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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1521a oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz.776 z późn. zm.) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych
na podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych znakach
towarowych.
W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– rodzaj znaku towarowego,
– prezentację znaku towarowego,
– opis znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.
Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
– określenie znaku towarowego,
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– datę uprzedniego pierwszeństwa,
– klasy towarowe.
Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem,
Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych
w układzie klasowym.

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT15

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE
ZNAKACH TOWAROWYCH
Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:
(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
(220) – data zgłoszenia znaku towarowego
(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(310) – numer zgłoszenia priorytetowego
(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
(510) – wykaz towarów i/lub usług
(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego
lub znaku słowno-graficznego
(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń
(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny
(554) – znak przestrzenny
(555) – znak holograficzny
(556) – znak dźwiękowy
(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów
(559) – inny
(571) – opis znaku
(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego
(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
504503
(220) 2019 09 16
VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SENSE STUDIO
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplementów
diety, produktów dietetycznych, artykułów sportowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, promowanie zawodów i wydarzeń
sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, zarządzanie działalnością
handlową, promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie
zawodów i wydarzeń sportowych, 41 usługi w zakresie sportu i kultury, usługi edukacyjne związane z jogą, trening medytacji, trening jogi, nauczanie i szkolenia, nauczanie, trening
i instruktaż sportowy, nauka pilatesu, trening osobisty, usługi
w zakresie edukacji dietetycznej, prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, zapewnianie kursów edukacyjnych
związanych z dietą, szkolenie w zakresie diety nie medyczne,
usługi sportowe i w zakresie fitnessu, treningi zdrowotne
i treningi fitness, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń
fizycznych [fitness], usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności
fizycznej [fitness klub], usługi w zakresie treningu fizycznego,
doradztwo w zakresie treningu fizycznego, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, usługi treningowe w zakresie
aerobiku, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego,
usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi
siłowni związane z treningiem siłowym, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej on-line, obiekty
i sprzęt do aerobiku i tańca, edukacja sportowa, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizowanie imprez
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizacja
konkursów sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć
sportowych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych,
usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi trenerów
osobistych, 44 usługi dietetyków, masaż, masaż sportowy,
informacje dotyczące masażu, opieka zdrowotna w zakresie
masaży terapeutycznych, rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, usługi fizjoterapii, usługi elektroterapii
dla fizjoterapii, pilates terapeutyczny, opracowywanie indy(210)
(731)

widualnych programów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, udostępnianie
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, poradnictwo dietetyczne, doradztwo
dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety, usługi świadczone przez dietetyków, planowanie i nadzorowanie diet
odchudzających, usługi doradcze związane z dietą, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, udzielanie informacji związanych
z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie informacji
w zakresie odżywiania, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne].
(210)
(731)
(540)
(540)

516894
(220) 2020 08 07
SADOWSKI TOMASZ, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
ia Intelligent Automation powered by Elemont

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 Zautomatyzowane systemy produkcyjne, mianowicie maszyny produkcyjne, przenoszenia/transportu materiałów oraz pakowania i magazynowania, systemy i urządzenia do automatyzacji, mianowicie urządzenia mechaniczne stosowane do automatycznego przenoszenia/transportu, chwytania, orientowania, przekształcania lub zmiany
materiałów lub produktów jako część procesów automatycznych, mianowicie przenośniki, chwytaki, roboty przemysłowe, formy, matryce, okucia do trzymania elementów obrabianych do celów obróbki skrawaniem, sprzęt do przeładunku materiałów, przenośniki w postaci pojazdów autonomicznych, roboty przemysłowe, systemy uszczelniania, mianowicie maszyny do przenoszenia i pakowania produktów, systemy pakowania żywności, mianowicie maszyny do sanitarnego przenoszenia i pakowania produktów spożywczych, systemy do składania i pakowania produktów farmaceutycznych, medycznych i ochrony zdrowia, mianowicie automatyczne maszyny do przenoszenia, składania, pakowania produktów farmaceutycznych, medycznych ochrony zdrowia,
zrobotyzowane systemy produkcyjne, mianowicie roboty
przemysłowe do użytku w produkcji, montażu, przenoszeniu
i pakowaniu płytek drukowanych, silników, przekaźników, artykułów spożywczych, produktów farmaceutycznych, aparatury medycznej, części metalowych i części z tworzyw
sztucznych, maszyny do obróbki metali, mianowicie, centra
obróbkowe i centra obróbkowe ze sterowaniem numerycznym za pomocą komputera (CNC) obejmujące wiele stacji,
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maszyny automatyczne do użytku w składaniu urządzeń mikroelektronicznych i sprzętu fotonicznego, maszyny do składania kierowane wizyjnie do użytku w składaniu urządzeń
mikroelektronicznych i sprzętu fotonicznego, automatyczne
centra obróbkowe obejmujące wiele stacji, wieloosiowe roboty do użytku przemysłowego, przenośniki, palety jako części systemów przenośnikowych i części przenośników, mianowicie pasy do przenośników, wały napędowe, wielokrążki,
łożyska, silniki liniowe, magnesy, koła lub rolki do palet, szyny
do przenośników, prowadnice do przenośników, paski do kodowania, czytniki do kodowania, systemy produkcyjne, mianowicie przemysłowe maszyny automatyczne do użytku
w produkcji, składaniu, przenoszeniu i pakowaniu produktów, części maszyn do składania, mianowicie maszyny
do składania produktów elektromechanicznych i płytek drukowanych, maszyny do osadzania komponentów elektronicznych, maszyny do produkcji półprzewodników, maszyny
do przenoszenia płytek drukowanych, maszyny do montażu
silników, maszyny do montażu przekaźników, formy odlewnicze metalowe [części maszyn], matryce do obrabiarek,
uchwyty mocujące przedmioty obrabiane do zastosowania
w obróbce skrawaniem [części maszyn], obrabiarki do przenoszenia, chwytania, orientowania, przekształcania lub zmieniania materiałów lub produktów jako część procesów
zautomatyzowanych, obrabiarki, mianowicie centra obróbkowe, wiertaki współrzędnościowe, wiertarki z przegubowym trzpieniem obrotowym, szczęki, zaciski i imadła
do użytku w precyzyjnym zaciskaniu elementów obrabianych, tokarki, frezy modułowe krążkowe, rozszerzaki, noże
grzebieniowe do gwintów, silniki, inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), 9 Maszyny i urządzenia
i przyrządy pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej do użytku w związku z inżynierią energii
elektrycznej, inżynierią telekomunikacyjną i automatyzacją
procesów, osprzęt do przetwarzania danych do użytku
w związku z inżynierią energii elektrycznej, inżynierią telekomunikacyjną i automatyzacją procesów, komputery do użytku w związku z inżynierią energii elektrycznej, inżynierią telekomunikacyjną i automatyzacją procesów, urządzenia
do gaszenia ognia, oprogramowanie komputerowe do użytku w związku z inżynierią energii elektrycznej, inżynierią telekomunikacyjną i automatyzacją procesów, oprogramowanie
komputerowe dla aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki do użytku w związku z inżynierią energii elektrycznej,
inżynierią telekomunikacyjną i automatyzacją procesów,
oprogramowanie aplikacji komputerowych dla aparatury
kontrolno-pomiarowej i automatyki do użytku w związku
z inżynierią energii elektrycznej, inżynierią telekomunikacyjną i automatyzacją procesów, urządzenia systemu alarmu
pożaru, instalacje elektryczne, linie energetyczne do przesyłania energii elektrycznej, linie energetyczne średniego i niskiego napięcia, linie energetyczne kablowe i napowietrzne,
części i urządzenia do linii energetycznych i instalacji elektrycznych, przekaźniki, mierniki, gniazdka i wtyczki, prostowniki, urządzenia sygnalizacyjne i kontrolne, druty, kable
i przewody elektryczne, szynoprzewody do przewodzenia
i doprowadzania zasilania do urządzeń, akumulatory, stacje
transformatorowe zewnętrzne (kontenerowe, wolnostojące
i słupowe), stacje transformatorowe wnętrzowe, rozdzielnice
średniego i niskiego napięcia, szafy sterownicze, wewnętrzne linie zasilające kablowe, instalacje gniazd wtykowych
ogólnego przeznaczenia, gniazd dedykowanych i gniazd kodowanych, instalacje siłowe do zasilania odbiorników stałych
i przenośnych dużej mocy, instalacje uziemiające i połączeń
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wyrównawczych, instalacje odgromowe, instalacje RTV instalowane w obiektach użyteczności publicznej, elektroniczne systemy zarządzania budynkiem BMS, elektroniczne systemy przeciwwłamaniowe, systemy monitoringu, sprzęt
komputerowy do systemów wizyjnych, 17 Izolatory do kabli,
35 Usługi zarządzania i administracji dotyczące projektów
w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
usługi zarządzania dostawami, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące produkcji, 37 Instalowanie aparatury kontrolna pomiarowej, montaż linii technologicznych w zakresie branży mechanicznej, automatyki,
elektryki i teletechniki, instalacje linii elektrycznych zasilających, usługi w zakresie montażu przyłączy i sieci zewnętrznych w tym: przyłączy napowietrznych, montaż linii energetycznych, montaż linii kablowych energetycznych i sygnalizacyjnych, nadzór budowlany, modernizacja obiektów i sieci
energetycznych, sieci teletechnicznych, modernizacja systemów przesyłu i rozdziału energii, usługi remontowe, naprawy, usługi montażowe w zakresie branży elektrycznej, usługi
instalacyjne sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, usługi montażu kabli, montaż okablowania strukturalnego, usługi konserwacji i naprawy w zakresie instalacji
i sieci teletechnicznych, energetycznych i elektrycznych, serwis urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie: przeglądy
okresowe, gwarancyjne i pogwarancyjne, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, energetycznych i teletechnicznych, modernizacje odnośnie wyżej wymienionych urządzeń i instalacji, 41 Nauczanie, kształcenie, organizowanie szkoleń, szkolenia w zakresie
automatyzacji procesów wytwórczych, usługi szkoleniowe
związane ze zautomatyzowanymi systemami do wytwarzania i produkcji, usługi konsultacyjne i szkoleniowe w związku
z automatycznymi systemami produkcyjnymi, szkolenia
związane z automatycznymi systemami produkcyjnymi,
szkolenia związane z produkcją automatyczną, 42 Naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza
przemysłowa, projektowanie i rozwój komputerowego
sprzętu i oprogramowania, reprodukcja zapisanych nośników informacji, reprodukcja komputerowych nośników informacji, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
usługi aktualizacji, instalacji, konserwacji, powielania, projektowania, wypożyczania oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, analizy systemów komputerowych, edycja oprogramowania komputerowego, usługi opracowywania oprogramowania komputerowego dla aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
usługi konfiguracji systemów DCS, PLC, SCADA, projektowanie budowlane, technologiczne, badania i analizy techniczne, usługi projektowe, projektowanie instalacji elektrycznych, sieci trakcyjnych, sieci energetycznych, wykonywanie
projektów koncepcyjnych i wykonawczych w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, ekspertyzy i opinie
związane z budową linii energetycznych, oświetleniowych,
sieci trakcyjnych, linii teletechnicznych, wykonywanie analiz
i opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy inżynierskie, techniczne usługi consultingowe w branży elektrycznej i teletechnicznej, doradztwo
techniczne w branży elektrycznej i teletechnicznej, doradztwo oraz usługi techniczne w zakresie przemysłu telekomunikacyjnego, doradztwo techniczne w zakresie systemów
i instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych, doradztwo projektowe, sporządzanie dokumentacji technicznej, usługi kalibrowania w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, usługi kontrolno-pomiarowe, w tym
pomiary rezystancji izolacji, pomiary skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej, instalacji odgromowych i uziemiających, pomiary posadzek antyelektrostatycznych, pomiary
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przestrzeni zagrożonych pożarem, wybuchem, identyfikacja
i lokalizacja uszkodzeń w instalacjach elektrycznych oraz
liniach kablowych, pomiary okresowe, analiza parametrów
sieci i jakości energii elektrycznej, projektowanie systemów
do automatyzacji i produkcji, mianowicie automatycznych
maszyn przemysłowych do użytku w produkcji, składaniu,
przenoszeniu/transportu i pakowaniu produktów na rzecz
innych osób i doradztwo z tym związane, instalacja oprogramowania do automatyzacji i produkcji, utrzymywanie oprogramowania do automatyzacji i produkcji, usługi doradztwa
dotyczące analizowania, zgodności, projektowania, rozwoju,
oceny i wdrażania systemów do automatyzacji i produkcji,
badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją
procesów przemysłowych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, projektowanie metod produkcji, badania w zakresie maszyn produkcyjnych, usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie sieciowego interfejsu użytkownika i narzędzi sieciowych
do zarządzania, monitorowania i integracji danych produkcyjnych, usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie
serwerów sieciowych do zarządzania, monitorowania i integracji danych produkcyjnych, usługi konsultacji technicznych w związku z systemami do automatycznej produkcji,
konsultacje techniczne w związku z systemami do automatycznej produkcji.
(210) 518655
(220) 2020 09 22
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) KOGUT
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)
(540)
(540)

