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(210) M 2013 03899
(151) 09.07.2013
(732) S.C. OPTIVITA S.R.L., Str. Harom

nr.  3,  Jude ţul  Harghita,  ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(740) N.P.C. S.R.L., OP 1 CP. 298, Judeţul
Braşov BRAŞOV

(540)
             

OPTIVITA Vitalis Centrum

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, verde, gri, negru

(531) Clasificare Viena:020123; 270502;
270503; 270511; 290115;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente nutritive; suplimente
dietetice pentru uz uman şi veterinar;
suplimente dietetice, destinate a completa o
dietă normală sau a avea beneficii asupra
sănătăţii; alimente şi băuturi dietetice,
adaptate pentru uz medical; plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; comerţ în general,
servicii privind strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate în
magazine en gros sau en detail, prin cataloage

de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; import-export; servicii
specifice agenţiilor de publicitate, ca şi
servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau
prin poştă sau distribuirea de mostre.
39 Transportul; ambalarea şi depozitarea
marfurilor dintr-un loc în altul (pe şine, pe
şosea, pe apă, prin aer sau prin conducte), ca
şi servicii în mod necesar legate de aceste
transporturi, cum sunt serviciile de depozitare
a mărfurilor în depozite sau alte clădiri, pentru
a fi conservate sau păzite; organizare de
călătorii; servicii de închiriere de vehicule de
transport; servicii referitoare la ambalarea şi
împachetarea bunurilor înainte de expediţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03902
(151) 09.07.2013
(732) S.C. VECTRA INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Dimitrie Anghel nr. 17A,
Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) N.P.C. S.R.L., OP 1 CP. 298, Judeţul
Braşov BRAŞOV

(540)
             

VECTRA INTERNATIONAL

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transportul; ambalarea şi depozitarea
marfurilor dintr-un loc în altul (pe şine, pe
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şosea, pe apă, prin aer sau prin conducte), ca
şi serviciile în mod necesar legate de aceste
transporturi, cum sunt serviciile de depozitare
a mărfurilor în depozite sau alte clădiri, pentru
a fi conservate sau păzite; organizare de
călătorii; servicii de închiriere de vehicule de
transport; servicii referitoare la ambalarea şi
împachetarea bunurilor înainte de expediţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03900
(151) 09.07.2013
(732) S.C. VECTRA INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Dimitrie Anghel nr. 17A,
Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) N.P.C. S.R.L., OP 1 CP. 298, Judeţul
Braşov BRAŞOV

(540)
            

Cabana Plaiul foii

(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; comerţ în general,
servicii privind strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate în
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin

intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; import, export; servicii
specifice agenţiilor de publicitate, ca şi
servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau
prin poştă sau distribuirea de mostre.
39 Transportul; ambalarea şi depozitarea
marfurilor dintr-un loc în altul (pe şine, pe
şosea, pe apă, prin aer sau prin conducte) ca şi
serviciile în mod necesar legate de aceste
transporturi, cum sunt serviciile de depozitare
a mărfurilor în depozite sau alte clădiri, pentru
a fi conservate sau păzite; organizare de
călătorii; servicii de închiriere de vehicule de
transport; servicii referitoare la ambalarea şi
împachetarea bunurilor înainte de expediţie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de educaţie a
persoanelor şi de dresaj al animalelor, sub
toate formele; servicii al căror scop esenţial
este divertismentul, amuzamentul sau
recreerea persoanelor; servicii de prezentare a
operelor de artă plastică sau de literatură
publicului, în scopuri culturale sau educative.
43 Restaurante; cazare temporară; servicii
oferite de persoane sau unităţi al căror scop
este acela de a prepara alimente şi băuturi
pentru consum, ca şi servicii de cazare şi masă
în hoteluri, moteluri, pensiuni şi alte unităţi de
cazare temporară, servicii de rezervare de
spaţii de cazare pentru turişti, oferite în
special de brokeri sau agenţii de voiaj.
44 Servicii medicale; servicii de analize
medicale pentru tratarea persoanelor;
consiliere farmaceutică; servicii de igienă şi
frumuseţe oferite în saloane de cosmetică,
fitness, masaje, tratamente de balneoterapie în
saloane spa; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură; servicii veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04791
(151) 09.07.2013
(732) S.C. GRAND BAZAR STOCK

