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• - - United States Patent and Trademark Office

• Goods and Services 16, 25, 28. 

• Mark Drawing Code (2) DESIGN ONLY

• Serial Number 79172061

• Filing Date May 21, 2015

• Published for Opposition May 3, 2016

• (APPLICANT) FUTBOL CLUB BARCELONA CORPORATION  

• Description of Mark The color(s) blue and garnet is/are claimed as a feature 
of the mark. The mark consists of a square containing seven vertical stripes. 
The 1st, 3rd, 5th and 7th stripes from the left are blue, and the remaining 
three stripes are garnet. The mark consists of a square containing seven 
vertical stripes. The 1st, 3rd, 5th and 7th stripes from the left are blue, and 
the remaining three stripes are garnet.

• Type of Mark TRADEMARK

• Live/Dead Indicator DEAD

• Abandonment Date February 14, 2017









• FC BARCELONA a susținut o luptă cu bine-cunoscuta companie de
îmbrăcăminte sport ADIDAS, când a solicitat la USPTO înregistrarea unei
mărci care consta dintr-un pătrat ce conținea „trei dungi „ (de la șapte în
total).

• ADIDAS a depus o declarație o opoziție invocând anterioritatea a 21 de
mărci.

• Aceasta susține că marca sa simbolică cu trei benzi este anterioară.



• Chiar dacă marca FC BARCELONA consta dintr-un pătrat care conține șapte
benzi verticale iar dungile 1, 3, 5 și 7 sunt albastre, iar celelalte trei dungi vişinii,
imaginea creată pentru consumator este doar „3 dungi”: "[Marca Barcelonei]
încorporează dungi paralele într-o manieră confuză similară cu marca" Trei
benzi în aparență și impresia comercială generală„.

• ADIDAS folosește modelul cu trei benzi în Statele Unite și în întreaga lume din
1952 pentru încălțăminte și din 1967 pentru îmbrăcăminte. "De la introducerea
mărcii „3 dungi - Three-Stripe”, în 1952, ADIDAS a cheltuit milioane de dolari
pentru promovarea mărcii și a produselor care poartă marca. Ca urmare a
utilizării extinse și promovării mărcii sale, ADIDAS a construit și deține acum o
extrem de valoroasă notorietate, iar publicul consumator asociează marca cu
trei dungi direct cu firma ADIDAS.



• ADIDAS a mai susţinut:

• "Consumatorii familiarizați cu încălțămintea și îmbrăcămintea asociate cu
marca de trei dungi ar putea presupune că produsele din clasa 25 și clasa 28
oferite sub marca FC Barcelona ar provini din aceeași sursă sau că sunt
asociate cu ADIDAS".

• "Orice defect, obiecție sau vina constatată cu produsele FC Barcelona
comercializate sub marca FC Barcelona ar reflecta în mod necesar și ar putea
dăuna grav reputației ADIDAS„.

• Clubul de fotbal s-a retras - FC Barcelona a abandonat cererea de marcă.

• Barcelona este sponsorizată de cel mai mare concurent al firmei ADIDAS, de
NIKE!



• La fel ca în orice sport, există un război continuu între NIKE și ADIDAS. În
domeniul fotbalului european, acest lucru ia forma unei lupte pentru
parteneriate. Interesant, ADIDAS a depus opoziția la o zi după ce știrile au
anunţat că FC Barcelona a confirmat că va continua parteneriatul cu NIKE,
gigantul sportiv din Portland, Oregon (155 milioane de euro cu începere din
2018 și până în 2028 (afacerea este mai profitabilă decât cea a oricărui alt
club din Europa).



• La începutul lunii martie 2017,  FC CHELSEA a confirmat că a semnat un 
acord cu NIKE, renunţând la firma ADIDAS (se estimează că tranzacția este în 
valoare de 60 de milioane de lire sterline pe an pentru următorii 15 ani).

• ADIDAS a semnat FC REAL MADRID, 106 milioane de lire sterline pe an, cu 
FC MANCHESTER UNITED, care câștigă 75 milioane de lire sterline pe an din 
2014 cu un contract pe 10 ani şi cu FC BAYERN MUNCHEN, până în 2030 -
645 milioane de lire sterline.







• Oare, dacă FC BARCELONA ar fi semnat cu ADIDAS şi nu cu
NIKE ar mai fi existat opoziţie împotriva mărcii „Trei Dungi” ???



Vă mulţumesc pentru atenţie!
elvira.marin@osim.ro