518902
(220) 2020 09 30
WROTNIAK JAKUB, Rudnik Wielki
(znak słowno-graficzny)
JJ

(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież.
519713
(220) 2020 10 20
EURONOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brodnica
(540) (znak słowny)
(540) APPLE PASSION
(510), (511) 33 cydr.
(210)
(731)

521470
(220) 2020 11 27
FLUDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Środa Wielkopolska
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT15/2021

(540) FLUDRA METALWORK

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 40 usługi obróbki metali, w szczególności wycinanie laserowe, wykrawanie blach, spawanie stali węglowych, stali stopowych i aluminium, obróbka plastyczna: gięcie blach, gięcie elementów małogabarytowych, gięcie rur,
głównie rur z aluminium i innych metali lekkich, nadawanie
rurom wybranych, nawet bardzo skomplikowanych kształtów, obróbka skrawaniem, malowanie proszkowe.
(210) 522208
(220) 2020 12 14
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DOZ PRODUCT TUSSIMIN
(510), (511) 5 syropy do użytku farmaceutycznego, syrop ułatwiający odkrztuszanie, suplementy żywnościowe,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, napoje witaminizowane.
522248
(220) 2020 12 15
STANKIEWICZ STEFAN, Sochonie;
CZUBEK WOJCIECH, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HANSA CENTRUM MEDYCZNE REHABILITACJA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 03.11.03, 03.11.24
(510), (511) 44 rehabilitacja, fizjoterapia, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, hydroterapia, poradnia rehabilitacyjna,
ośrodek rehabilitacyjny jako ośrodek zdrowia, rehabilitacja
narządu ruchu, rehabilitacja kardiologiczna.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

522343
(220) 2020 12 18
PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
IMPAKT PRODUCENT ZNICZY

Nr ZT15/2021
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(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 długie cienkie świece, dodatki niechemiczne
do środków poprawiających spalanie, knoty, knoty do świec,
knoty do zapalania, oświetlenie bożonarodzeniowe [świece],
olej do oświetlania, parafina, paliwo do lamp, paliwo do naczyń z podgrzewaczem, paliwo oświetleniowe, stearyna, światełka nocne [świeczki], świece i knoty do oświetlenia, świece
o kształtach owoców, świece okolicznościowe, świece [oświetlenie], świece perfumowane, świece stołowe, świece w puszkach, świece wotywne, świece zapachowe, świeczki, świeczki
do podgrzewaczy, tłuszcze do oświetlania, wosk do wyrobu
świec, wosk do oświetlania, wosk pszczeli do produkcji świec,
wosk karnauba, wosk roślinny, woski do oświetlania, zapachowe świece aromaterapeutyczne, zestawy świeczek, znicze
nagrobne, nieelektryczne, znicze nagrobne szklane, znicze
żywiczne, znicze nagrobne plastikowe, znicze nagrobne
ze szkła mrożonego, znicze nagrobne gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady olejowe do zniczy
nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy nagrobnych, wkłady
parafinowe do zniczy nagrobnych, wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, 11 abażury, abażury do źródeł światła,
elementy oświetleniowe, klosze do lamp [kominki], kominki
metalowe odlewane, kominy do lamp olejowych, lampiony
na świece, lampy do bezpiecznego oświetlenia, lampy do celów oświetleniowych, lampy do dekoracji świątecznych, lampy do użycia na wolnym powietrzu, lampy (klosze kuliste do
-), lampy (obudowy do -), lampy olejowe, lampy (szkła do -),
lampy w formie świeczki, latarnie ceramiczne, latarnie oświetleniowe, oprawki do lamp, oprawy oświetleniowe, osłony
do lamp, osłony do latarni, oświetlenie dekoracyjne, oświetleniowe oprawy, ozdobne zestawy oświetleniowe, podgrzewacze olejowe, podstawy do lamp nieelektrycznych, stojaki
do lamp, świece elektryczne, świece elektryczne na baterie,
świece LED, świece bezpłomieniowe, szkła do lamp, szklane
osłony na lampy, szkło oświetleniowe, uchwyty lamp, zapalarki
do świec, 21 ceramiczne ozdoby, misy ceramiczne, naczynia
ceramiczne, naczynia ze szkła, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), opalowe (szkło -), ozdobne kule szklane, ozdobne
wyroby porcelanowe, ozdoby kryształowe, ozdoby szklane,
ozdoby z porcelany, podgrzewacze świeczkowe, elektryczne
i nieelektryczne, podstawki do świeczek z przyrządem do gaszenia, podstawki pod świeczki, podgrzewacze na świeczki,
półobrobione szkło bezpieczne, półprzetworzone szkło barwione, porcelana ozdobna, porowate szkło, rżnięte szkło, słoje
szklane, świeczniki, świeczniki [oprawy], świeczniki z ochroną przed wiatrem, szklane (wyroby -) malowane, szkło barwione (półprzetworzone -), szkło częściowo przetworzone,
szkło dekoracyjne [nie dla budownictwa], szkło emaliowane,
nie do budownictwa, szkło lustrzane, szkło mleczne, szkło
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem,
szkło odbijające ciepło [półobrobione], szkło opalizujące, szkło
opalowe, szkło ozdobne, szkło świecące [nie do użytku w budownictwie], szkło wzorzyste, nie do użytku w budownictwie, tabliczki ceramiczne, tabliczki szklane, tabliczki z fajansu,
uchwyty na świeczki do podgrzewania, witraże dekoracyjne,
wyroby artystyczne z kryształu, wyroby artystyczne z porcelany, wyroby artystyczne ze szkła, wyroby garncarskie, wyroby porcelanowe, wyroby szklane, wyroby szklane malowane,
zdobione wyroby porcelanowe, 35 dostarczanie informacji
dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem
Internetu, dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie i systematyzowanie informacji w kom-
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puterowych bazach danych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, pokazy
towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych,
także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie
nimi, publikowanie materiałów reklamowych, reklama i usługi
reklamowe, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, skomputeryzowane usługi w zakresie składania
zamówień on-line, udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie porad konsumenckich dotyczących
produktów, usługi handlu detalicznego związane ze zniczami,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do zniczy, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych towarów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
zniczy, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze zniczami, zarządzanie w zakresie zamówień, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, 40 drukowanie
wzorów, formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, formowanie produktów syntetycznych, grawerowanie, obróbka
i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka
materiałów do produkcji artykułów ceramicznych, obróbka
materiałów (informacje o -), obróbka materiałów z tworzyw
sztucznych w celu produkcji form z tworzyw sztucznych,
usługi malowania szkła, wyrób produktów na zamówienie,
wytłaczanie tworzyw sztucznych, usługi w zakresie fotokompozycji, przetwarzanie materiałów, obróbka i przetwarzanie
wosku, obróbka i przetwarzanie parafiny, produkcja świec,
obróbka świec, produkcja zniczy, 42 analiza i ocena dotycząca
projektowania produktów, badanie jakości produktów, kontrola jakości towarów i usług, ocena jakości produktów, ocena
opracowywania produktu, opracowywanie produktów dla
osób trzecich, projektowanie i opracowywanie produktów
konsumenckich, projektowanie nowych produktów, projektowanie produktu [wzornictwo], stylizacja [wzornictwo przemysłowe], testowanie bezpieczeństwa produktów konsumenckich, usługi projektowania na zamówienie, usługi w dziedzinie
wzornictwa przemysłowego, usługi w zakresie projektowania
produktów, wzornictwo i opracowywanie produktów, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, wzornictwo
przemysłowe wspomagane komputerowo.
522451
(220) 2020 12 21
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELLENA ORANŻADA ZERO CUKRU oryginalny smak
CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE

(210)
(731)

(531)

08.01.19, 11.03.02, 25.01.15, 25.07.25, 26.01.01, 26.01.11,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 oranżada.
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522456
(220) 2020 12 21
STEFAŃSKA IZABELA INKUBATOR INSPIRACJI
PRACOWNIA TWÓRCZEJ EDUKACJI I ROZWOJU,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLASTYKA EKSPRESYWNA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.06, 26.13.01, 26.13.25
(510), (511) 25 kombinezony [odzież], nieprzemakalna
odzież wierzchnia, odzież, odzież męska, damska i dziecięca,
odzież nieprzemakalna, odzież ochronna zakładana na ubrania, odzież robocza, odzież wodoodporna, 41 edukacja, edukacja, rozrywka i sport, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], wyższe uczelnie [edukacja], usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], usługi szkół [edukacja],
edukacja dorosłych, edukacja (informacje dotyczące -), edukacja [nauczanie], edukacja przedszkolna, nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], szkolenia dla dorosłych, skomputeryzowane
szkolenia, prowadzenie warsztatów [szkolenia], przekazywanie know-how [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia edukacyjne,
szkolenia nauczycieli, szkolenia ruchowe dla dzieci, szkolenia
w zakresie sztuk wizualnych, 44 terapia sztuką, terapia psychologiczna dla małych dzieci, terapia zajęciowa i rehabilitacja, usługi w zakresie terapii zajęciowej, usługi terapeutyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

522600
(220) 2020 12 23
DRZEWIŃSKI ZBIGNIEW ROMUALD, Brzozie
(znak słowno-graficzny)
SOLUTIONS4TRADE GROUP

(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej: drzwi drewniane, drzwi wewnętrzne, drzwi zewnętrzne, drzwi niemetalowe, drzwi przesuwne niemetalowe, drzwi przesuwne drewniane, futryny drzwiowe niemetalowe, futryny drzwiowe
drewniane, drewniane ościeżnice do drzwi, niemetalowe
ościeżnice do drzwi, meble metalowe i niemetalowe, meble kempingowe, akcesoria do mebli, okien i drzwi, klamki do drzwi, okucia metalowe do klamek, gałki metalowe
i niemetalowe, uchwyty metalowe i niemetalowe, okucia
meblowe metalowe i niemetalowe, okucia budowlane, materiały budowlane, panele i winyle podłogowe, usługi handlu hurtowego: drzwi drewniane, drzwi wewnętrzne, drzwi
zewnętrzne, drzwi niemetalowe, drzwi przesuwne niemetalowe, drzwi przesuwne drewniane, futryny drzwiowe niemetalowe, futryny drzwiowe drewniane, drewniane ościeżnice
do drzwi, niemetalowe ościeżnice do drzwi, meble metalowe i niemetalowe, meble kempingowe, akcesoria do mebli,

