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Publicate în 15.01.2015
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 00034

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
08/01/2015 DIMSPORT S.R.L.

Dimsport

2 M 2015 00051

08/01/2015 H&S SUPPORT SOLUTIONS
S.R.L.

CAMPIONATUL NATIONAL DE
FOTBAL CORPORATIST

3 M 2015 00052

08/01/2015 S.C. INITIUM CERT S.R.L.

INITIUM CERT

4 M 2015 00053

08/01/2015 S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L.

SWISSE

5 M 2015 00054

08/01/2015 S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L.

PRESIDENT

6 M 2015 00055

08/01/2015 S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L.

MY JJ

7 M 2015 00056

08/01/2015 S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L.

JEST

8 M 2015 00057

08/01/2015 S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L.

NN

9 M 2015 00058

08/01/2015 S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L.

GSS

10 M 2015 00059

08/01/2015 S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L.

GALOPEUSE

11 M 2015 00060

08/01/2015 S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L.

GULASOR

12 M 2015 00061

08/01/2015 S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L.

ARIZONA

13 M 2015 00062

08/01/2015 S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L.

2005

14 M 2015 00063

08/01/2015 S.C. ANELLO EUROTRADE
S.R.L.

Ierburile Bunicii

15 M 2015 00064

08/01/2015 S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L.

Black Galleon

16 M 2015 00065

08/01/2015 NAPOLEON GAMES N.V.

17 M 2015 00066

08/01/2015 S.C. ANELLO EUROTRADE
S.R.L.

Retetele Bunicii

18 M 2015 00067

08/01/2015 S.C. ANELLO EUROTRADE
S.R.L.

Caprita Bunicii

1

Denumire
Marc|
(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2015 00068

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
08/01/2015 NAPOLEON GAMES N.V.

Denumire
Marc|
(540)
NAPOLEON GAMES

20 M 2015 00069

08/01/2015 S.C. ARES TEAM GUARD S.R.L.

Ares Team Guard

21 M 2015 00070

08/01/2015 NEAGOE GHEORGHE CLAUDIU

elixir for skin

22 M 2015 00071

08/01/2015 S.C. BIG & ZIZI S.R.L.

BIG & ZIZI

23 M 2015 00072

08/01/2015 S.C. BIG & ZIZI S.R.L.

ZIZI ONLINE

24 M 2015 00073

08/01/2015 S.C. BIG & ZIZI S.R.L.

ZIZI GO

25 M 2015 00074

08/01/2015 S.C. COMPANIA DE PAZ{ ÔI
PROTECÚIE STANDARD
SECURITY S.R.L.

STANDARD SECURITY CPP

26 M 2015 00075

08/01/2015 S.C. BIG & ZIZI S.R.L.

ZIZI MAG

27 M 2015 00076

08/01/2015 S.C. BIG & ZIZI S.R.L.

ZIZI LINE

28 M 2015 00077

08/01/2015 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

CACAO POCKETS

29 M 2015 00078

08/01/2015 S.C. BIG & ZIZI S.R.L.

ZIZI MALL

30 M 2015 00079

08/01/2015 ASOCIAÚIA FOTBAL CLUB
VENUS 1914 BUCUREÔTI

V

31 M 2015 00080

08/01/2015 S.C. EUROBEST EXIM S.R.L.

EUROBEST

32 M 2015 00081

08/01/2015 S.C. AVI INSTANT S.R.L.

LaTest Produs natural

33 M 2015 00082

08/01/2015 ASOCIATIA DENTAL OFFICE
MANAGERS

ADOM-ASOCIATIA DENTAL
OFFICE MANAGERS DIN
ROMÂNIA

34 M 2015 00083

08/01/2015 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

VANILLA TASTE POCKETS

35 M 2015 00084

08/01/2015 S.C. UNIVERS MANAGEMENT
CONSULTING S.R.L.

1tedjob

36 M 2015 00085

08/01/2015 DUMITRESCU
LUCIA-ALEXANDRA

BUCAREST HEBDO

37 M 2015 00086

08/01/2015 GLUE INTEGRATOR S.R.L.

Cetatea din Úara Bârsei

2
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
38 M 2015 00087

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
08/01/2015 GLUE INTEGRATOR S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
HELDENBURG

39 M 2015 00088

08/01/2015 TOTAL TRADING S.R.L.

