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Cereri Mărci publicate în 16/07/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 05223 09/07/2021 VIVID EDUCATION &
MANAGEMENT SRL

VIVID EDUCATION

3 M 2021 05224 09/07/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

Pampers premium care pants
New stop & protect Pocket STOP
360° comfort fit ultra protection
EU Perfume 0% Allergens

4 M 2021 05225 09/07/2021 VASILE MATACHE NO NAME

5 M 2021 05226 09/07/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

Pampers premium care pants
stop & protect Pocket STOP
360° comfort fit ultra protection
EU Perfume 0% Allergens

6 M 2021 05227 09/07/2021 GRUP EDITORIAL LITERA SRL Crazy Shopping Days

7 M 2021 05228 09/07/2021 SOUDAL SRL FIXX & GO

8 M 2021 05229 09/07/2021 SOUDAL SRL PROFIXX

9 M 2021 05230 09/07/2021 CLINIQMED CONSULT S.R.L. clinIQmed consult

10 M 2021 05232 09/07/2021 CUVINTE DE VANZARE S.R.L. Poartă o carte

11 M 2021 05233 09/07/2021 GEORGE MIHAIL TANASE Bcoffee

12 M 2021 05234 09/07/2021 ALG CREATIVE SRL LAZY PAWS SINCE FOREVER

13 M 2021 05235 09/07/2021 OMINI CONCEPT SRL OMINI CONCEPT

14 M 2021 05236 09/07/2021 SPIRIDUSII DINTISORI SRL DENT&CARE 4U TREAT YOUR
SMILE

15 M 2021 05237 09/07/2021 SPIRIDUSII DINTISORI SRL Spiridusii Dintisori

16 M 2021 05238 09/07/2021 CEZAR COSTIN OPREA MOBILE MED

17 M 2021 05239 09/07/2021 WEBSEED SRL BLENDMIX

18 M 2021 05240 09/07/2021 ELEFUN STORE SRL ELEFUN STORE

19 M 2021 05241 09/07/2021 SPARK ONLINE SCHOOL SRL spark school

20 M 2021 05248 11/07/2021 DANIEL TANASESCU MAKANI

21 M 2021 05249 11/07/2021 CREATIVE MEDIA AGENCY
SRL

TOPCOAT

22 M 2021 05250 11/07/2021 NICOLETA TEMELIE THE MAGIC SKY

23 M 2021 05251 11/07/2021 PROFI ROM FOOD S.R.L. PROASPETE de la noi

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04910 08/07/2021 CONSTANTIN ION KALIFFA
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GIURGENI NR. 19-23, BL. F11,
SC. 2, ET. 1, AP. 14, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KALIFFA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25.  Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 05223
(151) 09/07/2021
(732) VIVID EDUCATION &

MANAGEMENT SRL, STR. VASILE
ALECSANDRI, NR. 180, JUD.
NEAMŢ, COMUNA CORDUN,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)
VIVID EDUCATION

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

41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 05224
(151) 09/07/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011056, ROMANIA

(540)

Pampers premium care
pants New stop & protect
Pocket STOP 360° comfort

fit ultra protection EU
Perfume 0% Allergens

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.05.04; 02.09.01; 01.01.01;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

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

5. Scutece pentru bebelusi, scutece-pantalon
pentru bebelusi, scutece-pantalon pentru
bebelusii care învață să folosească toaleta.

───────

(210) M 2021 05225
(151) 09/07/2021
(732) VASILE MATACHE, ALEEA

BURIDAVA NR. 63, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
NO NAME

(210) M 2021 04910
(151) 08/07/2021
(732) CONSTANTIN ION, ALE.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar).

───────

(210) M 2021 05226
(151) 09/07/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011056, ROMANIA

(540)

Pampers premium care
pants stop & protect

Pocket STOP 360° comfort
fit ultra protection EU
Perfume 0% Allergens

(531) Clasificare Viena:
01.01.01; 26.01.01; 26.05.04; 02.09.01;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

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

5. Scutece pentru bebelusi, scutece-pantalon
pentru bebelusi, scutece-pantalon pentru
bebelusii care învață să folosească toaleta.