Nr ZT15/2021

okien i drzwi, klamki do drzwi, okucia metalowe do klamek,
gałki metalowe i niemetalowe, uchwyty metalowe i niemetalowe, okucia meblowe metalowe i niemetalowe, okucia
budowlane, materiały budowlane, panele i winyle podłogowe, usługi sprzedaży detalicznej on-line: drzwi drewniane,
drzwi wewnętrzne, drzwi zewnętrzne, drzwi niemetalowe,
drzwi przesuwne niemetalowe, drzwi przesuwne drewniane,
futryny drzwiowe niemetalowe, futryny drzwiowe drewniane, drewniane ościeżnice do drzwi, niemetalowe ościeżnice
do drzwi, meble metalowe i niemetalowe, meble kempingowe, akcesoria do mebli, okien i drzwi, klamki do drzwi,
okucia metalowe do klamek, gałki metalowe i niemetalowe,
uchwyty metalowe i niemetalowe, okucia meblowe metalowe i niemetalowe, okucia budowlane, materiały budowlane,
panele i winyle podłogowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

522632
(220) 2020 12 28
AV INWESTOR SPÓŁKA AKCYJNA, Szamoty
(znak słowno-graficzny)
Dom Smaku 1891

(531) 24.01.11, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, podroby, świeża
wieprzowina i wołowina, tusze, półtusze kompletne i niekompletne, ćwierci wieprzowe i wołowe, wędliny mięsne
i podrobowe trwałe i półtrwałe, pasztety, produkty garmażeryjne: tatar, flaki, galarety, pieczeń wiedeńska i rzymska, kaczka faszerowana, boczek lub mostek faszerowany, potrawy
warzywno-mięsne porcjowane lub w osłonkach: bigos, kapusta faszerowana, gołąbki, fasolka po bretońsku, mięso konserwowane, mrożone, wędzone, konserwy mięsne oraz mięsno-warzywne, mięso półprzetworzone, ekstrakty mięsne,
dania gotowe, także mrożone - na bazie mięsa, ryb, drobiu
lub dziczyzny, żelatyna spożywcza, łój spożywczy, zwierzyna
i ptactwo łowne: dziki, sarny, jelenie, zające w całości, w tuszach, półtuszach i ćwierciach oraz rozebrane, dzikie kaczki,
kuropatwy, przepiórki, bażanty, w całości i w porcjach, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki,
dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, 30 produkty żywnościowe i spożywcze: kawa, herbata, kakao, cukier,
ryż, tapioka, sago, kawa naturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, syropy
z melasy, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy, przyprawy, lód, 31 rośliny zbożowe, ziarno i produkty
rolne, ogrodnicze, sadownicze, leśne, zwierzęta, ryby i drób
żywe, zwierzęta i drób przeznaczone do uboju, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt,
słód, 32 piwo, porter, piwo bezalkoholowe, wody mineralne,
stołowe gazowane i niegazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy, ekstrakty
i inne produkty do produkcji napojów.
(210) 522683
(220) 2020 12 29
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
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(540) QJUTSU
(510), (511) 1 kwarc syntetyczny, powłoki zawierające kwarc
do użytku w soczewkach, powłoki zawierające kwarc do szkła
optycznego, dodatki chemiczne do farb i powłok powierzchniowych, hydrożelowe powłoki polimerowe, nieprzetworzone
żywice syntetyczne do powłok proszkowych do zastosowań
przemysłowych, płynne powłoki [chemiczne], powłoki [chemikalia] do zapobiegania barwieniu inne niż do użytku domowego lub prania, powłoki do impregnacji wodoodpornej
[środki chemiczne], powłoki do uodporniania przed czynnikami
atmosferycznymi [chemikalia], powłoki hydrofobowe [chemiczne, inne niż farby] do kamieniarki, powłoki na bazie nienasyconych żywic poliestrowych, powłoki o zwiększonej czułości,
powłoki ochronne do odpychania wody [chemiczne], powłoki
odporne na warunki atmosferyczne [chemiczne, inne niż farby],
powłoki odpychające wilgoć [inne niż farby], powłoki polimerowe [inne niż farby], powłoki w postaci folii holograficznej,
powłoki poliuretanowe [inne niż farby], powłoki wodoodporne
[chemiczne, inne niż farby], preparaty zapobiegające tworzeniu
się powłok osadowych, środki chemiczne do użytku w usuwaniu powłok, wodoodporne ochronne powłoki powierzchniowe [chemiczne, inne niż farby], 2 dekoracyjne powłoki wykończeniowe do wnętrz [farby], dodatki do użytku w powłokach,
lakiery w postaci powłok, materiały powłokowe do ochrony
powierzchni narażonych na korozję galwaniczną, materiały powłokowe w postaci olejów, mieszanki powłok konwersyjnych
[farby], mieszanki powłok ochronnych [farby], mieszanki powłok powierzchniowych [farby], mieszanki powłokowe mające
właściwości wodoodporne [farby lub oleje], mieszanki powłokowe w postaci farb, mieszanki powłokowe w postaci olejów,
mieszanki powłokowe w postaci lakierów, mieszanki powłokowe w postaci farby, mieszanki silikonowe będące powłokami
nawierzchniowymi, niemetalowe materiały powłokowe [farby], nieorganiczne powłoki [farby lub oleje, inne niż materiały
budowlane], ochronne powłoki powierzchniowe do metali,
ochronne powłoki wykończeniowe do wnętrz [farby], organiczne powłoki [farby], ozdobne powłoki akrylowe [w postaci farby], płynne tworzywa sztuczne, w postaci farb, do stosowania
jako powłoki powierzchniowe, powłoki, powłoki antykorozyjne
[farby], powłoki chroniące powierzchnie [farby], powłoki dekoracyjne w postaci farby, powłoki dekoracyjne w sprayu, powłoki
do form [farby lub oleje], powłoki do impregnacji wodoodpornej [z wyjątkiem chemikaliów], powłoki do impregnacji wodoodpornej [farby], powłoki do impregnacji wodoodpornej [chemiczne, farby], powłoki do ochrony przed efektami korozji spowodowanymi kwasami, powłoki do wykańczania powierzchni
[farby lub oleje], powłoki do zapobiegania barwieniu [inne niż
chemikalia], powłoki nadające odporność na warunki atmosferyczne [farby], powłoki ochronne do powierzchni metalowych
[farby], powłoki ochronne do metali [farby], powłoki ochronne
w postaci farb, powłoki ochronne w postaci sprayów do użytku na metalach [farby], powłoki odporne na korozję, powłoki
odporne na warunki pogodowe [farby], powłoki posiadające
właściwości hydrofobowe [farba], powłoki powierzchniowe
w postaci farby, powłoki proszkowe do nakładania aerozolem,
powłoki przezroczyste stosowane jako farby, powłoki w postaci farb, powłoki w postaci farb do użytku w przemyśle motoryzacyjnym, powłoki w postaci farb do użytku na pojazdach,
powłoki zabezpieczające podwozia pojazdów, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, powłoki zewnętrzne typu high-solids, preparaty powłokowe do ochrony
przed zużyciem, preparaty powłokowe posiadające właściwości
hydrofobowe [farby lub oleje], przezroczyste powłoki ochronne
do pojazdów, środki antykorozyjne w postaci powłok do stosowania na pojazdach, środki hamujące korozję w postaci powłok,
wodoodporne dekoracyjne powłoki na powierzchnie [farby].

(210)
(731)
(540)
(540)

11

522691
(220) 2020 12 29
WALAS JUSTYNA FHU WIKKU, Bukowina Tatrzańska
(znak słowno-graficzny)
TATRA GLAMP

(531) 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie kwater, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, zakwaterowanie
na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania na pobyt
czasowy, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego.
522703
(220) 2020 12 30
PETERSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bezrzecze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOEWER
(210)
(731)

(531)

26.04.01, 26.04.04, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12,
04.03.01, 04.03.20, 04.03.20
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, statuetki i dzieła
sztuki z metali nieszlachetnych, 16 materiały drukowane, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe
produkty papierowe, papier i karton, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
522732
(220) 2020 12 29
CHARZEWSKI PIOTR RESLEGAL KANCELARIA
ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR CHARZEWSKI,
Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ResLe al KANCELARIA

(210)
(731)
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(531)

