care preparations; deodorants and antiperspirants; body and
skin moisturizers, creams and lotions; shaving and
aftershave preparations; wipes impregnated with
cleaning solution for personal use; non-medicated lip
care preparations; non-medicated sunscreen preparations.
__________________________________________
(260) AM 2017 87451 A
(800) 1297904
(891) 2016 02 23
(731) DMK Baby GmbH
Henrich-Focke-Str. 4, 28199 Bremen,
Germany
(540)

colimil

UVEBLOCK
5 – Pharmaceutical and veterinary products.
__________________________________________
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Ikroff
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game; Meat extracts;
Preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; Jellies, jams, compotes; Eggs; Milk and milk
products; Edible oils and fats.
__________________________________________

(511)
5 – Pharmaceutical preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food, drinks and
preparations adapted for medical use; foodstuff and
drinks for babies and infants; nutritional supplements for humans.

(511)
3 – Perfumery, cosmetics.

(260) AM 2017 87310 A
(800) 1218980
(891) 2016 05 12
(731) PETER SCHUJU
Robert-Bosch-Straße 8, 33178 Borchen,
Germany

(540)

29 – Dietetic preparations for non-medical purposes
basing on proteins, fats and albumens; milk; milk
products.
30 – Dietetic preparations for non-medical purposes
basing on carbohydrates; tea; tea for babies; tea for
infants.
__________________________________________
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(731) MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SANAYİİ
ANONİM ŞİRKETİ
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok., Pak İş Merkezi
No: 5/1, Gayrettepe Beşiktaş, TR-34349
İSTANBUL, Turkey
(540)

(260) AM 2017 87452 A
(800) 1297905
(891) 2016 02 23
(731) DMK BABY GMBH
Henrich-Focke-Str. 4, 28199 Bremen,
Germany
(540)

lactogèrmine
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food, drinks and
preparations adapted for medical use; foodstuff and
drinks for babies and infants; nutritional supplements for humans.
29 – Dietetic preparations for non-medical purposes
basing on proteins, fats and albumens; milk; milk
products.
30 – Dietetic preparations for non-medical purposes
basing on carbohydrates; tea; tea for babies; tea for
infants.
__________________________________________
(260) AM 2017 87453 A
(800) 1297908
(891) 2016 02 04
(731) PATORO AG
Hübelistrasse 6, CH-4600 Olten, Switzerland
(540)

(591) black and white
(511)
30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from
cereals; bread, pastry and confectionery products;
ices for food; sugar, honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
33 – Alcoholic beverages (except beers).
34 – Tobacco; smokers' articles; matches.
__________________________________________
(260) AM 2017 87465 A
(800) 1298084
(891) 2016 01 27

(591) Black,white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations for
medical purposes; chemical preparations for medical
and veterinary purposes, chemical reagents for pharmaceutical and veterinary purposes; dietary supplements for pharmaceutical and veterinary purposes;
dietary supplements; nutritional supplements; medical preparations for slimming purposes; food for babies; herbs and herbal beverages adapted for medicinal purposes; dental preparations and articles;
teeth filling material, dental impression material,
dental adhesives and material for repairing teeth; sanitary preparations for medical use; hygienic pads;
hygienic tampons; plasters; materials for dressings;
diapers, including those made of paper and textiles;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; deodorants, other than for human beings or
for animals; air deodorizing preparations; disinfectants; antiseptics; detergents for medical purposes.
__________________________________________
(260) AM 2017 87466 A
(800) 1298145
(891) 2016 02 02
(731) PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL
OPERATIONS S.A.
47, route de Saint-Georges, CH-1213
Petit-Lancy, Switzerland
(540)

PARFUM PERPETUEL
(511)
3 – Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
__________________________________________
(260) AM 2017 87467 A
(800) 1298151
(891) 2016 03 04
(731) ARCHROMA IP GMBH
Neuhofstrasse 11, CH-4153 Reinach,
Switzerland
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(540)

color atlas by Archroma
(511)
9 – Instruments for the provision of information relating to color hues or dye samples, namely data
recording instruments with screens for the provision
of information relating to color hues or dye samples;
data processing apparatus used for reading information relating to dyes; software.
16 – Catalogs comprising samples of fabrics of different hues.
40 – Cloth dyeing, including provision of information relating to cloth dyeing, including preparation,
mixing, gluing and treatment of dyes for cloth dyeing; provision of dyeing services specific to customers, particularly development of customer-specific dye samples.
__________________________________________
(260) AM 2017 87473 A
(800) 1298152
(891) 2016 03 04
(731) SIKA AG
Zugerstrasse 50, CH-6340 Baar, Switzerland
(540)

SIKAFILL
(511)
1 – Liquid and sealing membranes (chemical products) for coating roofs, facades and floors.
2 – Varnishes, coatings (paints), acrylic protective
coatings in the form of paint; protective coatings in
the form of paint included in this class for concrete
and metal surfaces.
19 – Building materials, not of metal; waterproof
and elastic roof coatings based on acrylic resins.
__________________________________________
(260) AM 2017 87474 A
(800) 1298173
(891) 2015 12 11
(731) ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Toroslar M. Tekke C. Yenitaşkent Beldesi
MERSİN, Turkey
(540)

(591) Black,white,Blue
(511)
19 – Sand, gravel, crushed stone, asphalt, bitumen,
cement, gypsum for use in construction, road construction, building materials (as finished products)
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made of concrete, gypsum, clay, potters' clay, natural or artificial stone, wood, plastics and synthetic
materials for building, construction, road construction purposes, included in this class; non-metallic
buildings, non-metallic building materials, non-metallic transportable buildings, poles not of metal for
power lines, barriers not of metal, doors and windows of wood and synthetic materials, traffic signs
not of metal, non-luminous and non-mechanical, for
roads, monuments and statuettes of stone, concrete
and marble, natural and synthetic surface coatings in
the form of panels and sheets, being building materials; heat adhesive synthetic surface coating, being
building materials; bitumen cardboard coatings for
roofing; bitumen coating for roofing, prefabricated
swimming pools not of metal (structures).
__________________________________________
(260) AM 2017 87477 A
(800) 1298240
(891) 2015 11 28
(731) MED-TRONIK GMBH FORSCHUNG UND
Entwicklung medizinisch-biophysikalischer
Geräte
Daimlerstr. 2-4, 77948 Friesenheim, Germany
(540)

MORA-Nova
(511)
10 – Medical and dental apparatus and instruments
for diagnosis and therapy.
__________________________________________
(260) AM 2017 87478 A
(800) 1298241
(891) 2015 11 28
(731) MED-TRONIK GMBH FORSCHUNG UND
Entwicklung medizinisch-biophysikalischer
Geräte
Daimlerstr. 2-4, 77948 Friesenheim, Germany
(540)

MORA-Super
(511)
10 – Medical and dental apparatus and instruments.
__________________________________________
(260) AM 2017 87479 A
(800) 1298242
(891) 2015 11 28
(731) MED-TRONIK GMBH FORSCHUNG UND
Entwicklung medizinisch-biophysikalischer
Geräte
Daimlerstr. 2-4, 77948 Friesenheim, Germany
(540)

MORA-Beauty
(511)
10 – Medical and dental apparatus and instruments.
__________________________________________
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(260) AM 2017 87480 A
(800) 1298274
(891) 2016 02 03
(731) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Germany
(540)

VAS
(511)
6 – Building and construction materials and elements of metal; unwrought and semi-wrought common metals; metal hardware; doors, gates, windows
and outdoor blinds of metal; structures and transportable buildings of metal; statues and works of art
of common metals; containers of metal for the storage and transportation of goods; common metals
and their alloys; railway material of metal; cables
and wires of metal, non-electric; ironmongery, small
items of metal hardware, badges of metal for vehicles, locks of metal for vehicles, registration plates
of metal, signboards of metal, wheel clamps (denver
boots), rings of common metal for keys, empty tool
boxes of metal, empty tool chests of metal; tubes of
metal; safes (strong boxes); ores; foils of metal for
wrapping and packaging; ducts of metal for ventilating and air conditioning installations; building
materials of metal; materials of metal for funicular
railway permanent ways; steel wire; binding screws
of metal for cables; shims; door closers, non-electric;
tool handles of metal; chests of metal; cattle chains;
rods of metal for brazing and welding; anchors;
handcuffs; weather or wind vanes of metal; tree
protectors of metal; traps for wild animals; bronzes
for tombstones; parts and fittings of all the aforesaid
goods, included in this class.
7 – Plastics working machines, machines for production, repair and dismantling of land, air and water
vehicles, for the chemical industry, for agriculture,
for mining, for the textile industry, for the food industry, for the beverage industry, for the construction industry, for the packaging industry; agricultural, earthmoving, construction, oil and gas extraction
and mining equipment; machine tools; motors, other
than for land vehicles; motors, electric, other than
for land vehicles; motor parts for motors of all kind;
parts for electric motors of all kind; diesel engine;
glow plugs for diesel engines; gas engine; gasoline
engine (not for land vehicles); hydraulic engines and
motors; pumps; compressors and fans for motors;
servo motors; robots; vehicle oil pump; lubricators
[parts of machines]; clutches other than for land
vehicles; machine transmissions, except for land vehicles; clutches, other than for land vehicles; parts of
machine couplings and transmissions, included in
this class; moving and handling equipment; generators of electricity; machines and machine tools for
treatment of materials and for manufacturing; engines, powertrains and generic parts for machines;
dispensing machines; sweeping, cleaning, washing