Horeum BOUTIQUE HOTEL
Events & Conferences

40 M 2015 00089

08/01/2015 MUDO IMPEX S.R.L.

complex turistic izvorul soarelui

41 M 2015 00090

08/01/2015 DUMITRESCU CONSTANTIN
LIVNI NIR

Jardin du Cafe

42 M 2015 00091

08/01/2015 MEICA BOGDAN

AlienWine

3

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 08.01.2015
(210)

M 2015 00034

(210)

(151) 08/01/2015
(732)

M 2015 00052

(151) 08/01/2015

DIMSPORT S.R.L., Str. Tudor
Vianu nr. 16, ap. 1, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA

(732)

(540)

S.C. INITIUM CERT S.R.L., Str.
Stiubei nr. 15, nivel 2 - mansarda,
sector 3, , BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

Dimsport

INITIUM CERT

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Case înregistratoare, maÕini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaÛiei Õi
calculatoare.
35 Publicitate.
42 Servicii de analiz| Õi cercetare
industrial|; crearea Õi dezvoltarea
calculatoarelor Õi a programelor de
calculator.
˜˜˜˜˜˜˜
(511)

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii în domeniile ÕtiinÛei Õi
tehnologiei ca Õi cercetarea Õi proiectarea
aferente; servicii de analiz| Õi cercetare
industrial|; proiectare Õi dezvoltare
hardware Õi software.
(511)

˜˜˜˜˜˜˜
(210)

M 2015 00051
(151) 08/01/2015
(732) H&S SUPPORT SOLUTIONS
S.R.L., Str. Alexandru cel Bun nr.
26, camera 1, bl. T16, sc. 1, et. 5,
ap. 26, sector 2, , BUCUREÔTI
ROMANIA
(210)

M 2015 00061

(151) 08/01/2015
(732)

S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L., B-dul. Unirii nr. 45, bl. E3,
sc. 4, ap. 141, sector 3, ,
BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

ARIZONA

(540)

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun; articole pentru fum|tori;
chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
(511)

CAMPIONATUL NATIONAL
DE FOTBAL CORPORATIST
Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.
(511)

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210)

28 Jocuri, juc|rii; articole de gimnastic| Õi
sport necuprinse în alte clase; decoraÛiuni
pentru pomul de Cr|ciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou; strângerea la un loc, în
beneficiul terÛilor, de produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienÛilor s| le vad| Õi s| le achiziÛioneze
cât mai comod (aceste servicii pot fi
asigurate de magazine en gros sau en
detail, mall-uri, outlet-uri, prin cataloage
de vânzare prin corespondenÛ| sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping); comerÛ
electronic; închirierea de standuri pentru
vânzare; strângerea la un loc, în
beneficiul terÛilor, în cadrul unui centru
comercial sau a unui mall, a unei variet|Ûi
de magazine en detail, pentru a permite
clienÛilor s| vad| Õi s| achiziÛioneze
comod bunurile Õi s| utilizeze Õi s|
achiziÛioneze serviciile; strângerea la un
loc, în beneficiul terÛilor, pe internet, a
unei variet|Ûi de retaileri Õi prestatori de
servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienÛilor s| vad| Õi s|
achiziÛioneze cât mai comod bunurile Õi s|
utilizeze Õi s| achiziÛioneze serviciile prin
intermediul mijloacelor de telecomunicaÛii;
agenÛii de import-export; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu
am|nuntul; servicii de promovare a
vânz|rilor pentru terÛi; servicii de
telemarketing; organizarea de campanii
publicitare pentru mall-uri Õi centre
comerciale.

M 2015 00062

(151) 08/01/2015
(732)

S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L., B-dul. Unirii nr. 45, bl. E3,
sc. 4, ap. 141, sector 3, ,
BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

2005
Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun; articole pentru fum|tori;
chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
˜˜˜˜˜˜˜
(511)

M 2015 00071
(151) 08/01/2015
(732) S.C. BIG & ZIZI S.R.L., Bd.
Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc.
1, et. 4, ap. 10, sector 4, ,
BUCUREÔTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon|
nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREÔTI
(210)

(540)

BIG & ZIZI
Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
3 In|lbitori Õi alte preparate pentru
sp|lare; preparate pentru cur|Ûare,
lustruire, degresare Õi preparate abrazive;
s|punuri, parfumerie, uleiuri esenÛiale,
cosmetice, loÛiuni pentru p|r, past| de
dinÛi.
25 Articole de îmbr | c | minte Õ i
înc|lÛ|minte, articole pentru acoperirea
capului.
(511)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210)

M 2015 00072

de magazine en detail, pentru a permite
clienÛilor s| vad| Õi s| achiziÛioneze
comod bunurile Õi s| utilizeze Õi s|
achiziÛioneze serviciile; strângerea la un
loc, în beneficiul terÛilor, pe internet, a
unei variet|Ûi de retaileri Õi prestatori de
servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienÛilor s| vad| Õi s|
achiziÛioneze cât mai comod bunurile Õi s|
utilizeze Õi s| achiziÛioneze serviciile prin
intermediul mijloacelor de telecomunicaÛii;
agenÛii de import-export; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu
am|nuntul; servicii de promovare a
vânz|rilor pentru terÛi; servicii de
telemarketing; organizarea de campanii
publicitare pentru mall-uri Õi centre
comerciale.
˜˜˜˜˜˜˜