26.04.01, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01, 26.11.08,
27.05.08, 24.17.25, 26.03.04
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi w zakresie doradztwa
prawnego, badania prawne, porady prawne i zastępstwo
procesowe, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie
pomocy prawnej, usługi doradcze związane z prawami
konsumenta [doradztwo prawne], usługi prawne w zakresie
negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami
własności intelektualnej, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm.
(210) 522786
(220) 2020 12 31
(731) ZASĘPA PIOTR MONUMENT, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) FORSA
(510), (511) 25 odzież sportowa, buty sportowe, buty treningowe [obuwie sportowe], czapki jako nakrycia głowy,
nakrycia głowy, nakrycia głowy dla dzieci, czapki i czapeczki sportowe, czapki sportowe, odzież, 28 deskorolki, torby
na deskorolki, deskorolki [sprzęt rekreacyjny], hulajnogi [zabawki], deski snowbordowe.
522855
(220) 2021 01 05
STYPULSKA-TRYBULEC KATARZYNA SLOW FASHION
CAFE, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SLOW FASHION CAFE
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, w tym
w zakresie: szycia, krawiectwa, hafciarstwa, tkactwa, dziewiarstwa, obróbki skór i kaletnictwa, projektowania mody,
tworzenia wykrojów krawieckich, zarządzania marką modową, wykroje krawieckie, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
skarpety, dodatki do odzieży: paski, krawaty, muszki, koszule,
koszule z krótkimi rękawami, bielizna, biustonosze, gorsety,
bluzy, swetry, kombinezon, chusty, szale, fulardy, cylindry
jako nakrycia głowy, czapki, odzież z dzianiny, dżerseje, ubrania dżersejowe, fartuchy jako ubrania, odzież dla mężczyzn,
kobiet i dzieci, halki, półhalki, kamizelki, kombinezony jako
odzież, kurtki, legginsy, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie, płaszcze, spódnice, sukienki, ubrania
trykotowe, 35 organizowanie pokazów, wystaw, targów, konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie pokazów mody w celach promocyjnych (dla osób trzecich),
usługi w zakresie organizowania aukcji, organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, organizacja i przeprowadzanie imprez typu swap party, imprez połączonych z wymianą ubrań,
akcesoriów odzieżowych, toreb, biżuterii, prezentowanie
produktów i usług w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami krawieckimi, artykułami do szycia, odzieżą, akcesoriami modowymi, torbami, ozdobami z tkanin, ozdobami
z dzianin, maskami do ochrony dróg oddechowych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami krawieckimi, artykułami do szycia odzieżą, akcesoriami modowymi, torbami, ozdobami z tkanin, ozdobami z dzianin, maskami
do ochrony dróg oddechowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizacji, zarządzania, promocji i prowadzenia działalności gospodarczej w postaci: prowadzenia domu mody,
doradztwo i pomoc w zakresie organizacji, zarządzania, promocji i prowadzenia działalności gospodarczej w postaci:
produkcji odzieży, obuwia, nakryć głowy, biżuterii, toreb, akcesoriów odzieżowych i modowych, doradztwo i pomoc
w zakresie organizacji, zarządzania, promocji i prowadzenia
działalności gospodarczej w postaci: świadczenia usług
(210)
(731)
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wzornictwa przemysłowego w zakresie odzieży i akcesoriów
odzieżowych i modowych, projektowania odzieżowego,
szycia, krawiectwa, hafciarstwa, tkactwa, dziewiarstwa, obróbki skór i kaletnictwa, doradztwo i pomoc w zakresie organizacji, zarządzania, promocji i prowadzenia działalności gospodarczej w postaci: wynajmu, leasingu i obsługi maszyn
i przyrządów do szycia oraz maszyn i przyrządów dziewiarskich, doradztwo i pomoc w zakresie organizacji, zarządzania, promocji i prowadzenia działalności gospodarczej w postaci usług szkoleniowych, nauczania i edukacyjnych w zakresie: materiałoznawstwa odzieżowego, obróbki tkanin,
obróbki dzianin, doradztwo i pomoc w zakresie organizacji,
zarządzania, promocji i prowadzenia działalności gospodarczej w postaci usług szkoleniowych, nauczania i edukacyjnych w zakresie: obsługi maszyn i przyrządów do szycia, obsługi maszyn i przyrządów dziewiarskich, doradztwo i pomoc w zakresie organizacji, zarządzania, promocji i prowadzenia działalności gospodarczej w postaci usług szkoleniowych, nauczania i edukacyjnych w zakresie: krawiectwa, krawiectwa lekkiego, szycia, tworzenia wykrojów krawieckich,
konstrukcji i modelowania odzieży, techniki makramy, dziewiarstwa, hafciarstwa, tkania, robótek ręcznych, obróbki skóry, doradztwo i pomoc w zakresie organizacji, zarządzania,
promocji i prowadzenia działalności gospodarczej w postaci
usług szkoleniowych, nauczania i edukacyjnych w zakresie:
tworzenia wyrobów skórzanych, tworzenia i szycia toreb,
w tym: toreb na zakupy, toreb turystycznych, toreb plażowych, saszetek, toreb na pas i na nerki, toreb na sprzęt fotograficzny, toreb do noszenia komputerów, doradztwo i pomoc w zakresie organizacji, zarządzania, promocji i prowadzenia działalności gospodarczej w postaci usług szkoleniowych, nauczania i edukacyjnych w zakresie: tworzenia akcesoriów odzieżowych i modowych, projektowania mody, budowania marki modowej, prowadzenia działalności domu
mody, prowadzenia działalności producenta odzieży, obuwia, nakryć głowy, toreb i akcesoriów modowych, 40 usługi
krawieckie, usługi w zakresie szycia, w tym szycie odzieży
na miarę, usługi szycia na zamówienie, przeróbki odzieży,
krojenie tkanin, dziewiarstwo, hafciarstwo, tkactwo, robótki
ręczne, łączenie materiałów na zamówienie, szycie zasłon,
obróbka tkanin, w tym: wybielanie, wycinanie, barwienie,
obróbka, obrębianie, pikowanie, plisowanie, formowanie,
wykańczanie i powlekanie tkanin, obróbka skór, usługi kaletnicze, wynajem maszyn i przyrządów do szycia, leasing maszyn i przyrządów do szycia, wynajem maszyn dziewiarskich,
leasing maszyn dziewiarskich, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem lub leasingiem maszyn i przyrządów
do szycia, maszyn i przyrządów dziewiarskich, 41 usługi szkoleniowe, nauczania i edukacyjne, świadczone indywidualnie
lub grupowo, w tym w drodze nauczania korespondencyjnego, na odległość, za pośrednictwem Internetu, radia, telewizji, telefonii komórkowej, e-learningu zgodnego z zapotrzebowaniem uczestników, w szczególności w zakresie:
materiałoznawstwa odzieżowego, obróbki tkanin, obróbki
dzianin, usługi szkoleniowe, nauczania i edukacyjne, świadczone indywidualnie lub grupowo, w tym w drodze nauczania korespondencyjnego, na odległość, za pośrednictwem
Internetu, radia, telewizji, telefonii komórkowej, e-learningu
zgodnego z zapotrzebowaniem uczestników, w szczególności w zakresie: obsługi maszyn i przyrządów do szycia, obsługi maszyn i przyrządów dziewiarskich, usługi szkoleniowe,
nauczania i edukacyjne, świadczone indywidualnie lub grupowo, w tym w drodze nauczania korespondencyjnego,
na odległość, za pośrednictwem Internetu, radia, telewizji,
telefonii komórkowej, e-learningu zgodnego z zapotrzebowaniem uczestników, w szczególności w zakresie: krawiectwa, krawiectwa lekkiego, szycia, tworzenia wykrojów kra-
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wieckich, konstrukcji i modelowania odzieży, usługi szkoleniowe, nauczania i edukacyjne, świadczone indywidualnie
lub grupowo, w tym w drodze nauczania korespondencyjnego, na odległość, za pośrednictwem Internetu, radia, telewizji, telefonii komórkowej, e-learningu zgodnego z zapotrzebowaniem uczestników, w szczególności w zakresie:
techniki makramy, dziewiarstwa, hafciarstwa, tkania, robótek
ręcznych, tworzenia ozdób z tkanin, dzianin, tkanin haftowanych, obróbki skóry, tworzenia wyrobów skórzanych, usługi
szkoleniowe, nauczania i edukacyjne, świadczone indywidualnie lub grupowo, w tym w drodze nauczania korespondencyjnego, na odległość, za pośrednictwem Internetu, radia,
telewizji, telefonii komórkowej, e-learningu zgodnego z zapotrzebowaniem uczestników, w szczególności w zakresie:
tworzenia i szycia toreb, w tym: toreb na zakupy, toreb turystycznych, toreb plażowych, saszetek, toreb na pas i na nerki,
toreb na sprzęt fotograficzny, toreb do noszenia komputerów, usługi szkoleniowe, nauczania i edukacyjne, świadczone
indywidualnie lub grupowo, w tym w drodze nauczania korespondencyjnego, na odległość, za pośrednictwem Internetu, radia, telewizji, telefonii komórkowej, e-learningu zgodnego z zapotrzebowaniem uczestników, w szczególności
w zakresie: tworzenia akcesoriów odzieżowych i modowych,
tworzenia masek do ochrony dróg oddechowych, usługi
szkoleniowe, nauczania i edukacyjne, świadczone indywidualnie lub grupowo, w tym w drodze nauczania korespondencyjnego, na odległość, za pośrednictwem Internetu, radia,
telewizji, telefonii komórkowej, e-learningu zgodnego z zapotrzebowaniem uczestników, w szczególności w zakresie:
projektowania mody, budowania marki modowej, prowadzenia działalności domu mody, prowadzenia działalności
producenta odzieży, obuwia, nakryć głowy, toreb i akcesoriów modowych, masek do ochrony dróg oddechowych,
usługi organizacji szkoleń na zlecenie i zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników, organizacja i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, pracowni specjalistycznych, zjazdów, warsztatów, kursów korespondencyjnych, pracowni specjalistycznych, szkoleń, imprez dokształcających, sesji ciągłego rozwoju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie: materiałoznawstwa odzieżowego, obróbki tkanin, obróbki dzianin, organizacja i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, pracowni specjalistycznych, zjazdów, warsztatów, kursów korespondencyjnych, pracowni
specjalistycznych, szkoleń, imprez dokształcających, sesji
ciągłego rozwoju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie: obsługi maszyn i przyrządów do szycia,
obsługi maszyn i przyrządów dziewiarskich, organizacja
i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, pracowni specjalistycznych, zjazdów,
warsztatów, kursów korespondencyjnych, pracowni specjalistycznych, szkoleń, imprez dokształcających, sesji ciągłego
rozwoju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności
w zakresie: krawiectwa, krawiectwa lekkiego, szycia, tworzenia wykrojów krawieckich, konstrukcji i modelowania odzieży, organizacja i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, pracowni specjalistycznych, zjazdów, warsztatów, kursów korespondencyjnych,
pracowni specjalistycznych, szkoleń, imprez dokształcających, sesji ciągłego rozwoju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie: techniki makramy, dziewiarstwa, hafciarstwa, tkania, robótek ręcznych, organizacja i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, pracowni specjalistycznych, zjazdów, warsztatów, kursów korespondencyjnych, pracowni specjalistycznych, szkoleń, imprez dokształcających, sesji ciągłego rozwoju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności w za-
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kresie: obróbki skóry, tworzenia wyrobów skórzanych, tworzenia i szycia toreb, w tym: na zakupy, turystycznych, plażowych, na pas i na nerki, na sprzęt fotograficzny, do noszenia
komputerów, saszetek, organizacja i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, pracowni specjalistycznych, zjazdów, warsztatów, kursów korespondencyjnych, pracowni specjalistycznych, szkoleń, imprez dokształcających, sesji ciągłego rozwoju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie: tworzenia
oraz szycia akcesoriów odzieżowych i modowych, projektowania mody, budowania marki modowej, prowadzenia działalności domu mody, organizacja i prowadzenie koncertów,
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, pracowni
specjalistycznych, zjazdów, warsztatów, kursów korespondencyjnych, pracowni specjalistycznych, szkoleń, imprez dokształcających, sesji ciągłego rozwoju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie: prowadzenia działalności producenta odzieży, obuwia, nakryć głowy, toreb
i akcesoriów modowych, organizowanie wystaw w celach
edukacyjnych lub kulturalnych, organizowanie pokazów
mody w celach rozrywkowych, usługi w zakresie udzielania
informacji dotyczących koncertów, konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, pracowni specjalistycznych, zjazdów, warsztatów, kursów korespondencyjnych, pracowni
specjalistycznych, szkoleń, imprez dokształcających, sesji ciągłego rozwoju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie: materiałoznawstwa odzieżowego, obróbki
tkanin, obróbki dzianin, usługi w zakresie udzielania informacji dotyczących koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, pracowni specjalistycznych, zjazdów,
warsztatów, kursów korespondencyjnych, pracowni specjalistycznych, szkoleń, imprez dokształcających, sesji ciągłego
rozwoju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności
w zakresie: obsługi maszyn i przyrządów do szycia, obsługi
maszyn i przyrządów dziewiarskich, usługi w zakresie udzielania informacji dotyczących koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, pracowni specjalistycznych,
zjazdów, warsztatów, kursów korespondencyjnych, pracowni specjalistycznych, szkoleń, imprez dokształcających, sesji
ciągłego rozwoju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie: krawiectwa, krawiectwa lekkiego, szycia,
tworzenia wykrojów krawieckich, konstrukcji i modelowania
odzieży, usługi w zakresie udzielania informacji dotyczących
koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
pracowni specjalistycznych, zjazdów, warsztatów, kursów
korespondencyjnych, pracowni specjalistycznych, szkoleń,
imprez dokształcających, sesji ciągłego rozwoju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie: techniki
makramy, dziewiarstwa, hafciarstwa, tkania, robótek ręcznych, usługi w zakresie udzielania informacji dotyczących
koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
pracowni specjalistycznych, zjazdów, warsztatów, kursów
korespondencyjnych, pracowni specjalistycznych, szkoleń,
imprez dokształcających, sesji ciągłego rozwoju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie: obróbki
skóry, tworzenia wyrobów skórzanych, usługi w zakresie
udzielania informacji dotyczących koncertów, konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, pracowni specjalistycznych, zjazdów, warsztatów, kursów korespondencyjnych,
pracowni specjalistycznych, szkoleń, imprez dokształcających, sesji ciągłego rozwoju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie: tworzenia i szycia toreb,
w tym: na zakupy, turystycznych, plażowych, na pas i na nerki, na sprzęt fotograficzny, do noszenia komputerów, saszetek, usługi w zakresie udzielania informacji dotyczących koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
pracowni specjalistycznych, zjazdów, warsztatów, kursów
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korespondencyjnych, pracowni specjalistycznych, szkoleń,
imprez dokształcających, sesji ciągłego rozwoju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie: tworzenia
akcesoriów odzieżowych i modowych, tworzenia masek
do ochrony dróg oddechowych, usługi w zakresie udzielania
informacji dotyczących koncertów, konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, pracowni specjalistycznych, zjazdów, warsztatów, kursów korespondencyjnych, pracowni
specjalistycznych, szkoleń, imprez dokształcających, sesji ciągłego rozwoju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie: projektowania mody, budowania marki
modowej, prowadzenia działalności domu mody, prowadzenia działalności producenta odzieży, obuwia, nakryć głowy,
toreb i akcesoriów modowych, 42 usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi projektowe, doradcze i wykonywanie ekspertyz w zakresie przemysłu odzieżowego, usługi
w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi projektowe,
doradcze i wykonywanie ekspertyz w zakresie przemysłu
tworzenia lub szycia masek do ochrony dróg oddechowych,
projektowanie mody, projektowanie dodatków odzieżowych, projektowanie masek do ochrony dróg oddechowych,
projektowanie tkanin, projektowanie biżuterii, 43 usługi
w zakresie prowadzenia restauracji, barów, kawiarni, usługi
kateringowe.
522865
(220) 2021 02 15
SCHULZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ancymony

