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Cereri Mărci publicate în 04.01.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 06952 17/10/2016 S.C. JACQUELINE MARRIAGE

S.R.L.
Jacqueline

2 M 2016 08597 28/12/2016 S.C. AZITREND DISTRIBUTION
S.R.L.

AZIPOWER

3 M 2016 08723 28/12/2016 S.C. INFO - IT S.R.L. INFO SSM

4 M 2016 08724 28/12/2016 SZÖCS RAMONA-ROXANA Viktoria Marriage

5 M 2016 08725 28/12/2016 SELECTSOFT SELECTSOFT

6 M 2016 08726 28/12/2016 S.C. SOCADANCE M D S.R.L. HORECA TREND

7 M 2016 08727 28/12/2016 PATACHI HORIA ALEXANDRU microbeton

8 M 2016 08728 28/12/2016 MUNTEAN ILIE VISLI DE CERGĂU

9 M 2016 08729 28/12/2016 NEGRESCU DANIEL Tata Vinului

10 M 2016 08730 28/12/2016 PASCUT MARIUS RARES cariere romania Viitorul tau
incepe aici!

11 M 2016 08731 28/12/2016 NOVARTIS AG FLOWMAXAB

12 M 2016 08732 28/12/2016 S.C. PRIVATE VIP EXCLUSIVE
S.R.L.

PRIVATE VIP EXCLUSIVE

13 M 2016 08733 28/12/2016 S.C. VOIPIT S.R.L. VOIPIT

14 M 2016 08734 28/12/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. iSerial

15 M 2016 08735 28/12/2016 COBÎRZAN AURELIA
INDRIEŞ ALEXANDRA-MONICA

LaRochelle

16 M 2016 08736 28/12/2016 S.C. AMENA FILM S.R.L. ACTHARSIS

17 M 2016 08737 28/12/2016 PANAIOT ALBERT-SEBASTIAN
IBACKA-DZABANA
NECULAI-CABRAL

FITNESS MAG

18 M 2016 08738 28/12/2016 NEGRESCU DANIEL Tata Vinului
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19 M 2016 08739 28/12/2016 S.C. COR-ADYANA S.R.L. FISHERMAN'S COLIBITA

20 M 2016 08740 28/12/2016 Pharmaceutical Chemical
Cosmetic industry ALKALOID AD -
Skopje

TAMSURO

21 M 2016 08741 28/12/2016 S.C. NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L.

DIAMANT
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(210) M 2016 06952
(151) 17/10/2016
(732) S.C. JACQUELINE MARRIAGE

S.R.L., Str. Principală nr. 184, Cartier
Unirea, judeţul Bistriţa-Năsăud,
420005, BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

Jacqueline

  
(531) Clasificare Viena:250707; 270501;

270513;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08597
(151) 28/12/2016
(732) S.C. AZITREND DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Biharia nr. 67-77, etaj 1,
cam. 1-6, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AZIPOWER

(591) Culori revendicate:negru, albastru, alb
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(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; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea,
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator (programe); extinctoare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08734
(151) 28/12/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Bd. Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

iSerial

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08733
(151) 28/12/2016
(732) S.C. VOIPIT S.R.L., Str. Lavandei

nr. 10, parter, bl. o12, sc. C, ap. 113,
sect. 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VOIPIT

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08732
(151) 28/12/2016
(732) S.C. PRIVATE VIP EXCLUSIVE

S.R.L., Str. Maramureşului nr. 151,
jud. Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

PRIVATE VIP EXCLUSIVE
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(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:260323; 261125;

261325; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de securitate pentru protecţia
persoanelor; servicii prestate de garda de
securitate; servicii de securitate pentru
protejarea proprietatii; servicii de securitate
pentru protejarea proprietăţii şi a persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08731
(151) 28/12/2016
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL

ELVETIA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

FLOWMAXAB

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

5 Preparate farmaceutice, şi anume produse
cardiovasculare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08723
(151) 28/12/2016
(732) S.C. INFO - IT S.R.L., Str. Amza

Pelea nr. 35-37, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

INFO SSM

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:100301; 270501;

270508; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08724
(151) 28/12/2016
(732) SZÖCS RAMONA-ROXANA, Ale.