HOUSE CONCEPT S.R.L., Str.
Graului nr. 16, Judeţul Bihor, 410127,
ORADEA ROMANIA 

(540)
                  

stockhouse grand bazar concept

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben,
negru

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290114;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a unei largi
varietăţi de mărfuri şi bunuri (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04783
(151) 09.07.2013
(732) S.C. LABORMED-PHARMA S.A.,

Bdul Theodor Pallady nr. 44B, sector
3, 032266, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ACE-TAB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04792
(151) 09.07.2013
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

nr.9, judeţul Covasna, 520004, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

REMI D-TOYS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04784
(151) 09.07.2013
(732) LUCA TEODOR-DUMITRU, Str.

Braşovului nr. 13, et. 4, ap. 18, judeţul
Mureş, , TÎRGU MUREŞ ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                 

ASA Tîrgu-Mureş

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, portocaliu

(531) Clasificare Viena:010102; 210301;
240107; 240113; 240115; 290114;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte;
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; expoziţii cu

caracter publicitar şi comercial.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04793
(151) 09.07.2013
(732) S.C. TIPOGRAFIA DEICO S.R.L.,

Str. Vulturilor nr. 9, Jud. Covasna,
520004, SFÂNTU GHEORGHE
ROMANIA 

(540)

SURPRISE PUZZLE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04785
(151) 09.07.2013
(732) S.C. PRO CONFORT WINDOWS

S.R.L., Splaiul Unirii nr. 9, bl. 3, ap.
135, judeţul Ilfov, , POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)
             

proconfort

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

290104;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

6 Tâmplărie din aluminiu.
19 Tâmplărie din PVC.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mochetelor, covoarelor, pardoselilor pvc,
parchetului şi a accesoriilor pentru acestea (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Servicii de montare a tâmplăriilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04799
(151) 09.07.2013
(732) GLOBAL MEDIA SOLUTIONS

S.A., Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea
Grivco Business Center, et. 8, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JOY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă; biscuiţi; turtă dulce,
bomboane, caramele, gumă de mestecat,
ciocolată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04800
(151) 09.07.2013
(732) GLOBAL MEDIA SOLUTIONS

S.A., Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea
Grivco Business Center, et. 8, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REJOY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă; biscuiţi; turtă dulce,
bomboane, caramele, gumă de mestecat,
ciocolată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04801
(151) 09.07.2013
(732) GLOBAL MEDIA SOLUTIONS

S.A., Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea
Grivco Business Center, et. 8, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
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orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă; biscuiţi; turtă dulce,
bomboane, caramele, gumă de mestecat,
ciocolată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04794
(151) 09.07.2013
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, parter, biroul nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

GUSTARE NEVINOVATA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04786
(151) 09.07.2013
(732) SÎRBU CRISTINA ADRIANA, Str.

Arh. Ion Berindei nr. 3, bl. OD21A,
sc. B, et. 1, ap. 51, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
          

fabrica de marci un proiect al Keypi by
KEYGROUP

  
(531) Clasificare Viena:200103; 270508;

270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii specifice în domeniul proprietăţii
intelectuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04802
(151) 09.07.2013
(732) GLOBAL MEDIA SOLUTIONS

S.A., Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea
Grivco Business Center, et. 8, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

B:COOL
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă; biscuiţi; turtă dulce,
bomboane, caramele, gumă de mestecat,
ciocolată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04795
(151) 09.07.2013
(732) S.C. CAPRI TRADING S.R.L., Str.

