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(210) M 2021 03522
(151) 03/05/2021
(732) SC DRESS & SHINE SRL, STR.

POET ANDREI MUREŞANU
NR.17A, 11, JUD. BIHOR, ȘTEI,
415600, BIHOR, ROMANIA

(540)

COUTURE FOR
LADIES & GENTLEMEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 25.01.05

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 03523
(151) 03/05/2021
(732) LEIA BUSINESS SRL, STR.

LAHOVARI NR. 99F3, JUD. ILFOV,
BALOTEŞTI, 077015, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Dr. Jacob's

(531) Clasificare Viena:
01.03.01; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.04;
29.01.06

(591) Culori revendicate:alb, albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare, suplimente nutritive,
suplimente antioxidante, suplimente de calciu,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
proteice, suplimente nutritive minerale,
suplimente alimentare lichide, suplimente
nutritive lichide, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente pe bază de
vitamine, suplimente dietetice pentru copii
mici, suplimente lichide din plante, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente dietetice și nutritive, suplimente
alimentare pentru animale, suplimente minerale
dietetice de uz uman, suplimente alimentare pe
bază de albumină, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu acid
folic, suplimente pe bază de plante, suplimente
dietetice de uz medical, suplimente dietetice
care conțin vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice care
conțin oligoelemente, suplimente dietetice care
conțin aminoacizi, suplimente alimentare si
preparate dietetice, suplimente nutritive de uz
veterinar, suplimente dietetice de uz veterinar,
suplimente dietetice pe bază de zinc, suplimente
dietetice pe bază de grâu, suplimente dietetice
cu proteine de soia, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente alimentare
pe bază de minerale, suplimente alimentare
pe bază de propolis, suplimente alimentare
pe bază de glucoză, suplimente alimentare pe
bază de enzime, suplimente alimentare pe bază
de polen, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente dietetice pe bază de cazeină,
suplimente de minerale pentru hrana animalelor,
suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente dietetice sub
formă de pulbere, suplimente alimentare pe
bază de clorela, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice din
polen de pin, suplimente nutritive nu de uz
medical, suplimente alimentare cu isoflavone
de soia, suplimente naturale dietetice pentru
tratamentul claustrofobiei, suplimente alimentare
pe bază de semințe de in, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente alimentare alcătuite în
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principal din calciu, suplimente nutritive care
conțin în principal zinc, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente proteice sub formă de shake-
uri, suplimente dietetice alimentare folosite
pentru post modificat, suplimente nutritive care
conțin în principal calciu, suplimente nutritive
care conțin în principal magneziu, suplimente
alimentare pe bază de ulei de semințe de in,
preparate pe bază de vitamine sub formă de
suplimente alimentare, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente dietetice
sub formă de prafuri pentru băuturi, suplimente
nutritive din amidon adaptate pentru uz medical,
suplimente alimentare pe bază de lăptișor
de matcă, agenți de eliberare sub formă
de învelișuri de medicamente care facilitează
eliberarea suplimentelor nutritive, agenți de
administrare sub formă de pelicule solubile
care facilitează administrarea de suplimente
alimentare, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente dietetice pentru animale de
companie, sub forma unui amestec pudră
pentru băuturi, suplimente alimentare sub formă
de prafuri de spori de ganoderma lucidum,
suplimente nutritive sub formă de prafuri pentru
băuturi, de tip instant, suplimente pe bază de
plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente dietetice de proteine sub
formă de praf de proteine, suplimente dietetice
pentru oameni, altele decât cele de uz medical,
suplimente cu vitamine și cu minerale pentru
animale de companie, suplimente dietetice sub
formă de prafuri cu arome de fructe.
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice, afișaj, administrare în
materie de activități de marketing, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
asistență privind comercializarea produselor, în
cadrul unui contract de franciză, asistență în
domeniul comercializării produselor, campanii
de marketing, compilare de anunțuri publicitare,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web
pe internet, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizare pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web de