Fortuna Park nr. 1, sc. B, ap. 103,
Judeţul Harghita, , MIERCUREA
CIUC ROMANIA 

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

(540)

Viktoria Marriage

  
(531) Clasificare Viena:090305; 270501;  

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

45 Închiriere de ţinute de seară (articole
vestimentare); închiriere de rochii, închiriere
de rochii de mireasă; închiriere de articole
vestimentare de gală; furnizare de informaţii
privind servicii de închiriere de îmbrăcăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08727
(151) 28/12/2016
(732) PATACHI HORIA ALEXANDRU,

Str. Ciocârliei nr. 40/34, Judeţul Cluj,
400619, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

microbeton

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

19 Materiale de construcţii pentru produse din
beton decorativ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08728
(151) 28/12/2016
(732) MUNTEAN ILIE, Nr. 285, Jud.

Alba, , SAT CERGAU MARE
ROMANIA 

(540)

VISLI DE CERGĂU

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08729
(151) 28/12/2016
(732) NEGRESCU DANIEL, Str. Novaci

nr. 7, bl. P52, sc. 2, et. 6, ap. 53, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Tata Vinului

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020123;

110302; 270501; 270511;  

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

33 Băuturi alcoolice; vinuri.
35 Publicitate; marketing; organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale sau
publicitare; servicii de vânzare cu amănuntul
de băuturi alcoolice; servicii de vânzare cu
amănuntul de băuturi nealcoolice; servicii de
vânzare cu ridicata de băuturi alcoolice;
servicii de vânzare cu ridicata de băuturi

nealcoolice; servicii de vanzare cu amanuntul
de produse şi accesorii destinate prezentării şi
servirii vinului; servicii de vânzare cu ridicata
de produse şi accesorii destinate prezentării şi
servirii vinului; servicii de vânzare cu
amănuntul de produse şi accesorii destinate
prezentării şi servirii băuturilor alcoolice şi
nealcoolice; servicii de vânzare cu ridicata de
produse şi accesorii destinate prezentării şi
servirii băuturilor alcoolice şi nealcoolice;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
strangerea la un loc, în beneficiul terţilor, în
cadrul magazinelor, expoziţiilor cu vânzare,
showroom-urilor, de băuturi alcoolice, de
băuturi nealcoolice, de produse şi accesorii
destinate prezentării şi servirii băuturilor
alcoolice şi nealcoolice (exceptand
transportul) pentru a permite clientilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul; comerţ cu amănuntul
sau cu ridicata; servicii de informare a
consumatorilor; gestiunea afacerilor
comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08730
(151) 28/12/2016
(732) PASCUT MARIUS RARES, Str.

Bucureşti nr. 80, ap. 12, judeţul Cluj,
400613, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

cariere romania Viitorul tau incepe aici!
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; administraţie comercială;
recrutare de personal; servicii de recrutare;
publicitate pentru recrutare de personal;
servicii de consultanţă în recrutare; servicii de
intermediere de recrutare de personal; servicii
de recrutare pentru personal de asistenţă la
birou; consultanţă în domeniul recrutării de
asistenţi în domeniul juridic; pregătire de
anunţuri publicitare; plasarea de anunţuri
publicitare pentru terţi; realizare de anunţuri
publicitare pentru terţi; compilare de anunţuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web de
Internet; plasarea forţei de muncă; recrutare şi
plasare a forţei de muncă; servicii de potrivire
la un loc de muncă; servicii de consiliere şi
consultanţă privind plasarea forţei de muncă;
servicii de recrutare a personalului şi agenţii
de ocupare a forţei de muncă; servicii de
agenţii de ocupare a forţei de muncă pentru
personalul care ocupă posturi generale
administrative; anunţuri clasificate; difuzarea
de anunţuri publicitare şi anunţuri comerciale;
difuzare de anunţuri publicitare; producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare;
compilare de anunţuri publicitare pentru
utilizare pe Internet; difuzare de anunţuri
publicitare.
42 Dezvoltare software, programare şi
implementare; servicii de găzduire, software
ca şi serviciu şi închiriere de software;
proiectare şi dezvoltare de software pentru
baze de date electronice; creare de software;
dezvoltare de software pentru terţi; servicii de
personalizare de software; design şi dezvoltare
de software; proiectare de software; scriere şi
actualizare de software de calculator;
proiectare la comanda de pachete de software;
software ca serviciu (SaaS); servicii de
consultanţă pentru software; consultanţă în
domeniul software-ului de securitate;

proiectare, creare şi programare de pagini
web; servicii de proiectare şi programare
informatică; digitalizarea documentelor
(scanare); găzduire de software destinat
utilizării la gestionarea bibliotecilor; furnizare
de servicii de aplicaţii informatice (ASP), şi
anume găzduire de aplicaţii software de
calculator pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08725
(151) 28/12/2016
(732) SELECTSOFT, Bdul. Decebal nr. 3,

ap. 77, Judeţul Maramureş, , BAIA
MARE ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T NE RS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

SELECTSOFT

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care functionează



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 28.12.2016

9

cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08726
(151) 28/12/2016
(732) S.C. SOCADANCE M D S.R.L., Str.

