
Справка за марка
Информация за марката

 
Публикации
 

 
Изображения
Няма

 
Класове по Виенската класификация
Няма
 
Класове по Ницската класификация
35. реклами и обяви, сделки и ръководство на търговски сделки с изключение на вътрешно и външно

търговски сделки с медицинска апаратура, медицински консумативи, пластмасови консумативи, шевен
материал, фармапродукти и дезинфектанти, всички с медицински цели; търговско управление,
консултантски услуги, изготвяне на корпоративни бизнес стратегии и прогнози, вносно-износни агенции с
изключение на такива за медицинска апаратура, медицински консумативи, пластмасови консумативи,
шевен материал, фармапродукти и дезинфектанти, всички за медицински цели; рекламни агенции,
излагане на стоки, разпространение на оферти, реклами, обяви и мостри, доставка на рекламни
материали, пазарни изследвания и проучвания, икономическо моделиране, стратегическо бизнес
планиране, обществени отношения,  комисионерство и агентство, маркетинг и мениджмънт, счетоводни
услуги,  оценки на цели предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения, материални запаси и
стоки, нематериални активи, художествени произведения и паметници на културата, изчисляване,
експертни оценки и заключения, проучвания с цел сделки, експлоатация и заемане на рекламни табла и
площи, агенции за търговска информация,  анализи, котиране на борсата, подпомагане в управлението на
фирми, организации и предприятия, консултации по кадрови въпроси, консултации по приватизационни
сделки, предаване на съобщения, статистическа информация, организиране на продажби на търг, водене
на търговски книги и документация, проекти за подпомагане на ръководството на сделки, публикация на
реклами и обяви, реклами и обяви за аудио, видео, радио и телевизионно разпространение, координиране
на консултантски мрежи, структуриране на смесени предприятия, митнически консултации, изготвяне на
бизнес планове, правни анализи, изследвания по икономическо развитие, холдинги, концесии,
франчайзинг, сделки с произведения на изкуството

36. застраховки, финансови сделки, валутни сделки, сделки с недвижими имоти, данъчни експертизи и оценки,
оценки на недвижими имоти, съставяне и сключване на договори за отдаване под наем и покупко-
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продажби на недвижими имоти, статистическа дейност, управление, финансови оценки, банкови сделки,
спестявания, учредяване, управление, пласмент и инвестиране на капитали, образуване на фондове и
фондации, приватизационни фондове, управление на финансови средства, поръчителство,
посредничество, финансови анализи, оценки, сделки и услуги, пълен или лимитиран одит за фирмено и
международно отчитане, подреждане, оценяване, сравняване, селекциониране, класифициране и
класиране на акции, дялове и права в търговски дружества и корпоративни сдружения, финансови и
борсови индекси, рейтинги, котировки и прогнози,  обменни бюра, сарафство, кредитиране, заемни услуги,
лизингуване, поверителни услуги, застрахователни агенции и услуги, здравноосигурителни финансови
организации и структури, митнически агенции, събиране и разпределяне на помощи с благотворителна
цел, съхранение на документи и ценни книжа, реструктуриране на финансови отчети, финансова
координация, финансов инженеринг, банкови и борсови сделки, лотарии и игри на щастието, пускане в
обръщение на пътнически чекове;

38. съобщения, информационни новинарски и журналистически агенции, куриерски услуги, радио и
телевизионно разпространение, информационни компютърни мрежи и услуги, комплексни
телекомуникационни центрове и услуги, кабелни информационни мрежи, специализирани съобщителни и
информационни мрежи и услуги с ограничен достъп и осигурена секретност

39. транспорт на пътници и товари, опаковане и складиране на стоки, организиране на пътувания, превозни
средства под наем, доставки, транспортно посредничество и спедиция, обезпечаване на електроенергия,
организиране на екскурзии и пътешествия, резервации, придружаване на пътници, туристически агенции,
пътна помощ, таксиметрови услуги

41. обучение, културна дейност, организиране на курсове, семинари, симпозиуми, школи, конгреси, радио и
телевизионно разпространение и програми, отпечатване на текстове и издаване на печатна продукция,
продуцентски услуги, агенции за артисти и изпълнители, аудио, кино и видеоразпространение,
импресарски услуги, студии, концерти, театри, мюзикхолове, спектакли, циркове, вариете, звукозаписни и
видеозаписни услуги, тиражиране на аудио и видео записи

42. правни проучвания, консултации и услуги, научни отраслови и стратегически изследвания и услуги,
създаване, проектиране, алгоритмизиране, програмиране и актуализиране на ранжирани анализи,
подреждания, класификации, рейтинги, индекси, проучвания и прогнози, управление на собственост,
организиране на изложби, редакторски и печатарски услуги, консултации и проектиране, проучване и
оценка на проекти, програмиране и консултации по информационни технологии, инженерно дело,
преводачески услуги, протоколни, паспортни и визови услуги, управление на авторски и сродни права и
индустриална собственост, детективски бюра и поверителни услуги, експертни услуги, модни консултации,
модни къщи, дизайнерски бюра, проектантски услуги, антиквариат, трансфер на технологии.

 
Заявител/ Притежател/ Ползвател

 
Представители по индустриална собственост

 
Приоритети

 

Георги Димитров Тончев, BG, София, 1437, Зона Б-5, бл.6, вх.5, ет8, ап.126

Представител Емил Габриел Бенатов Адрес BG, София, ул. "Асен Пейков" 6
Телефон 973-36-10; 971-27-99 973-36-03 Имейл
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