internet, compilare de reclame pentru pagini
web pe internet, compilare de statistici privind
publicitatea, crearea materialului publicitar,
creare de texte publicitare, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, creare de texte publicitare și
în scop promoțional, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de concepte de
marketing, expoziții comerciale și servicii
expoziționale, editare și actualizare de texte
publicitare, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, furnizare de informații de
marketing, furnizare de informații de marketing
prin site-uri web, furnizare de servicii publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online pe
internet, furnizarea de informații de marketing,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, indexare web în
scop comercial sau publicitar, întocmire de
rapoarte de marketing, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing de produse, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, marketing
prin telefon, marketing în cadrul publicării
de software, împărţirea de eşantioane de
produse, negociere de contracte de publicitate,
optimizarea motoarelor de căutare, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, optimizarea traficului pe site,
marketing promoțional, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizarea de
concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, organizare și realizare de
evenimente publicitare, plasare de reclame,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
organizarea de trageri la sorți cu premii în
scopuri promoționale, pregătire de publicații
publicitare, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare de exterior pentru terți, pregătire
și plasare de anunțuri publicitare pentru
terți, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
pregătirea și distribuirea reclamelor, prezentare
de firme pe internet și în alte medii de
comunicare, prezentare de firme și produse și
servicii ale acestora pe internet, producție de
materiale publicitare, producție de programe de
teleshopping, producție de înregistrări audio în
scopuri de marketing, producție de înregistrări
audio în scopuri publicitare, producție de
înregistrări de sunet în scopuri publicitare,
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producție de înregistrări video în scopuri de
marketing, producție de înregistrări video în
scopuri publicitare, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de evenimente
speciale, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, promovare de produse și
servicii ale altor persoane prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, promovare
de produse și servicii pentru terți, promovare
de concerte muzicale, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare de servicii de
asigurare, in numele unor terti, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
avantajelor tehnologiilor de iluminat cu eficiență
energetică în rândul specialiștilor din domeniul
iluminatului, promovarea comercială, promovare
(publicitate) de concerte, promovare (publicitate)
de călătorii, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul unui
program preferențial pentru clienți, promovare de
produse și servicii ale terților prin programe de
carduri de reduceri, promovare de produse și
servicii ale terților printr-un program de carduri
cu premii de fidelitate, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovarea vânzărilor, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu activități sportive, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu competiții sportive, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu programe de premiere, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe
tip teleshoping, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,

publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, publicitate, publicitate
de tip pay-per-click (ppc), publicitate în
domeniul turismului și călătoriilor, publicitate
în cinematografe, publicitate în presa de
interes general și în presa de specialitate,
publicitate în reviste, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online, publicitate online printr-o
rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru cinematografe, publicitate în
reviste, broșuri și ziare, publicitate pentru
pelicule cinematografice, publicitate pentru
imobile comerciale sau rezidențiale, publicitate
în sectorul transport și livrare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv promovare de
produse și servicii ale terților prin sponsorizare
și contracte de licență referitoare la evenimente
sportive internaționale, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate prin internet
pentru vânzare de automobile, publicitate prin
bannere, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor de
telefonie mobilă, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon, publicitate promoțională
privind practica în formarea filozofică, publicitate
promoțională privind pregătirea în filozofie,
publicitate promoțională pentru proiecte de
explorare, publicitate radio și de televiziune,
realizare de broșuri publicitare, realizare de
material publicitar, realizare de materiale
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, realizarea de benzi video, discuri
în format video și înregistrări audiovizuale cu
caracter promoțional, realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare, redactare de
texte publicitare, redactare de scenarii pentru
scopuri publicitare, publicitate radiofonică,
publicitate referitoare la produse farmaceutice
și de imagistică in vivo, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă,
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publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, reactualizarea materialelor
publicitare, redactări de texte publicitare, regie
de film pentru filme publicitare, reproducere
de material publicitar, servicii ale camerelor de
comerț pentru promovarea afacerilor, servicii
de administrare a comunităților online, servicii
de agenție de marketing, servicii de agenție
de publicitate, servicii de agenție pentru
promovarea personalităților sportive, servicii de
agenții de modele privind promovarea vânzărilor,
servicii de agenții de modele referitoare la
publicitate, servicii de agenții de modele în
scopuri publicitare, servicii de dezvoltare de
planuri creative de marketing, servicii de editare
de publicitate, servicii de editare de texte
publicitare, servicii de grafică publicitară, servicii
de identitate corporativă, servicii de franciză
pentru asistență de marketing, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de anunțuri în scopuri publicitare, servicii de
comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii de
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-uri
web, servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii
de marketing în domeniul călătoriilor, servicii
de marketing promoțional folosind mijloace
audiovizuale, servicii de marketing privind
motoarele de căutare, servicii de marketing
prin telefon (nu pentru vânzări), servicii de
marketing în domeniul stomatologiei, servicii de
marketing în domeniul restaurantelor, servicii
de marketing în domeniul optimizării traficului
pe site-uri web, servicii de marketing în
legătură cu evenimente de sporturi electronice,
servicii de marketing, servicii de marketing
comercial, servicii de marketing direct, servicii
de layout în scopuri publicitare, servicii de
informații privind publicitatea, servicii de lansare
de produse, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, servicii de
promovare comercială, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii de
promovare și publicitate, servicii de publicitate,
servicii de merchandising, servicii de modele în
scop publicitar sau de promovare a vânzărilor,
servicii de promovare, servicii de promovare
a afacerilor prestate prin telex, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată
în publicitate prin radio și televiziune, servicii
de publicitate furnizate prin intermediul unei
baze de date, servicii de publicitate furnizate
prin internet, servicii de publicitate furnizate
pe internet, servicii de publicitate privind