(151) 08/01/2015
(732)

(740)

S.C. BIG & ZIZI S.R.L., Bd.
Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc.
1, et. 4, ap. 10, sector 4, ,
BUCUREÔTI ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon|
nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREÔTI

(540)

ZIZI ONLINE

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
3 In|lbitori Õi alte preparate pentru
sp|lare; preparate pentru cur|Ûare,
lustruire, degresare Õi preparate abrazive;
s|punuri, parfumerie, uleiuri esenÛiale,
cosmetice, loÛiuni pentru p|r, past| de
dinÛi.
25 Articole de îmbr | c | minte Õ i
înc|lÛ|minte, articole pentru acoperirea
capului.
28 Jocuri, juc|rii; articole de gimnastic| Õi
sport necuprinse în alte clase; decoraÛiuni
pentru pomul de Cr|ciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou; strângerea la un loc, în
beneficiul terÛilor, de produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienÛilor s| le vad| Õi s| le achiziÛioneze
cât mai comod (aceste servicii pot fi
asigurate de magazine en gros sau en
detail, mall-uri, outlet-uri, prin cataloage
de vânzare prin corespondenÛ| sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping); comerÛ
electronic; închirierea de standuri pentru
vânzare; strângerea la un loc, în
beneficiul terÛilor, în cadrul unui centru
comercial sau a unui mall, a unei variet|Ûi
(511)

M 2015 00073
(151) 08/01/2015
(732) S.C. BIG & ZIZI S.R.L., Bd.
Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc.
1, et. 4, ap. 10, sector 4, ,
BUCUREÔTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon|
nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREÔTI
(210)

(540)

ZIZI GO

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
3 In|lbitori Õi alte preparate pentru
sp|lare; preparate pentru cur|Ûare,
lustruire, degresare Õi preparate abrazive;
s|punuri, parfumerie, uleiuri esenÛiale,
cosmetice, loÛiuni pentru p|r, past| de
dinÛi.
25 Articole de îmbr | c | minte Õ i
înc|lÛ|minte, articole pentru acoperirea
(511)
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(210)

capului.
28 Jocuri, juc|rii; articole de gimnastic| Õi
sport necuprinse în alte clase; decoraÛiuni
pentru pomul de Cr|ciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou; strângerea la un loc, în
beneficiul terÛilor, de produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienÛilor s| le vad| Õi s| le achiziÛioneze
cât mai comod (aceste servicii pot fi
asigurate de magazine en gros sau en
detail, mall-uri, outlet-uri, prin cataloage
de vânzare prin corespondenÛ| sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping); comerÛ
electronic; închirierea de standuri pentru
vânzare; strângerea la un loc, în
beneficiul terÛilor, în cadrul unui centru
comercial sau a unui mall, a unei variet|Ûi
de magazine en detail, pentru a permite
clienÛilor s| vad| Õi s| achiziÛioneze
comod bunurile Õi s| utilizeze Õi s|
achiziÛioneze serviciile; strângerea la un
loc, în beneficiul terÛilor, pe internet, a
unei variet|Ûi de retaileri Õi prestatori de
servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienÛilor s| vad| Õi s|
achiziÛioneze cât mai comod bunurile Õi s|
utilizeze Õi s| achiziÛioneze serviciile prin
intermediul mijloacelor de telecomunicaÛii;
agenÛii de import-export; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu
am|nuntul; servicii de promovare a
vânz|rilor pentru terÛi; servicii de
telemarketing; organizarea de campanii
publicitare pentru mall-uri Õi centre
comerciale.
˜˜˜˜˜˜˜

M 2015 00074

(151) 08/01/2015
(732)

S.C. COMPANIA DE PAZ{ ÔI
PROTECÚIE STANDARD
SECURITY S.R.L., Str. F|t
Frumos nr. 10, bl. P15, sc. 3, et. 1,
ap. 68, sector 5, , BUCUREÔTI
ROMANIA

(540)

