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Cereri Mărci publicate în 21/11/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 07681

(151)
14/11/2019

(732)
GHEORGHE EMANUEL
POSTOACA

NORDIS

2 M 2019 07956

14/11/2019

ELCADIS PRO SRL

elcadis PRO

3 M 2019 08146

14/11/2019

DONA LOGISTICA SA

Imunostrong

4 M 2019 08148

14/11/2019

S.C. SOFA RECON S.R.L.

IE Nationala RO

5 M 2019 08149

14/11/2019

S.C. ARHIMED RADIOLOGY
S.R.L.

Arhimed RADIOLOGIE ŞI
IMAGISTICĂ

6 M 2019 08150

14/11/2019

LEADER MIDTEX SRL

ANASTASIA

7 M 2019 08151

14/11/2019

LEADER MIDTEX SRL

MID-TEX

8 M 2019 08152

14/11/2019

LIVIU SUVAC

OLY Quality, Simplicity & Agility

9 M 2019 08153

14/11/2019

SC GBF VALUATION &
RESEARCH SRL

GBF valuation & research Think
fast. Think resources.

10 M 2019 08155

14/11/2019

WECONTENT EVENTS SRL

WECONTENT

11 M 2019 08156

14/11/2019

GABRIELLE FASHION DESIGN ATELIER GABRIELLE DESIGN
SRL

12 M 2019 08157

14/11/2019

S.C. LOOP PRODUCTIONS
S.R.L.

13 M 2019 08158

14/11/2019

MĂDĂLINA-GABRIELA
DOROBANŢU
IONUŢ OPREA

Playhood

14 M 2019 08159

14/11/2019

SC SIMAN 4 SECURITY SRL

S4S

15 M 2019 08160

14/11/2019

KOPAS KOZMETIK
PAZARLAMA VE SANAYI
ANONIM SIRKETI

XO PARFUMDEO

16 M 2019 08161

14/11/2019

TUDOR EMANUEL ARTENI

momentum

17 M 2019 08162

14/11/2019

QC CHIC CONCEPT S.R.L

ZA CASA

18 M 2019 08163

14/11/2019

PRIMAVARA CASA PROD COM Primăvara
SRL

19 M 2019 08164

14/11/2019

CAMPUS MEDIA TV SRL

CAP LIMPEDE

20 M 2019 08165

14/11/2019

PRO TV SRL

ÎNDRĂZNEȘTE SĂ FII LIDER

21 M 2019 08166

14/11/2019

ILONA ARTENI

YS ARTENISIA

22 M 2019 08167

14/11/2019

IULIAN ZAMFIR

B Pizzeria Bella Italia Franciza
PIZZA EXPRESS

23 M 2019 08168

14/11/2019

SC EPIC SOCIETY SRL

RANDEVU

2

(540)
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 08169

(151)
14/11/2019

(732)
MARIA FLOREA LIGIA

25 M 2019 08170

14/11/2019

SIMONA ALEXANDRA FLOREA PHITZOS
IZABELA DANIELA NEACŞU

26 M 2019 08171

14/11/2019

FLIGHTCLAIM RO SRL

27 M 2019 08173

14/11/2019

KRUGER-BRENT AGENCY SRL kb-adore

28 M 2019 08174

14/11/2019

KRUGER-BRENT AGENCY SRL INFINIBLUR

29 M 2019 08175

14/11/2019

SERGIANA PRODIMPEX SRL

SUB CETATE Sergiana
restaurant

30 M 2019 08176

14/11/2019

EURO ETNIC SRL

start TV

31 M 2019 08177

14/11/2019

EURO ETNIC SRL

TV CANAL M

32 M 2019 08178

14/11/2019

SERGIANA PRODIMPEX SRL

33 M 2019 08179

14/11/2019

EURO ETNIC SRL

spot TV

34 M 2019 08180

14/11/2019

EURO ETNIC SRL

RTVD

35 M 2019 08181

14/11/2019

MUNDOR ONLINE S.R.L.