industria turismului, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate în legătură cu
eventimente de sporturi electronice, servicii
de publicitate comercială legate de francizare,
servicii de publicitate constând din panouri
cu două fețe purtate pe umeri de persoane,
servicii de publicitate de exterior, servicii de
publicitate exterioară, servicii de publicitate
furnizate de o agenție de publicitate la radio
și la televizor, servicii de publicitate furnizate
florarilor, servicii de publicitate privind produse
farmaceutice pentru tratarea diabetului, servicii
de publicitate privind lucrări publice, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate pentru alte persoane,
servicii de publicitate pentru aparate de
imagistică in vivo, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru produse de parfumerie, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la problemele și inițiativele
de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de relații cu publicul, servicii de publicitate
pentru produse cosmetice, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de publicitate
și reclamă, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și
de brand, servicii promoționale de publicitate,
servicii promoționale comerciale, redactare de
texte publicitare, servicii publicitare și de
promovare, servicii publicitare privind recrutarea
de personal, servicii publicitare privind baze de
date, studii de marketing.
41. Publicare de broșuri, activități de
divertisment, sportive și culturale, angajarea de
personalități sportive pentru evenimente (servicii
de reprezentanță), consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, divertisment,
divertisment pe internet, divertisment on-line,
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fotoreportaje, furnizare de activități recreative,
furnizare de activități culturale, furnizare de
centre de recreere, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de filme,
nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, furnizare de
informații on-line în domeniul divertismentului,
dintr-o bază de date informatică de pe internet,
furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, furnizare
de informații în materie de divertisment,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de poze
online nedescărcabile, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, furnizare de
servicii de divertisment pentru copii, furnizare
de servicii de divertisment prin intermediul
filmelor video, furnizare de spații de recreere,
sub formă de terenuri de joacă pentru
copii, furnizare de spații pentru divertisment,
furnizare de spații pentru recreere, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
îndrumare, furnizarea de informații în materie
de divertisment, furnizarea de informații în
materie de recreere, furnizarea de informații
referitoare la recreere, informații cu privire la
divertisment, furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, informare
în legătură cu activități culturale, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de activități
sportive pentru tabere de vară, organizare
de activități recreative, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare de
activități de recreere în grup, organizare de
activități de divertisment pentru tabere de vară,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizare de excursii pentru divertisment,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de evenimente
sportive și culturale comunitare, organizare de
evenimente recreative, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de serbări în scopuri
educative, organizare de serbări în scopuri
recreative, organizare de prezentări în scopuri
recreative, organizare de serbări în scopuri
de divertisment, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de petreceri,