STANDARD SECURITY CPP
(591) Culori revendicate:roÕu, albastru

Clasificare Viena:260118; 270502;
290112;
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecÛia bunurilor Õi persoanelor;
servicii personale Õi sociale oferite de
c|tre terÛi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.
˜˜˜˜˜˜˜
(531)
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comercial sau a unui mall, a unei variet|Ûi
de magazine en detail, pentru a permite
clienÛilor s| vad| Õi s| achiziÛioneze
comod bunurile Õi s| utilizeze Õi s|
achiziÛioneze serviciile; strângerea la un
loc, în beneficiul terÛilor, pe internet, a
unei variet|Ûi de retaileri Õi prestatori de
servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienÛilor s| vad| Õi s|
achiziÛioneze cât mai comod bunurile Õi s|
utilizeze Õi s| achiziÛioneze serviciile prin
intermediul mijloacelor de telecomunicaÛii;
agenÛii de import-export; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu
am|nuntul; servicii de promovare a
vânz|rilor pentru terÛi; servicii de
telemarketing; organizarea de campanii
publicitare pentru mall-uri Õi centre
comerciale.
˜˜˜˜˜˜˜

M 2015 00075

(151) 08/01/2015
(732)

(740)

S.C. BIG & ZIZI S.R.L., Bd.
Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc.
1, et. 4, ap. 10, sector 4, ,
BUCUREÔTI ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon|
nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREÔTI

(540)

ZIZI MAG
Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
3 In|lbitori Õi alte preparate pentru
sp|lare; preparate pentru cur|Ûare,
lustruire, degresare Õi preparate abrazive;
s|punuri, parfumerie, uleiuri esenÛiale,
cosmetice, loÛiuni pentru p|r, past| de
dinÛi.
25 Articole de îmbr | c | minte Õ i
înc|lÛ|minte, articole pentru acoperirea
capului.
28 Jocuri, juc|rii; articole de gimnastic| Õi
sport necuprinse în alte clase; decoraÛiuni
pentru pomul de Cr|ciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou; strângerea la un loc, în
beneficiul terÛilor, de produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienÛilor s| le vad| Õi s| le achiziÛioneze
cât mai comod (aceste servicii pot fi
asigurate de magazine en gros sau en
detail, mall-uri, outlet-uri, prin cataloage
de vânzare prin corespondenÛ| sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping); comerÛ
electronic; închirierea de standuri pentru
vânzare; strângerea la un loc, în
beneficiul terÛilor, în cadrul unui centru
(511)

(210)

M 2015 00076

(151) 08/01/2015
(732)

(740)

S.C. BIG & ZIZI S.R.L., Bd.
Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc.
1, et. 4, ap. 10, sector 4, ,
BUCUREÔTI ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon|
nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREÔTI

(540)

ZIZI LINE

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
3 In|lbitori Õi alte preparate pentru
sp|lare; preparate pentru cur|Ûare,
lustruire, degresare Õi preparate abrazive;
s|punuri, parfumerie, uleiuri esenÛiale,
cosmetice, loÛiuni pentru p|r, past| de
dinÛi.
25 Articole de îmbr | c | minte Õ i
(511)
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înc|lÛ|minte, articole pentru acoperirea
capului.
28 Jocuri, juc|rii; articole de gimnastic| Õi
sport necuprinse în alte clase; decoraÛiuni
pentru pomul de Cr|ciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou; strângerea la un loc, în
beneficiul terÛilor, de produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienÛilor s| le vad| Õi s| le achiziÛioneze
cât mai comod (aceste servicii pot fi
asigurate de magazine en gros sau en
detail, mall-uri, outlet-uri, prin cataloage
de vânzare prin corespondenÛ| sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping); comerÛ
electronic; închirierea de standuri pentru
vânzare; strângerea la un loc, în
beneficiul terÛilor, în cadrul unui centru
comercial sau a unui mall, a unei variet|Ûi
de magazine en detail, pentru a permite
clienÛilor s| vad| Õi s| achiziÛioneze
comod bunurile Õi s| utilizeze Õi s|
achiziÛioneze serviciile; strângerea la un
loc, în beneficiul terÛilor, pe internet, a
unei variet|Ûi de retaileri Õi prestatori de
servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienÛilor s| vad| Õi s|
achiziÛioneze cât mai comod bunurile Õi s|
utilizeze Õi s| achiziÛioneze serviciile prin
intermediul mijloacelor de telecomunicaÛii;
agenÛii de import-export; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu
am|nuntul; servicii de promovare a
vânz|rilor pentru terÛi; servicii de
telemarketing; organizarea de campanii
publicitare pentru mall-uri Õi centre
comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210)

M 2015 00077

(151) 08/01/2015
(732)

(740)

Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA
CABINET
ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr.
52A, ap. 1, sector 1 BUCUREÔTI

(540)

CACAO POCKETS
Clasificare Viena:011515; 250119;
270502;
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Preparate din cereale pentru consumul
uman, în special muesli, cereale, fulgi de
ov|z Õi alÛi fulgi de cereale.
(531)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210)

comercial sau a unui mall, a unei variet|Ûi
de magazine en detail, pentru a permite
clienÛilor s| vad| Õi s| achiziÛioneze
comod bunurile Õi s| utilizeze Õi s|
achiziÛioneze serviciile; strângerea la un
loc, în beneficiul terÛilor, pe internet, a
unei variet|Ûi de retaileri Õi prestatori de
servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienÛilor s| vad| Õi s|
achiziÛioneze cât mai comod bunurile Õi s|
utilizeze Õi s| achiziÛioneze serviciile prin
intermediul mijloacelor de telecomunicaÛii;
agenÛii de import-export; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu
am|nuntul; servicii de promovare a
vânz|rilor pentru terÛi; servicii de
telemarketing; organizarea de campanii
publicitare pentru mall-uri Õi centre
comerciale.