and laundering machines; agricultural machines;
shredders [machines] for industrial use; motorized
lawn mowers; agricultural implements, other than
hand-operated; wind turbines; automatic distribution
machines; woodworking machines; papermaking
machines; printing machines for use on sheet metal;
friezing machines; sizing machines; mechanical tea
making equipment; sausage machines; bottle washing machines; cigarette machines for industrial
purposes; leather-working machines; rotary steam
presses, portable, for fabrics; bicycle assembling machines; potters' wheels; engraving machines; cord
making machines; enamel production machinery;
bulb production machinery; adhesive tape dispensers
machinery; briquette making machine; mixing machines; washing machines; disintegrators; superheaters; glass working machines; electromechanical machines for chemical industry; rinsing machines; puddling machines; oil refining machines agitators;
jacks, power-operated jacks; metalworking machines; foundry machines; steam engines; thumbtack
machines; fastener machine; electric screw driver;
spectacle lens processing equipment, other than
hand-operated; air brushes for applying color; filters
for cleaning cooling air, for engines; welding machines, electric; washing, installations for vehicles; automobile maintenance equipment, other than handoperated; parts and fittings of all the aforesaid
goods, included in this class.
8 – Hygienic and beauty implements for humans and
animals; edged and blunt weapons; food preparation
implements, kitchen knives and cutlery; hand-operated tools and implements for treatment of materials
and for construction, repair and maintenance; lifting
tools; hand tools and hand operated implements for
use in agriculture, horticulture and forestry, for the
construction of machines, apparatus and vehicles
and for the building industry; hand-operated scraping tools; hand-operated spanners; cutlery, table
forks, spoons, knives; forks; shears; side arms, other
than firearms; swords; razors, razor cases; manicure
sets; sharpening stones; insecticide vaporizers [hand
tools]; livestock marking tools; harpoons; hand tools, hand-operated; lifting jacks, hand-operated; trowels; parts and fittings of all aforesaid goods,
included in this class.
9 – Recorded content; information technology and
audiovisual equipment; magnets, magnetizers and
demagnetizers; apparatus, instruments and cables for
electricity; optical devices, enhancers and correctors;
safety, security, protection and signaling devices; diving equipment; navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and
controllers; scientific research and laboratory apparatus, educational apparatus and simulators; scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, electric weighing, measuring, signaling, chec-
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king (supervision), life-saving apparatus and instruments, included in this class; contact lenses, spectacles, spectacle cases, binoculars, magnifying glasses;
sunglasses; vehicle breakdown warning triangles;
vehicle breakdown warning lamps other than parts
of vehicles; electric batteries and their parts, electric
accumulators and their parts, fuel cells and their
parts, solar batteries; electric batteries for vehicles;
electric accumulators for vehicles; chargers for electric batteries; burglar alarms, fire alarms, smoke
alarms, gas alarms; anti-theft warning apparatus; fire
extinguishing apparatus; scales; spirit levels; compasses [measuring instruments]; quantity indicators;
rulers (measuring instruments); acid hydrometers;
electronic control mechanisms and power and voltage supply units for vehicle headlights and their
parts, control mechanisms and power and voltage
supply units for vehicle lights and their parts, lightemitting diodes [LED], electronic power controllers;
electrical and electronic control apparatus and instruments; simulators for the steering and control of
vehicles; voltage regulators for vehicles; speed indicators; revolution counters; measuring apparatus and
instruments; life saving apparatus and equipment,
namely life-saving rafts, fire escapes, safety nets,
safety tarpaulins, life belts, life buoys, life jackets;
fuses, electric relays; lasers not for medical purposes, laser pointers; remote controlling apparatus;
aerials; navigation apparatus for vehicles [on-board
computers]; portable telephones; telephone apparatus; television apparatus; video telephones; radios;
compasses, navigation systems, navigational instruments; telematic apparatus; telematic terminal apparatus; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating
and controlling electricity; apparatus for recording,
transmission and/or reproduction of sound and images, magnetic, electronic and optical data carriers,
phonograph records, compact discs [audio-video],
DVDs and other digital recording apparatus, sound
carriers, coin-operated juke boxes, compact discs
(CD-ROMs), downloadable music files, audio headphones, loudspeakers and cabinets for loudspeakers,
illuminated signs, compact disc players, DVD players, phototelegraphy apparatus; projection apparatus, cameras [photography]; exposed films; cinematographic cameras, photocopiers, electronic pocket
translators, pocket translators, electronic; encoded
magnetic cards, integrated circuit cards (smart
cards), encoded telephone cards; mechanisms for
coin operated apparatus; automatic banking machines; cash registers, calculators; data processing
apparatus, computers, electronic calendars and organizers, facsimile apparatus, monitors (computer
hardware and computer programs), computer peripheral devices, recorded and downloadable computer
programs, especially collected data recorded on data
carriers, computer software; application software;
pocket calculators; downloadable electronic publica-
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tions; downloadable image files; crash test dummies;
microscopes; electric cables; sockets, plugs and other contacts [electric connections]; igniting apparatus, electric, for igniting at a distance; radiological
apparatus for industrial purposes; protective helmets;
electric locks; electronic controls and control systems for machines, motors, internal combustion engines, electric motors, consisting thereof; parts and
fittings of all aforesaid goods, included in this class.
37 – Building, construction and demolition; rental of
tools, plant and equipment for construction and demolition; mining, oil and gas extraction; extermination, disinfection and pest control; reconstruction,
repair, servicing and dismantling of vehicles; vehicle
repair in the course of vehicle breakdown service;
customized carrying out of alterations on body, chassis and motor of motor vehicles (tuning), included in
this class; varnishing of vehicles; vehicle polishing;
anti-rust treatments for vehicles; vehicle maintenance; vehicle cleaning; retreading of tires; boiler and
burner maintenance, cleaning and repair; repair information; construction information; installation of
doors and windows; quarrying services; machinery
installation, maintenance and repair; airplane maintenance and repair; shipbuilding; photographic apparatus repair; clock and watch repair; repair of
security locks; rust proofing; furniture maintenance;
leather care, cleaning and repair; disinfecting; burglar alarm installation and repair; advice, consultancy
and information for the aforesaid, included in this
class.
__________________________________________
(260) AM 2017 87481 A
(800) 1298287
(891) 2015 12 03
(731) Joint Stock Company "TAINY SOVETNIK
NETWORK COMPANY"
tup. Krymskiy, 8, RU-119049 Moscow,
Russian Federation
(540)

(591) Burgundy, dark gray and black
(526) КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА
(511)
35 – Rental of advertising space; employment agencies; demonstration of goods; opinion polling; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; personnel recruitment; business
management and organization consultancy; business
management consultancy; consultancy relating to
personnel recruitment; layout services for advertising purposes; business management of performing
artists; news clipping services; word processing;
shorthand; organization of exhibitions for commer-
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cial or advertising purposes; arranging newspaper
subscriptions for others; organization of trade fairs
for commercial or advertising purposes; business
management assistance; presentation of goods on
communication media, for retail purposes; rental of
advertising time on communication media; typing;
radio advertising; bill-posting; distribution of samples; dissemination of advertising matter; writing of
publicity texts; advertising; on-line advertising on a
computer network; advertising by mail order; television advertising; document reproduction; copywriting; psychological testing for the selection of personnel; public relations; modelling for advertising or
sales promotion.
38 – Telecommunications; news agencies; television
broadcasting; cable television broadcasting; electronic bulletin board services [telecommunications services]; information about telecommunication; telecommunications routing and junction services; providing internet chatrooms; providing user access to
global computer networks; providing access to databases; providing telecommunications connections to
a global computer network; providing telecommunication channels for teleshopping services; message
sending; computer aided transmission of messages
and images; transmission of telegrams; electronic
mail; rental of message sending apparatus; rental of
access time to global computer networks; rental of
modems; rental of telecommunication equipment;
rental of telephones; rental of facsimile apparatus;
radio broadcasting; communications by fiber optic
networks; communications by cellular phones; commnications by computer terminals; satellite transmission; communications by telegrams; communications by telephone; facsimile transmission; paging
services [radio, telephone or other means of electronic communication]; teleconferencing services; telex
services; voice mail services; telegraph services; telephone services.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; modelling for artists;
academies [education]; rental of tennis courts; lending libraries; booking of seats for shows; videotaping; nursery schools; physical education; discotheque services; animal training; dubbing; gambling;
publication of books; education information; recreation information; entertainment information; movie
studios; health club services [health and fitness training]; club services [entertainment or education];
night clubs; layout services, other than for advertising purposes; microfilming; videotape editing; production of radio and television programmes; musichalls; game services provided on-line from a computer network; providing on-line electronic publications, not downloadable; religious education; gymnastic instruction; correspondence courses; practical
training [demonstration]; organization of balls; organization of exhibitions for cultural or educatinal

purposes; providing 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; arranging of beauty contests; organization of competitions [education or
entertainment]; operating lotteries; organization of
shows [impresario services]; organization of sports
competitions; vocational guidance [education or training advice]; amusement parks; sign language interpretation; television entertainment; mobile library
services; providing karaoke services; providing golf
facilities; providing sports facilities; providing amusement arcade services; cinema presentations; presentation of live performances; theatre productions;
educational examination; timing of sports events;
videotape film production; film production, other
than advertising films; rental of sound recordings;
rental of audio equipment; rental of video cameras;
rental of video cassette recorders; rental of videotapes; rental of show scenery; rental of movie projectors and accessories; rental of motion pictures;
rental of stadium facilities; rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios; rental of
radio and television sets; rental of skin diving equipment; rental of sports equipment, except vehicles;
rental of stage scenery; electronic desktop publishing; publication of electronic books and journals
on-line; publication of texts, other than publicity
texts; radio entertainment; entertainer services; writing of texts, other than publicity texts; zoological
garden services; news reporters services; party planning [entertainment]; music composition services;
sport camp services; subtitling; providing casino
facilities [gambling]; calligraphy services; providing
museum facilities [presentation, exhibitions]; teaching; orchestra services; translation; scriptwriting
services; ticket agency services [entertainment]; recording studio services; photography; photographic
reporting; circuses; boarding schools; production of
shows.
42 – Digitization of images.
45 – Legal services; security services for the protection of property and individuals; personal and
social services rendered by others to meet the needs
of individuals; marriage agencies; detective agencies; night guard services; adoption agency services;
arbitration services; funerary undertaking; lost property return; security consultancy; intellectual property consultancy; monitoring intellectual property
rights for legal advisory purposes; monitoring of
burglar and security alarms; crematorium services;
licensing of intellectual property; licensing of computer software [legal services]; organization of religious meetings; opening of security locks; guard
services; missing person investigations; legal rese-
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arch; mediation; baby sitting; pet sitting; baggage
inspection for security purposes; inspection of factories for safety purposes; evening dress rental; rental of fire extinguishers; clothing rental; rental of fire
alarms; registration of domain names [legal services]; personal background investigations; fire-fighting; escorting in society [chaperoning]; horoscope
casting; copyright management; dating services; house sitting; funerals; personal body guarding.
__________________________________________
(260) AM 2017 87482 A
(800) 576010
(891) 2016 02 19
(731) ICSEA HELEN SEWARD S.A.S. DI
ARTERITANO GIUSEPPE & C.
8/A, V.le De Gasperi, I-20020 LAINATE
(Milano), Italy
(540)