PLAJA.BIZ

36 M 2019 08182

14/11/2019

NICOLETA-ELENA IUGULESCU Voucher Prima Casa de la Studio
Casa

3

(540)
LEATHER WEATHER by Ligia
Florea

FlightClaim.ro
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07681
14/11/2019
GHEORGHE EMANUEL
POSTOACA, SOS. NORDULUI
NR. 94X, ET. 4, AP. 29, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

NORDIS
(531)

Clasificare Viena: 17.05.21; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
36. Servicii imobiliare.
37. Construcţii de clădiri.
43. Cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07956
14/11/2019
ELCADIS PRO SRL, STR.
HALELOR NR. 35, ETAJ 1, JUD.
ILFOV, BRĂNEȘTI, ROMANIA
KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR. 127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05; 26.11.06; 26.11.07; 26.11.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse și preparate cosmetice, preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului, uleiuri
esențiale și extracte aromatice.
5. Săpun antibacterial, loțune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antiseptice, preparate
bacteriene pentru uz medical, preparate de
baie pentru scopuri medicale, deodorante
pentru îmbrăcăminte și textile, preparate pentru
distrugerea putregaiului, dezinfectanți igienici,
săpun dezinfectant, repelent pentru insecte,
absorbante, prosoape sanitare, șervețele
sanitare, solvenți pentru îndepărtarea plasturilor
adezivi, bureți cicatrizanți, vată pentru scopuri
medicale.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii.
35. Servicii de comerț, servicii de vânzare en
gros sau en detail şi regruparea în avantajul
terților de produse cosmetice, de menaj si de
curățenie, prezentarea acestora pentru vânzare
şi vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site web
specializat, rețele de socializare sau platforme
online, astfel încât terții să le cunoască şi
să le achiziționeze comod, informații, sfaturi
comerciale şi servicii de asistență comercială
pentru consumatori, publicitate, marketing si
promovare prin toate mijloacele cunoscute sau
care se vor dezvolta, în legătură cu produse
cosmetice, de menaj și de curățenie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

elcadis PRO

(511)

M 2019 08146
14/11/2019
DONA LOGISTICA SA, STR.
PADURII NR. 4, JUD. ILFOV,
CHITILA, BUCUREȘTI, ROMANIA

Imunostrong

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate
farmaceutice,
medicale
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
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medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08148
14/11/2019
S.C. SOFA RECON S.R.L., BD.
DECEBAL NR. 12, BL. 57, SC. 1,
ET. 5, AP. 15, CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08149
14/11/2019
S.C. ARHIMED RADIOLOGY
S.R.L., STR. HATMAN ŞENDREA
NR. 2, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Arhimed RADIOLOGIE
ŞI IMAGISTICĂ
(531)

IE Nationala RO
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de

Clasificare Viena: 26.11.13; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:mov, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 08150
14/11/2019
LEADER MIDTEX SRL, STR.
SPERANȚEI NR. 11A, JUDEȚUL
NEAMȚ, SAT OGLINZI, COMUNA
RĂUCEȘTI, NEAMȚ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
ROMANIA

───────

(740)

(540)
(511)

(540)

ANASTASIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

M 2019 08151
14/11/2019
LEADER MIDTEX SRL, STR.
SPERANȚEI NR. 11A, JUDEȚUL
NEAMȚ, SAT OGLINZI, COMUNA
RĂUCEȘTI, NEAMȚ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
ROMANIA

MID-TEX

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
───────

M 2019 08152
14/11/2019
LIVIU SUVAC, STR.
AGRICULTURII NR. 2, COMUNA
INDEPENDENTA, JUDEŢ GALAŢI,
SAT INDEPENDENTA, GALAȚI,
ROMANIA

OLY Quality,
Simplicity & Agility
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
281 XGC), portocaliu (Pantone
16-1452)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08153
14/11/2019
SC GBF VALUATION &
RESEARCH SRL, STR. BAICULUI
NR. 65-67, BL. 2, ET. P, AP.
4, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR.ZAHARIA STANCU,
NR.8E, BL.9, AP.P03, COMPLEX
CORESI, CASUTA POSTALA 640,
JUD.BRASOV, BRASOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive şi culturale, organizarea de conferinţe.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08156
14/11/2019
GABRIELLE FASHION DESIGN
SRL, STR. FIZICIENILOR NR. 20,
BL.20 A, SC. A, AP. 34, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ATELIER GABRIELLE DESIGN

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte pe comandă.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

GBF valuation & research
Think fast. Think resources.