M 2015 00078

(151) 08/01/2015
(732)

(740)

S.C. BIG & ZIZI S.R.L., Bd.
Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc.
1, et. 4, ap. 10, sector 4, ,
BUCUREÔTI ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon|
nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREÔTI

(540)

ZIZI MALL
Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
3 In|lbitori Õi alte preparate pentru
sp|lare; preparate pentru cur|Ûare,
lustruire, degresare Õi preparate abrazive;
s|punuri, parfumerie, uleiuri esenÛiale,
cosmetice, loÛiuni pentru p|r, past| de
dinÛi.
25 Articole de îmbr | c | minte Õ i
înc|lÛ|minte, articole pentru acoperirea
capului.
28 Jocuri, juc|rii; articole de gimnastic| Õi
sport necuprinse în alte clase; decoraÛiuni
pentru pomul de Cr|ciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou; strângerea la un loc, în
beneficiul terÛilor, de produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienÛilor s| le vad| Õi s| le achiziÛioneze
cât mai comod (aceste servicii pot fi
asigurate de magazine en gros sau en
detail, mall-uri, outlet-uri, prin cataloage
de vânzare prin corespondenÛ| sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping); comerÛ
electronic; închirierea de standuri pentru
vânzare; strângerea la un loc, în
beneficiul terÛilor, în cadrul unui centru
(511)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210)

M 2015 00079

(210)

M 2015 00063

(151) 08/01/2015

(151) 08/01/2015

(732)

(732)

ASOCIAÚIA FOTBAL CLUB
VENUS 1914 BUCUREÔTI, Bd.
G-ral Gheorghe Magheru nr. 9, sc.
4, et. 2, ap. 133, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA

S.C. ANELLO EUROTRADE
S.R.L., Aleea Botorani nr. 5, bl. V
36, sc. 1, ap. 39, sector 5, 050811,
BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

Ierburile Bunicii

(540)

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit Õi alte substanÛe
pentru sp|lat; preparate pentru cur|Ûare,
lustruire, degresare Õi Õlefuire; s|punuri;
parfumerie, uleiuri esenÛiale, cosmetice,
loÛiuni pentru p|r; produse pentru
îngrijirea dinÛilor.
5 Produse farmaceutice Õi veterinare;
produse igienice pentru medicin|;
alimente Õi substanÛe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluÕi; suplimente alimentare
pentru oameni Õi animale; plasturi Õi
materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinÛilor Õi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor d|un|toare;
fungicide, ierbicide.
(511)

V
Clasificare Viena:010102; 010110;
260118;
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte, articole
care servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.
(531)

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210)

M 2015 00080

(210)

(151) 08/01/2015
(732)

(740)

M 2015 00064

(151) 08/01/2015

S.C. EUROBEST EXIM S.R.L.,
Str. MogoÕoaia nr. 1, bl. G1, sc. 5,
ap. 43, judeÛul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
AGENÚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUAL { WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4,
sector 4 BUCURESTI

(732)

S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L., B-dul. Unirii nr. 45, bl. E3,
sc. 4, ap. 141, sector 3, ,
BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

Black Galleon
Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun; articole pentru fum|tori;
chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
˜˜˜˜˜˜˜
(511)

(540)

M 2015 00053
(151) 08/01/2015
(732) S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L., B-dul. Unirii nr. 45, bl. E3,
sc. 4, ap. 141, sector 3, ,
BUCUREÔTI ROMANIA
(210)

EUROBEST

(591) Culori revendicate:roÕu

Clasificare Viena:270502; 270515;
270519; 290101;
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao Õi înlocuitori de
cafea, orez, tapioca, sago, f|in| Õi
preparate f|cute din cereale, pâine,
produse de patiserie Õi cofet|rie,
îngheÛat| comestibil|;zah|r, miere, sirop
de melas|; drojdie, praf de copt; sare,
muÕtar; oÛet, sosuri (condimente);
mirodenii, gheaÛ|.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
39 Transport; ambalarea Õi depozitarea
m|rfurilor, organizarea de c|l|torii.
(531)

(540)

SWISSE
Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun; articole pentru fum|tori;
chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
(511)