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 01.01.13, 29.01.12
(510), (511) 35 Administrowanie dotyczące marketingu,
Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi,
Administrowanie programami członkowskimi, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Agencja public
relations, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza danych
i statystyk dotyczących badań rynkowych, Analiza odbioru
reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analiza
w zakresie marketingu, Analizowanie reakcji konsumentów,
Analizy w zakresie reklamy, Badania i analizy rynkowe, Badania konsumenckie, Badania rynku do celów reklamowych,
Badania rynku i badania marketingowe, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, Badania w zakresie public relations, Badania w zakresie reklamy, Dokonywanie uzgodnień
w zakresie reklamy, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo dotyczące
zarządzania marketingowego, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo
marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo w dziedzinie public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo
związane z rozwojem wizerunku firmy, Dostarczanie bizne-
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sowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania
konsultowanych on-line, Dystrybucja broszur reklamowych,
Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Dystrybucja reklam
i ogłoszeń handlowych, Dystrybucja tekstów reklamowych,
usługi w zakresie reklamy, w szczególności w dziedzinie
sieci telematycznych i telefonicznych, Indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych
z reklamą, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące reklamy, Marketing dotyczący promocji, Marketing internetowy, Marketing towarów i usług na rzecz innych,
Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania
oprogramowania, Negocjowanie kontraktów reklamowych,
Ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe
na odbiorców, Ocena statystyczna danych marketingowych,
Oceny szacunkowe do celów marketingowych, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych,
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
Organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pisanie tekstów
reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych,
Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów
reklamowych, Udzielanie informacji związanych z reklamą,
Umieszczanie reklam, Usługi agencji marketingowych, Usługi agencji reklamowych, Usługi doradcze dotyczące reklamy,
promocji i marketingu, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, Usługi w zakresie tworzenia marki, Wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, Wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Planowanie
strategii marketingowych, Pokazy do celów promocyjnych/
reklamowych, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Pomoc w zakresie
marketingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi w zakresie public relations, Porady w zakresie
marketingu, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Prezentacja
firm oraz ich towarów i usług w Internecie, Produkcja filmów
reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam,
Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych,
Produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja
nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja reklam,
Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie logo reklamowych,
Projektowanie materiałów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promowanie
sprzedaży usług na rzecz osób trzecich poprzez przygoto-
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wywanie reklam, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Przygotowywanie handlowych tekstów
reklamowych, Przygotowywanie kampanii reklamowych,
Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie reklam, Publikacja reklam, Reklama korespondencyjna,
Reklama on-line przez komputerowe sieci komunikacyjne,
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji,
Reklama radiowa, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama
w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama w windach,
Reklama zewnętrzna, Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamowego, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie
koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, 41 Edycja druków
zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, Edycja nagrań audio, Edycja nagrań wideo, Edycja
zdjęć, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie, Fotografia, Montaż lub nagrywanie
dźwięku i obrazu, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Organizacja szkoleń, Organizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], Organizowanie loterii, Pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Produkcja widowisk,
Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Szkolenia edukacyjne, 42 Doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, Projektowanie graficzne materiałów
promocyjnych, Projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, Projektowania opakowań, Projektowanie produktu [wzornictwo], Projektowanie wizytówek, Stylizacja
(wzornictwo przemysłowe), Usługi graficzne, Wzornictwo
przemysłowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

523026
(220) 2021 01 12
WENTLANT PIOTR WENTOR, Żary
(znak słowno-graficzny)
wentor

(531) 01.15.05, 26.04.13, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 akumulatory energii fotowoltaicznej, falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słonecznej, instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, moduły fotowoltaiczne, 11 domowe kominki gazowe, kominki,
kominki elektryczne, kominki metalowe odlewane, przenośne kominki elektryczne, gazowe kotły kominkowe do centralnego ogrzewania w domu, gazowe kotły kominkowe
do domowych instalacji ciepłej wody, kotły do centralnego
ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, kotły gazowe
do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrzewania wody, kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą
wodę, kotły grzewcze, kotły jako części instalacji centralnego
ogrzewania, kotły paleniskowe, urządzenia zasilające kotły
grzewcze, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania
energii, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), wyciągi [wentylacja], 19 kominki (obudowy -), 21 kotły,
37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), montaż i konserwa-
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cja instalacji fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, instalacja ogniw
i modułów fotowoltaicznych, 42 sporządzanie projektów
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
523166
(220) 2021 01 14
NOV-WELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miszewko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #PROCUP
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.05, 26.11.02, 26.11.07, 26.11.10
(510), (511) 7 gazowe i elektryczne urządzenia i aparaty
spawalnicze, gazowe urządzenia i aparaty do cięcia metali,
urządzenia i aparatura do cięcia metali łukiem elektrycznym,
urządzenia i aparatura do cięcia metali plazmą, uchwyty spawalnicze ręczne i maszynowe do spawania lub cięcia metali
gazem, łukiem elektrycznym, plazmą lub wiązką światła,
osłony i główki końcówek uchwytów spawalniczych do spawania i cięcia metali gazem, łukiem elektrycznym, wiązką
światła lub plazmą, akcesoria i części eksploatacyjne do urządzeń i aparatów spawalniczych do spawania i lub cięcia metali łukiem elektrycznym, gazem, plazmą lub wiązką światła
zawarte w tej klasie.
(210)
(731)
(540)
(540)

523213
(220) 2021 01 15
EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(znak słowno-graficzny)
KANKA

(531) 03.04.02, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, mleko, mleko zagęszczone, mleczko do kawy, mleko
świeże, mleko spożywcze, mleko pasteryzowane, mleko UHT,
mleko w proszku, śmietana, śmietana termizowana, śmietana pasteryzowana, śmietanka UHT, bita śmietana, serwatka,
jogurty, jogurty do picia, jogurty typ grecki, napoje jogurtowe, napoje mleczne, kefiry, maślanka, mleko zsiadłe, masło,
masło osełkowe, masło klarowane, mleko roślinne, mleko
migdałowe, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko kokosowe,
mleko bez laktozy, desery mleczne, kanapki mleczne, sery,
twarogi, ser twarogowy, twaróg sernikowy, ser śmietankowy,
serek śmietankowy, ser typu labneh, ser labneh, ser solankowy, ser jogurtowy, ser halloumi, ser akawi, sery zwarowe
(ricotta, urda, brunnost, brocciu), ser żółty, ser typ holenderski
(edammer, maasdammer, gouda), ser typ szwajcarski (ementaler), ser typ szwajcarsko-holenderski, ser pleśniowy (brie,
camembert, roquefort, gorgonzola), biały ser, ser mieszany,
ser owczy, przetworzony ser, ser kozi, ser wędzony, sery topione, sery dojrzewające, substytuty serów, serek mascarpone, dipy serowe, mieszanki serowe, paluszki serowe, fondue
serowe, suszona serwatka, produkty serowarskie, świeży bia-
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ły ser, ser podpuszczkowy, ser typ włoski (mozzarella, parmesan, grana padano), ser typ grecki (feta), ser smażony, serki
do smarowania, serki kanapkowe, serek wiejski, ser sałatkowy,
ser tarty, sery maziowe, serki homogenizowane, ser topiony,
ser cottage, ser do smażenia, ser do grillowania.
523557
(220) 2021 01 25
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) ProFloric
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Suplementy diety do użytku
medycznego, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych,
Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Suplementy żywnościowe, Odżywcze suplementy diety, Preparaty
probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie trawiennym, Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku medycznego, Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, Leki
dla ludzi, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze.
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523570
(220) 2021 01 25
SIKORA KATARZYNA ZARZĄDCA SUKCESYJNY
PRZEDSIĘBIORSTWA W SPADKU SIKORA ZBIGNIEW
OMEGA PARTNER W SPADKU, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OMEGA PARTNER
(210)
(731)

(210)
(731)

523558
(220) 2021 01 25
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) Biflorin
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, Suplementy diety
do użytku medycznego, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Zioła lecznicze, Zioła
lecznicze suszone lub zakonserwowane, Preparaty ziołowe
do celów medycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, Suplementy żywnościowe, Odżywcze suplementy diety, Preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory
w układzie trawiennym, Probiotyczne preparaty bakteryjne
do użytku medycznego, Probiotyczne preparaty bakteryjne
do użytku weterynaryjnego, Leki dla ludzi, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze.
(210)
(731)

523561
(220) 2021 01 25
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) MaxiCalcin
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, Suplementy diety
do użytku medycznego, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Zioła lecznicze, Zioła
lecznicze suszone lub zakonserwowane, Preparaty ziołowe
do celów medycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, Suplementy żywnościowe, Odżywcze suplementy diety, Leki dla ludzi, Farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, Suplementy z wapniem, Suplementy diety składające się głównie z wapnia, Preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty zawierające witaminę D,
Suplementy diety składające się z witamin.
(210)
(731)

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Modułowe wiaty metalowe, Metalowe wiaty
autobusowe, Metalowe wiaty dla rowerów, Metalowe wiaty
do przechowywania [blaszaki], Wiaty metalowe stawiane
na przystankach autobusowych, Wiaty przystankowe [konstrukcje] z metalu, Wiaty rowerowe [konstrukcje] z metalu,
Wiaty z metalu, Wiaty [budynki] z metalu, Wiaty wykonane
głównie z materiałów metalowych, Wiaty wykonane z metalowych, prefabrykowanych materiałów izolowanych, Konstrukcje stalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Metalowe trybuny, Przenośne trybuny metalowe do użytku przez
widzów, Daszki z metalu z umocowanymi lub ruchomymi
listwami, Zadaszenia metalowe [konstrukcje], Metalowe
przystanki autobusowe, Metalowe świetliki do budynków,
Metalowe świetliki [okna], Metalowe panele ogrodzeniowe,
Panele metalowe, Panele metalowe do ścianek bocznych,
Metalowe stojaki do przechowywania rowerów, Stojaki metalowe, Stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, Przenośne
stojaki metalowe [konstrukcje], 19 Wiaty autobusowe [konstrukcje] zrobione z materiałów niemetalowych, Niemetalowe wiaty do przechowywania, Wiaty do ochrony przed
deszczem (Niemetalowe -), Wiaty na wózki (niemetalowe
-) [konstrukcje], Wiaty przystankowe [znaki lub konstrukcje]
z materiałów niemetalowych, 20 Ławki do boisk sportowych,
Ławki, Ławki metalowe, 28 Ławki do użytku sportowego,
39 Przewożenie i dostarczanie towarów, Przewożenie.
(210) 523591
(220) 2021 01 22
(731) BOOSTE SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.07.25, 26.07.09, 29.01.04
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji i świadczenie usług
doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, Administrowanie sprzedażą, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Informacje
na temat metod sprzedaży, Konsultacje w zakresie technik
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sprzedaży i programów sprzedaży, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Usługi
zarządzania sprzedażą, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień, Administrowanie konkursami
w celach reklamowych, Administrowanie i zarządzanie
działalnością gospodarczą, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Analizy w zakresie reklamy,
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, Marketing finansowy, Pośrednictwo
w zakresie reklamy, Promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, Promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, Reklama i wsparcie promocji i rozwoju działalności gospodarczej za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Planowanie strategiczne
dla działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie handlu, 36 Crowdfunding, Administrowanie finansami, Dokonywanie transakcji finansowych, Dostarczanie kapitału inwestycyjnego, Działalność
finansowa, Finansowanie podmiotów handlowych, Finansowanie projektów, Finansowanie przedsięwzięć biznesowych, Pośrednictwo w usługach finansowych, Prowadzenie spraw finansowych on-line, Skomputeryzowane usługi
finansowe, Usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie finansów handlowych,
Zapewnianie finansowania handlu, Zarządzanie finansami
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie finansów, Usługi
w zakresie rozliczeń finansowych w handlu elektronicznym.
523628
(220) 2021 01 25
KLOCEK BARTŁOMIEJ, MATREJEK MICHAŁ CRAG
SPORT SPÓŁKA CYWILNA, Cholerzyn
(540) (znak słowny)
(540) REJBEL
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)