organizare de gale, organizare de festivități în
scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de webinare,
organizare de tururi ghidate, organizare de
spectacole de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
și realizare de tâguri cu scop cultural sau
educațional, organizarea de activități recreative
destinate studenților, organizare și coordonare
de activități culturale, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
prezentare de spectacole de divertisment în
domeniul stilului și modei, parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
organizarea de spectacole în scopuri culturale,
planificarea de petreceri, pregătirea de texte
pentru publicare, servicii de educație, instruire
și divertisment, servicii educative și de instruire,
servicii recreative legate de drumeții și camping,
servicii recreative pentru persoanele în vârstă,
servicii de antrenamente de sport și fitness,
servicii de tabere de recreere (divertisment),
servicii sportive și de fitness, sisteme de
joc (divertisment, educație), tabere de vară
(divertisment și educație), turnee sub formă de
servicii de divertisment, publicarea de materiale
multimedia online, editare de publicații, editare
de texte scrise, cu excepția textelor publicitare,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de publicații on-line,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, publicare
de buletine informative, publicare de calendare
de evenimente, publicare de cărți, furnizarea de
publicații electronice, care nu pot fi descărcate,
publicare de afișe, publicare de anuare,
publicare de anuare imprimate (de tip pagini
aurii), publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de documente, publicare de
cărți și reviste, publicare de cărți și recenzii,
publicare de cărți și periodice electronice online,
publicare de cărți în domeniul divertismentului,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, publicare de cataloage, publicare de
cărți educative, publicare de cărți instructive,
publicare de cărți electronice și periodice pe
internet, publicare de manuale, publicare de
lucrări științifice privind tehnologia medicală,
publicare de materiale didactice, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale didactice educative, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, publicare
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de fișe informative, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, publicare de ghiduri,
hărți de călătorie, registre cu orașe și liste
online, pentru uzul călătorilor, nedescărcabile,
publicare de jurnale, publicare de jurnale, cărți
și manuale în domeniul medicinei, publicare
de lucrări științifice, publicare de materiale
educative, publicare de materiale tipărite privind
drepturile de proprietate intelectuală, publicare
de materiale tipărite referitoare la animale
de companie, publicare de materiale tipărite
în domeniul educativ, publicare de materiale
tipărite în format electronic, publicare de
materiale tipărite în format electronic pe
internet, publicare de materiale tipărite, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de materiale tipărite,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
de uz publicitar, publicare de materiale și
publicații tipărite, publicare de periodice și cărți
în format electronic, publicare de prospecte,
publicare de publicații medicale, publicare
de recenzii, publicare de recenzii online în
domeniul divertismentului, publicare de reviste,
publicare de reviste cu informații științifice,
publicare de reviste pe internet, publicare
de reviste și cărți, publicare de reviste în
format electronic pe internet, publicare de
rezultate ale studiilor clinice pentru preparate
farmaceutice, publicare de rezultate ale testelor
clinice, publicare de ziare, periodice, cataloage
și broșuri, publicare de ziare, publicare de
texte, altele decât textele publicitare, publicare
multimedia, publicare electronică on-line de
periodice și cărți, publicare electronică de texte și
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
pe internet, publicare de texte, altele decât
cele publicitare, publicare de texte educative,
publicare de texte medicale, publicare de texte
sub formă de mijloace electronice, publicare de
texte și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare, publicare
și editare de cărți, publicare pe internet a unui
ziar pentru clienți, publicare online de ziare
electronice, publicare și editare de materiale
tipărite, publicarea de calendare, publicare și
emitere de documente științifice în legătură cu
tehnologia medicală, publicarea de cataloage
cu informații turistice, publicarea de fotografii,
publicare multimedia a publicațiilor electronice,
publicare multimedia a revistelor, publicare
multimedia a ziarelor, publicare multimedia de
cărți, publicare multimedia de materiale tipărite,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
scriere de discursuri, altele decât cele pentru

scopuri publicitare, publicarea de manuale de
lucru pentru administrarea afacerilor, publicarea
de produse de imprimerie, publicații de literatură
didactică, servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, scriere de scenarii,
servicii de editare, servicii de publicare, cu
excepția tipăririi, servicii de publicare on-line,
servicii de publicare electronică, servicii de
publicare de text electronic, servicii de redactare
de scenarii, servicii de reporteri de știri, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, servicii de
publicare de reviste, servicii jurnalistice, servicii
de scriere pentru bloguri, servicii de scriere la
comandă în scopuri nepublicitare, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii pentru publicarea
de ghiduri de călătorie, servicii pentru publicarea
buletinelor informative.
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