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210)

M 2015 00081

(210)

(151) 08/01/2015
(732)

M 2015 00082

(151) 08/01/2015

S.C. AVI INSTANT S.R.L., Str.
M|rg|ritarului nr. 34, jud. Gorj, ,
TÂRGU JIU ROMANIA

(732)

(540)

ASOCIATIA DENTAL OFFICE
MANAGERS, B-dul Aviatorilor nr.
27, parter, ap. 1, cam. 2, sector 1,
, BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

LaTest Produs natural
(591) Culori revendicate:roÕu, galben
(531)

Clasificare Viena:030703; 260118;
290112;

ADOM-ASOCIATIA DENTAL
OFFICE MANAGERS DIN
ROMÂNIA

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peÕte, p|s|ri Õi vânat; extracte
din carne;fructe Õi legume conservate,
uscate Õi fierte; jeleuri, dulceÛuri,
compoturi; ou|, lapte Õi produse lactate;
uleiuri Õi gr|simi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao Õi înlocuitori de
cafea, orez, tapioca, sago, f|in| Õi
preparate f|cute din cereale, pâine,
produse de patiserie Õi cofet|rie,
îngheÛat|; zah|r, miere, sirop de melas|;
drojdie, praf de copt; sare, muÕtar; oÛet,
sosuri (condimente); mirodenii; gheaÛ| de
r|cit.
39 Transport; ambalarea Õi depozitarea
m|rfurilor; organizarea de c|l|torii.
(511)

(591) Culori revendicate:auriu, negru,

roÕu, albastru, galben

Clasificare Viena:240903; 270515;
290115;
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; c onduc erea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.
(531)

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210)

M 2015 00054

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri; jocuri electronice, inclusiv jocuri
de bingo, jocuri de noroc Õi de cazinou,
jocuri electronice de tip arcade, poker Õi
jocuri de c|rÛi, jocuri de noroc Õi pariuri.
38 TelecomunicaÛii; servicii de furnizare
de acces la platforme de reÛea pentru mai
mulÛi utilizatori cu acces la jocuri
electronice, jocuri de noroc Õi pariuri,
informaÛii privind jocuri de noroc Õi pariuri,
prin internet sau alte canale de reÛea Õi de
comunicaÛii.
41 Divertisment, on-line sau nu; servicii în
materie de curse, jocuri de noroc Õi
pariuri, jocuri de noroc, pariuri, jocuri de
bingo, jocuri pe bani Õi de cazinou, jocuri
electronice de tip arcade Õi jocuri de c|rÛi,
jocuri electronice, jocuri media, turnee,
poker Õi alte jocuri de c|rÛi, jocuri de
îndemanare, care pot fi jucate într-o reÛea
de calculatoare.

(151) 08/01/2015
(732)

(511)

S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L., B-dul. Unirii nr. 45, bl. E3,
sc. 4, ap. 141, sector 3, ,
BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

PRESIDENT

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun; articole pentru fum|tori;
chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
˜˜˜˜˜˜˜
(511)

(210)

M 2015 00065

(151) 08/01/2015
(732)

(740)

NAPOLEON GAMES N.V., Str.
Stationsstraat, nr. 162,, 9450,
Haaltert BELGIA
S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A.
Rosetti, nr. 17, et. 3, birou 314,
sector 2 BUCUREÔTI

˜˜˜˜˜˜˜
M 2015 00066
(151) 08/01/2015
(732) S.C.
ANELLO EUROTRADE
S.R.L., Aleea Botorani nr. 5, bl. V
36, sc. 1, ap. 39, sector 5, 050811,
BUCUREÔTI ROMANIA
(210)

(540)

(540)

Retetele Bunicii
Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit Õi alte substanÛe
pentru sp|lat; preparate pentru cur|Ûare,
lustruire, degresare Õi Õlefuire; s|punuri;
parfumerie, uleiuri esenÛiale, cosmetice,
loÛiuni pentru p|r; produse pentru
(511)

(591) Culori revendicate:roÕu, negru

Prioritate invocat|:
013072327/10/07/2014/CE

(300)

(531)

Clasificare Viena:020102; 290112;
14
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îngrijirea dinÛilor.
5 Produse farmaceutice Õi veterinare;
produse igienice pentru medicin|;
alimente Õi substanÛe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluÕi; suplimente alimentare
pentru oameni Õi animale; plasturi Õi
materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinÛilor Õi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor d |un|toare;
fungicide, ierbicide.
˜˜˜˜˜˜˜
(210)

(210)
(732)

S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L., B-dul. Unirii nr. 45, bl. E3,
sc. 4, ap. 141, sector 3, ,
BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

MY JJ
Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun; articole pentru fum|tori;
chibrituri.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
(511)

