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(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 05854

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
14/09/2016 S.C. CUGET LIBER S.A.

Denumire
Marcă
(540)
SURSA DE SANATATE

2 M 2016 06195

14/09/2016 S.C. UBIKUBI S.R.L.

UBIKUBI

3 M 2016 06196

14/09/2016 S.C. ALTSOC GUARD PROTECT
S.R.L.

ALTSOC GUARD PROTECT

4 M 2016 06197

14/09/2016 S.C. VITAMIN AQUA S.R.L.

Merlin's vitam!n aqua

5 M 2016 06198

14/09/2016 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.

BMN

6 M 2016 06199

14/09/2016 S.C. SIFI TM AGRO S.A.

SILOZ CARANI

7 M 2016 06200

14/09/2016 S.C. ECO BUSINESS LOGISTIC
S.R.L.

TAXI-MOBILĂ.RO

8 M 2016 06201

14/09/2016 S.C. MERAKI SOLUTIONS S.R.L.

Taking digital to new heights

9 M 2016 06202

14/09/2016 S.C. ROSSIMO REAL ESTATE
S.R.L.

The VANSAL

10 M 2016 06203

14/09/2016 ISRO PRIVACOM S.R.L.

Komitat loc meseriaş. de cazare.

11 M 2016 06204

14/09/2016 DANILA ADRIANA

SOFIJA JEWELRY

12 M 2016 06205

14/09/2016 S.C. DETAILING BEAUTY SRL-D

HM HOUSE OF MANICURE

13 M 2016 06206

14/09/2016 S.C. ROCK STAR CONSTRUCT
S.R.L.

ardezie flexibila SKIN

14 M 2016 06207

14/09/2016 CREATORS ART GALLERIES
S.R.L.

WITTe

15 M 2016 06208

14/09/2016 BOSOTEANU ALEXANDRU

Ursitoare din folclor Emotia te va
cuprinde...

16 M 2016 06209

14/09/2016 S.C. EVICOM S.R.L.

DIAFITOSAN

17 M 2016 06210

14/09/2016 ASOCIATIA ANONIM TM

MADE IN TM

18 M 2016 06211

14/09/2016 S.C. OLD BEARDS S.R.L.

MR. BLADE
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 06212

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
14/09/2016 STANCU ALINA-VIORICA
STANCU AL. ALINA-VIORICA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

2

Denumire
Marcă
(540)
KALE ROMANIA YOUR GREEN
CHOICE
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(210) M 2016 05854
(151) 14/09/2016
(732) S.C. CUGET LIBER S.A., Str. I.C.
Brătianu nr. 5, judeţul Constanţa, *,
CONSTANŢA ROMANIA

(210) M 2016 06204
(151) 14/09/2016
(732) DANILA ADRIANA, Str. Sg. Florea
Petrache nr. 36, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
SURSA DE SANATATE

SOFIJA JEWELRY

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu;
giuvaergerie, bijuterii, pietrepreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială: lucrări
de birou: regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor
terţi, în special bijuterii pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import-export; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

3

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 14/09/2016

(210) M 2016 06195
(151) 14/09/2016
(732) S.C. UBIKUBI S.R.L., Str. Peneş
Curcanul nr. 20, Birou 3, sector 3,
031515, BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 06196
(151) 14/09/2016
(732) S.C. ALTSOC GUARD PROTECT
S.R.L., Str. Democraţiei nr. 94, bl. F,
sc. B, ap. 21, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA
(540)

(540)

ALTSOC GUARD PROTECT

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

UBIKUBI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06197
(151) 14/09/2016
(732) S.C. VITAMIN AQUA S.R.L., Str.
Principală nr. 5, judeţul Neamţ, ,
PIATRA NEAMŢ ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:260323; 261113;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambra, sidef, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice.

Merlin's vitam!n aqua
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;
270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de

˜˜˜˜˜˜˜
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refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2016 06205
(151) 14/09/2016
(732) S.C. DETAILING BEAUTY
SRL-D, Str. Erou Ion Floruta nr. 61,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

HM HOUSE OF MANICURE

(531) Clasificare Viena:270517; 270522;
(210)
(151)
(732)
(740)

˜˜˜˜˜˜˜
M 2016 06198
14/09/2016
S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,
Str. Sevastopol 13-17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de vânzare
cu amănuntul în legatură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni.
44 Servicii medicale; servicii furnizate de
saloane de coafură şi înfrumuseţare; servicii
de cosmetică şi îngrijire cosmetică pentru
persoane; servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni.

