
Справка за марка
Информация за марката

 
Публикации
 

 
Изображения
Няма

 
Класове по Виенската класификация
Няма
 
Класове по Ницската класификация
9. научни, навигационни, геодезически, електрически, фотографски, кинематографски, оптични, теглилни

/претеглящи/, измервателни, сигнални, контролни, животоспасяващи учебни апарати и уреди, апарати за
записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образи, магнитни носители на данни, записващи
дискове, автоматични машини за продажба и механизми за монетни апарати, касови апарати, сметачни
машини, оборудване за обработка на данни и компютри, пожарогасители

16. хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове, печатни произведения,
материали за подвързване на книги, фотографии, канцеларски принадлежности, канцеларски лепила или
лепила за домакински цели, материали за художници, четки за рисуване, пишещи машини и канцеларско
оборудване /с изключение на мебели/, учебни материали /с изключение на апарати/, пластмасови
материали за опаковки /които не са включени в други класове/, карти за игра, ленти за печатарски букви,
клишета

35. реклами; управление на търговски сделки, с изключение на сделки с медицинска апаратура, медицински
консумативи, шевен материал, фармацевтични продукти и дезинфектанти, всички за медицински цели;
подпомагане на търговското управление; агенции за внос и износ, с изключение на агенции за внос и
износ на медицинска апаратура, медицински консумативи, шевен материал, фармацевтични продукти и
дезинфектанти, всички за медицински цели; рекламни агенции; демонстриране на стоки; разпространение
на мостри, модели, образци и рекламни материали; икономическо прогнозиране;връзки с обществеността;
маркетингови изследвания и научни проучвания; консултантски услуги за бизнесмениджмънт; счетоводни
услуги; наемане, заемане на рекламни табла; агенции за търговска информация; консултации по
ръководство на кадри; статистическа информация; организиране на продажби на търг; публикуване на
рекламни текстове; рекламиране по телевизията; on-line обмен на реклами /съобщения/ по
комуникационна мрежа, търсене на данни /информация/ в компютърна среда /за други/, наемане на
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рекламно /информация/ време в компютърна медия
36. застрахователна дейност; финансови сделки; валутни сделки; сделки с недвижимо имущество; оценяване

на недвижимо имущество и произведения на изкуството; управление на финансови средства; финансово
оценяване; бюра за обмяна на валута; кредитиране срещу залог; лизинг на недвижимо имущество;
доверителство; застрахователно обслужване; финансово спонсориране; издаване на пътни чекове;
осъществяване на банкови операции посредством компютърна мрежа

38. изпращане на съобщения; информационни агенции; радио и телевизионно разпространение; осигуряване
на телекомуникационна връзка в глобална компютърна мрежа; услуги, свързани с осигуряване на
телекомуникационни портали /пътища за достъп/ в глобална компютърна мрежа, предоставяне на достъп
до глобална компютърна мрежа /провайдърски услуги/, услуги за осъществяване на телекомуникационна
конферентна връзка

42. правни услуги; научни изследвания; редактиране и печатане на текстове; проучване и оценяване на
технически проекти; инженерна и проекто-конструктурска дейност; преводачески услуги;
ресторантьорство; хотели и хотелски резервации; медицинска помощ; бюра за професионално
ориентиране; управление на авторски и сродни права и индустриална собственост; детективски бюра;
дизайнерски бюра; преобразуване /конвертиране/ на данни в компютърни програми /не се отнасят за
физическо преобразуване на данните/, проектиране на компютърни системи, копиране /презапис/ на
компютърни програми, преобразуване /конвертиране/ на данни от физически на електромагнитен носител,
създаване и поддържане на  web-site /мясо, страница в мрежата/ за други, поддържане на множество web-
site нуждите на потребителите, инсталиране на компютърен софтуер

 
Заявител/ Притежател/ Ползвател

 
Представители по индустриална собственост
Няма
 
Приоритети

 

Георги Димитров Тончев, BG, София, 1303, Зона Б-5, бл. 6, вх. Б, ет. 8, ап. 126

Няма
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