M 2015 00067

(151) 08/01/2015
(732)

M 2015 00055

(151) 08/01/2015

S.C. ANELLO EUROTRADE
S.R.L., Aleea Botorani nr. 5, bl. V
36, sc. 1, ap. 39, sector 5, 050811,
BUCUREÔTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

(210)

M 2015 00056

(151) 08/01/2015

Caprita Bunicii

(732)

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit Õi alte substanÛe
pentru sp|lat; preparate pentru cur|Ûare,
lustruire, degresare Õi Õlefuire; s|punuri;
parfumerie, uleiuri esenÛiale, cosmetice,
loÛiuni pentru p|r; produse pentru
îngrijirea dinÛilor.
5 Produse farmaceutice Õi veterinare;
produse igienice pentru medicin|;
alimente Õi substanÛe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluÕi; suplimente alimentare
pentru oameni Õi animale; plasturi Õi
materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinÛilor Õi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor d|un|toare;
fungicide, ierbicide.
˜˜˜˜˜˜˜
(511)

S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L., B-dul. Unirii nr. 45, bl. E3,
sc. 4, ap. 141, sector 3, ,
BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

JEST

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun; articole pentru fum|tori;
chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
(511)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210)

M 2015 00083

(210)

(151) 08/01/2015
(732)

(740)

M 2015 00068

(151) 08/01/2015

Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA
CABINET
ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr.
52A, ap. 1, sector 1 BUCUREÔTI

(732)

(740)

NAPOLEON GAMES N.V., Str.
Stationsstraat, nr. 162,, 9450,
Haaltert BELGIA
S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A.
Rosetti, nr. 17, et. 3, birou 314,
sector 2 BUCUREÔTI

(540)
(540)

NAPOLEON GAMES
(591) Culori revendicate:negru, roÕu

Prioritate invocat|:
013072467/10/07/2014/CE

VANILLA TASTE POCKETS

(300)

Clasificare Viena:011515; 250119;
270502;
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Preparate din cereale pentru consumul
uman, în special muesli, cereale, fulgi de
ov|z Õi alÛi fulgi de cereale.
(531)

(531)

Clasificare Viena:020102; 270508;

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri; jocuri electronice, inclusiv jocuri
de bingo, jocuri de noroc Õi de cazinou,
jocuri electronice de tip arcade, poker Õi
jocuri de c|rÛi, jocuri de noroc Õi pariuri.
38 TelecomunicaÛii; servicii de furnizare
de acces la platforme de retea pentru mai
multi utilizatori cu acces la jocuri
electronice, jocuri de noroc Õi pariuri,
informaÛii privind jocuri de noroc Õi pariuri,
prin internet sau alte canale de reÛea Õi de
comunicatii.
41 Divertisment, on-line sau nu; servicii în
materie de curse, jocuri de noroc Õi
pariuri, jocuri de noroc, pariuri, jocuri de
bingo, jocuri pe bani Õi de cazinou, jocuri
electronice de tip arcade Õi jocuri de c|rÛi,
(511)

˜˜˜˜˜˜˜
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maÕini de scris Õi articole de birou (cu
excepÛia mobilelor); materiale de instruire
sau înv|Û|mânt (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caracter
tipografie; cliÕee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
39 Transport; ambalare Õi depozitarea
marfurilor, organizarea de c|l|torii.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

jocuri electronice, jocuri media, turnee,
poker Õi alte jocuri de c|rÛi, jocuri de
indemanare, care pot fi jucate într-o reÛea
de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210)

M 2015 00084

(151) 08/01/2015
(732)

S.C. UNIVERS MANAGEMENT
CONSULTING S.R.L., B-dul Lacul
Tei nr. 126-128, bl. 17-18, sc. D,
ap. 130, sector 2, , BUCUREÔTI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

1tedjob

(210)

M 2015 00069

(151) 08/01/2015

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicit at e; conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.

(732)

(511)

S.C. ARES TEAM GUARD S.R.L.,
Ôos. Pantelimon, nr. 287A, bl. 10A,
sc. 1, et. 5, ap. 22, sector 2, ,
BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
M 2015 00085
(151) 08/01/2015
(732) D U M I T R E S C U
LUCIA-ALEXANDRA, Str. Poiana
Narciselor nr. 11, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA
(210)

(540)

BUCAREST HEBDO
Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase;
produse de imprimerie; articole pentru
leg|torie; fotografii; papet|rie; adezivi
(materiale colante) pentru papet|rie sau
menaj; materiale pentru artiÕti; pensule;

Ares Team Guard

(511)

revendicate:roÕu, negru,
maro, crem, gri

(591) Culori

(531)

17
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Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de protecÛie Õi paz|, siguranÛ|
Õi protejarea bunurilor Õi persoanelor.