───────

(210) M 2021 05227
(151) 09/07/2021
(732) GRUP EDITORIAL LITERA

SRL, STRADA MOECIU NR.
7A, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Crazy Shopping Days

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

35. Publicitate
41. Educație, activitați sportive și culturale

───────

(210) M 2021 05228
(151) 09/07/2021
(732) SOUDAL SRL, ŞOS. BUCURESTI-

TÂRGOVIŞTE NR. 697C,
CREVEDIA LOGISTIC PARK,
JUD. DÂMBOVIŢA, CREVEDIA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
FIXX & GO

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

1. Adezivi pentru industrie.
───────

(210) M 2021 05229
(151) 09/07/2021
(732) SOUDAL SRL, ŞOS. BUCURESTI-

TÂRGOVIŞTE NR. 697C,
CREVEDIA LOGISTIC PARK,
JUD. DÂMBOVIŢA, CREVEDIA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
PROFIXX

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

1. Adezivi pentru industrie.
───────
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(210) M 2021 05230
(151) 09/07/2021
(732) CLINIQMED CONSULT S.R.L.,

STR. BUCURESTI, BL 113 SC
ABC, PARTER, JUD. GIURGIU,
GIURGIU, GIURGIU, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

clinIQmed consult

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 29.01.13

(591) Culori revendicate:rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Controale medicale, servicii medicale,
servicii de telemedicină, servicii de analize
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii de
psihologie, furnizare de informații referitoare la
psihologie, servicii oferite de clinici medicale

───────

(210) M 2021 05232
(151) 09/07/2021
(732) CUVINTE DE VANZARE S.R.L.,

STR. IOAN MURESAN, NR.53,
BL.33, SC.A,ET.1, AP.4, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
Poartă o carte

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activitați sportive si culturale.

───────

(210) M 2021 05233
(151) 09/07/2021
(732) GEORGE MIHAIL TANASE,

STR. MUNCITORULUI NR.12-14,
SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Bcoffee

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

29. Amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
snack-uri constând din fructe deshidratate și
fructe cu coajă lemnoasă procesate, amestecuri
de snack-uri constând din fructe și fructe cu coajă
lemnoasă prelucrate, aripioare de pui, aperitive
pe bază de cartofi, uleiuri și grăsimi comestibile,
carne și produse din carne, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, batoane de brânză, bucățele de piept
de pui pane (nuggets), bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, carne
prajita de pui, carne preparată, carne prăjită de
pui, cartofi prăjiți sub formă de aperitive, cartofi
prăjiți în formă de gofre, cartofi umpluți, feluri de
mâncare preparate din carne, gogoși, gustări pe
bază de alune, inele de ceapă, gustări pe bază
de fructe, gustări pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă, gustări pe bază de fructe uscate,
gustări pe bază de lapte, gustări pe bază de
legume.
30. Cafea, cafea aromată, cafea măcinată,
cafea decafeinizată, înlocuitori de cafea, lapte
(cafea cu -), boabe de cafea, băuturi din cafea,
amestecuri de cafea.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi (preparate
nonalcoolice pentru fabricarea lor), bere și
produse de bere.
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, preparate pentru fabricarea băuturilor
alcoolice, băuturi alcoolice (cu excepția berii),
cidru alcoolic.
34. Tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), vaporizatoare personale și țigarete
electronice, și arome și soluții pentru acestea,
articole pentru uz cu tutun

───────
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(210) M 2021 05234
(151) 09/07/2021
(732) ALG CREATIVE SRL, ALEEA

ZORELELOR, NR. 2A, BL. M14,
SC. 1, ET. 8, AP. 50, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
LAZY PAWS SINCE FOREVER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Transportoare pentru animale (genți),
centuri pentru câini, hamuri pentru animale,
lese de animale, lese din piele, lese pentru
animale, lese pentru animale de companie, lese
pentru câini, piele și imitații de piele, piei de
animale, genți de voiaj și de transport, umbrele
și parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
21. Recipiente de mâncare pentru animale de
companie, boluri pentru băut pentru animale
de companie, recipiente din plastic pentru
distribuirea de mâncare animalelor de companie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru animale de companie.

───────

(210) M 2021 05235
(151) 09/07/2021
(732) OMINI CONCEPT SRL,

STR.CODRESCU, NR.6, BL.PARK
RESIDENCE, SC.B, AP.82, ET.8,
JUDETUL IASI, IASI, 700481, IAȘI,
ROMANIA

(540)