35 – Advertising; business management consultancy; business management of hotels for others; organizational preparation of building projects; development of utilization plans for real estate and hotels
with regard to business management aspects; presentation of enterprises on the Internet and other media;
compilation and administration of data in computer
data banks; presentation of goods and services through the Internet.
43 – Temporary accommodation; services for providing food and drink; temporary accommodation
reservations; procurement of temporary accommodation services and catering services.
__________________________________________
(260) AM 2017 87484 A
(800) 1120996
(891) 2015 12 28
(731) HILDING ANDERS INTERNATIONAL AB
Östra Varvsgatan 4, SE-211 19 Malmö,
Sweden
(540)

HILDING ANDERS
(591) Black, white
(511)
3 – Soaps; liquid soaps; shampoos; hair lotions; products for toning and preventing hair loss; products
for dyeing hair; gel; face and body creams; eyeliner
pencils; eyeliners; mascara; perfumes; dentifrices;
essential oils; suncare products; bath salts; lipsticks;
nail varnish; depilatory creams; make-up; lavender
water; deodorants for personal use; shaving soaps;
personal hygiene products.
__________________________________________

(511)
35 – Marketing and retail services relating to furniture and home furnishings, including beds and other
bedroom furniture, bedding, bed bases, bed frames,
bed headboards, settees, mattresses, pillows, bed
clothes, bed spreads, upholstery fabrics and mattress
covers; arranging of exhibitions for commercial or
advertising purposes.
__________________________________________

(260) AM 2017 87483 A
(800) 952423
(891) 2016 02 25
(731) DESIGN HOTELS AG
Stralauer Allee 2c, 10245 Berlin, Germany
(540)

(591) Black, white
(511)
16 – Printed matter, in particular hotel directories;
photographs; stationery; instructional and teaching
material (except apparatus).
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,
romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi
(260) AM 2016 79276 A
(800) 1129493
(151) 2012 05 14
(181) 2022 05 14
(891) 2014 06 05
(511) 03, 05, 10, 35, 41, 44
__________________________________________

(260) AM 2016 84598 A
(800) 1272477
(151) 2015 09 02
(181) 2025 09 02
(891) 2015 09 02
(511) 45
__________________________________________

(260) AM 2016 79660 A
(800) 1188130
(151) 2012 11 05
(181) 2022 11 05
(891) 2014 10 03
(511) 06, 21, 35
__________________________________________

(260) AM 2016 84599 A
(800) 1272520
(151) 2015 09 23
(181) 2025 09 23
(891) 2015 09 23
(511) 35, 38, 41
__________________________________________

(260) AM 2016 80124 A
(800) 1227159
(151) 2014 09 11
(181) 2024 09 11
(891) 2014 09 11
(511) 12, 36, 39
__________________________________________

(260) AM 2016 84600 A
(800) 1271723
(151) 2015 06 08
(181) 2025 06 08
(891) 2015 06 08
(511) 09
__________________________________________

(260) AM 2016 83701 A
(800) 1261690
(151) 2015 02 25
(181) 2025 02 25
(891) 2015 08 11
(511) 12, 36, 39
__________________________________________

(260) AM 2016 84607 A
(800) 891925
(151) 2006 04 20
(181) 2026 04 20
(891) 2015 10 20
(511) 41
__________________________________________

(260) AM 2016 84582 A
(800) 1271617
(151) 2015 07 27
(181) 2025 07 27
(891) 2015 07 27
(511) 36, 39
__________________________________________

(260) AM 2016 84609 A
(800) 1271851
(151) 2015 02 10
(181) 2025 02 10
(891) 2015 02 10
(511) 03, 10, 12, 18, 20, 24, 28, 35
__________________________________________

(260) AM 2016 84591 A
(800) 1271681
(151) 2015 09 29
(181) 2025 09 29
(891) 2015 09 29
(511) 34
__________________________________________

(260) AM 2016 84610 A
(800) 937309
(151) 2007 08 13
(181) 2027 08 13
(891) 2015 10 16
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2016 84595 A
(800) 1272413
(151) 2015 07 30
(181) 2025 07 30
(891) 2015 07 30
(511) 06
__________________________________________

(260) AM 2016 84611 A
(800) 1271858
(151) 2015 03 23
(181) 2025 03 23
(891) 2015 03 23
(511) 25
__________________________________________
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(260) AM 2016 84615 A
(800) 1169081
(151) 2013 04 02
(181) 2023 04 02
(891) 2015 10 12
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2016 84616 A
(800) 1218294
(151) 2014 06 03
(181) 2024 06 03
(891) 2015 10 16
(511) 43
__________________________________________
(260) AM 2016 84617 A
(800) 1219309
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(891) 2015 10 05
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2016 84737 A
(800) 1273007
(151) 2015 08 10
(181) 2025 08 10
(891) 2015 08 10
(511) 09, 28, 41
__________________________________________
(260) AM 2016 84739 A
(800) 1273012
(151) 2015 08 10
(181) 2025 08 10
(891) 2015 08 10
(511) 09, 28, 41
__________________________________________
(260) AM 2016 84740 A
(800) 1273015
(151) 2015 08 11
(181) 2025 08 11
(891) 2015 08 11
(511) 09, 28, 41
__________________________________________
(260) AM 2016 84741 A
(800) 1273016
(151) 2015 08 11
(181) 2025 08 11
(891) 2015 08 11
(511) 09, 28, 41
__________________________________________
(260) AM 2016 84743 A
(800) 1273035
(151) 2015 08 18
(181) 2025 08 18
84

(891) 2015 08 18
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2016 84744 A
(800) 1273039
(151) 2015 08 07
(181) 2025 08 07
(891) 2015 08 07
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2016 85656 A
(800) 1282175
(151) 2015 10 22
(181) 2025 10 22
(891) 2015 10 22
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2016 85664 A
(800) 1282932
(151) 2015 09 23
(181) 2025 09 23
(891) 2015 09 23
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 85684 A
(800) 1282989
(151) 2015 10 22
(181) 2025 10 22
(891) 2015 10 22
(511) 07, 12, 17
__________________________________________
(260) AM 2016 85685 A
(800) 1282554
(151) 2015 12 02
(181) 2025 12 02
(891) 2015 12 02
(511) 29
__________________________________________
(260) AM 2016 85686 A
(800) 1282993
(151) 2015 11 18
(181) 2025 11 18
(891) 2015 11 18
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2016 85687 A
(800) 1282201
(151) 2015 07 09
(181) 2025 07 09
(891) 2015 07 09
(511) 05
__________________________________________
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(260) AM 2016 85688 A
(800) 1282222
(151) 2015 09 18
(181) 2025 09 18
(891) 2015 09 18
(511) 03, 05
__________________________________________

(260) AM 2016 85747 A
(800) 1283074
(151) 2015 11 26
(181) 2025 11 26
(891) 2015 11 26
(511) 12
__________________________________________

(260) AM 2016 85690 A
(800) 1282556
(151) 2015 12 11
(181) 2025 12 11
(891) 2015 12 11
(511) 05, 42
__________________________________________

(260) AM 2016 85760 A
(800) 1141156
(151) 2012 09 25
(181) 2022 09 25
(891) 2015 12 21
(511) 30
__________________________________________

