BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/06/2017

(511)

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

41.
Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
❖❖❖❖❖❖❖❖❖
(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2017 04063
20/06/2017
PRO TV SRL, BD. PACHE
PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAMERA 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA
NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

PRO.TV INTERNATIONAL

(531)

Clasificare Viena: 24.17.02;
27.05.01; 27.05.15

(511)

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

16. Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35. 35 Publicitate, inclusiv închiriere
şi comercializare de spaţiu publicitar,
respectiv punerea la dispoziţia terţilor a
unor spaţii publicitare pentru promovarea
produselor/serviciilor proprii în cadrul
emisiunilor de radio/televiziune, publicaţiilor
online şi offline, portalurilor şi siteurilor web, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

38. Telecomunicaţii, difuzare de programe
şi emisiuni de radio şi de televiziune, servicii
de forumuri de discuţii pe internet.
41. Divertisment, realizare de emisiuni
de televiziune şi programe radio, instruire,
activităţi sportive şi culturale.
42. Creare şi menţinere site web şi
pagini dedicate în reţelele de socializare pe
internet.
❖❖❖❖❖❖❖❖❖
(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2017 04064
20/06/2017
PRO TV SRL, BDUL. PACHE
PROTOPOPESCU NR.
105, PARTER, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

PRO.TV

(531)

Clasificare Viena: 24.17.02;
27.05.01; 27.05.15

(511)

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

16. Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35. Publicitate, inclusiv închiriere şi
comercializare
de
spaţiu
publicitar,
respectiv punerea la dispoziţia terţilor a
unor spaţii publicitare pentru promovarea
produselor/serviciilor proprii în cadrul
emisiunilor de radio/televiziune, publicaţiilor
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online şi offline, portalurilor şi siteurilor web, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, difuzare de programe
şi emisiuni de radio şi de televiziune, servicii
de forumuri de discuţii pe internet.
41. Divertisment, realizare de emisiuni
de televiziune şi programe radio, instruire,
activităţi sportive şi culturale.
42. Creare şi menţinere site web şi
pagini dedicate în reţelele de socializare pe
internet.
❖❖❖❖❖❖❖❖❖
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 04065
20/06/2017
MIHAIL BENCZE, STR.
HARMANULUI NR. 6, JUDEŢUL
BRAŞOV, SACELE, 505600,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2017 04067
20/06/2017
SC BEB COMMERCE CONCEPT
SRL, STR. HELIADE ÎNTRE VII
NR. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE NR. 51, BIROURI A14A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

VION

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

7. Maşini şi maşini-unelte, motoare
(cu excepţia motoarelor pentru vehicule
terestre), cuplaje şi organe de transmisie
(cu excepţia celor pentru vehicule
terestre), unelte agricole, altele decât cele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(531)
(511)

BERCSENYI
MIKLOS 1665-1725

Clasificare Viena: 02.01.01;
24.05.01; 27.05.01; 27.07.11
Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

41.
Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(531)

M 2017 02762
25/04/2017
PRO TV SRL, Bd. Pache
Protopopescu nr. 105,
parter, camera 101, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA
NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Str.
Barbu Văcărescu, Nr. 201,
Clădirea Globalworth Tower, Birou
17-07, Et.17, sector 2
, 020276 BUCUREŞTI ROMANIA

PRO

Clasificare Viena: 24.15.11;
26.03.23; 27.05.01

42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţele de socializare pe Internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2017 02763
25/04/2017
PRO TV SRL, B-dul Pache
Protopopescu, Nr.105, parter,
camera 101, sectorul 2,
BUCUREŞTI ROMANIA
NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL , Bucharest
Business Parc, Şoseaua Bucureşti
- Ploieşti nr. 1A, Intrarea A, et. 4,
sector 1, BUCUREŞTI ROMANIA

(511)

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate,
inclusiv
închiriere
şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziţia terţilor a unor spaţii
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor
de radio/televiziune, publicaţiilor online
şi offline, portalurilor şi site-urilor web,
conducerea şi administrarea afacerilor
lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune servicii de
forumuri de discuţii pe Internet.
41 Divertisment realizarea de emisiuni de
televiziune şi programe radio instruire
activităţi sportive şi culturale.

(531)
(511)

PRO

Clasificare Viena: 24.15.01;
26.03.23; 27.05.01

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate,
inclusiv
închiriere
şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziţia terţilor a unor spaţii
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor
de radio/televiziune, publicaţiilor online
şi offline, portalurilor şi site-urilor web,
conducerea şi administrarea afacerilor
lucrări de birou.
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38 Telecomunicaţii difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune servicii de
forumuri de discuţii pe Internet.
41 Divertisment realizarea de emisiuni de
televiziune şi programe radio instruire
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţele de socializare pe Internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2017 02764
25/04/2017
PRO TV SRL, Bd. Pache
Protopopescu nr. 105,
parter, camera 101, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA
NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Str.
Barbu Văcărescu, Nr. 201,
Clădirea Globalworth Tower, Birou
17-07, Et.17, sector 2
, 020276 BUCUREŞTI ROMANIA

PRO

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.

35 Publicitate,
inclusiv
închiriere
şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziţia terţilor a unor spaţii
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor
de radio/televiziune, publicaţiilor online
şi offline, portalurilor şi site-urilor web,
conducerea şi administrarea afacerilor
lucrări de birou.
41 Divertisment realizarea de emisiuni de
televiziune şi programe radio instruire
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţele de socializare pe Internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2017 02765
25/04/2017
PRO TV SRL, Bd. Pache
Protopopescu nr. 105,
parter, camera 101, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA
NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Str.
Barbu Văcărescu, Nr. 201,
Clădirea Globalworth Tower, Birou
17-07, Et.17, sector 2
, 020276 BUCUREŞTI ROMANIA

PRO

(531)

Clasificare Viena: 26.01.06;
27.05.01

(511)

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate,
inclusiv
închiriere
şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziţia terţilor a unor spaţii
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor
de radio/televiziune, publicaţiilor online
şi offline, portalurilor şi site-urilor web,
conducerea şi administrarea afacerilor
lucrări de birou.
41 Divertisment realizarea de emisiuni de
televiziune şi programe radio instruire
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţele de socializare pe
Internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210)
(151)
(732)
(740)
(540)
(511)

M 2017 02766
25/04/2017
BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker
Weg 125, D 12489 BERLIN
GERMANIA
SC ROMINVENT SA , Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1,
26335 BUCUREŞTI ROMANIA

5 Produse şi preparate farmaceutice
pentru tratarea simptomatologiei unor
afecţiuni gastro-intestinale legate de gaze,
de exemplu balonare (meteorism) sau
flatulenţă, senzaţia de prea plin, produse
şi preparate farmaceutice pentru pregătirea
examinărilor de diagnostic,
de exemplu radiologie, ultrasonografie
şi endoscopie, produse şi preparate
farmaceutice pentru ameliorarea efectivă a
flatulenţei
cauzate de acumularea de gaze şi
pentru reducerea senzaţiilor de tensiune în
abdomen, balonare, presiune în abdomenul
superior şi borborisme în stomac şi intestine.
10 Dispozitive şi aparate medicale pentru
tratarea simptomatologiei unor afecţiuni
gastro-intestinale legate de gaze, de
exemplu
balonare
(meteorism)
sau
flatulenţă, senzaţia de prea plin dispozitive
si aparate medicale pentru pregătirea
examinărilor de diagnostic, de exemplu
radiologie, ultrasonografie şi endoscopie
dispozitive si aparate medicale pentru
ameliorarea efectiva a flatulenţei cauzate de
acumularea de gaze şi pentru reducerea
senzaţiilor de tensiune în abdomen,
balonare, presiune în abdomenul superior şi
borborisme în stomac şi intestine.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

EspiGo

Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

(210)
(151)
(732)
(740)
(540)

M 2017 02767
25/04/2017
BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker
Weg 125, D 12489 BERLIN
GERMANIA
SC ROMINVENT SA , Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1,
26335 BUCUREŞTI ROMANIA

EspiForte