Craiovei nr. 134, bl. 40 Bis, sc. C, ap.
10, Jud. Argeş, 110240, PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

HORECA TREND

(591) Culori revendicate:roşu deschis,
albastru

(531) Clasificare Viena:090110; 090313;
110102; 110104; 110309; 270501;
290112;  

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

16 Hârtie şi carton; adezivi (lipici) pentru
papetărie sau menaj; materiale plastice pentru
ambalat; caractere tipografice; clişee.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08739
(151) 28/12/2016
(732) S.C. COR-ADYANA S.R.L., Nr.

229B, Com. Bistriţa Bârgăului, judeţul
Bistriţa Năsăud, , Sat Colibiţa
ROMANIA 

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

(540)

FISHERMAN'S COLIBITA

  
(531) Clasificare Viena:030910; 090110;

180402; 240113; 270501;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

43 Restaurante şi cazare temporară; servicii de
bar; agentii de cazare (hoteluri, pensiuni);
cafenele; servicii de catering de alimente şi
băuturi; snack-bar-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08740
(151) 28/12/2016
(732) Pharmaceutical Chemical Cosmetic

industry ALKALOID AD - Skopje,
B-dul Aleksandar Makedonski nr. 12,,
, Skopje REPUBLICA MACEDONIA

(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A. Rosetti,
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

TAMSURO

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08741
(151) 28/12/2016
(732) S . C .  N E T W O R K  O N E

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Marcel
Iancu nr. 3-5, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

DIAMANT

(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; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08735
(151) 28/12/2016
(732) COBÎRZAN AURELIA, Str.

Graurilor nr. 48, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(732) INDRIEŞ ALEXANDRA-MONICA,
Str. Horea nr. 57 A, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

LaRochelle

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) 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; marketing.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08736
(151) 28/12/2016
(732) S.C. AMENA FILM S.R.L., Str.

Uruguay nr. 7, bl. B4, et. 1, ap. 5,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACTHARSIS

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08737
(151) 28/12/2016
(732) PANAIOT ALBERT-SEBASTIAN,

Str. Onceşti nr. 19, et. 1, ap. 7, Judeţul
Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(732) I B A C K A - D Z A B A N A
NECULAI-CABRAL, Str. Pomârla
nr. 3, bl. B21, sc. 3, et. 8, ap. 88,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FITNESS MAG
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(531) Clasificare Viena:270501; 270511;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08738
(151) 28/12/2016
(732) NEGRESCU DANIEL, Str. Novaci

nr. 7, bl. P52, sc. 2, et. 6, ap. 53, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Tata Vinului

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

33 Băuturi alcoolice; vinuri.
35 Publicitate; marketing; organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale sau
publicitare; servicii de vânzare cu amănuntul

de băuturi alcoolice; servicii de vânzare cu
amănuntul de băuturi nealcoolice; servicii de
vânzare cu ridicata de băuturi alcoolice;
servicii de vânzare cu ridicata de băuturi
nealcoolice; servicii de vânzare cu amănuntul
de produse şi accesorii destinate prezentării şi
servirii vinului; servicii de vânzare cu ridicata
de produse şi accesorii destinate prezentării şi
servirii vinului; servicii de vânzare cu
amănuntul de produse şi accesorii destinate
prezentării şi servirii băuturilor alcoolice şi
nealcoolice; servicii de vânzare cu ridicata de
produse şi accesorii destinate prezentării şi
servirii băuturilor alcoolice şi nealcoolice;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, în
cadrul magazinelor, expoziţiilor cu vânzare,
showroom-urilor, de băuturi alcoolice, de
băuturi nealcoolice, de produse şi accesorii
destinate prezentării şi servirii băuturilor
alcoolice şi nealcoolice (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul; servicii de informare a
consumatorilor; gestiunea afacerilor
comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜


