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CLASA 19 - PAPETĂRIE, ARTICOLE DE BIROU,
MATERIALE PENTRU ARTE ŞI PENTRU
ÎNVĂŢĂMÂNT
(21) f 2019 0186;
(22) 10/10/2019;
(43)
18/10/2019; (71) GOLDEN FOODS SNACKS SA,
STR. BENJAMIN FRANKLIN NR. 9, ET. 3, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010287, ROMANIA;
(72) ; (54) GRAFICĂ PENTRUAMBALAJE; (28)
22; (51) 19-08, 09-05;
(57) model 1 - Ambalajul este realizat pe fundal alb,
având capişon de culoare neagră ce susţine logo-ul
Elmas, denumirea produsului - SEMINŢE / ALBE /
FLOAREA SOARELUI şi 2 seminţe albe (foto). Pe
fundal alb se găseşte un personaj animat, aşezat
pe un scaun, fotoliu sau balansoar ce "comunică"
mesaje (text) specifice. În partea superioară şi la bază
sunt aplicate benzi în culoarea specifică produsului.
Ambalajul mai conţine: mesajul "FĂRĂ GLUTEN",
logo-ul european "Gluten free" , elementul grafic
solniţă însoţit de mesajul "coapte /Sare de Mare",
bornă calorică.
model 2 - Ambalajul este realizat pe fundal alb,
având capişon de culoare neagră ce susţine logo-ul
Elmas, denumirea produsului - SEMINŢE / ALBE /
FLOAREA SOARELUI şi 2 seminţe albe (foto). Pe
fundal alb sunt redate cele două personaje animate,
aşezate pe o canapea, "puff" etc, ce "discută" prin
mesaje (text) plasate în "bule" de dialog. În partea
superioară şi la bază sunt aplicate benzi în culoarea
specifică produsului. Ambalajul mai conţine: mesajul
"FĂRĂ GLUTEN", logo-ul european "Gluten free" ,
elementul grafic solniţă însoţit de mesajul "coapte /
Sare de Mare", bornă calorică.
model 3 - Ambalajul este realizat pe fundal alb,
având capişon de culoare neagră ce susţine logo-ul
Elmas, denumirea produsului - SEMINŢE / NEGRE /
FLOAREA SOARELUI şi 2 seminţe negre (foto). Pe
fundal alb se găseşte un personaj animat, aşezat
pe un scaun, fotoliu sau balansoar ce "comunică"
mesaje (text) specifice. În partea superioara şi la bază
sunt aplicate benzi în culoarea specifică produsului.
Ambalajul mai conţine: mesajul "FĂRĂ GLUTEN",
logo-ul european "Gluten free" , elementul grafic
solniţă însoţit de mesajul "coapte /Sare de Mare",
bornă calorică.
model 4 - Ambalajul este realizat pe fundal alb,
având capişon de culoare neagră ce susţine logo-ul
Elmas, denumirea produsului - SEMINŢE / NEGRE /
FLOAREA SOARELUI şi 2 seminţe negre (foto). Pe
fundal alb sunt redate cele două personaje animate,
aşezate pe o canapea, "puff" etc., ce "discută" prin
mesaje (text) plasate în "bule" de dialog. În partea
superioară şi la bază sunt aplicate benzi în culoarea
specifică produsului. Ambalajul mai conţine: mesajul
"FĂRĂ GLUTEN", logo-ul european "Gluten free" ,
elementul grafic solniţă însoţit de mesajul "coapte /
Sare de Mare", bornă calorică.
model 5 - Ambalajul este realizat pe fundal alb, având
capişon de culoare neagră ce susţine logo-ul Elmas,
denumirea produsului - MIEZ SEMINŢE / DOVLEAC
şi 2 miezi de dovleac (foto). Pe fundal alb se găseşte
un personaj animat, aşezat pe un scaun, fotoliu sau
balansoar ce "comunică" mesaje (text) specifice. În
partea superioară şi la bază (peste lipire) sunt aplicate
benzi în culoarea specifică produsului. Ambalajul mai
conţine: mesajul "FĂRĂ GLUTEN", logo-ul european
"Gluten free" , elementul grafic solniţă însoţit de
mesajul "copt /Sare de Mare", bornă calorică.
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model 6 - Ambalajul este realizat pe fundal alb, având
capişon de culoare neagră ce susţine logo-ul Elmas,
denumirea produsului - MIEZ SEMINŢE / FLOAREA
SOARELUI şi 2 miezi (foto). Pe fundal alb se găseşte
un personaj animat, aşezat pe un scaun, fotoliu sau
balansoar ce "comunică mesaje (text) specifice. În
partea superioară şi la bază sunt aplicate benzi în
culoarea specifică produsului. Ambalajul mai conţine:
mesajul "FĂRĂ GLUTEN", logo-ul european "Gluţen
free" , elementul grafic solniţă însoţit de mesajul
"copt /Sare de Mare", bornă calorică.
model 7 - Ambalajul este realizat pe fundal alb,
având capişon de culoare neagră ce susţine logo-ul
Elmas, denumirea produsului - SEMINŢE / DOVLEAC
şi 2 seminţe (foto). Pe fundal alb e găseşte un
personaj animat, aşezat pe un scaun, fotoliu sau
balansoar ce "comunică" mesaje (text) specifice. În
partea superioară şi la bază (peste lipire) sunt aplicate
benzi în culoarea specifică produsului. Ambalajul mai
conţine: mesajul "FĂRĂ GLUTEN", logo-ul european
"Gluten free" , elementul grafic solniţă însoţit de
mesajul "coapte /Sare de Mare", bornă calorică.
model 8 - Ambalajul este realizat pe fundal alb, având
capişon de culoare neagră ce susţine logo-ul Elmas,
denumirea produsului - SEMINŢE / DOVLEAC şi 2
seminţe (foto). Pe fundal alb sunt redate cele două
personaje animate, aşezate pe o canapea, "puff" etc.,
ce "discută" prin mesaje (text) plasate în "bule" de
dialog. În partea superioară şi la bază sunt aplicate
benzi în culoarea specifică produsului. Ambalajul mai
conţine: mesajul "FĂRĂ GLUTEN", logo-ul european
"Gluten free" , elementul grafic solniţă însoţit de
mesajul "coapte /Sare de Mare", bornă calorică.
model 9 - Ambalajul este realizat pe fundal alb,
având capişon de culoare neagră ce susţine logo-ul
Elmas, denumirea produsului - SEMINŢE / NEGRE /
FLOAREA SOARELUI şi 2 seminţe negre (foto). Pe
fundal alb se găseşte un personaj animat, aşezat
pe un scaun, fotoliu sau balansoar ce "comunică"
mesaje (text) specifice. În partea superioară şi la bază
sunt aplicate benzi în culoarea specifică produsului.
Ambalajul mai conţine: mesajul "FĂRĂ GLUTEN",
logo-ul european "Gluten free" , mesajul "coapte /Fără
sare", bornă calorică.
model 10 - Ambalajul este realizat pe fundal alb,
având capişon de culoare neagră ce susţine logo-ul
Elmas, denumirea produsului - SEMINŢE / NEGRE /
FLOAREA SOARELUI şi 2 seminţe negre (foto). Pe
fundal alb sunt redate cele două personaje animate,
aşezate pe o canapea, "puff" etc., ce "discută" prin
mesaje (text) plasate în "bule" de dialog. În partea
superioară şi la bază sunt aplicate benzi în culoarea
specifică produsului. Ambalajul mai conţine: mesajul
"FĂRĂ GLUTEN", logo-ul european "Gluten free",
mesajul "coapte /Fără sare", bornă calorică.
model 11 - Ambalajul este realizat pe fundal
alb, având capişon de culoare neagră ce susţine
logo-ul Elmas, denumirea produsului - SEMINŢE /
PESTRITE / FLOAREA SOARELUI şi 2 seminţe
pestriţe (foto). Pe fundal alb se găseşte un personaj
animat, aşezat pe un scaun, fotoliu sau balansoar
ce "comunică" mesaje (text) specifice. În partea
superioară şi la bază sunt aplicate benzi în culoarea
specifică produsului. Ambalajul mai conţine: mesajul
"FĂRĂ GLUTEN", logo-ul european "Gluten free" ,
elementul grafic solniţă însoţit de mesajul "coapte /
Sare de Mare", bornă calorică.
model 12 - Ambalajul este realizat pe fundal
alb, având capişon de culoare neagră ce susţine
logo-ul Elmas, denumirea produsului - SEMINŢE /
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PESTRIŢE / FLOAREA SOARELUI şi 2 seminţe "Gluten Free", bornă calorică şi textul care indică
pestriţe (foto). Pe fundal alb sunt redate cele două microelementele. În chenarul din dreapta se găseşte
personaje animate, aşezate pe o canapea, "puff" etc., denumirea produsului în limba română "Fistic copt şi
ce "discută" prin mesaje (text) plasate în "bule" de sărat".
dialog. În partea superioară şi la bază sunt aplicate model 18 - Ambalajul este realizat pe fundal negru.
benzi în culoarea specifică produsului. Ambalajul mai Denumirea produsului - "Pistachio"- şi benzile din
conţine: mesajul "FĂRĂ GLUTEN", logo-ul european partea superioară şi de la bază sunt redate în
"Gluten free" , elementul grafic solniţă însoţit de culoarea specifică acestui produs. Logo-ul Elmas
mesajul "coapte /Sare de Mare", bornă calorică.
este plasat central în jumătatea superioară, urmat
model 13 - Ambalajul este realizat pe fundal negru. de denumirea produsului, în engleză. Central este
Denumirea produsului - "Hazelnuts"- şi benzile din inserată imaginea produsului: bol cu fistic în coajă
partea superioară şi de la bază sunt redate în (generat 3D) pe suport de lemn şi cristale de sare.
culoarea specifică acestui produs. Logo-ul Elmas Ambalajul mai conţine înscrisul "to go", elementele
este plasat central în jumătatea superioară, urmat grafice "Sea salt", "Gluten Free", bornă calorică
de denumirea produsului, în engleză. Central este şi textul care indică microelementele. Pe eticheta
inserată imaginea produsului: alune de pădure "agăţată" de bol se găseşte denumirea produsului în
(generate 3D) pe suport de lemn. Ambalajul mai limba română "Fistic copt şi sărat".
conţine înscrisul "to go", elementele grafice "No salt", model 19 - Ambalajul este realizat pe fundal negru.
"Gluten Free", bornă calorică şi textul care indică Denumirea produsului - "Almonds"- şi benzile din
microelementele. În chenarul din dreapta se găseşte partea superioară şi de la bază sunt redate în
denumirea produsului în limba română "Alune de culoarea specifică acestui produs. Logo-ul Elmas
pădure coapte".
este plasat central în jumătatea superioară, urmat
model 14 - Ambalajul este realizat pe fundal negru. de denumirea produsului, în engleză. Central este