591)

(511)

Clasificare Viena:270502; 270515;
290112;
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale Õi gazoase Õi alte
b|uturi nealcoolice; b|uturi Õi sucuri din
fructe; siropuri Õi alte produse pentru
prepararea b|uturilor.
(531)

˜˜˜˜˜˜˜
(210)

M 2015 00070

(151) 08/01/2015
(732)

NEAGOE GHEORGHE CLAUDIU,
Str. C|lug|reni, nr. 168, Jud. Ilfov,
, M{GURELE ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
M 2015 00087
(151) 08/01/2015
(732) GLUE
INTEGRATOR S.R.L.,
Calea Victoriei nr. 40-46, ap. 13,
sector 1, , BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

(210)

elixir for skin
Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
44 Servicii medicaie; servicii veterinare;
servicii de igien| Õi de îngrijire a
frumuseÛii pentru oameni Õi animale;
servicii de agricultur|, horticultur| Õi de
silvicultur|.
(511)

(540)

HELDENBURG

˜˜˜˜˜˜˜
(210)

M 2015 00086

(151) 08/01/2015
(732)

Culori revendicate:negru, albastru

Clasificare Viena:011515; 240903;
270507;
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale Õi gazoase Õi alte
b|uturi nealcoolice; b|juturi Õi sucuri din
fructe; siropuri Õi alte produse pentru
prepararea b|uturilor.
(531)

GLUE INTEGRATOR S.R.L.,
Calea Victoriei nr. 40-46, ap. 13,
sector 1, , BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

Cetatea din Úara Bârsei
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(210)

M 2015 00088

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

(151) 08/01/2015
(732)

TOTAL TRADING S.R.L., Str.
Nicolae B|lcescu nr. 23, judeÛul
Sibiu, , SIBIU ROMANIA

(210)
(540)

M 2015 00058

(151) 08/01/2015
(732)

S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L., B-dul. Unirii nr. 45, bl. E3,
sc. 4, ap. 141, sector 3, ,
BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

GSS

Horeum BOUTIQUE HOTEL
Events & Conferences
(531)

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun; articole pentru fum|tori;
chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
˜˜˜˜˜˜˜
(511)

Clasificare Viena:010104; 270507;
270508;

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaÛie public|; servicii
de cazare temporar|.
(511)

M 2015 00089
(151) 08/01/2015
(732) MUDO IMPEX S.R.L., Str. fdt
Mitocului nr. 1, judeÛul Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA
(210)

˜˜˜˜˜˜˜
M 2015 00057
(151) 08/01/2015
(732) S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L., B-dul. Unirii nr. 45, bl. E3,
sc. 4, ap. 141, sector 3, ,
BUCUREÔTI ROMANIA
(210)

(540)

complex turistic izvorul
soarelui
Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii oferite de hoteluri în staÛiuni
turistice.
(511)

(540)

NN

˜˜˜˜˜˜˜

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun; articole pentru fum|tori;
chibrituri.
(511)
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(210)

M 2015 00059

(210)

(151) 08/01/2015
(732)

M 2015 00090

(151) 08/01/2015

S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L., B-dul. Unirii nr. 45, bl. E3,
sc. 4, ap. 141, sector 3, ,
BUCUREÔTI ROMANIA

(732)

(732)

(540)

GALOPEUSE
(740)

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun; articole pentru fum|tori;
chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
˜˜˜˜˜˜˜
(511)

DUMITRESCU CONSTANTIN, Str.
DragoÕ Vod| nr. 11, judeÛul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA
LIVNI NIR, Str. Matei Basarab nr.
4A, bl. 2, sc. B, et. 6, ap. 71,
judeÛul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon|
nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREÔTI

(540)

Jardin du Cafe

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao Õi înlocuitori de
cafea, orez, tapioca Õi sago, f|in| Õi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie Õ i cofet | rie, înghe Û at |
comestibil|;zah|r, miere, sirop de melas|;
drojdie, praf de copt; sare, muÕtar; oÛet,
sosuri (condimente); mirodenii, gheaÛ|.
˜˜˜˜˜˜˜
(511)

M 2015 00060
(151) 08/01/2015
(732) S.C. SWISSE TRADE IMPEX
S.R.L., B-dul. Unirii nr. 45, bl. E3,
sc. 4, ap. 141, sector 3, ,
BUCUREÔTI ROMANIA
(210)

(540)
(210)

GULASOR

M 2015 00091

(151) 08/01/2015
(732)

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun; articole pentru fum|tori;
chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
˜˜˜˜˜˜˜
(511)

MEICA
BOGDAN,
Str.
Jandarmeriei nr. 269A, sector 1,
013896, BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

AlienWine

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
˜˜˜˜˜˜˜
(511)
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