OMINI CONCEPT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.11.01

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

16. Machete arhitecturale, planuri arhitecturale.
42. Arhitectură, design arhitectural, servicii
de arhitectură, consultanță în arhitectură,
consultanță profesională privind arhitectura,
servicii arhitecturale pentru întocmirea
proiectelor arhitecturale, managementul
proiectelor arhitecturale, servicii de arhitectură
pentru pregătire de planuri arhitecturale, servicii
de design arhitectural, servicii de arhitectură
de interior, servicii de arhitectură și inginerie,
întocmire de proiecte de arhitectură, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de clădiri, servicii
de arhitectură privind dezvoltarea terenurilor,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
spații pentru vânzare cu amănuntul, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri
cu birouri, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de centre comerciale, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spații de
birouri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de clădiri industriale, servicii arhitecturale
pentru proiectare de clădiri comerciale, design
interior pentru magazine, servicii de design
interior pentru magazine, proiectarea (designul)
spațiului interior, servicii de design interior
și exterior, servicii de design interior pentru
buticuri, servicii de consultanță în materie
de design interior, servicii de design de
mobilier pentru interiorul navelor, servicii de
design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de design interior și servicii conexe
de informare și consiliere, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor și
a mobilierului pentru design interior, servicii
de infromare privind combinațiile de culori,
vopsele și mobilier pentru design interior,
servicii de design interior bazat pe principiile
feng shui, design grafic, design industrial,
design de mobilier, design pentru magazine,
design pentru restaurante, design de produs,
proiectare (design) de restaurante, proiectare
(design) de cluburi, proiectare (design) de
băi, proiectare (design) de clădiri, proiectare
(design) de bucătării, design pentru unități
sportive, servicii de design comercial, servicii
de design industrial, proiectare (design) de
birouri, artă grafică și design, proiectare (design)
de magazine, design de centre comerciale,
design grafic și industrial, proiectare (design)
pentru extinderea clădirilor, servicii de design
pentru restaurante, servicii de design de produs,
design de clădiri de birouri, design arhitectural
pentru planificare urbană, servicii de design de
dulapuri, design de mobilier de birou, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, servicii
pentru proiectare (design) de cluburi, servicii
pentru proiectare (design) de hoteluri, servicii de
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design privind vitrinele magazinelor, servicii de
design privind interioarele magazinelor, servicii
pentru proiectare (design) de spitale, design
grafic de logouri publicitare, design de cărți
de vizită, servicii pentru proiectare (design) de
puburi, servicii de design arhitectural pentru
expoziții, servicii pentru proiectare (design)
de birouri, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii de design grafic pentru
calculator, design de decorațiuni interioare
pentru magazine, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, servicii pentru designul de
clădiri industriale.
44. Proiectare (design) de grădini, design de
grădină și peisagistic.

───────

(210) M 2021 05236
(151) 09/07/2021
(732) SPIRIDUSII DINTISORI SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 102, JUDETUL
SIBIU, SAT CARTA, COMUNA
CARTA, SIBIU, ROMANIA

(540)

DENT&CARE 4U
TREAT YOUR SMILE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 02.09.10

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 248
CP), mov ( Pantone Violet CP)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii stomatologice.

───────

(210) M 2021 05237
(151) 09/07/2021
(732) SPIRIDUSII DINTISORI SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 102, SAT CÂRŢA,
JUDEŢ SIBIU, COMUNA CÂRŢA,
SIBIU, ROMANIA

(540)
Spiridusii Dintisori

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii stomatologice.

───────

(210) M 2021 05238
(151) 09/07/2021
(732) CEZAR COSTIN OPREA, DRM.

MALU MIERII NR. 85, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MOBILE MED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale.

───────
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(210) M 2021 05239
(151) 09/07/2021
(732) WEBSEED SRL, STR. PADESU,

NR.8, CAM.1, BL.5, SC.1, ET.5,AP
18, SECTOR 4, BUCURESTI ,
ROMANIA

(540)

BLENDMIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

7. Maşini electrice pentru uz casnic, mașini,
mașini-unelte, unelte acționate electric, motoare
(cu excepția motoarelor pentru vehiculele
terestre), mașini automate de vânzare.
35. Servicii de comerț cu ridicata în legătură
echipamente electrocasnice.

───────

(210) M 2021 05240
(151) 09/07/2021
(732) ELEFUN STORE SRL, STR.

DIMITRIE GROZDEA, NR. 2,
PARTER, BL. 75, SC. 2, AP.
29, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
BL. 1, SC A, AP 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
ELEFUN STORE

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

35. Servicii de comenzi online, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
jucării, furnizare de informații comerciale din
baze de date online, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau o

rețea globală de calculatoare, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, servicii de
agenţii de import și export, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse din hârtie de unică folosință, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive.

───────

(210) M 2021 05241
(151) 09/07/2021
(732) SPARK ONLINE SCHOOL SRL,

STR. SAMUIL MICU NR. 12/A S,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

spark school

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roz, albastru, galben,
portocaliu, verde, mov

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

41. Educaţie, instruire, servicii de învăţământ
online.

───────
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(210) M 2021 05248
(151) 11/07/2021
(732) DANIEL TANASESCU, STR.