Denumirea produsului - "Hazelnuts"- şi benzile din inserată imaginea produsului: migdale (generate 3D)
partea superioară şi de la bază sunt redate în şi sare pe suport de lemn. Ambalajul mai conţine
culoarea specifică acestui produs. Logo-ul Elmas înscrisul "to go", elementele grafice "Sea salt",
este plasat central în jumătatea superioară, urmat "Gluten Free", bornă calorică şi textul care indică
de denumirea produsului, în engleză. Central este microelementele. În chenarul din dreapta se găseşte
inserată imaginea produsului: bol cu alune de pădure denumirea produsului în limba română "Migdale
(generate 30) pe suport de lemn. Ambalajul mai coapte şi sărate".
conţine înscrisul "to go", elementele grafice "No model 20 - Ambalajul este realizat pe fundal negru.
salt", "Gluten Free", bornă calorică şi textul care Denumirea produsului - "Almonds"- şi benzile din
indică microelementele. Pe eticheta "agăţată" de bol partea superioară şi de la bază sunt redate în
se găseşte denumirea produsului în limba română culoarea specifică acestui produs. Logo-ul Elmas
"Alune de pădure coapte".
este plasat central în jumătatea superioară, urmat
model 15 - Ambalajul este realizat pe fundal negru. de denumirea produsului, în engleză. Central
Denumirea produsului - "Cashew"- şi benzile din este inserată imaginea produsului: bol cu migdale
partea superioară şi de la bază sunt redate în (generate 3D) şi sare pe suport de lemn. Ambalajul
culoarea specifică acestui produs. Logo-ul Elmas mai conţine înscrisul "to go", elementele grafice "Sea
este plasat central în jumătatea superioară, urmat salt", "Gluten Free", bornă calorică şi textul care
de denumirea produsului, în engleză. Central este indică microelementele. Pe eticheta "agăţată" de bol
inserată imaginea produsului: caju (generat 3D) şi se găseşte denumirea produsului în limba română
sare pe suport de lemn. Ambalajul mai conţine "Migdale coapte şi sărate".
înscrisul "to go", elementele grafice "Sea salt", model 21 - Ambalajul este realizat pe fundal negru.
"Gluten Free", bornă calorică şi textul care indică Denumirea produsului - "Almonds"- şi benzile din
microelementele. În chenarul din dreapta se găseşte partea superioară şi de la bază sunt redate în
denumirea produsului în limba română "Caju prăjit şi culoarea specifică acestui produs. Logo-ul Elmas
sărat".
este plasat central în jumătatea superioară, urmat
model 16 - Ambalajul este realizat pe fundal negru. de denumirea produsului, în engleză. Central este
Denumirea produsului - "Cashew"- şi benzile din inserată imaginea produsului: migdale (generate 30)
partea superioară şi de la bază sunt redate în pe suport de lemn. Ambalajul mai conţine înscrisul
culoarea specifică acestui produs. Logo-ul Elmas "to go", elementele grafice "No salt", "Gluten Free",
este plasat central în jumătatea superioară, urmat bornă calorică şi textul care indică microelementele.
de denumirea produsului, în engleză. Central este În chenarul din dreapta se găseşte denumirea
inserată imaginea produsului: bol cu caju (generat produsului în limba română "Migdale coapte".
3D) şi sare pe suport de lemn. Ambalajul mai model 22 - Ambalajul este realizat pe fundal negru.
conţine înscrisul "to go", elementele grafice "Sea salt", Denumirea produsului - "Almonds"- şi benzile din
"Gluten Free", bornă calorică şi textul care indică partea superioară şi de la bază sunt redate în
microelementele. Pe eticheta "agăţată" de bol se culoarea specifică acestui produs. Logo-ul Elmas
găseşte denumirea produsului în limba română "Caju este plasat central în jumătatea superioară, urmat
prăjit şi sărat".
de denumirea produsului, în engleză. Central
model 17 - Ambalajul este realizat pe fundal negru. este inserată imaginea produsului: bol cu migdale
Denumirea produsului - "Pistachio"- şi benzile din (generate 3D) pe suport de lemn. Ambalajul mai
partea superioară şi de la bază sunt redate în conţine înscrisul "to go", elementele grafice "No
culoarea specifică acestui produs. Logo-ul Elmas salt", "Gluten Free", bornă calorică şi textul care
este plasat central în jumătatea superioară, urmat indică microelementele. Pe eticheta "agăţată" de bol
de denumirea produsului, în engleză. Central este se găseşte denumirea produsului în limba română
inserată imaginea produsului: fistic în coajă (generat "Migdale coapte".
3D) şi sare pe suport de lemn. Ambalajul mai
conţine înscrisul "to go", elementele grafice "Sea salt",
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(21) f 2019 0186-1.1

