
Справка за марка
Информация за марката

 
Публикации
 

 
Изображения
Няма

 
Класове по Виенската класификация
Няма
 
Класове по Ницската класификация
12. превозни средства; апарати за придвижване по земя, вода и въздух; електродвигатели и двигатели с

вътрешно горене за сухопътни превозни средства; съединителни елементи и трансмисионни предавки за
сухопътни превозни средства; аероглисери

38. съобщения, информационни новинарски и журналистически агенции, куриерски услуги, радио,
телевизионно, Интернет, телефонно разпространение, информационни компютърни мрежи и услуги,
комплексни телекомуникационни центрове и услуги, кабелни и ефирни информационни мрежи,
специализирани съобщителни и информационни мрежи и услуги с ограничен достъп и осигурена
секретност, 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 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, инженерно дело, инженерингови и реинженерингови услуги, ресторантьорство и
хотелиерство, медицински, поектатски и хотелиерски услуги, бюра за професионална ориентация,
психотехнически и психосоциални тестове и услуги, управление на авторски и сродни правна и
индустриална собственост, детективски бюра и поверителни услуги, експертни услуги, модни консултации,
модни къщи, дизайнерски бюра, антиквариат, трансфер на технологии, 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
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данни от физически на електромагнитен носител, създаване и поддържане на web-site - obe /място,
страница в мрежата/ за други, поддържане на множество web-site-obe нуждите на потребителите,
инсталиране на компютърен софтуер

 
Заявител/ Притежател/ Ползвател

 
Представители по индустриална собственост
Няма
 
Приоритети

 

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

Няма
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