PADESU NR. 21-23, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MAGOO-INTELLECTUAL
PROPERTY ADVISOR, SOS.
BUCURESTI-TARGOVISTE 11A,
SC. A, ET.1, AP. 4, BUCURESTI,
013502, ROMANIA

(540)

MAKANI

(531) Clasificare Viena:
04.05.21; 26.01.01; 26.11.05; 27.05.01

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

32. Cocktail-uri, nealcoolice, băuturi
energizante, băuturi izotonice, limonade, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate cu
cafea, băuturi sportive bogate în proteine, băuturi
răcoritoare.
33. Băutură alcoolică distilată pe bază de grâne,
băuturi alcoolice, cu excepţia berii, băuturi
alcoolice care conţin fructe, cocktail-uri alcoolice,
băuturi distilate alcoolice, băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere.

───────

(210) M 2021 05249
(151) 11/07/2021
(732) CREATIVE MEDIA AGENCY SRL,

SOS. OLTENITEI NR. 232, BL. 23,
SC. A, ET. 7, AP. 21, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MAGOO-INTELLECTUAL
PROPERTY ADVISOR, SOS.
BUCURESTI-TARGOVISTE 11A,
SC. A, ET.1, AP. 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TOPCOAT

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

35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, servicii
de agenţie de import-export, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, servicii de relaţii
media, machetare pentru promoţiile publicitare
sau de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ, servicii de comerț online, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
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de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, producerea de programe de teleshopping,
servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, scrierea de texte publicitare.

───────

(210) M 2021 05250
(151) 11/07/2021
(732) NICOLETA TEMELIE, STR.

TURTURELELOR NR. 11B,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

THE MAGIC SKY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu, postere
din hârtie, postere montate, albume cu postere,
afișe, afișe din hârtie, afișe tipărite
din hârtie, reproduceri artistice imprimate,
reproduceri artistice tipărite, reproduceri de
artă grafică, reproduceri grafice, șasiu pentru
tablouri, paspartuuri pentru tablouri, picturi
(tablouri) înrămate sau nu, afișe din hârtie,
afișe publicitare, afișe tipărite din hârtie, agende,
afișe, albume foto și albume pentru colecționari,
calendare, calendare tipărite, caricaturi, colaje,

decorațiuni adezive de perete, realizate din
hârtie, etichete adezive, etichete adezive din
hârtie, etichete din carton, etichete din hârtie,
etichete pentru cadouri, felicitări, felicitări (care
însoțesc) cadouri, felicitări aniversare, felicitări
imprimate cu informații electronice stocate,
felicitări pentru ocazii speciale, fotografii,
fotografii imprimate, fotografii înrămate și
neînrămate, hărți de perete ilustrate, imprimări
giclée, invitații, invitații tipărite, invitații tipărite
pe carton, invitații tipărite pe hârtie, invitații
(articole de papetărie), reproduceri de artă
grafică, reproduceri fotografice, reproduceri
grafice, reproduceri artistice tipărite, reproduceri
artistice imprimate, reproduceri color, tăvi pentru
birou, tăvițe pentru corespondență, tăvi de birou
pentru documente, litografii (obiecte de artă).
35. Marketing promoțional, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de material publicitar., servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conținut înregistrat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fișiere de muzică descărcabile, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2021 05251
(151) 11/07/2021
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOC NR. 31, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011146, ROMANIA

(540)

PROASPETE de la noi

(531) Clasificare Viena:
05.01.16; 06.07.25; 07.01.09; 18.01.08;
24.07.01; 26.04.04; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, roșu, galben, albastru, negru

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

16. Afișe publicitare, postere din hârtie, bannere
tipărite, broșuri tipărite, panouri publicitare,
publicații promoționale (tipărituri), carduri de
fidelitate din hârtie sau carton, nemagnetice,
cupoane pentru reduceri tipărite, cupoane
valorice tipărite, cataloage pentru comenzi
prin poștă sau poștă electronică, material
publicitar imprimat, fluturași publicitari, sacoșe
din hârtie sau carton și articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare.
29. Salate de fructe, salate de legume, legume
tăiate, fructe tăiate.
31. Fructe proaspete, legume proaspete, ierburi
proaspete, ierburi de grădină, proaspete,
zarzavaturi proaspete, ciuperci şi trufe
proaspete, alge neprocesate pentru consum
uman, plante şi flori naturale, nuci proaspete,
alune proaspete, fructe de pădure proaspete,
porumb dulce proaspete.
32. Sucuri din fructe, sucuri din legume,
smoothie-uri.

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, publicitate exterioară, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, prezentarea
produselor în medii de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, toate aceste
servicii în legătură cu salate de fructe, salate
de legume, fructe, legume, ierburi, ierburi de
grădină, zarzavaturi, ciuperci şi trufe, alge
neprocesate pentru consum uman, plante şi flori
naturale, nuci, alune, fructe de pădure, porumb
dulce, sucuri de fructe, sucuri de legume,
smoothi-uri.

───────