523769
(220) 2021 01 27
PELC WINCENTY, Zakopane
(znak słowno-graficzny)
telemed24

523952
(220) 2021 02 02
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II
W KRAKOWIE, Kraków; KAŁUŻNY JÓZEF, Lusina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warsztaty Historyczne UPJPII w Krakowie
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 524027
(220) 2021 02 03
(731) WITULSKI MICHAŁ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DILLO
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Organizacja i prowadzenie aukcji nieruchomości, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line, Zamieszczanie ogłoszeń
dla osób trzecich, Ogłoszenia drobne w tym, ogłoszenia dotyczące wynajmu i sprzedaży nieruchomości, Zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców nieruchomości, Usługi zakupu, sprzedaży i najmu nieruchomości
w tym on-line na rzecz osób trzecich, Promocja sprzedaży,
Pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów, Pozyskiwanie, sortowanie i wyszukiwanie danych do baz danych,
Przetwarzanie pozyskanych danych, Systematyzowanie
i umieszczenie danych w bazach danych, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, w tym pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Agencje nieruchomości, Wycena nieruchomości, Zarządzanie i administrowanie
nieruchomościami, Nabywanie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości,
Skomputeryzowanie usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych.
524070
(220) 2021 02 02
ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q
(210)
(731)

(531) 24.13.09, 24.17.02, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 44 Opieka pielęgniarska, domowa opieka pielęgniarska, domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką
pielęgniarską lub medyczną, fizjoterapia, hospicja, ośrodki
zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, szpitale, terapia mowy, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi psychologów, usługi telemedyczne, usługi
terapeutyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego, usługi
weterynaryjne.
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(531) 03.04.13, 03.04.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 18 Skóra, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy,
35 Reklama.
(210) 524089
(220) 2021 02 03
(731) FUNDACJA TARG PIETRUSZKOWY, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) PACZKA PIETRUSZKOWA
(510), (511) 35 Organizowanie targów handlowych, usługi
pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi handlu
detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, wypożyczanie stoisk handlowych.
524108
(220) 2021 02 04
SENDEROWSKI MACIEJ REDROCKS - MACIEJ
SENDEROWSKI, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Nomen Omen
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, Parasole i parasolki, Skóra
i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby
z tych materiałów: opaski skórzane, paski naramienne, paski
skórzane do bagażu, paski skórzane [inne niż odzież], paski
z imitacji skóry, pasy na ramię, płaty imitacji skóry do użytku
w produkcji, skóra i imitacja skóry, skórzane pasy na ramię,
szelki do prowadzenia dzieci, sznury skórzane, sztuczna skóra, sztuczne futro, torby na przybory toaletowe sprzedawane
bez wyposażenia, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 20 Budy,
kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Drobne wyroby
niemetalowe: etykiety z tworzyw sztucznych, niemetalowe
bransoletki identyfikacyjne, odbojniki drewniane do drzwi,
podkładki z tworzyw sztucznych, tabliczki identyfikacyjne
dla zwierząt nie z metalu, tabliczki na drzwi niemetalowe,
Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Statuetki,
figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 24 Tkaniny, Wyroby tekstylne
i substytuty wyrobów tekstylnych, 25 Odzież, Części odzieży,
obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie.
(210)
(731)

524113
(220) 2021 02 04
MEDINET SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MediNet
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie do pobrania na komputery, telefony komórkowe
i inne urządzenia mobilne umożliwiające użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do witryny internetowej w poszukiwaniu
informacji, w tym w celu dostępu do informacji i ich pobrania, przeszukiwania Internetu, zamieszczania recenzji i ocen,
Programy komputerowe do pobrania, Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane,
35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
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bazach danych, Indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, Komputerowe bazy danych
(Pozyskiwanie danych do -), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, Systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, Udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie infrastruktury informatycznej, 42 Poradnictwo informatyczne, Usługi doradztwa informatycznego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów
komputerowych, Badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, Chmura obliczeniowa, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, Elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania
oszustw w internecie, Elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w internecie, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie
danych komputerowych, Opracowywanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, Oprogramowanie
jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Powielanie
programów komputerowych, Programowanie komputerów,
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Przechowywanie danych
elektronicznych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji on-line, Tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie
platform komputerowych, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi
w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem
technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem
sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów
WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)

524141
(220) 2021 02 04
LA-LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) frojo.

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki i środki kosmetyczne do mycia oraz
pielęgnacji ciała, twarzy i włosów, w tym kosmetyki i środki kosmetyczne ze składników naturalnych oraz wegańskie,
Kremy do ciała, kremy do twarzy, masła i pasty do ciała
i do twarzy, Kosmetyki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, Mydła, płyny do mycia, Dezodoranty, Maseczki kosmetyczne, Kosmetyki perfumowane, Mleczka i olejki do celów
kosmetycznych, serum i hydrolaty do celów kosmetycznych,
Środki do czyszczenia i pielęgnacji zębów, Perfumy i wody
toaletowe Kosmetyki upiększające, Kosmetyki do makijażu,
w tym ze składników naturalnych oraz wegańskie, Kosmetyki do zmywania makijażu, oczyszczania skóry twarzy, Środki czyszczące i piorące, w tym ze składników naturalnych,
Kosmetyki i środki kosmetyczne o właściwościach dezynfekujących, Kosmetyki i środki kosmetyczne ze składnikami
antybakteryjnymi, Kosmetyki i kremy regenerujące do skóry,
5 Lecznicze środki higieniczne i kosmetyczne do leczenia,
pielęgnacji i regeneracji skóry ciała i twarzy a także rąk, paznokci i włosów, Kremy, balsamy, emulsje, żele, lotiony o charakterze leczniczym, zwłaszcza przeznaczone do skóry osób
poddawanych terapii onkologicznej, radioterapii i chemioterapii oraz do leczenia i pielęgnacji blizn i poparzeń, Preparaty
dezynfekujące, sanitarne i antyseptyczne do oczyszczania
skóry, Chusteczki nasączone środkami dezynfekcyjnymi, sanitarnymi lub pielęgnacyjnymi.
524142
(220) 2021 02 04
LA-LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FROJO
(510), (511) 3 Kosmetyki i środki kosmetyczne do mycia oraz
pielęgnacji ciała, twarzy i włosów, w tym kosmetyki i środki kosmetyczne ze składników naturalnych oraz wegańskie,
Kremy do ciała, kremy do twarzy, masła i pasty do ciała
i do twarzy, Kosmetyki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, Mydła, płyny do mycia, Dezodoranty, Maseczki kosmetyczne, Kosmetyki perfumowane, Mleczka i olejki do celów
kosmetycznych, serum i hydrolaty do celów kosmetycznych,
Środki do czyszczenia i pielęgnacji zębów, Perfumy i wody
toaletowe kosmetyki upiększające, Kosmetyki do makijażu,
w tym ze składników naturalnych oraz wegańskie, Kosmetyki do zmywania makijażu, oczyszczania skóry twarzy, Środki czyszczące i piorące, w tym ze składników naturalnych,
Kosmetyki i środki kosmetyczne o właściwościach dezynfekujących, Kosmetyki i środki kosmetyczne ze składnikami
antybakteryjnymi, Kosmetyki i kremy regenerujące do skóry,
5 Lecznicze środki higieniczne i kosmetyczne do leczenia,
pielęgnacji i regeneracji skóry ciała i twarzy a także rąk, paznokci i włosów, Kremy, balsamy, emulsje, żele, lotiony o charakterze leczniczym, zwłaszcza przeznaczone do skóry osób
poddawanych terapii onkologicznej, radioterapii i chemioterapii oraz do leczenia i pielęgnacji blizn i poparzeń, Preparaty
dezynfekujące, sanitarne i antyseptyczne do oczyszczania
skóry, Chusteczki nasączone środkami dezynfekcyjnymi, sanitarnymi lub pielęgnacyjnymi.
(210)
(731)
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(210) 524165
(220) 2021 02 05
(731) KROKOSZYŃSKA ALEKSANDRA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) PECH
(510), (511) 35 Rozpowszechnianie broszur reklamowych,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Marketing internetowy, Informacja marketingowa, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Promowanie wydarzeń specjalnych, Reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, Reklama radiowa, Reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 Udzielanie lekcji
tańca, Pokazy tańca na żywo, Organizowanie pokazów tańca, Nauka tańca dla dorosłych, Nauka tańca dla dzieci, Usługi
w zakresie klubów tańca, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do tańca, Studia tańca, Administrowanie [organizacja] teleturniejami, Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Akredytacja kompetencji zawodowych, Kierownictwo artystyczne artystów estradowych, Imprezy taneczne,
Organizowanie festiwali, Organizacja widowisk, Produkcja
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, Produkcja przedstawień, Szkolenia ruchowe
dla dzieci, Sport i fitness, Udzielanie informacji dotyczących
rozrywki, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi rozrywki
dźwiękowej, Usługi rozrywkowe dla dzieci.
(210) 524201
(220) 2021 02 05
(731) SZCZEPAŃSKA-RYBAK ANETA REH-STILL-MED, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) reh-STILL-med
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej, Prowadzenie
działalności rekreacyjnej, sportowej, Doradztwo, nauczanie,
szkolenia w zakresie osteopatii, fizjoterapii, fizjoprofilaktyki
oraz rehabilitacji medycznej, Organizowanie sympozjów
naukowych i szkoleń oraz kursów i warsztatów doskonalących w dziedzinie osteopatii, fizjoterapii, fizjoprofilaktyki oraz
rehabilitacji medycznej, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Prowadzenie usług w zakresie: rehabilitacji
medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii, treningu medycznego, terapii manualnej, chiropraktyki,
osteopatii, masażu, aromaterapii, opieki medycznej, pomocy
medycznej, porad psychologicznych, profilaktyki i promocji
zdrowotnej oraz odnowy biologicznej, Kinezyterapia, Trening medyczny, Akupunktura, Doradztwo dotyczące leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia i leczenia
dolegliwości medycznych, Hydroterapia, Opracowywanie
indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Terapia manualna, Trening funkcjonalny, Trening motoryczny.
524256
(220) 2021 02 08
SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SONKO UŚMIECHA CI DZIEŃ