(21) f 2019 0186-4.1

(21) f 2019 0186-2.1

(21) f 2019 0186-5.1

(21) f 2019 0186-3.1

(21) f 2019 0186-6.1
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(21) f 2019 0186-7.1

(21) f 2019 0186-10.1

(21) f 2019 0186-8.1

(21) f 2019 0186-11.1

(21) f 2019 0186-9.1

(21) f 2019 0186-12.1
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(21) f 2019 0186-13.1

(21) f 2019 0186-16.1

(21) f 2019 0186-14.1

(21) f 2019 0186-17.1

(21) f 2019 0186-18.1

(21) f 2019 0186-15.1
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(21) f 2019 0186-19.1

(21) f 2019 0186-22.1
(21) f 2019 0173; (22) 19/09/2019; (43) 18/10/2019;
(71) BAJAN CLAUDIU, STR. EMIL RACOVIŢĂ
NR. 10A, BL. I9, SC. 2, AP. 36, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 041756, ROMANIA; (72)BAJAN
CLAUDIU, STR. EMIL RACOVIŢĂ NR. 10A,BL. I9,
SC. 2, AP. 36, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
041756, ROMANIA; (54) SIMBOLURIGRAFICE;
(28) 2; (51) 19-08, 32-00;

(21) f 2019 0186-20.1

(21) f 2019 0173-1.1

(21) f 2019 0186-21.1

(21) f 2019 0173-2.1
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CLASA 32 (21) f 2019 0187; (22) 10/10/2019; (43) 18/10/2019;
(71) PARTY KIDO S.R.L., ŞOS. ARCU NR. 53-55,
BL. T12, SC. A, AP. 10, IAŞI, 700132, IAȘI,
ROMANIA; (72) ; (54) GRAFICĂ PUBLICITARĂ;
(28) 1; (51) 32-00;

(21) f 2019 0187-1.1
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