Erou Iancu Nicolae nr. 103, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(540)
                   

Bakery Street

(591) Culori revendicate:maro, galben, alb
(531) Clasificare Viena:080101; 270508;

270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii, broşuri.
30 Pâine şi produse de patiserie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04803
(151) 09.07.2013
(732) S.C. FIRMA HUTTON S.R.L., Str.

Mioriţei nr. 47, Judeţul Satu Mare,
447065, BOTIZ ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
                 

Paste bune, din Ardeal, facute sa
te-mbucure

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, galben, alb, gri, negru

(531) Clasificare Viena:110102; 110104;
260116; 260118; 290115;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă (solicităm protecţie pentru
toate produsele din lista alfabetică a clasei 30).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04787
(151) 09.07.2013
(732) S.C. TYMBARK MASPEX

ROMANIA S.R.L., Str. Ştefan cel
Mare nr.38-40, jud. Prahova, 106400,
VALENII DE MUNTE ROMANIA 

(540)
                  

TYMBARK FIZZY 1936

(591) Culori revendicate:verde, alb, roşu
(531) Clasificare Viena:050316; 050713;

050722; 250119; 270502; 270515;
290113;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

32 Băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
băuturi nealcoolice din fructe; ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice; siropuri şi
alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
băuturi izotonice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04788
(151) 09.07.2013
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.

Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp
C1, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

OLD BET

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru aparate
cu preplată; case înregistratoare, maşini de
c a l c u l a t ,  e c h i p a m e n t e  p e n t r u
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04796
(151) 09.07.2013
(732) S.C. AZURE GLOBAL S.R.L., Str.

Baba Novac nr. 16, bl. 23, sc. 2.
parter, ap. 47, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
              

Ganesha Restaurant Indian Cuisine &
Bar

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri
deschis, gri închis, crem

(531) Clasificare Viena:260118; 270511;
290113;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04804
(151) 09.07.2013
(732) S.C. PAMBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 14, Judeţul Bacău, 600281,
BACĂU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)
                     

Tradia COVRIGI din BACĂU clasici

(591) Culori revendicate:verde, auriu, roşu
(531) Clasificare Viena:050702; 061909;

061915; 250119; 270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri; (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04805
(151) 09.07.2013
(732) S.C. PAMBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 14, Judeţul Bacău, 600281,
BACĂU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)
                      

Tradia COVRIGI din BACĂU cu sare

(591) Culori revendicate:roşu, auriu,
albastru, maro

(531) Clasificare Viena:050702; 061909;
061915; 250119; 270501; 290114;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri; (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04790
(151) 09.07.2013
(732) S.C. GSG SECURITY OSOSCHI

S.R.L., Str. Rafinorilor nr. 4, camera
S3, judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)
                     

GSG SECURITY OSOSCHI
MONITORIZARE INTERVENTII PAZA

(531) Clasificare Viena:010104; 270106;
270510;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

45 Servicii de protecţie şi gardă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04806
(151) 09.07.2013
(732) S.C. LAFARGE CIMENT

(ROMANIA) S.A., Aleea Modrogan
nr. 20, sector 1, 011826,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu
nr. 42, sector 1, C.P. 2-229
BUCUREŞTI

(540)
AGREMIX
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

19 Materiale de construcţiI nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente ( cu excepţia celor
din metal).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04797
(151) 09.07.2013
(732) S.C. BILANCIA EXIM S.R.L., DN

1 (Bucureşti-Ploieşti), Km.19.3, str.
Balanţei nr. 46, judeţul Ilfov, 077067,
COM. CORBEANCA ROMANIA 

(540)
            

ATHENEUM SALON

(531) Clasificare Viena:070508; 260516;
270511;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04798
(151) 09.07.2013
(732) S.C. BUSINESS INDEED S.R.L.,

Str. Târgu din Vale nr. 54, et. 1,
camera 3, Judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)
              

CASA JAD

 
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜