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 26.02.05; 26.02.07;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08155
14/11/2019
WECONTENT EVENTS SRL, STR.
BURNITEI NR. 24, BIROU 156,
ET. 1, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

WECONTENT

(540)

M 2019 08157
14/11/2019
S.C. LOOP PRODUCTIONS
S.R.L., STR. ION TUCULESCU
NR. 19, AP. 68, BL. 37C, ET.8,
SECTOR 3,, BUCURESTI, 031611,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbracăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 08158
14/11/2019
MĂDĂLINA-GABRIELA
DOROBANŢU, STR. LEORDENI
NR.5, BL. T3-5, SC. 1, AP. 3,
JUD.ILFOV, POPEŞTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA
IONUŢ OPREA, STR. SIBIEL, NR.
13, SC. A, ET. 3, AP. 8, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

───────

(540)

(740)

Playhood

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

M 2019 08159
14/11/2019
SC SIMAN 4 SECURITY SRL, STR.
DOAMNA STANCA NR. 13, AP. 12,
JUD. SIBIU, ȘELIMBĂR, SIBIU,
ROMANIA

(540)
(511)

XO PARFUMDEO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
───────

(210)
(151)
(732)

S4S

M 2019 08160
14/11/2019
KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA
VE SANAYI ANONIM SIRKETI,
STR. MASLAK MAHALLESI
SUMER SOKAK, NR. 4, MASLAK
OFFICE BUILDING KAT: 13
SARIYER, ISTAMBUL, ISTAMBUL,
TURCIA
CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CĂLINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1, ,
BUCUREŞTI, 011694, ROMANIA

(540)

M 2019 08161
14/11/2019
TUDOR EMANUEL ARTENI, BLD.
ALEXANDRU OBREGIA NR. 21,
BL. M7, AP. 59, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.01.05; 26.01.16; 26.11.02;
26.11.08
(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.
───────

momentum
(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.04
(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 08162
14/11/2019
QC CHIC CONCEPT S.R.L, STR.
CERNICA NR. 75-16, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

ZA CASA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08163
14/11/2019
PRIMAVARA CASA PROD
COM SRL, STR. 9MAI NR. 70,
(FOSTA TUFANELELOR), CAM.
5, JUDEȚUL ILFOV, SAT TUNARI,
COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

CAP LIMPEDE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

Primăvara
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
26.11.02; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.

M 2019 08164
14/11/2019
CAMPUS MEDIA TV SRL, STR.
DR. STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
5, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M 2019 08165
14/11/2019
PRO TV SRL, B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAM. 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere în
Proprietate Intelectuală SRL
, STR. BARBU VĂCĂRESCU NR.
201, CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

───────

ÎNDRĂZNEȘTE SĂ FII LIDER
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicații periodice, reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri.
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35. Publicitate,

inclusiv
închiriere
și
comercializare de spațiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziția terților a unor spații
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de radio/
televiziune și în pauzele publicitare ale acestora,
în cadrul publicațiilor online și offline, și pe
portaluri și site-uri web dedicate, conducerea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune, servicii de
forumuri de discuții pe Internet.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune și programe radio, instruire, activități
sportive și culturale.
42. Creare și menținere de site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe Internet.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08167
14/11/2019
IULIAN ZAMFIR, STR. PLEVNA
NR. 116, BL. PERLA, ET. 3, AP.
15, JUDEȚUL BRĂILA, BRĂILA,
810145, BRĂILA, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08166
14/11/2019
ILONA ARTENI, STR. PETRE
ISPIRESCU NR. 39, BL. M137,
SC. 1, ET. 3, AP. 11, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

YS ARTENISIA
(531)

Clasificare Viena: 25.01.01; 26.11.11;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

B Pizzeria Bella Italia
Franciza PIZZA EXPRESS
(531)

Clasificare Viena: 25.01.19; 25.01.06;
26.11.03; 26.01.03; 26.01.04; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.03; 29.01.14
(591) Culori revendicate:roșu, alb, verde,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile, drojdie, praf de copt.
43. Servicii de alimentație publică.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08168
14/11/2019
SC EPIC SOCIETY SRL, STR.
MIRESEI NR. 1, ÎNCĂPERILE
18-27, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

RANDEVU
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 08169
14/11/2019
MARIA FLOREA LIGIA, STR.
PUTUL OLTENI NR. 72H, COMUNA
CLINCENI, JUDEŢ ILFOV, SAT
OLTENI, ILFOV, ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

LEATHER WEATHER
by Ligia Florea

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

18. Borsete, bagaje de mână, bagaje de

călătorie, articole de voiaj, cufere și geamantane,
curele de bagaje cu încuietori, curele pentru
bagaje, curele pentru genți de mână, genți,
genți de seară, genți de umăr, genți și
portofele din piele, portcarduri (marochinărie),
portchei, portchei din piele, portmonee de
piele, portmonee de uz general, portmonee din
piele, portofele de purtat sub braț, portofele
de încheietura mâinii, portofele din piele
pentru cardurile de credit, poșete, poșete mici
de purtat sub braț, poșete, portmonee și
portofele, poșetuțe, poșetuțe amulete (omamoriire), rucsacuri, serviete, serviete și genți
diplomat, truse de toaletă (marochinărie), truse
de voiaj, valize, truse de voiaj din piele şi imitaţie
din piele (marochinărie), casete din piele sau din
piele artificială, centuri pentru umeri, chingi din
piele, curele de piele pentru bagaje, curele de
umăr, curele din piele, piele pentru pantofi, portcarduri de piele, serviete din piele.
25. Balerini (încălțăminte), saboți (încălțăminte),
încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte de
plajă, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, articole de încălțăminte,
încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte de
stradă, încălțăminte pentru sport, curele pentru
încălțăminte, balerini (încălțăminte de damă),
încălțăminte pentru timpul liber, articole de
încălțăminte pentru plajă, încălțăminte de plajă
și sandale, branțuri pentru încălțăminte, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, espadrile, ghete, ghete
sport, mocasini, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu tocuri
mascate, pantofi de alergat, pantofi de ocazie,
pantofi de stradă, pantofi de pânză, pantofi
din piele, pantofi fără șireturi, pantofi pentru
dans, sandale, sneakers, șlapi, teniși., articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
din imitație de piele, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din mătase, articole
vestimentare pentru barbate (îmbrăcăminte),
blănuri (îmbrăcăminte), cămăși, centuri din
materiale textile (îmbrăcăminte), centuri din piele
sintetică (îmbrăcăminte), confecții, costume,
curele din piele (îmbrăcăminte), curele (accesorii
vestimentare), eșarfe de mătase, eșarfe de
purtat pe umeri, fuste, geci, gabardine
(îmbrăcăminte), glugi (îmbrăcăminte), gulere,
haine de casă, haine de iarnă, haine de lucru,
haine de ploaie, haine de
stradă, haine din denim (jachete, pardesie
etc), haine din lână, haine impermeabile de
purtat în aer liber, halate, hanorace cu glugă,
helănci, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănușile de golf),
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îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte din in,
îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
jachete (îmbrăcăminte), jachete casual, jeanși
denim, jersee, jupoane, lavaliere, lenjerie de
corp, lenjerie de corp pentru bebeluși, lenjerie
funcțională, lenjerie intimă de damă, maiouri,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), paltoane,
pantaloni de ocazie, pantaloni din piele,
pantaloni de sport, pantaloni de pijama, pantaloni
scurți (articole de îmbrăcăminte), pantaloni
sport, pardesie din molton, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pijamale, pulover (articole
de îmbrăcăminte), pulovere, pulovere cu glugă,
pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
din molton, pulovere fără mâneci, pulovere tip
polo, redingote, robe (robe tradiționale), rochii
de bal, rochii de gală pentru femei, rochii de
mireasă, rochii de plajă, rochii din imitație de
piele, rochii din piei, rochii din piele, rochii drepte,
rochii lungi de seară, rochii pentru domnișoare
de onoare, rochii pentru femei, rochii pentru
gravide, rochii și cămăși de damă pentru plajă,
rochii pentru sugari și copii mici, sacouri de gală,
sacouri sport, sarafane, sarafane (rochii), sariuri,
saronguri, saronguri pentru plajă, seturi de bluză
și jachetă, seturi de maiouri și șorturi (articole
vestimentare), șaluri, șaluri de ocazie, șaluri din
pene, șaluri și eșarfe, șalvari, smochinguri,
taioare, taioare-pantalon, ținute de seară
(îmbrăcăminte şi încălţăminte), ținută stil casual
(îmbrăcăminte), topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), trenciuri, tricouri,
tricouri cu mânecă scurtă, uniforme, veste.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 08170
14/11/2019
SIMONA ALEXANDRA FLOREA,
STR. PUTUL OLTENI NR. 72H,
COMUNA CLINCENI, JUDEŢ
ILFOV, SAT OLTENI, ILFOV,
ROMANIA
IZABELA DANIELA NEACŞU,
STR. NADA FLORILOR NR. 6,
BL. 6, SC. C, AP. 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

PHITZOS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Borsete, bagaje de mână, bagaje de
călătorie, articole de voiaj, cufere și geamantane,
curele de bagaje cu încuietori, curele pentru
bagaje, curele pentru genți de mână, genți,
genți de seară, genți de umăr, genți și
portofele din piele, portcarduri (marochinărie),
portchei, portchei din piele, portmonee de
piele, portmonee de uz general, portmonee din
piele, portofele de purtat sub braț, portofele
de încheietura mâinii, portofele din piele
pentru cardurile de credit, poșete, poșete mici
de purtat sub braț, poșete, portmonee și
portofele, poșetuțe, poșetuțe amulete (omamoriire), rucsacuri, serviete, serviete și genți
diplomat, truse de toaletă (marochinărie), truse
de voiaj, valize, truse de voiaj din piele şi imitaţie
din piele (marochinărie), casete din piele sau din
piele artificială, centuri pentru umeri, chingi din
piele, curele de piele pentru bagaje, curele de
umăr, curele din piele, piele pentru pantofi, portcarduri de piele, serviete din piele.
25. Balerini (încălțăminte), saboți (încălțăminte),
încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte de
plajă, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, articole de încălțăminte,
încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte de
stradă, încălțăminte pentru sport, curele pentru
încălțăminte, balerini (încălțăminte de damă),
încălțăminte pentru timpul liber, articole de
încălțăminte pentru plajă, încălțăminte de plajă
și sandale, branțuri pentru încălțăminte, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
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iarnă, cizme de ploaie, espadrile, ghete, ghete
sport, mocasini, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu tocuri
mascate, pantofi de alergat, pantofi de ocazie,
pantofi de stradă, pantofi de pânză, pantofi
din piele, pantofi fără șireturi, pantofi pentru
dans, sandale, sneakers, șlapi, teniși., articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
din imitație de piele, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din mătase, articole
vestimentare pentru barbate (îmbrăcăminte),
blănuri (îmbrăcăminte), cămăși, centuri din
materiale textile (îmbrăcăminte), centuri din piele
sintetică (îmbrăcăminte), confecții, costume,
curele din piele (îmbrăcăminte), curele (accesorii
vestimentare), eșarfe de mătase, eșarfe de
purtat pe umeri, fuste, geci, gabardine
(îmbrăcăminte), glugi (îmbrăcăminte), gulere,
haine de casă, haine de iarnă, haine de lucru,
haine de ploaie, haine de
stradă, haine din denim (jachete, pardesie
etc), haine din lână, haine impermeabile de
purtat în aer liber, halate, hanorace cu glugă,
helănci, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănușile de golf),
îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte din in,
îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
jachete (îmbrăcăminte), jachete casual, jeanși
denim, jersee, jupoane, lavaliere, lenjerie de
corp, lenjerie de corp pentru bebeluși, lenjerie
funcțională, lenjerie intimă de damă, maiouri,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), paltoane,
pantaloni de ocazie, pantaloni din piele,
pantaloni de sport, pantaloni de pijama, pantaloni
scurți (articole de îmbrăcăminte), pantaloni
sport, pardesie din molton, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pijamale, pulover (articole
de îmbrăcăminte), pulovere, pulovere cu glugă,
pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
din molton, pulovere fără mâneci, pulovere tip
polo, redingote, robe (robe tradiționale), rochii
de bal, rochii de gală pentru femei, rochii de
mireasă, rochii de plajă, rochii din imitație de
piele, rochii din piei, rochii din piele, rochii drepte,
rochii lungi de seară, rochii pentru domnișoare
de onoare, rochii pentru femei, rochii pentru
gravide, rochii și cămăși de damă pentru plajă,
rochii pentru sugari și copii mici, sacouri de gală,
sacouri sport, sarafane, sarafane (rochii), sariuri,
saronguri, saronguri pentru plajă, seturi de bluză
și jachetă, seturi de maiouri și șorturi (articole
vestimentare), șaluri, șaluri de ocazie, șaluri din
pene, șaluri și eșarfe, șalvari, smochinguri,

taioare, taioare-pantalon, ținute de seară
(îmbrăcăminte şi încălţăminte), ținută stil casual
(îmbrăcăminte), topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), trenciuri, tricouri,
tricouri cu mânecă scurtă, uniforme, veste.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08171
14/11/2019
FLIGHTCLAIM RO SRL,
CALEA VICTORIEI NR. 155B,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010073,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FlightClaim.ro
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 18.05.01; 18.05.03
(591) Culori revendicate:galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Prelucrarea administrativă a datelor, servicii
de relații cu publicul, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare.
36. Servicii de garanție, servicii de garanție
financiară, servicii financiare privind călătoriile,
servicii financiare privind aeroporturile, servicii
financiare şi monetare, servicii de rambursare a
taxelor.
45. Servicii de siguranță aeroportuară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08173
14/11/2019
KRUGER-BRENT AGENCY
SRL, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

kb-adore

(540)

M 2019 08175
14/11/2019
SERGIANA PRODIMPEX SRL,
STR. SUB MASA MARE NR. 618B,
JUDEŢUL BRAŞOV, POIANA
MĂRULUI, BRAȘOV, ROMANIA
Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.09
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
articole de birou, cu
excepția mobilei, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale de desen și materiale pentru
artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și
ambalare.
18. Genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare.

SUB CETATE
Sergiana restaurant

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08174
14/11/2019
KRUGER-BRENT AGENCY
SRL, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

INFINIBLUR

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.01;
23.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08176
14/11/2019
EURO ETNIC SRL , STR.
GEORGE GEORGESCU, NR.
10, (CU INTRARE PRIN STR.
JUSTIŢIEI, NR. 54), CAM. S11,
ET. 2, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040133, BUCUREȘTI, ROMANIA
PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020547, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08177
14/11/2019
EURO ETNIC SRL , STR.
GEORGE GEORGESCU, NR.
10, (CU INTRARE PRIN STR.
JUSTIŢIEI, NR. 54), CAM. S11,
ET. 2, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040133, BUCUREȘTI, ROMANIA
PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020547, ROMANIA

start TV
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.18
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
servicii
de
marketing,
consultanță în publicitate și marketing, producție
de înregistrări video
în scopuri de marketing, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloace de media
socială,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și de publicitate.
38. Difuzarea de programe radio și de
televiziune, difuzare de programe de radio și
televiziune interactive,
transmitere de programe de televiziune,
radiodifuziune și transmitere de programe de
televiziune prin cablu,
radiodifuziune și transmitere de programe de
televiziune cu plată, transmisie TV prin internet.
41. Producție de programe radiofonice și de
televiziune, producție de programe tv, montaj de
programe de
televiziune, prezentare de programe de
televiziune, creare de formate pentru programe
de televiziune,
servicii ale studiourilor de înregistrare, film, video
și televiziune, servicii de programe de știri pentru
radio
sau televiziune, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă
, fără fir și online.

TV CANAL M
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.18
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
servicii
de
marketing,
consultanță în publicitate și marketing, producție
de înregistrări video
în scopuri de marketing, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloace de media
socială,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și de publicitate.
38. Difuzarea de programe radio și de
televiziune, difuzare de programe de radio și
televiziune interactive,
transmitere de programe de televiziune,
radiodifuziune și transmitere de programe de
televiziune prin cablu,
radiodifuziune și transmitere de programe de
televiziune cu plată, transmisie TV prin internet.
41. Producție de programe radiofonice și de
televiziune, producție de programe tv, montaj de
programe de
televiziune, prezentare de programe de
televiziune, creare de formate pentru programe
de televiziune,
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servicii ale studiourilor de înregistrare, film, video
și televiziune, servicii de programe de știri pentru
radio
sau televiziune, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă
, fără fir și online.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(531)

M 2019 08178
14/11/2019
SERGIANA PRODIMPEX SRL,
STR. SUB MASA MARE NR. 618B,
JUDEŢUL BRAŞOV, POIANA
MĂRULUI, BRAȘOV, ROMANIA
Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

Clasificare Viena: 05.05.19; 05.05.20;
29.01.15
(591) Culori revendicate:roşu deschis, roşu
închis, portocaliu, verde deschis, verde
închis, alb, albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă

îngheţată), (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08179
14/11/2019
EURO ETNIC SRL , STR.
GEORGE GEORGESCU, NR.
10, (CU INTRARE PRIN STR.
JUSTIŢIEI, NR. 54), CAM. S11,
ET. 2, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040133, BUCUREȘTI, ROMANIA
PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
BUCUREȘTI, ROMANIA

spot TV
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.01.18
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
servicii
de
marketing,
consultanță în publicitate și marketing, producție
de înregistrări videoscopuri de marketing, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloace de media socială, de materiale de
reclamă, de marketing și de publicitate.
38. Difuzarea de programe radio și de
televiziune, difuzare de programe de radio și
televiziune interactive, transmitere de programe
de televiziune, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune prin cablu,
radiodifuziune și transmitere de programe de
televiziune cu plată, transmisie TV prin internet.
41. Producție de programe radiofonice și de
televiziune, producție de programe tv, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, creare de formate
pentru programe de televiziune, servicii ale
studiourilor de înregistrare, film, video și
televiziune, servicii de programe de știri pentru
radio sau televiziune, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online.

35. Publicitate,

servicii
de
marketing,
consultanță în publicitate și marketing, producție
de înregistrări video în scopuri de marketing,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloace de media socială, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing și de
publicitate.
38. Difuzarea de programe radio și de
televiziune, difuzare de programe de radio și
televiziune interactive, transmitere de programe
de televiziune, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune prin cablu,
radiodifuziune și transmitere de programe de
televiziune cu plată, transmisie TV prin internet.
41. Producție de programe radiofonice și de
televiziune, producție de programe tv, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, creare de formate
pentru programe de televiziune, servicii ale
studiourilor de înregistrare, film, video și
televiziune, servicii de programe de știri pentru
radio sau televiziune, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08180
14/11/2019
EURO ETNIC SRL , STR.
GEORGE GEORGESCU, NR.
10, (CU INTRARE PRIN STR.
JUSTIŢIEI, NR. 54), CAM. S11,
ET. 2, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040133, BUCUREȘTI, ROMANIA
PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

RTVD
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.01; 26.04.18
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

M 2019 08181
14/11/2019
MUNDOR ONLINE S.R.L., STR.
PRINCIPALĂ NR. 13, JUD. OLT,
VALEA LUI ALB, OLT, ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, 050726 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PLAJA.BIZ
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15; 05.01.12; 03.07.24;
06.03.02; 06.06.03; 06.06.25
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(591)

Culori revendicate:albastru, galben,
portocaliu, gri, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, costume de plajă,
articole de încălțăminte pentru plajă, rochii și
cămăși de damă pentru plajă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu costume de plajă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de încălțăminte pentru plajă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu rochii
și cămăși de damă pentru plajă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
articole de încălțăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu costume
de plajă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu articole de încălțăminte
pentru plajă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rochii și cămăși
de damă pentru plajă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole de încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu părți de îmbrăcăminte, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu costume de plajă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu articole de
încălțăminte pentru plajă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rochii și cămăși
de damă pentru plajă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
articole de încălțăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
articole pentru acoperirea capului, servicii de

vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu părți de îmbrăcăminte, încălțăminte
și
articole pentru acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu costume de plajă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu articole de încălțăminte pentru
plajă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu rochii și cămăși
de damă pentru plajă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
articole de încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu articole pentru acoperirea capului, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu părți de îmbrăcăminte, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu costume de plajă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu articole de încălțăminte pentru
plajă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu rochii și cămăși
de damă pentru plajă, servicii de publicitate,
marketing si promovare, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 08182
14/11/2019
NICOLETA-ELENA IUGULESCU,
STR. CÎMPUL PIPERA NR. 1B,
JUD. ILFOV , VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

Voucher Prima Casa
de la Studio Casa

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Cupoane valorice (vouchere) care pot fi
descărcate electronic pe telefoane mobile,
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cupoane valorice (vouchere) în formă
electronică.
16. Cupoane valorice (vouchere) tipărite,
cupoane valorice (vouchere) pentru reduceri,
tipărite.
35. Publicitate, administrarea programelor de
fidelizare
a
consumatorilor,
promovarea
produselor și serviciilor proprii şi ale terților prin
programe de carduri de reduceri, promovarea
produselor şi serviciilor proprii şi ale tertilor
prin distribuirea de cupoane valorice (vouchere),
promovarea vânzărilor de bunuri şi servicii proprii
şi ale tertilor prin programe de fidelizare a
clienţilor, promovarea vânzărilor de bunuri şi
servicii proprii şi ale tertilor prin acordarea de
cupoane de reduceri (vouchere).
───────

Erată

Referitor la depozitul M 2019 08083 din 12.11.2019, publicat la data de 19.11.2019, dintr-o
eroare materială, a fost omisă de la publicare prioritatea:
Prioritatea 1989219 din data de 09.10.2019, ţara Canada, având starea acceptată.