(260) AM 2016 85691 A
(800) 1282229
(151) 2015 09 30
(181) 2025 09 30
(891) 2015 09 30
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2016 85714 A
(800) 1282629
(151) 2015 04 17
(181) 2025 04 17
(891) 2015 04 17
(511) 07, 09, 28
__________________________________________
(260) AM 2016 85715 A
(800) 1283073
(151) 2015 11 26
(181) 2025 11 26
(891) 2015 11 26
(511) 06
__________________________________________
(260) AM 2016 85716 A
(800) 1282639
(151) 2015 04 17
(181) 2025 04 17
(891) 2015 04 17
(511) 06, 11, 20
__________________________________________
(260) AM 2016 85733 A
(800) 1282794
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(891) 2015 08 26
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 85735 A
(800) 1282795
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(891) 2015 08 26
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2016 85762 A
(800) 1182416
(151) 2013 09 11
(181) 2023 09 11
(891) 2015 11 25
(511) 41
__________________________________________
(260) AM 2016 85767 A
(800) 1244734
(151) 2014 10 29
(181) 2024 10 29
(891) 2015 11 10
(511) 18, 25, 35
__________________________________________
(260) AM 2016 85778 A
(800) 1283628
(151) 2015 11 25
(181) 2025 11 25
(891) 2015 11 25
(511) 09, 34, 35
__________________________________________
(260) AM 2016 85784 A
(800) 1283352
(151) 2015 08 19
(181) 2025 08 19
(891) 2015 08 19
(511) 42
__________________________________________
(260) AM 2016 85789 A
(800) 1283435
(151) 2015 07 13
(181) 2025 07 13
(891) 2015 07 13
(511) 01, 16, 17, 20, 21, 40, 42
__________________________________________
(260) AM 2016 85790 A
(800) 1283437
(151) 2015 07 13
(181) 2025 07 13
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(891) 2015 07 13
(511) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27,
28, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45
__________________________________________
(260) AM 2016 85791 A
(800) 1283444
(151) 2015 07 09
(181) 2025 07 09
(891) 2015 07 09
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 85793 A
(800) 1283674
(151) 2015 12 08
(181) 2025 12 08
(891) 2015 12 08
(511) 11
__________________________________________
(260) AM 2016 85794 A
(800) 1283679
(151) 2015 11 17
(181) 2025 11 17
(891) 2015 11 17
(511) 14, 42
__________________________________________
(260) AM 2016 85866 A
(800) 1283949
(151) 2015 10 15
(181) 2025 10 15
(891) 2015 10 15
(511) 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45
__________________________________________
(260) AM 2016 85869 A
(800) 1201439
(151) 2013 12 16
(181) 2023 12 16
(891) 2015 09 04
(511) 04, 19, 35, 39
__________________________________________
(260) AM 2016 85871 A
(800) 1283985
(151) 2015 08 13
(181) 2025 08 13
(891) 2015 08 13
(511) 05, 10
__________________________________________
(260) AM 2016 85910 A
(800) 1284858
(151) 2015 10 12
(181) 2025 10 12
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(891) 2015 10 12
(511) 09, 37, 42
__________________________________________
(260) AM 2016 85914 A
(800) 1284881
(151) 2015 11 16
(181) 2025 11 16
(891) 2015 11 16
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2016 85915 A
(800) 1284882
(151) 2015 10 22
(181) 2025 10 22
(891) 2015 10 22
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2016 85917 A
(800) 1284290
(151) 2015 12 15
(181) 2025 12 15
(891) 2015 12 15
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2016 85918 A
(800) 1284314
(151) 2015 07 08
(181) 2025 07 08
(891) 2015 07 08
(511) 06
__________________________________________
(260) AM 2016 85921 A
(800) 1284976
(151) 2015 10 09
(181) 2025 10 09
(891) 2015 10 09
(511) 01, 04
__________________________________________
(260) AM 2016 85922 A
(800) 1284372
(151) 2015 10 30
(181) 2025 10 30
(891) 2015 10 30
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2016 85923 A
(800) 1284373
(151) 2015 12 03
(181) 2025 12 03
(891) 2015 12 03
(511) 05
__________________________________________
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(260) AM 2016 85924 A
(800) 1284979
(151) 2015 08 21
(181) 2025 08 21
(891) 2015 08 21
(511) 10
__________________________________________
(260) AM 2016 85926 A
(800) 1284984
(151) 2015 07 03
(181) 2025 07 03
(891) 2015 07 03
(511) 29, 30, 35
__________________________________________
(260) AM 2016 85939 A
(800) 1284500
(151) 2015 10 21
(181) 2025 10 21
(891) 2015 10 21
(511) 09, 28, 41
__________________________________________
(260) AM 2016 85940 A
(800) 1285026
(151) 2015 03 13
(181) 2025 03 13
(891) 2015 03 13
(511) 43
__________________________________________
(260) AM 2016 85948 A
(800) 1284556
(151) 2015 12 22
(181) 2025 12 22
(891) 2015 12 22
(511) 05, 10
__________________________________________
(260) AM 2016 85949 A
(800) 1284559
(151) 2015 12 16
(181) 2025 12 16
(891) 2015 12 16
(511) 05, 10
__________________________________________
(260) AM 2016 85951 A
(800) 1284561
(151) 2015 12 16
(181) 2025 12 16
(891) 2015 12 16
(511) 05, 10
__________________________________________
(260) AM 2016 85952 A
(800) 1284576
(151) 2015 10 09
(181) 2025 10 09

(891) 2015 10 09
(511) 01, 04
__________________________________________
(260) AM 2016 85953 A
(800) 1285080
(151) 2015 08 21
(181) 2025 08 21
(891) 2015 08 21
(511) 05, 29, 32
__________________________________________
(260) AM 2016 85954 A
(800) 1284577
(151) 2015 10 09
(181) 2025 10 09
(891) 2015 10 09
(511) 01, 04
__________________________________________
(260) AM 2016 85955 A
(800) 1284597
(151) 2015 11 25
(181) 2025 11 25
(891) 2015 11 25
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2016 85957 A
(800) 1285105
(151) 2015 10 20
(181) 2025 10 20
(891) 2015 10 20
(511) 35, 43
__________________________________________
(260) AM 2016 85958 A
(800) 1285122
(151) 2015 09 23
(181) 2025 09 23
(891) 2015 09 23
(511) 16, 21
__________________________________________
(260) AM 2016 85959 A
(800) 1285130
(151) 2015 09 17
(181) 2025 09 17
(891) 2015 09 17
(511) 01, 02, 17
__________________________________________
(260) AM 2016 86093 A
(800) 1264896
(151) 2015 07 29
(181) 2025 07 29
(891) 2015 11 24
(511) 10
__________________________________________
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saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi
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: 1386
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1037
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2016 03 16
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2016 06 06
ადგილწარმოშობის დასახელება: PANTELLERIA
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:
33 – Wine.
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: 1. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Via XX Settembre 20 – 00187 Roma, Italy;
2. Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei
vini a DOC dell'Isola di Pantelleria
Contrada Rekale 16 – Pantelleria (TP), Italy

___________________________________________________

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1387
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1038
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2016 03 16
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2016 06 06
ადგილწარმოშობის დასახელება:
TREBBIANO D’ABRUZZO
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:
33 – Wine.
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: 1. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Via XX Settembre 20 – 00187 Roma, Italy;
2. Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo
c/o Enoteca Regionale d'Abruzzo, Corso Matteotti – Palazzo
Corvo – 66026 Ortona (CH), Italy

___________________________________________________

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1388
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1039
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2016 03 16
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2016 06 06
ადგილწარმოშობის დასახელება:
MELANNURCA CAMPANA
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:
31 – Apple.
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: 1. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
Via XX Settembre 20 – 00187 Roma, Italy;
2. Consorzio di tutela della Melannurca Campana IGP;
Via G. Verdi 29 – 81100 Caserta, Italy

___________________________________________________
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საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1389
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1040
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2016 03 16
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2016 06 06
ადგილწარმოშობის დასახელება:
PROSCIUTTO VENETO BERICO-EUGANEO
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:
29 – Ham.
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: 1. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Via XX Settembre 20 – 00187 Roma, Italy;
2. Consorzio di tutela del Prosciutto Veneto Berico Euganeo
D.O.P.
c/o CCIAA di Padova, via E. Filiberto 34 – 35122 Padova,
Italy

___________________________________________________

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1390
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1041
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2016 03 16
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2016 06 06
ადგილწარმოშობის დასახელება:
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:
33 – Wine.
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: 1. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Via XX Settembre 20 – 00187 Roma, Italy;
2. Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo; c/o Enoteca Regionale
d'Abruzzo, Corso Matteotti – Palazzo Corvo – 66026 Ortona
(CH), Italy

___________________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi
dizainebi
saerTaSoriso dizainebis registraciebi, romelTa
moqmedeba gavrcelda saqarTvelos teritoriaze
(11) DM/089 178
(15) 2016 01 28
(24) 2016 01 28
(18) 2021 01 28
(44) 19(455); 2016 10 10
(45) 2016/30; 2016 07 29
___________________________________

(11) DM/089 267
(15) 2016 02 05
(24) 2016 02 05
(18) 2021 02 05
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/31; 2016 08 05
___________________________________

(11) DM/089 180
(15) 2016 01 28
(24) 2016 01 28
(18) 2021 01 28
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/30; 2016 07 29
___________________________________

(11) DM/089 268
(15) 2016 02 05
(24) 2016 02 05
(18) 2021 02 05
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/31; 2016 08 05
___________________________________

(11) DM/089 200
(15) 2016 01 29
(24) 2016 01 29
(18) 2021 01 29
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/30; 2016 07 29
___________________________________

(11) DM/089 411
(15) 2016 02 09
(24) 2016 02 09
(18) 2021 02 09
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/32; 2016 08 12
___________________________________

(11) DM/089 201
(15) 2016 01 29
(24) 2016 01 29
(18) 2021 01 29
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/30; 2016 07 29
___________________________________

(11) DM/89 414
(15) 2016 02 18
(24) 2016 02 18
(18) 2021 02 18
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/33; 2016 08 19
___________________________________

(11) DM/089 203
(15) 2016 02 01
(24) 2016 02 01
(18) 2021 02 01
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/31; 2016 08 05
___________________________________
(11) DM/89 249
(15) 2016 02 03
(24) 2016 02 03
(18) 2021 02 03
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/31; 2016 08 05
___________________________________
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(11) DM/89 416
(15) 2016 02 19
(24) 2016 02 19
(18) 2021 02 19
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/33; 2016 08 19
___________________________________
(11) DM/89 418
(15) 2016 02 19
(24) 2016 02 19
(18) 2021 02 19
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/33; 2016 08 19
___________________________________
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(11) DM/89 497
(15) 2016 02 28
(24) 2016 02 28
(18) 2021 02 28
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/30; 2016 07 29
___________________________________
(11) DM/89 747
(15) 2016 02 12
(24) 2016 02 12
(18) 2021 02 12
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/32; 2016 08 12
___________________________________
(11) DM/89 894
(15) 2016 02 11
(24) 2016 02 11
(18) 2021 02 11
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/32; 2016 08 12
___________________________________
(11) DM/90 407
(15) 2016 02 18
(24) 2016 02 18
(18) 2021 02 18
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/33; 2016 08 19
___________________________________
(11) DM/91 630
(15) 2016 07 13
(24) 2016 07 13
(18) 2021 07 13
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/30; 2016 07 29
___________________________________
(11) DM/91 802
(15) 2016 04 26
(24) 2016 04 26
(18) 2021 04 26
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/31; 2016 08 05
___________________________________