(210)
(731)
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(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe,
Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Mięso i wędliny, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Pasty owocowe i warzywne, Chipsy na bazie warzyw, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne,
Konserwy, marynaty, Drób, Konserwy mięsne, Konserwy
rybne, Owoce konserwowane, Owoce marynowane, Suszone owoce, Owoce przetworzone, Galaretki owocowe,
Galaretki z warzyw, Mleko, Kefir [napój mleczny], Hamburgery, Frytki, Zapiekanki [żywność], Napoje mleczne, Nabiał i substytuty nabiału, Jogurty, Gotowe dania warzywne, Gotowe posiłki składające się głównie z mięsa, Gotowe
posiłki składające się głównie z drobiu, Gotowe posiłki
składające się głównie z warzyw, Gotowe sałatki, Sałatki
owocowe, Sałatki warzywne, Sałatki z roślin strączkowych,
Sałatki na bazie ziemniaków, Gotowe dania z mięsa, Roślinne substytuty mleka, Napoje na bazie roślinnych substytutów mleka, 30 Gotowe dania zawierające kaszę lub
ryż z dodatkiem warzyw, Gotowe dania zawierające kaszę
lub ryż z dodatkiem owoców, Gotowe dania zawierające
kaszę lub ryż z dodatkiem sosów, Gotowe dania z ryżu,
Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, Gotowy lunch
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby
lub warzyw, Posiłki składające się głównie z makaronów,
Potrawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy z makaronu, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Hamburgery gotowane i w bułkach, Naleśniki, Spody do pizzy,
Batony zbożowe i energetyczne, Chleb, Kanapki, Cukierki,
Batony i guma do żucia, Wyroby cukiernicze, Ciasta, Tarty,
Ciasteczka, Czekolada, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Wyroby piekarnicze, Cukry, Naturalne słodziki,
Polewy cukiernicze i nadzienia, Produkty pszczele, Lód,
Lody spożywcze, Mrożone jogurty i sorbety, Sól, Przyprawy i dodatki smakowe, Ziarna przetworzone, Preparaty
do pieczenia, Drożdże, Ryż, Wafle ryżowe, Krakersy, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy ryżowe, Chrupki ryżowe,
Produkty żywnościowe z ryżu, Kasze, Mąka, Preparaty
mączne do żywności, Cukier, Wafelki, Batoniki, Sosy, Ciastka, Herbatniki, 32 Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty
piwowarskie, Soki owocowe, Soki warzywne, Wody, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe,
Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje
wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje węglowodanowe, Napoje zawierające witaminy, Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Napoje izotoniczne,
Napoje energetyzujące, Napoje na bazie ryżu, inne niż
substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne niż substytuty
mleka.
(210) 524280
(220) 2021 02 08
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) KABAROŚL
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania
gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane,
suszone w puszkach, przekąski warzywne.
(210) 524341
(220) 2021 02 09
(731) RIKOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
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(540) alpet
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Środki czyszczące
i myjące dla zwierząt, 18 Obroże, Okrycia dla zwierząt, Koce
dla zwierząt, Odzież dla zwierząt, Nosidełka dla zwierząt,
20 Kojce, Legowiska, Budy, Klatki dla zwierząt, 21 Kuwety
dla kotów, Pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt
domowych, Naczynia do karmienia zwierząt, Przyrządy
do pielęgnacji i czyszczenia zwierząt, Klatki, terraria domowe dla zwierząt, Pojemniki na nieczystości dla zwierząt domowych, Szczotki do zębów dla zwierząt, 28 Zabawki dla
zwierząt, Drabiny i huśtawki dla zwierząt, 31 Karmy i pasze
dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Ściółka dla zwierząt, Żwirek dla zwierząt, Substancje odżywcze, odżywki dla zwierząt,
Produkty na ściółkę dla zwierząt domowych, Piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, 44 Usługi kosmetyczne dla
zwierząt, Zabiegi kosmetyczne dla zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

524350
(220) 2021 02 10
GAWĄD ŁUKASZ, Bukowno
(znak słowno-graficzny)
STREET PARK CRACOW INDOOR SKATEPARK

(531) 26.04.16, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów: literatura drukowana i na nośnikach dotycząca zdrowia, dietetyki, pielęgnacji urody, sportu,
fitness i turystyki, Literatura drukowana i na nośnikach
obejmująca zestawy ćwiczeń i programy treningowe,
Nośniki danych, płyty, kasety i publikacje on-line obejmujące zestawy ćwiczeń i programy treningowe, Kosmetyki, Artykuły higieny osobistej i intymnej, Artykuły chemii
gospodarczej, Odżywki i preparaty witaminowe, białkowe, węglowodanowe, Żywność, Żywność dietetyczna,
Napoje bezalkoholowe, Soki, Owoce i warzywa, Odzież,
Obuwie, Nakrycia głowy, Torby i plecaki, Parasole, Maty
do ćwiczeń, Sprzęt sportowy i przyrządy gimnastyczne,
Zabawki i gry planszowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach,
stoiskach handlowych, targach, pokazach i wystawach,
w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, Reklama
wyżej wymienionych towarów, Usługi portalu internetowego poświęconego kosmetykom, modzie, zdrowiu,
higienie i diecie, akcesoriom, przyrządom i sprzętowi
gimnastycznemu i sportowemu w celach promocyjnych,
Usługi wyszukiwania i porównywania ofert i cen on-line,
Usługi reklamowe i marketingowe, 38 Tworzenie i prowadzenie programów w internecie poświęconych kosmetykom, modzie, zdrowiu, higienie i diecie, akcesoriom, przyrządom i sprzętowi gimnastycznemu i sportowemu, materiałom drukowanym, sportom, gimnastyce i aktywności
fizycznej, dietetyce, zdrowemu odżywianiu, zdrowemu
trybowi życia, pielęgnacji urody, zabiegom pielęgnacyjnym i upiększającym oraz modzie, 41 Usługi skateparku,
usługi związane z organizacją wypoczynku (rozrywka),
Organizowanie zawodów i pokazów sportowych, Informacja o rekreacji, Organizowanie obozów sportowych,
Organizowanie i prowadzenie wyjazdów w celu poprawy
kondycji fizycznej, Usługi obozów wakacyjnych, Organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów dotyczących
zdrowia, dietetyki i zdrowego żywienia, pielęgnacji urody,
sportu, fitness, turystyki i mody, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw dotyczących zdrowia, dietetyki
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i zdrowego żywienia, pielęgnacji urody, sportu, fitness, turystyki i mody oraz edukacji i kultury, Organizacja i prowadzenie konkursów i zawodów, organizacja i prowadzenie
obozów i zawodów sportowych, Usługi obiektów sportowych, Organizacja i prowadzenie obozów wakacyjnych,
Organizowanie ogródków zabaw dla dzieci, pokazów
kaskaderskich, sportów ekstremalnych, turniejów rycerskich, Parki rozrywki, Fotografowanie, filmowanie, Gimnastyka (instruktaż), Prowadzenie klubów bilardowych,
Usługi klubowe (nauczanie lub rozrywka), Kluby zdrowia,
Działalność edukacyjna, Działalność rekreacyjna, Kluby
fitness i siłownie, Doradztwo w zakresie sportu i fitness,
Treningi grupowe i personalne, Organizowanie i prowadzenie warsztatów z treningami i konsultacjami dietetyków, Wypożyczanie sprzętu i gier sportowych, Informacje
o wypoczynku i rozrywce, Usługi związane z organizacją
wypoczynku (usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe),
Usługi portalu internetowego poświęconego sportom,
gimnastyce i aktywności fizycznej.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(540) SOKOŁÓW PREMIUM DANIE Gotowe ROLADKI
DROBIOWE z nadzieniem marchewkowym w sosie
śmietanowo-koperkowym z ryżem POULTRY ROLLS
WITH CARROT FILLING IN CREAM AND DILL SAUCE
WITH RICE TWÓJ WYBÓR PERŁA RYNKU FMCG 2020
ZŁOTO BEZ dodatku: konserwantów sztucznych
barwników wzmacniaczy smaku fosforanów 3 min.
i gotowe

524356
(220) 2021 02 10
KALITA MICHAŁ REOR PROJECTS, Radom
(znak słowno-graficzny)
ARCHIMETERS pracownia projektów wnętrz
(531) 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania
gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane,
suszone w puszkach, przekąski warzywne.
524797
(220) 2021 02 17
CENTRUM MEDYCZNE OLMED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA RODZENIA OLMED
(210)
(731)

(531) 26.01.10, 26.01.03, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi w zakresie aranżacji wystaw sklepów detalicznych, Promocja sprzedaży, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów,
Monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich,
Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Usługi
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, 42 Projektowanie
wnętrz budynków, Projektowanie wnętrz komercyjnych,
Usługi projektowania wnętrz budynków, Planowanie
przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie
projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne w zakresie
projektowania wnętrz, Usługi w zakresie architektury
i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wnętrz biurowych, Usługi w zakresie projektowania
wnętrz domowych.
(210) 524469
(220) 2021 02 11
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 02.03.16, 02.03.28, 24.17.05, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Aerozole chłodzące do celów medycznych,
Alkohol do nacierania, Alkohol leczniczy, Ałun w sztyfcie, Antybiotyki dla ryb, Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane
z wyposażeniem, Apteczki pierwszej pomocy do użytku domowego, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Barwniki chirurgiczne, Butle z tlenem, napełnione, przeznaczone
do celów medycznych, Cement chirurgiczny, Cukier mleczny
do celów medycznych [laktoza], Dekstryny do użytku farmaceutycznego, Kapsułki do celów leczniczych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki na farmaceutyki sprzedawane bez zawartości, Kapsułki na lekarstwa, Kleje chirurgiczne,
Kolagen do celów medycznych, Kolodium do celów farmaceutycznych, Krople do oczu, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny
po goleniu, Lecznicze preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze suche
szampony, Lecznicze świece do masażu, Lecznicze szampony, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki przeciwgorączkowe, Lubrykanty
do celów medycznych, Nasączone chusteczki lecznicze, Na-
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tłuszczony papier do celów medycznych, Nośniki uwalniające leki w postaci rozpuszczalnych warstw ułatwiających
uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Nośniki uwalniające leki ułatwiające uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Odczynniki do użytku medycznego, Olejki do pielęgnacji skóry [leczniczej, Opłatki do leków do celów farmaceutycznych, Płynne opatrunki w sprayu, Preparaty bakteryjne do celów medycznych, Preparaty biochemiczne do użytku medycznego, Preparaty do kąpieli, lecznicze, Preparaty
do kąpieli do celów medycznych, Preparaty mentolowe
do kąpieli parowej dla niemowląt, Preparaty mineralne
do celów medycznych, Preparaty paracetamolu do zastosowania doustnego, Preparaty paracetamolu do podawania
dożylnego, Preparaty paracetamolu o zmodyfikowanym
uwalnianiu, Preparaty radiofarmaceutyczne do celów diagnostycznych, Serum kojące dla skóry [lecznicze], Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Środki na odciski, Szczepionki,
Szampony lecznicze, Tlen do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Wazelina do celów medycznych lub weterynaryjnych, Żele do masażu do celów medycznych, Amalgamaty
dentystyczne, Cement stomatologiczny, Bandaże do jamy
ustnej, Antyseptyczny płyn do płukania ust, Dentystyczne
materiały ścierne, Gazy do użytku dentystycznego, Gips dentystyczny, Gips do celów dentystycznych, Lak szczelinowy
do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, Lakier dentystyczny, Płyny do płukania ust, Płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych, Płyny do płukania ust
do użytku medycznego, Płyny lecznicze do płukania ust, Stopy dentystyczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie środków farmaceutycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów higienicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów dezynfekujących, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maseczek ochronnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny intymnej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny powiek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny rąk, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny uszu,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do pielęgnacji uszu, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie plastrów,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie opatrunków, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie środków farmaceutycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie leków, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie leków przeciwgorączkowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
do pielęgnacji ciała dla mężczyzn, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla kobiet, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie past do zębów, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny jamy
ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie żeli stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków
do twarzy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków naturalnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
szczotek do masażu, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
artykułów pielęgnacyjnych dla niemowląt, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sprzętu medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie akcesoriów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ciśnieniomierzy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie gleukometrów, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie inhalatorów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie soczewek kontaktowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie sterylizatorów, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
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kresie termometrów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
testów diagnostycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów higienicznych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułu dezynfekujących, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie maseczek ochronnych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie artykułów do higieny intymnej, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny powiek,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny
rąk, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny uszu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
do pielęgnacji uszu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
plastrów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie opatrunków,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie środków farmaceutycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie w zakresie
leków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie leków przeciwgorączkowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla mężczyzn, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla kobiet,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie past do zębów, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny jamy
ustnej, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie żeli stomatologicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków
do twarzy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie szczotek
do masażu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
pielęgnacyjnych dla niemowląt, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych
dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
sprzętu medycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ciśnieniomierzy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
gleukometrów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie inhalatorów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie soczewek kontaktowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sterylizatorów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie termometrów,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie testów diagnostycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maseczek,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie maseczek, 44 Usługi
medyczne, Usługi w zakresie prowadzenia przychodni klinik
medycznych, lecznic prywatnych, poradni i gabinetów, Usługi w zakresie udzielania porad i orzeczeń lekarskich wszystkich specjalności, Porady w zakresie farmakologii, Usługi
w zakresie diagnostyki medycznej i laboratoryjnej, Usługi
w zakresie wykonywania zabiegów chirurgicznych, Usługi
w zakresie pielęgniarskiej opieki medycznej, Usługi położnicze, Porady psychologów, Ratownictwo medyczne, Pomoc
medyczna, Masaż, Masaż leczniczy, Muzykoterapia, Fizjoterapia, Fizykoterapia: Dentystyka i stomatologia, Usługi optyczne, Usługi w zakresie telemedycyny, Usługi domów dla rekonwalescentów, Usługi sanatoryjne, Usługi banków krwi,
Usługi wykonywania leków na zamówienie, Porady w zakresie farmakologii, Przygotowywanie i wydawanie lekarstw,
Sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów,
Sporządzanie receptur w aptekach, Udzielanie informacji dotyczących medycyny, Udzielanie informacji dotyczących
przygotowywania i wydawania leków, Udzielanie informacji
farmaceutycznych, Udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, Usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, Usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne
związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze
świadczone przez apteki, Usługi doradcze w zakresie farmakologii, Usługi doradztwa farmaceutycznego, Usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych,
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Wydawanie środków farmaceutycznych, Udzielanie informacji w zakresie wypożyczania maszyn i aparatury medycznej,
Wynajem urządzeń medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