(540)
BMN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Produse cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06199
(151) 14/09/2016
(732) S.C. SIFI TM AGRO S.A., Calea
Floreasca nr. 175, Camera B3, et. 7,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 06200
(151) 14/09/2016
(732) S.C. ECO BUSINESS LOGISTIC
S.R.L., Calea Griviţei, nr. 174B,
sector 1, 010748, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
(540)
SILOZ CARANI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

TAXI-MOBILĂ.RO

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06206
(151) 14/09/2016
(732) S.C. ROCK STAR CONSTRUCT
S.R.L., Aleea Teişani nr. 137A, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:galben, albastru
deschis
(531) Clasificare Viena:250703; 261101;
270512; 290112;

ardezie flexibila SKIN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; administraţie comercială.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06207
(151) 14/09/2016
(732) CREATORS ART GALLERIES
S.R.L., Str. Ţepeş Vodă nr. 95,
camera 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 06201
(151) 14/09/2016
(732) S.C. MERAKI SOLUTIONS S.R.L.,
Str. Copăceni nr. 30-34, demisol,
camera 1, ap. D3, sector 3, 030396,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Taking digital to new heights

WITTe
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; administraţie comercială;
publicitate online; publicitate şi marketing;
agenţii de publicitate; publicitate prin bannere;
servicii de publicitate; publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice;
servicii de publicitate digitală; servicii de
publicitate şi marketing; consultanţă în
publicitate şi marketing; servicii de agenţie de
publicitate; servicii de promovare şi
publicitate; servicii de publicitate, marketing
şi promovare; publicitate prin intermediul
mediilor electronice şi îndeosebi prin internet;
servicii de publicitate şi de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială;
pregătire şi realizare de planuri şi concepte
media şi de publicitate; servicii de publicitate
şi promovare, precum şi servicii de
consultanţă aferente; servicii de publicitate şi
de marketing furnizate prin canalele de
comunicare.

(531) Clasificare Viena:270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06202
(151) 14/09/2016
(732) S.C. ROSSIMO REAL ESTATE
S.R.L., Str. Jandarmeriei nr. 15,
parter, camera 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 06203
(151) 14/09/2016
(732) ISRO PRIVACOM S.R.L., Str.
Tudor Gociu, nr. 24B, bl. C1, parter,
birou nr. 16, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)

The VANSAL

Komitat loc meseriaş. de cazare.

(531) Clasificare Viena:260301; 260305;
260318; 270508; 270512;

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(531) Clasificare Viena:020117; 020123;
261101; 270504; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice,
clişee.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06208
(151) 14/09/2016
(732) BOSOTEANU ALEXANDRU, Str.
Izvorul Crişului nr. 9, bl. A6, sc. B, et.
4, ap. 30, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 06209
(151) 14/09/2016
(732) S.C. EVICOM S.R.L., Calea
Dorobanţilor nr. 43, ap. 1, jud. Cluj,
400117, CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)

(540)

DIAFITOSAN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Suplimente alimentare pentru oameni şi
animale de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06210
(151) 14/09/2016
(732) ASOCIATIA ANONIM TM, Str.
Aurel Popovici nr. 2A, ap. 4, jud.
Timiş, 300050, TIMIŞOARA
ROMANIA
(540)

Ursitoare din folclor Emotia te va
cuprinde...
(591) Culori revendicate:roz, mov, alb
(531) Clasificare Viena:020322; 020323;
040103; 270503; 270508; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

MADE IN TM

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:negru, galben, alb
(531) Clasificare Viena:260104; 260118;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii pentru susţinerea artei şi culturii în
general, cunoaşterea şi preţuirea artei şi
9
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culturii naţionale şi a meşteşugurilor
tradiţionale, dezvoltarea relaţiilor
interculturale naţionale şi internaţionale;
organizarea de concerte, expoziţii, colocvii,
concursuri, conferinţe, simpozioane, lansări de
carte şi de materiale muzicale, spectacole,
festivaluri, mese rotunde, expuneri, publicaţii,
cursuri de initiere şi/sau specializare în
diferite domenii ale culturii.