(18) 2021 05 19
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/31; 2016 08 05
___________________________________
(11) DM/91 878
(15) 2016 03 21
(24) 2016 03 21
(18) 2021 03 21
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/31; 2016 08 05
___________________________________
(11) DM/91 939
(15) 2016 07 06
(24) 2016 07 06
(18) 2021 07 06
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/32; 2016 08 12
___________________________________
(11) DM/91 940
(15) 2016 07 11
(24) 2016 07 11
(18) 2021 07 11
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/32; 2016 08 12
___________________________________
(11) DM/92 010
(15) 2016 07 08
(24) 2016 07 08
(18) 2021 07 08
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/33; 2016 08 19
___________________________________
(11) DM/92 041
(15) 2016 07 08
(24) 2016 07 08
(18) 2021 07 08
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/33; 2016 08 19
___________________________________

(11) DM/91 803
(15) 2016 04 26
(24) 2016 04 26
(18) 2021 04 26
(44) 19(445); 2016 10 10
(45) 2016/31; 2016 08 05
___________________________________
(11) DM/91 857
(15) 2016 05 19
(24) 2016 05 19
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oficialuri Setyobinebebi

sasaqonlo niSnebi
registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba
(111) M 1996 4165 R2
(156) 2016 12 05
(186) 2026 12 05
(732) ჰ.ი.ზ. ტექსტილ გმბჰ
ოსტერფელდშტრასე 12-14, 22529
ჰამბურგი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 1996 4265 R2
(156) 2016 12 19
(186) 2026 12 19
(732) ინტერნეშენელ ბიზნეს მაშინზ
კორპორეიშენ
ოულდ ორჩარდ როუდ, არმონკი, N.Y.
10504, აშშ
_________________________________________
(111) M 1997 4807 R2
(156) 2017 03 26
(186) 2027 03 26
(732) ჰ.ი.ზ. ტექსტილ გმბჰ
ოსტერფელდშტრასე 12-14, 22529
ჰამბურგი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 1997 5444 R2
(156) 2017 06 04
(186) 2027 06 04
(732) ზინარ ფოტოგრაფი აგ
ფარბჰოფშტრასე 21, 8048 ციურიხი,
შვეიცარია
_________________________________________
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uflebebis sruli gadacema
(111) M 1998 010927 R1
(732) ნესტლე სკინ ჰელთ ს.ა.,
ავენიუ გრატა-პაი 2, CH-1018 ლოზანა,
საფრანგეთი
(770) გალდერმა ს.ა.,
CH-6330 ჩამი, შვეიცარია
(580) 2017 02 14
_________________________________________
(111) M 2007 017957 R
(732) სიმვალინ ჰოლდინგს ლიმიტედ
კრისტის 32, პაპახრისტოფორუ ბილდ.,
4 ფლორი, 3087 ლიმასოლი, კვიპროსი
(770) ჰოტიქს მენეჯმენტ ლტდ
ჯინივა პლეისი, უოტერფრონტ დრაივი,
პ.ო. ბოქს 3469, როუდ-ტაუნი, ტორტოლა,
ვირჯინის კუნძულები (დიდი ბრიტანეთი)
(580) 2017 02 13
_________________________________________
(111) M 2007 017961 R
(732) სიმვალინ ჰოლდინგს ლიმიტედ
კრისტის 32, პაპახრისტოფორუ ბილდ.,
4 ფლორი, 3087 ლიმასოლი, კვიპროსი
(770) ჰოტიქს მენეჯმენტ ლტდ
ჯინივა პლეისი, უოტერფრონტ დრაივი,
პ.ო. ბოქს 3469, როუდ-ტაუნი, ტორტოლა,
ვირჯინის კუნძულები (დიდი ბრიტანეთი)
(580) 2017 02 13
_________________________________________
(111) M 2007 017962 R
(732) სიმვალინ ჰოლდინგს ლიმიტედ
კრისტის 32, პაპახრისტოფორუ ბილდ.,
4 ფლორი, 3087 ლიმასოლი, კვიპროსი
(770) ჰოტიქს მენეჯმენტ ლტდ
ჯინივა პლეისი, უოტერფრონტ დრაივი,
პ.ო. ბოქს 3469, როუდ-ტაუნი, ტორტოლა,
ვირჯინის კუნძულები (დიდი ბრიტანეთი)
(580) 2017 02 13
_________________________________________
(111) M 2009 019063 R
(732) პანადოლ გმბჰ
ბუსმატენ 1, 77815 ბუელი, გერმანია
(770) ფინკ გმბჰ
ბენცშტრასე 25, 71083 ჰერენბერგი,
გერმანია
(580) 2017 02 13
_________________________________________
(111) M 2009 019063 R
(732) გლაქსოსმითკლაინ კონსიუმერ ჰელსქეა
(უკ) აი პი ლიმიტიდ

(770) პანადოლ გმბჰ
ბუსმატენ 1, 77815 ბუელი, გერმანია
(580) 2017 02 13
_________________________________________
(111) M 2010 020145 R
(732) შპს ბორან კონსტრაქშენი
კანდელაკის ქ. 8, ბ. 56, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „ბორან ჯ“
ნუცუბიძის 58, ბ. 12, 0177, თბილისი,
საქართველო
(580) 2017 02 10
_________________________________________
(111) M 2010 020146 R
(732) შპს „ბორან კონსტრაქშენი“
კანდელაკის ქ. 8, ბ. 56, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „ბორან ჯ“
ნუცუბიძის 58, ბ. 12, 0177, თბილისი,
საქართველო
(580) 2017 02 10
_________________________________________
(111) M 2010 020497 R
(732) შპს „ტოპივერთა“
სანაპიროს ქ. 10, 0112 თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“
სანაპიროს ქ. 10ა, 0108, თბილისი,
საქართველო
(580) 2017 02 15
_________________________________________
(111) M 2012 023146 R
(732) ნესტლე სკინ ჰელთ ს.ა.
ავენიუ გრატა-პაი 2, CH-1018 ლოზანა,
საფრანგეთი
(770) გალდერმა ს.ა.
ცუგერშტრასე 8, CH-6330 ჩამი, შვეიცარია
(580) 2017 02 14
_________________________________________
(111) M 2014 024730 R
(732) სუჯოუ დეიკ მაშინერი კო., ლტდ.
რუმ 618, ბილდინგ ნამბერ 1, ლაკი
სიტი კომერშელ სენტერი,
სუჯოუ ინდასტრიალ პარკი, სუჯოუ
სიტი, ჯიანგსუ პროვინსი, ჩინეთი
(770) ინგკო ტულზ კო., ლიმიტიდ
2ნდ ფლორი, ებოტ ბილდინგი, როუდ
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ტაუნი, ტორტოლა, ვირჯინის
კუნძულები (დიდი ბრიტანეთი)
(580) 2017 02 10
_________________________________________
(111) M 2014 025021 R
(732) ნესტლე სკინ ჰელთ ს.ა.
ავენიუ გრატა-პაი 2, CH-1018 ლოზანა,
საფრანგეთი
(770) გალდერმა ს.ა.
ცუგერშტრასე 8, CH-6330 შამი, შვეიცარია
(580) 2017 02 14
_________________________________________
(111) M 1996 004165 R2
(732) ოტო რასლენდ ბეტეილიგუნგს-უნდ
ვერვალტუნგსგეზელშაფტ მბჰ
ვორნერ-ოთო-შტრასე1-7, 22179
ჰამბურგი, გერმანია
(770) ოტო ფაინანს კვიპროს ლტდ
70 ჯფ კენედი ავენიუ, ნიქოზია CY 1641,
კვიპროსი
(580) 2017 02 10
_________________________________________
(111) M 1996 004165 R2
(732) ჰ.ი.ზ. ტექსტილ გმბჰ
ოსტერფელდშტრასე 12-14, 22529
ჰამბურგი, გერმანია
(770) ოტო რასლენდ ბეტეილიგუნგს-უნდ
ვერვალტუნგსგეზელშაფტ მბჰ
ვორნერ-ოთო-შტრასე1-7, 22179
ჰამბურგი, გერმანია
(580) 2017 02 10
_________________________________________
(111) M 1997 004807 R2
(732) ოთო რასლენდ ბეტეილიგუნგს-უნდ
ვერვალტუნგსგეზელშაფტ მბჰ
ვორნერ-ოთო-შტრასე1-7, 22179
ჰამბურგი, გერმანია
(770) ოტო ფაინანს კვიპროს ლტდ
70 ჯფ კენედი ავენიუ, ნიქოზია CY 1641,
კვიპროსი
(580) 2017 02 10
_________________________________________
(111) M 1997 004807 R2
(732) ჰ.ი.ზ. ტექსტილ გმბჰ
ოსტერფელდშტრასე 12-14, 22529
ჰამბურგი, გერმანია
(770) ოთო რასლენდ ბეტეილიგუნგს-უნდ
ვერვალტუნგსგეზელშაფტ მბჰ
ვორნერ-ოთო-შტრასე1-7, 22179
ჰამბურგი, გერმანია
(580) 2017 02 10
_________________________________________
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(111) M 1997 007228 R1
(732) ნესტლე სკინ ჰელთ ს.ა.
ავენიუ გრატა-პაი 2, CH-1018 ლოზანა,
საფრანგეთი
(770) გალდერმა ს.ა.
CH-6330 ჩამი, შვეიცარია
(580) 2017 02 14
_________________________________________
(111) M 1997 007879 R1
(732) ასაჰი ეუროპ ლტდ
ვან ფორჯ ენდ, უოკინგი, სურეი
GU21 6DB, გაერთიანებული სამეფო
(770) საბმილერ ინტერნეიშენალ ბრენდს
ლიმიტიდ
ჩარჩ სტრიტ ვესტი, უოკინგი, სურეი
(580) 2017 02 15
_________________________________________
(111) M 1997 007880 R1
(732) ასაჰი ეუროპ ლტდ
ვან ფორჯ ენდ, უოკინგი, სურეი
GU21 6DB, გაერთიანებული სამეფო
(770) საბმილერ ინტერნეიშენალ ბრენდს
ლიმიტიდ
ჩარჩ სტრიტ ვესტი, უოკინგი, სურეი
GU21 6HS, გაერთიანებული სამეფო
(580) 2017-02-15
_________________________________________
(111) M 1998 009827 R1
(732) პანადოლ გმბჰ
ბუსმატენ 1, 77815 ბუელი, გერმანია
(770) ფინკ გმბჰ
ბენცშტრასე 25, 71083 ჰერენბერგი,
გერმანია
(580) 2017 02 13
_________________________________________
(111) M 1998 009827 R1
(732) გლაქსოსმითკლაინ კონსიუმერ ჰელსქეა
(უკ) აი პი ლიმიტიდ
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
(770) პანადოლ გმბჰ
ბუსმატენ 1, 77815 ბუელი, გერმანია
(580) 2017 02 13
_________________________________________
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sasaqonlo niSnis registraciis baTilad cnoba
(111) M 2006 16741 R
(141) 2017 01 12, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) შპს „მეღვინეობა ხარება“
დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-6 კმ.,
0131, თბილისი, საქართველო
_________________________________________