dezinfectante parfumate; săpunuri parfumate;
săruri de baie parfumate; deodorante de uz
personal (parfumerie); creme parfumate;
pudră de talc parfumată; loţiuni parfumate
pentru corp; creme pentru corp parfumate;
pudră parfumată (de uz cosmetic); uleiuri
parfumate pentru îngrijirea pielii; rimel pentru
păr;geluri pentru păr; ulei de păr; ulei pentru
păr; balsamuri de păr; ceară pentru păr;
decoloranţi pentru păr; luciu de păr; creme de
păr; vopsele pentru păr; pomezi pentru păr;
fixative pentru păr; spumă pentru păr; măşti
pentru păr; tratamente pentru păr; pudră de
păr; ser de păr; loţiuni colorante pentru păr;
tratamente permanente pentru păr; şampon
medicinal pentru păr; produse cosmetice
pentru păr; produse nutritive pentru păr;
şampoane de păr nemedicinale; loţiuni tonice
pentru păr; loţiuni cosmetice de păr; balsamuri
solide pentru păr; produse lichide pentru păr;
pudră de spălat parul; şampoane pentru părul
uman; preparate pentru neutralizarea părului;
substanţe pentru oxigenarea părului; produse
pentru decolorarea părului; preparate pentru
nuanţarea parului; gel pentru coafarea părului;
geluri pentru aranjarea părului; uleiuri pentru
îngrijirea părului; preparate pentru fixarea
părului; preparate pentru modelarea părului;
preparate pentru descurcarea părului;
preparate pentru îndreptarea părului; preparate
pentru ondularea părului; spume pentru
aranjarea parului; balsamuri pentru hidratarea
părului; balsam pentru tratarea părului;
produse pentru hidratarea părului; produse
pentru aranjarea părului; loţiune pentru fixarea
părului; ceară pentru coafarea părului; loţiuni
pentru ondularea părului; produse de
nuanţarea părului; preparate pentru vopsirea
părului; pastă pentru coafarea părului; loţiuni
pentru îngrijirea părului; creme pentru
îngrijirea părului; ser pentru îngrijirea părului;
preparate pentru înfrumuseţarea părului; maşti

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06211
(151) 14/09/2016
(732) S.C. OLD BEARDS S.R.L., Str.
Pomilor nr. 1A, bl. 1A, ap. 6, jud.
Mureş, 545300, REGHIN ROMANIA
(540)

MR. BLADE

(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Săpunuri; produse pentru îngrijirea dinţilor;
pomade de păr pentru bărbaţi; săpunuri
10
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aplicare pe corp; loţiuni tonice de
înfrumuseţare pentru aplicare pe faţă; loţiuni
capilare.
8 Maşini de tuns barba; aparate electrice de
tuns barba; aparate pentru tuns şi aranjat barba
şi mustaţa; pensete pentru îndepărtarea
părului; aparate pentru aranjarea părului;
aparate manuale pentru ondularea părului;
aparate pentru tăierea părului din nas.
9 Software de calculator; software de
calculatoare pentru comerţ electronic;
software pentru comerţ prin intermediul unei
reţele globale de comunicaţii (programe).
18 Umbrele, umbrele de soare; bastoane;
serviete pentru bărbaţi; borsete pentru bărbaţi;
genţi de mână pentru bărbaţi.
21 Perii (cu excepţia pensulelor); material
pentru perii; material pentru curăţare; sticlă
brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei
de construcţie); piepteni; piepteni pentru gene;
tocuri pentru piepteni; piepteni de păr
electrici; piepteni pentru taparea părului;
piepteni cu dinţi rari pentru păr.
25 Încălţăminte pentru bărbaţi; costume
pentru bărbaţi; eşarfe pentru bărbaţi; şosete
pentru bărbaţi; bretele pentru bărbaţi; jachete
pentru bărbaţi; articole vestimentare pentru
bărbaţi; lenjerie intimă pentru barbaţi; slip
bărbătesc de baie; short bărbătesc de baie;
costume bărbăteşti şi taioare; halate pentru
frizerii bărbăteşti; jartiere pentru şosete
bărbăteşti; costume de baie pentru bărbaţi;
haine de stradă pentru bărbaţi; încălţăminte
pentru bărbaţi şi femei; costume de baie
pentru bărbaţi şi femei; jachete, mantouri,
pantaloni şi veste pentru femei şi bărbaţi.
35 Publicitate; administraţie comercială;
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni; servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale; servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu

pentru îngrijirea părului; geluri de protecţie
pentru păr; loţiuni de protecţie pentru păr;
balsamuri pentru păr destinate bebeluşilor;
tratamente cu ceară pentru păr; preparate tip
balsam pentru păr; balsamuri pentru utilizare
pe păr; ulei de fixare pentru păr; spumă de
protecţie pentru păr; creme de protecţie pentru
păr; loţiuni tonice pentru păr (nemedicinale);
balsamuri de păr pentru bebeluşi; balsamuri de
păr (balsamuri-sampon); loţiune permanentă
pentru ondularea părului; produse cosmetice
pentru descurcarea părului; preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului; loţiuni
fortifiante pentru tratamentul părului; loţiuni
de aranjare a părului; produse cosmetice
pentru protejarea părului colorat; produse
pentru protejarea părului vopsit; decoloranţi
pentru păr de uz cosmetic; preparate pentru
îndepărtarea vopselei de păr; produse
cosmetice pentru a face părul mătăsos;
produse pentru ondulaţia permanentă a
părului; uleiuri de baie pentru îngrijirea
părului; preparate pentru protecţia părului
împotriva soarelui; preparate cosmetice pentru
păr şi pielea capului; peroxid de hidrogen
pentru aplicare pe păr; rezerve de fixativ de
păr pentru dozatoare; ulei japonez de fixare
pentru păr (bintsuke-abura); preparate pentru
îngrijirea părului, nu de uz medical; soluţii de
clătire pentru păr (de uz cosmetic); tratamente
de desecare a părului de uz cosmetic;
tratamente de menţinere a părului de uz
cosmetic; produse pentru decolorarea
şuvitelor de păr (preparate de nuanţare);
spumă (produs de toaletă) folosită în scopul
aranjarii părului; benzi de ceară pentru
îndepărtarea părului de pe corp; vopsele
pentru barbă; loţiuni pentru barbă; produse
pentru fumigaţie (parfumuri); produse de
parfumare pentru cameră; săpun de
înfrumuseţare; măşti de înfrumuseţare pentru
faţă; loţiuni tonice de înfrumuseţare pentru
11
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platforme de comerţ electronic; găzduire de
platforme de comerţ electronic pe internet;
construirea unei platforme de internet pentru
comerţul electronic; servicii de design interior
pentru comerţul cu amănuntul; proiectare de
spaţii comerciale pentru comerţul cu
anvelope; consultanţă privind crearea şi
proiectarea de site-uri web pentru comerţ
electronic; design pentru magazine;
amenajarea interioară a magazinelor; design
interior pentru magazine; proiectare (design)
de magazine; servicii de amenajări pentru
magazine; servicii de design interior pentru
magazine; servicii de design privind
interioarele magazinelor; servicii de design
privind vitrinele magazinelor; servicii de
consultanţă pentru amenajarea magazinelor;
cercetare în domeniul îngrijirii părului.
44 Servicii de frizerie; servicii de frizerie
pentru bărbaţi; frizerii pentru bărbaţi; servicii
de coafor pentru bărbaţi; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni; servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru animale; servicii pentru
îngrijirea părului; servicii pentru vopsirea
părului; spălarea părului cu şampon;
electroliză cosmetică pentru îndepărtarea
părului; servicii de coafare a părului; servicii
de împletire a părului; servicii consultative
privind îngrijirea părului; servicii de ondulare
a părului; furnizare de informaţii despre
coafarea părului.

instrumente de igienă pentru oameni; servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale;
consultanţă privind comerţul în barter; servicii
de consultanţă privind comerţul internaţional;
administrarea afacerilor magazinelor de
comerţ cu amănuntul; comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor; servicii de
publicitate pentru promovarea comertului
electronic; gestiunea afacerilor de comerţ cu
amănuntul pentru terţi; servicii de furnizare de
informaţii privind comerţul exterior; servicii
de comerţ cu amănuntul în magazine de
covoare; servicii de comert cu ridicata cu
privire la software de calculator; servicii de
comerţ cu amănuntul cu privire la software de
calculator; servicii de publicitate pentru a
promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerţului local; administrarea
magazinelor; servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte; servicii de
amenajare de vitrine pentru magazinele de
vânzare cu amănuntul; servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice şi de înfrumuseţare;
servicii de prezentări demonstrative de
produse în vitrinele magazinelor realizate în
direct de către modele umane.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii educative în
materie de igienă; organizarea de conferinţe în
domeniul comerţului; organizare de conferinţe
pe teme de comerţ; organizarea de seminarii
pe teme de comerţ; servicii educative pentru
adulţi în domeniul comerţului; servicii de
pregătire a personalului în domeniul
comerţului cu amănuntul; servicii de instruire
în materie de marketing în comerţul cu
amănuntul.
42 Servicii de design privind comerţul cu
amănuntul; programare de software pentru

˜˜˜˜˜˜˜
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(591) Culori revendicate:verde, negru

(210) M 2016 06212
(151) 14/09/2016
(732) STANCU ALINA-VIORICA, Str.
Neagoe Vodă nr. 18-22, bl. 6/2, sc. 1,
et. 3, ap. 12, sect. 1, 013964,
BUCUREŞTI ROMANIA
(732) STANCU AL. ALINA-VIORICA
Î N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALĂ, Str. Soarelui nr. 50,
judeţul Ialomiţa, 927120, GÂRBOVI
ROMANIA

(531) Clasificare Viena:050313; 270508;
270521; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Suplimente alimentare pentru oameni şi
animale de uz medical.
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
fructe şi legume proaspete.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
KALE ROMANIA YOUR GREEN
CHOICE
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