(111) M 2006 16774 R
(141) 2017 02 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) უნილევერ ნ. ვ.
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,
ნიდერლანდი
_________________________________________

(111) M 2006 16757 R
(141) 2017 02 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) შპს „შატილი“
დავით აღმაშენებლის გამზ., 130,
0164, თბილისი, საქართველო
_________________________________________

(111) M 2006 16775 R
(141) 2017 02 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) უნილევერ ნ. ვ.
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,
ნიდერლანდი
_________________________________________

(111) M 2006 16758 R
(141) 2017 02 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) შპს „შატილი“
დავით აღმაშენებლის გამზ., 130,
0164, თბილისი, საქართველო
_________________________________________

(111) M 2006 16776 R
(141) 2017 02 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) უნილევერ ნ. ვ.
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,
ნიდერლანდი
_________________________________________

(111) M 2006 16762 R
(141) 2017 02 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) იბმ პროდაკტს ეიშა პტე. ლტდ.
9 ჩანგი ბიზნეს პარკ სენტრალ I,
486048, სინგაპური
_________________________________________

(111) M 2006 16777 R
(141) 2017 02 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) უნილევერ ნ. ვ.
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,
ნიდერლანდი
_________________________________________

(111) M 2006 16763 R
(141) 2017 02 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) შპს „საქართველო-ტაილანდის სავაჭრო
კომპანია“
კახეთის გზატ. 112, 0198, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________

(111) M 2006 16778 R
(141) 2017 02 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) უნილევერ ნ. ვ.
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,
ნიდერლანდი
_________________________________________

(111) M 2006 16764 R
(141) 2017 02 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) სს ბანკი „რესპუბლიკა“
გრიგოლ აბაშიძის ქ. 2, 0179, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________

(111) M 2006 16779 R
(141) 2017 02 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) უნილევერ ნ. ვ.,
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,
ნიდერლანდი
_________________________________________
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(111) M 2006 16780 R
(141) 2017 02 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) უნილევერ ნ. ვ.
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,
ნიდერლანდი
_________________________________________

(111) M 1996 2686 R1
(141) 2007 01 19, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ.
უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,
ნიუ-ჯერზი 08889, აშშ
_________________________________________

(111) M 2006 16781 R
(141) 2017 02 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) კაბუშიკი კაიშა იაკულტ ჰონშა
1-19, ჰიგაში შინბაში 1-ჩომე, მინატო-კუ,
ტოკიო, იაპონია
_________________________________________

(111) M 1996 2688 R1
(141) 2007 01 19, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ინტერვეტ ინტერნეშენელ ბ. ვ.
ვიმ დე კორვერსტრაატ 35, NL-5831,
AN ბოქსმერი, ნიდერლანდი
_________________________________________

(111) M 2006 16783 R
(141) 2017 02 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ზაკრიტოე აქციონერნოე ობშესტვო
„ესსენ პროდაკშ აგ“
ოკრუჟნოე შოსე 7, 423600 ქ. ელაბუგა,
ტატარსტანი, რუსეთის ფედერაცია
_________________________________________

(111) M 1996 2689 R1
(141) 2007 01 19, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ინტერვეტ ინტერნეშენელ ბ. ვ.
ვიმ დე კორვერსტრაატ 35, NL-5831,
AN ბოქსმერი, ნიდერლანდი
_________________________________________

(111) M 2006 16791 R
(141) 2017 02 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) მაიკროსოფტ კორპორეიშენ
უან მაიკროსოფტ უეი, რედმონდი,
ვაშინგტონი 98052-6399, აშშ
_________________________________________
(111) M 2006 16794 R
(141) 2017 02 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ) ინკ.
(დელავერის შტატის კორპორაცია)
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ
300, უილმინგტონი, დელავერი 19808,
აშშ
_________________________________________
(111) M 1996 2563 R2
(141) 2006 07 04, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ჯორჯო არმანი ს.პ.ა., მილანი,
სუის ბრანჩ მედრისიო
ვია პენატე 4, 6850 მენდრისიო,
შვეიცარია
_________________________________________
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(111) M 1996 2690 R1
(141) 2007 01 19, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ.
უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,
ნიუ-ჯერზი 08889, აშშ
_________________________________________
(111) M 1996 2695 R1
(141) 2007 01 19, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) უნილევერ ნ.ვ.
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,
ნიდერლანდი
_________________________________________
(111) M 1996 2709 R1
(141) 2007 01 23, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა
(აგრეთვე, ვაჭრობს, როგორც ნისან
მოტორ კო., ლტდ)
No.2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,
კანაგავა-კენ, იაპონია
_________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi
(111) M 1996 2713 R1
(141) 2007 01 23, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ბაკარდი & კომპანი ლიმიტიდ
ოილეშტრასე 5, 9490 ვადუცი,
ლიხტენშტაინი
_________________________________________
(111) M 1996 2721 R1
(141) 2007 01 25, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ფილა ლუქსემბურგ ს.ა.რ.ლ.
46/A ავენიუ ჯ.ფ.კენედი, L-1855
ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი
_________________________________________
(111) M 1996 2730 R1
(141) 2007 01 25, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) მპრ რივოუკებლ ტრასტ
3993 ჰოვარდ ჰიუს პარკუეი, სუიტ 850,
ლას-ვეგასი, ნევადა 89109, აშშ
_________________________________________
(111) M 1996 2731 R1
(141) 2007 01 25, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) მპრ რივოუკებლ ტრასტ
3993 ჰოვარდ ჰიუს პარკუეი, სუიტ 850,
ლას-ვეგასი, ნევადა 89109, აშშ
_________________________________________
(111) M 1996 2733 R1
(141) 2007 01 25, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ბრაუერაი ბეკ გმბჰ & კო. კგ
ამ დაიხ 18/19, 28199 ბრემენი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 1996 2734 R1
(141) 2007 01 25, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) სნფ ლიმიტიდ
28 სტ. ენდრიუ სკვეარი, ედინბურგი,
EH2 1AF შოტლანდია, გაერთიანებული
სამეფო
_________________________________________
(111) M 1996 2739 R1
(141) 2007 01 25, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური

(732) სნფ ლიმიტიდ
28 სტ. ენდრიუ სკვეარი, ედინბურგი,
EH2 1AF შოტლანდია, გაერთიანებული
სამეფო
_________________________________________
(111) M 1996 2740 R1
(141) 2007 01 25, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ფოსტერ'ზ ოსტრალია ლიმიტიდ
77 საუთბენკ ბულვარი, საუთბენკი,
ვიქტორია, 3006, ავსტრალია
_________________________________________
(111) M 1996 2756 R1
(141) 2007 01 30, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ლ,ორეალ
პარიზი, საფრანგეთი
_________________________________________
(111) M 1996 2774 R1
(141) 2007 01 30, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ჰენკელ აგ & კო. კგაა
ჰენკელშტრასე 67, 40589
დიუსელდორფი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 1996 2791 R1
(141) 2007 01 30, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ფერლის & სეტერს კენდი კომპანი, ინკ.
უან სათერ პლაზა, რაუნდ-ლეიკი,
მინესოტა 56167, აშშ
_________________________________________
(111) M 1996 2793 R1
(141) 2007 01 30, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) კრაფტ ფუდზ ჰოლდინგს, ინკ.
თრი ლეიკს დრაივი, ნორთფილდი,
ილინოისი 60093-2753, აშშ
_________________________________________
(111) M 1996 2795 R1
(141) 2007 01 30, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ვიქტორ კომპანი ოფ ჯაპან, ლიმიტიდ
N12, 3-ჩომე, მორია-ჩო, კანაგავა-კუ,
იოკოჰამა სიტი, იაპონია
_________________________________________

#4 2017 02 27

97

oficialuri Setyobinebebi
(111) M 1996 2812 R1
(141) 2006 08 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) იმპერიალ ქემიკალ ინდასტრიზ პლკ
20 მანჩესტერ სქვეა, ლონდონი W1U 3AN,
გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
(111) M 1996 813 R1
(141) 2006 08 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ავენტის ფარმა ს.ა.
20, ავენიუ რაიმონდ არონი, 92160
ანტონი, საფრანგეთი
_________________________________________
(111) M 1996 2814 R1
(141) 2006 08 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ავენტის ფარმა ს.ა.
20, ავენიუ რაიმონდ არონი, 92160
ანტონი, საფრანგეთი
_________________________________________
(111) M 1996 2819 R1
(141) 2006 08 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ექსელჟინ
216 ბულვარ სენ-ჟერმენი, 75007 პარიზი,
საფრანგეთი
_________________________________________
(111) M 1996 2850 R1
(141) 2007 02 02, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) კოდაკ გმბჰ
ჰედელფინგერ შტრასე 60, 70327
შტუტგარტი, გერმანია
_________________________________________
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sistemuri saZieblebi
gamogonebebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 9/24; 619/22; A 61 K 31/40; A 61 K 9/20
A 61 K 31/47; A 61 P 35/00
A 61 K 45/06; A 61 K 31/427
A 61 K 45/06; A 61 K 31/427
C 07 C 255/53; A 61 K 31/277; A 61 P 25/00; C 07 C 255/54;
C 07 C 255/57; C 07 D 333/24; C 07 D 333/60; C 07 C 311/29;
C 07 C 317/22; C 07 C 321/28; C 07 C 321/30; C 07 D 265/30;
C 07 D 207/08; C 07 D 207/337; C 07 D 277/30
C 07 D 401/12; C 07 D 451/06; C 07 D 453/02; A 61 K 31/439;
A 61 K 31/4709; A 61 P 11/06; A 61 P 11/08; C 07 C 213/10

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2017 13774 A
AP 2017 13300 A
AP 2017 13982 A
AP 2017 13983 A
AP 2017 13670 A

AP 2017 13315 A

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2017 13300 A
AP 2017 13315 A

AP 2017 13670 A
AP 2017 13774 A
AP 2017 13982 A
AP 2017 13983 A

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 31/47; A 61 P 35/00
C 07 D 401/12; C 07 D 451/06; C 07 D 453/02; A 61 K 31/439;
A 61 K 31/4709; A 61 P 11/06; A 61 P 11/08; C 07 C 213/10
C 07 C 255/53; A 61 K 31/277; A 61 P 25/00; C 07 C 255/54; C 07 C
255/57; C 07 D 333/24; C 07 D 333/60; C 07 C 311/29; C 07 C 317/22;
C 07 C 321/28; C 07 C 321/30; C 07 D 265/30; C 07 D 207/08; C 07 D
207/337; C 07 D 277/30
A 61 K 9/24; 619/22; A 61 K 31/40; A 61 K 9/20
A 61 K 45/06; A 61 K 31/427
A 61 K 45/06; A 61 K 31/427

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 9/00; A 61 K 47/32; A 61 K 31/415
A 61 K 31/427; A 61 K 38/05; A 61 P 17/06
A 61 K 38/26; A 61 K 38/17; A 61 K 38/16;
A 61 P 3/10; A 61 P 3/04; A 61 P 3/00
B 01 D 53/14; B 01 D 47/02; B 01 D 47/06; B 01 D
53/18; B 01 D 53/48; B 01 D 53/54; B 01 D 53/62
C 07 D 401/14; A 61 K 31/4439; A 61 P 9/00;
A 61 P 13/00; A 61 P 25/00; A 61 P 3/00
C 07 H 21/02; C 12 P 21/06
E 21 F 5/14

patentis nomeri
(11)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)

P 2017 6630 B
P 2017 6633 B

AP 2016 13747 A
AP 2016 13889 A

P 2017 6629 B

AP 2016 13355 A

P 2017 6627 B

AP 2016 12547 A

P 2017 6631 B

AP 2016 13783 A

P 2017 6628 B
P 2017 6632 B

AP 2016 12838 A
AP 2016 13809 A
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sistemuri saZieblebi

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

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)

P 2017 6627 B

AP 2016 12547 A

P 2017 6628 B

AP 2016 12838 A

P 2017 6629 B

AP 2016 13355 A

P 2017 6630 B

AP 2016 13747 A

P 2017 6631 B

AP 2016 13783 A

P 2017 6632 B
P 2017 6633 B

AP 2016 13809 A
AP 2016 13889 A

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
B 01 D 53/14; B 01 D 47/02; B 01 D 47/06;
B 01 D 53/18; B 01 D 53/48; B 01 D 53/54;
B 01 D 53/62
C 07 H 21/02; C 12 P 21/06
A 61 K 38/26; A 61 K 38/17; A 61 K 38/16;
A 61 P 3/10; A 61 P 3/04; A 61 P 3/00
A 61 K 9/00; A 61 K 47/32; A 61 K 31/415
C 07 D 401/14; A 61 K 31/4439; A 61 P 9/00;
A 61 P 13/00; A 61 P 25/00; A 61 P 3/00
E 21 F 5/14
A 61 K 31/427; A 61 K 38/05; A 61 P 17/06

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2016 12547 A
AP 2016 12838 A
AP 2016 13355 A
AP 2016 13747 A
AP 2016 13783 A
AP 2016 13809 A
AP 2016 13889 A

ganacxadis nomeri
(21)
AP 2010 012547
AP 2011 012838
AP 2012 013355
AP 2013 013747
AP 2013 013783
AP 2015 013809
AP 2012 013889

patentis nomeri
(11)
P 2017 6627 B
P 2017 6628 B
P 2017 6629 B
P 2017 6630 B
P 2017 6631 B
P 2017 6632 B
P 2017 6633 B

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

patentis nomeri
(11)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)

B 65 D 5/40
F 41 G 1/00; G 02 B 5/32

U 2017 1927 Y
U 2017 1928 Y

AU 2016 13910 U
AU 2016 14069 U

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
U 2017 1927 Y
U 2017 1928 Y

100

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2016 13910 U
AU 2016 14069 U
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saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
B 65 D 5/40
F 41 G 1/00; G 02 B 5/32

sistemuri saZieblebi

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AU 2015 013910
AU 2016 014069

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2016 13910 U
AU 2016 14069 U

patentis nomeri
(11)
U 2017 1927 Y
U 2017 1928 Y

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

patentis nomeri
(11)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)

32-00

D 2017 698 S

AD 2016 913 S

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
D 2017 698 S

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2016 913 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
32-00

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AD 2016 000913

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2016 913 S
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patentis nomeri
(11)
D 2016 698 S
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sistemuri saZieblebi

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

102

registraciis
nomeri
(111)

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
M 2017 28156 R
M 2017 28157 R
M 2017 28158 R
M 2017 28159 R
M 2017 28160 R
M 2017 28161 R
M 2017 28162 R
M 2017 28163 R
M 2017 28164 R
M 2017 28165 R
M 2017 28166 R
M 2017 28167 R
M 2017 28168 R
M 2017 28169 R
M 2017 28170 R
M 2017 28171 R
M 2017 28172 R
M 2017 28173 R
M 2017 28174 R
M 2017 28175 R
M 2017 28176 R
M 2017 28177 R
M 2017 28178 R
M 2017 28179 R
M 2017 28180 R
M 2017 28181 R
M 2017 28182 R
M 2017 28183 R
M 2017 28184 R
M 2017 28185 R
M 2017 28186 R
M 2017 28187 R
M 2017 28188 R
M 2017 28189 R
M 2017 28190 R
M 2017 28191 R
M 2017 28192 R
M 2017 28193 R
M 2017 28194 R
M 2017 28195 R
M 2017 28196 R
M 2017 28197 R
M 2017 28198 R
M 2017 28199 R
M 2017 28200 R
M 2017 28201 R

2
AM 90632
AM 88317
AM 90652
AM 90591
AM 90636
AM 90761
AM 90606
AM 90612
AM 90598
AM 90562
AM 90563
AM 90564
AM 90565
AM 90558
AM 90585
AM 90604
AM 90561
AM 90605
AM 83998
AM 84063
AM 84064
AM 84065
AM 84067
AM 84069
AM 84070
AM 84071
AM 84072
AM 84229
AM 84278
AM 84530
AM 84571
AM 84646
AM 84934
AM 85000
AM 85039
AM 85046
AM 85066
AM 85170
AM 90589
AM 90512
AM 90517
AM 85245
AM 85253
AM 85254
AM 85255
AM 85306

ganacxadis
gamoqveynebis
Nnomeri
(260)
3
AM 2016 83998 A
AM 2016 84063 A
AM 2016 84064 A
AM 2016 84065 A
AM 2016 84067 A
AM 2016 84069 A
AM 2016 84070 A
AM 2016 84071 A
AM 2016 84072 A
AM 2016 84229 A
AM 2016 84278 A
AM 2016 84530 A
AM 2016 84571 A
AM 2016 84646 A
AM 2016 84934 A
AM 2016 85000 A
AM 2016 85039 A
AM 2016 85046 A
AM 2016 85066 A
AM 2016 85170 A
AM 2016 85245 A
AM 2016 85253 A
AM 2016 85254 A
AM 2016 85255 A
AM 2016 85306 A

#4 2017 02 27

biuletenis
Nnomeri
4
4(464)2017
4(464)2017
4(464)2017
4(464)2017
4(464)2017
4(464)2017
4(464)2017
4(464)2017
4(464)2017
4(464)2017
4(464)2017
4(464)2017
4(464)2017
4(464)2017
4(464)2017
4(464)2017
4(464)2017
4(464)2017
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
17(453)2016
14(450)2016
15(451)2016
12(448)2016
14(450)2016
17(453)2016
15(451)2016
14(450)2016
14(450)2016
17(453)2016
17(453)2016
4(464)2017
4(464)2017
4(464)2017
15(451)2016
15(451)2016
15(451)2016
15(451)2016
18(454)2016

sistemuri saZieblebi

1
M 2017 28202 R
M 2017 28203 R
M 2017 28204 R
M 2017 28205 R
M 2017 28206 R
M 2017 28207 R
M 2017 28208 R
M 2017 28209 R
M 2017 28210 R
M 2017 28211 R
M 2017 28212 R
M 2017 28213 R
M 2017 28214 R
M 2017 28215 R
M 2017 28216 R
M 2017 28217 R
M 2017 28218 R
M 2017 28219 R
M 2017 28220 R
M 2017 28221 R
M 2017 28222 R
M 2017 28223 R
M 2017 28224 R
M 2017 28225 R
M 2017 28226 R
M 2017 28227 R
M 2017 28228 R
M 2017 28229 R
M 2017 28230 R
M 2017 28231 R
M 2017 28232 R
M 2017 28233 R
M 2017 28234 R
M 2017 28235 R
M 2017 28236 R
M 2017 28237 R
M 2017 28238 R
M 2017 28239 R

2
AM 85447
AM 85555
AM 85620
AM 85631
AM 85634
AM 85700
AM 85718
AM 85772
AM 85813
AM 85825
AM 85888
AM 85889
AM 85895
AM 85944
AM 85945
AM 85982
AM 85990
AM 86001
AM 86103
AM 86105
AM 86115
AM 86116
AM 86117
AM 86118
AM 86120
AM 86148
AM 86158
AM 86159
AM 86264
AM 86530
AM 86603
AM 86705
AM 86708
AM 86713
AM 86782
AM 86794
AM 82758
AM 83373

3
AM 2016 85447 A
AM 2016 85555 A
AM 2016 85620 A
AM 2016 85631 A
AM 2016 85634 A
AM 2016 85700 A
AM 2016 85718 A
AM 2016 85772 A
AM 2016 85813 A
AM 2016 85825 A
AM 2016 85888 A
AM 2016 85889 A
AM 2016 85895 A
AM 2016 85944 A
AM 2016 85945 A
AM 2016 85982 A
AM 2016 85990 A
AM 2016 86001 A
AM 2016 86103 A
AM 2016 86105 A
AM 2016 86115 A
AM 2016 86116 A
AM 2016 86117 A
AM 2016 86118 A
AM 2016 86120 A
AM 2016 86148 A
AM 2016 86158 A
AM 2016 86159 A
AM 2016 86264 A
AM 2016 86530 A
AM 2016 86603 A
AM 2016 86705 A
AM 2016 86708 A
AM 2016 86713 A
AM 2016 86782 A
AM 2016 86794 A
AM 2016 82758 A
AM 2016 83373 A

#4 2017 02 27

4
15(451)2016
17(453)2016
16(452)2016
17(453)2016
17(453)2016
17(453)2016
17(453)2016
15(451)2016
17(453)2016
18(454)2016
17(453)2016
17(453)2016
17(453)2016
19(455)2016
19(455)2016
19(455)2016
18(454)2016
19(455) 016
19(455)2016
19(455)2016
19(455)2016
19(455)2016
19(455)2016
19(455)2016
19(455)2016
19(455)2016
20(456)2016
20(456)2016
17(453)2016
20(456)2016
19(455)2016
20(456)2016
19(455)2016
19(455)2016
19(455)2016
19(455)2016
7(443)2016
14(450)2016
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ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris
Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
AM 2017 85124 A*
AM 2017 86751 A
AM 2017 86886 A
AM 2017 87065 A
AM 2017 87353 A
AM 2017 87369 A
AM 2017 87418 A
AM 2017 87497 A
AM 2017 87502 A
AM 2017 87515 A
AM 2017 87547 A
AM 2017 87554 A
AM 2017 87625 A
AM 2017 87626 A
AM 2017 87629 A
AM 2017 87662 A
AM 2017 87663 A
AM 2017 87672 A
AM 2017 87673 A
AM 2017 87674 A
AM 2017 87675 A
AM 2017 87678 A
AM 2017 87679 A
AM 2017 87688 A
AM 2017 87695 A
AM 2017 87696 A

2
AM 85124 A*
AM 86751 A
AM 86886 A
AM 87065 A
AM 87353 A
AM 87369 A
AM 87418 A
AM 87497 A
AM 87502 A
AM 87515 A
AM 87547 A
AM 87554 A
AM 87625 A
AM 87626 A
AM 87629 A
AM 87662 A
AM 87663 A
AM 87672 A
AM 87673 A
AM 87674 A
AM 87675 A
AM 87678 A
AM 87679 A
AM 87688 A
AM 87695 A
AM 87696 A

1
AM 2017 87775 A
AM 2017 87781 A
AM 2017 87790 A
AM 2017 87835 A
AM 2017 87836 A
AM 2017 87867 A
AM 2017 87886 A
AM 2017 87893 A
AM 2017 87894 A
AM 2017 87902 A
AM 2017 87929 A
AM 2017 87936 A
AM 2017 87963 A
AM 2017 87967 A
AM 2017 87976 A
AM 2017 87983 A
AM 2017 87984 A
AM 2017 87985 A
AM 2017 87990 A
AM 2017 88001 A
AM 2017 88072 A
AM 2017 88073 A
AM 2017 88074 A
AM 2017 88075 A
AM 2017 88077 A
AM 2017 87554 A
AM 2017 88126 A
AM 2017 88320 A
AM 2017 88321 A
AM 2017 88333 A

2
AM 87775 A
AM 87781 A
AM 87790 A
AM 87835 A
AM 87836 A
AM 87867 A
AM 87886 A
AM 87893 A
AM 87894 A
AM 87902 A
AM 87929 A
AM 87936 A
AM 87963 A
AM 87967 A
AM 87976 A
AM 87983 A
AM 87984 A
AM 87985 A
AM 87990 A
AM 88001 A
AM 88072 A
AM 88073 A
AM 88074 A
AM 88075 A
AM 88077 A
AM 88101 A
AM 88126 A
AM 88320 A
AM 88321 A
AM 88333 A

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa
da/an momsaxurebis klasis mixedviT

104

saqonlisa da/an
momsaxurebis
klasi
(511)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

1
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5

2
AM 2017 87781 A
AM 2017 87835 A
AM 2017 87902 A
AM 2017 87781 A
AM 2017 87369 A
AM 2017 87554 A
AM 2017 87625 A
AM 2017 87626 A
AM 2017 87781 A
AM 2017 87835 A

#4 2017 02 27

1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7

2
AM 2017 87836 A
AM 2017 87867 A
AM 2017 87902 A
AM 2017 87929 A
AM 2017 87983 A
AM 2017 87984 A
AM 2017 87985 A
AM 2017 88072 A
AM 2017 88073 A
AM 2017 88074 A
AM 2017 88075 A
AM 2017 88077 A
AM 2017 88126 A
AM 2017 88321 A
AM 2017 87990 A

sistemuri saZieblebi

1
8
9
9
11
11
12
14
16
20
21
22
25
25
25
25
25
25
25
26
28
28
28
28
29
29
30
30
30
30
30
32
32
32
33
33

2
AM 2017 87775 A
AM 2017 87893 A
AM 2017 87894 A
AM 2017 87662 A
AM 2017 87663 A
AM 2017 87790 A
AM 2017 87688 A
AM 2017 87936 A
AM 2017 87688 A
AM 2017 87688 A
AM 2017 87775 A
AM 2017 87502 A
AM 2017 87678 A
AM 2017 87679 A
AM 2017 87688 A
AM 2017 87695 A
AM 2017 87775 A
AM 2017 88333 A
AM 2017 87688 A
AM 2017 87678 A
AM 2017 87679 A
AM 2017 87695 A
AM 2017 87775 A
AM 2017 87629 A
AM 2017 87886 A
AM 2017 87353 A
AM 2017 87369 A
AM 2017 87886 A
AM 2017 88101 A
AM 2017 88126 A
AM 2017 87629 A
AM 2017 87678 A
AM 2017 87679 A
AM 2017 86886 A
AM 2017 87065 A

#4 2017 02 27

1
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
37
39
40
41
41
41
41
42
43
44

2
AM 2017 87418 A
AM 2017 87497 A
AM 2017 87547 A
AM 2017 87672 A
AM 2017 87673 A
AM 2017 87674 A
AM 2017 87675 A
AM 2017 87696 A
AM 2017 85124 A*
AM 2017 87515 A
AM 2017 87976 A
AM 2017 86886 A
AM 2017 87065 A
AM 2017 87502 A
AM 2017 87662 A
AM 2017 87672 A
AM 2017 87673 A
AM 2017 87674 A
AM 2017 87675 A
AM 2017 87678 A
AM 2017 87679 A
AM 2017 87688 A
AM 2017 87790 A
AM 2017 87902 A
AM 2017 88320 A
AM 2017 87790 A
AM 2017 87967 A
AM 2017 87502 A
AM 2017 86751 A
AM 2017 87678 A
AM 2017 87679 A
AM 2017 87695 A
AM 2017 88001 A
AM 2017 87963 A
AM 2017 87902 A
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daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT

saqonlisa da/an
momsaxurebis
klasi
(511)
1
1
3
3
3
3
3
3
5
7
9
9
9
9
9
9
9
11
14
16
16
16
18
18
18

106

daCqarebuli
proceduriT
registrirebuli
sasaqonlo
niSnis nomeri
(111)
2
M 2017 28163 R
M 2017 28169 R
M 2017 28172 R
M 2017 28165 R
M 2017 28166 R
M 2017 28168 R
M 2017 28169 R
M 2017 28163 R
M 2017 28156 R
M 2017 28169 R
M 2017 28172 R
M 2017 28165 R
M 2017 28166 R
M 2017 28171 R
M 2017 28173 R
M 2017 28156 R
M 2017 28156 R
M 2017 28171 R
M 2017 28167 R
M 2017 28170 R
M 2017 28171 R
M 2017 28169 R
M 2017 28172 R
M 2017 28165 R

#4 2017 02 27

1
18
18
25
25

2
M 2017 28166 R
M 2017 28171 R
M 2017 28169 R
M 2017 28172 R

25
25
25
25
32
32
33
33
33
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
39
41
43

M 2017 28165 R
M 2017 28166 R
M 2017 28171 R
M 2017 28173 R
M 2017 28157 R
M 2017 28164 R
M 2017 28194 R
M 2017 28159 R
M 2017 28162 R
M 2017 28158 R
M 2017 28169 R
M 2017 28172 R
M 2017 28165 R
M 2017 28166 R
M 2017 28167 R
M 2017 28170 R
M 2017 28171 R
M 2017 28173 R
M 2017 28163 R
M 2017 28156 R
M 2017 28195 R
M 2017 28196 R
M 2017 28160 R
M 2017 28171 R
M 2017 28161 R

samrewvelo sakuTrebis
oficialuri biuleteni
4(464)
biuletenebis qarTuli da inglisurenovani gamocemebis eleqtronuli versiis gacnoba
SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze (www.sakpatenti.org.ge).

SeniSvna:

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

mTavari redaqtori:
koreqtori:
damkabadonebeli:
poligrafiuli jgufi:

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

xelmowerilia gamosacemad: 2017 02 24
tiraJi: 25
SekveTa #4

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.org.ge