524834
(220) 2021 02 18
TKACZUK MATEUSZ, Marcinkowice
(znak słowno-graficzny)
VOCANO wnętrza Twoich marzeń

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji,
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych: baterii łazienkowych, wanien, brodzików, kabin prysznicowych,
kabin parowych, odpływów prysznicowych, ceramiki sanitarnej, grzejników łazienkowych, akcesoriów zabezpieczających i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, filtrów
do użytku przemysłowego i domowego, środków toaletowych, środków czyszczących, preparatów do czyszczenia
i odświeżania, instalacji i urządzeń do suszenia, instalacji
i urządzeń do chłodzenia i zamrażania, instalacji i urządzeń
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzętu do zaopatrywania w wodę i sanitacji, oświetlenia i reflektorów oświetleniowych, palników, bojlerów i podgrzewaczy, sprzętu
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania
żywności i napojów, urządzeń do ogrzewania i suszenia
do użytku osobistego, urządzeń do opalania się, kominków, biokominków, lamp do celów oświetleniowych, lamp
do dekoracji świątecznych, lamp biurkowych, lamp do instalacji elektrycznych, lamp elektrycznych, baterii kuchennych,
zlewozmywaków, okapów, piekarników, płyt grzewczych,
chłodziarek, lodówek sprzętu AGD, fototapet, sufitów podwieszanych, sufitów napinanych, płyt ceramicznych sprzedawanych jako elementy piekarników, płyt ceramicznych
sprzedawanych jako elementy kuchenek, płyt ceramicznych sprzedawanych jako elementy płyt grzejnych, części
i akcesoriów do kominków, farb wodnych [izolacyjne], farb
uszczelniających [izolacyjne], farb izolacyjnych do ścian, farb
izolacyjnych do fasad, farb izolacyjnych do dachów, farb izolacyjnych, farb, ceramicznych płytek na podłogi zewnętrzne,
ceramicznych płytek na podłogi wewnętrzne, ceramicznych
płytek na ściany zewnętrzne, ceramicznych płytek podłogowych, ceramicznych płytek podłogowych do budynków, ceramicznych płytek ściennych, ceramicznych pokryć podłogowych, dachówek ceramicznych, glazurowanych ceramicznych płytek ściennych, glazurowanych ceramicznych płytek
podłogowych, glazurowanych dachówek ceramicznych,
glazurowanych płytek ceramicznych, desek podłogowych,
desek podłogowych, drewnianych płytek podłogowych,
drewnianych podłóg parkietowych, drewnianych podłóg
sportowych, drewnianych pokryć podłogowych, fornirów
do podłóg, materiałów na podłogi sportowe, listew podłogowych, listew przysufitowych i oświetleniowych, elementów dekoracji ściennych, elementów sztukaterii elewacyjnej,
gumowych płytek podłogowych, gumowych listew podłogowych, niemetalowych paneli podłogowych, niemetalowych płyt podłogowych, parkietu podłogowego z korka,
desek podłogowych, przymocowanych szafek kuchennych,
serwantek kuchennych, stołów kuchennych, szafek kuchennych, mebli i akcesoriów meblowych wyposażenia domu,
pojemników, spinaczy i uchwytów do nich, statuetek, figurek, dzieł sztuki, ozdób i dekoracji wykonanych z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, łó-
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żek, pościeli, materacy, poduszek, luster, mebli łazienkowych,
ram, wieszaków na ubrania, wieszaków stojących do ubrań
i haczyków na ubrania, żaluzji do wnętrz oraz elementów
do zasłon i zasłon do wnętrz, akcesoriów do przechowywania ubrań, biurek i stołów, akcesoriów do ubikacji i łazienek, artykułów do pielęgnacji odzieży i obuwia, przyborów
do użytku domowego do czyszczenia, szczotek i materiałów
do wytwarzania szczotek, przyborów kosmetycznych do higieny i pielęgnacji urody, statuetek, figurek, tabliczek i dzieł
sztuki wykonanych z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zastaw stołowych, przyborów kuchennych
i pojemników, tkanin, materiałów tekstylnych do filtrowania,
wyrobów tekstylnych i substytutów wyrobów tekstylnych,
zasłon, zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych lub
tworzyw sztucznych, zasłon z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, zefiru [tkanina], bielizny kąpielowej, bielizny pościelowej i koców, bielizny stołowej i pościelowej, bielizny wzorzystej, bieżników stołowych, ręczników, Usługi informacyjne
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem
mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych.
(210) 524835
(220) 2021 02 18
(731) TKACZUK MATEUSZ, Marcinkowice
(540) (znak słowny)
(540) VOCANO
(510), (511) 35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji,
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych: baterii łazienkowych, wanien, brodzików, kabin prysznicowych,
kabin parowych, odpływów prysznicowych, ceramiki sanitarnej, grzejników łazienkowych, akcesoriów zabezpieczających i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, filtrów
do użytku przemysłowego i domowego, środków toaletowych, środków czyszczących, preparatów do czyszczenia
i odświeżania, instalacji i urządzeń do suszenia, instalacji
i urządzeń do chłodzenia i zamrażania, instalacji i urządzeń
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzętu do zaopatrywania w wodę i sanitacji, oświetlenia i reflektorów
oświetleniowych, palników, bojlerów i podgrzewaczy,
sprzętu do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania żywności i napojów, urządzeń do ogrzewania
i suszenia do użytku osobistego, urządzeń do opalania się,
kominków, biokominków, lamp do celów oświetleniowych,
lamp do dekoracji świątecznych, lamp biurkowych, lamp
do instalacji elektrycznych, lamp elektrycznych, baterii
kuchennych, zlewozmywaków, okapów, piekarników, płyt
grzewczych, chłodziarek, lodówek sprzętu AGD, fototapet,
sufitów podwieszanych, sufitów napinanych, płyt ceramicznych sprzedawanych jako elementy piekarników, płyt
ceramicznych sprzedawanych jako elementy kuchenek,
płyt ceramicznych sprzedawanych jako elementy płyt
grzejnych, części i akcesoriów do kominków, farb wodnych
[izolacyjne], farb uszczelniających [izolacyjne], farb izolacyjnych do ścian, farb izolacyjnych do fasad, farb izolacyjnych
do dachów, farb izolacyjnych, farb, ceramicznych płytek
na podłogi zewnętrzne, ceramicznych płytek na podłogi
wewnętrzne, ceramicznych płytek na ściany zewnętrzne,
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ceramicznych płytek podłogowych, ceramicznych płytek
podłogowych do budynków, ceramicznych płytek ściennych, ceramicznych pokryć podłogowych, dachówek ceramicznych, glazurowanych ceramicznych płytek ściennych,
glazurowanych ceramicznych płytek podłogowych, glazurowanych dachówek ceramicznych, glazurowanych płytek
ceramicznych, desek podłogowych, desek podłogowych,
drewnianych płytek podłogowych, drewnianych podłóg
parkietowych, drewnianych podłóg sportowych, drewnianych pokryć podłogowych, fornirów do podłóg, materiałów na podłogi sportowe, listew podłogowych, listew
przysufitowych i oświetleniowych, elementów dekoracji
ściennych, elementów sztukaterii elewacyjnej, gumowych
płytek podłogowych, gumowych listew podłogowych,
niemetalowych paneli podłogowych, niemetalowych płyt
podłogowych, parkietu podłogowego z korka, desek podłogowych, przymocowanych szafek kuchennych, serwantek kuchennych, stołów kuchennych, szafek kuchennych,
mebli i akcesoriów meblowych wyposażenia domu, pojemników, spinaczy i uchwytów do nich, statuetek, figurek,
dzieł sztuki, ozdób i dekoracji wykonanych z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych,
łóżek, pościeli, materacy, poduszek, luster, mebli łazienkowych, ram, wieszaków na ubrania, wieszaków stojących
do ubrań i haczyków na ubrania, żaluzji do wnętrz oraz elementów do zasłon i zasłon do wnętrz, akcesoriów do przechowywania ubrań, biurek i stołów, akcesoriów do ubikacji i łazienek, artykułów do pielęgnacji odzieży i obuwia,
przyborów do użytku domowego do czyszczenia, szczotek
i materiałów do wytwarzania szczotek, przyborów kosmetycznych do higieny i pielęgnacji urody, statuetek, figurek,
tabliczek i dzieł sztuki wykonanych z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, zastaw stołowych, przyborów
kuchennych i pojemników, tkanin, materiałów tekstylnych
do filtrowania, wyrobów tekstylnych i substytutów wyrobów tekstylnych, zasłon, zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłon z tkaniny
lub z tworzyw sztucznych, zefiru [tkanina], bielizny kąpielowej, bielizny pościelowej i koców, bielizny stołowej i pościelowej, bielizny wzorzystej, bieżników stołowych, ręczników,
Usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych towarów, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych,
Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków,
prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.
525113
(220) 2021 02 23
BALANSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW GEN
(210)
(731)
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(531) 01.13.15, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 Komórki macierzyste do celów medycznych,
Komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, Preparaty
farmaceutyczne zawierające komórki macierzyste, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Dodatki witaminowe, Mineralne suplementy diety,
Zioła lecznicze, Olejki lecznicze, Leki antyalergiczne, Leki
do celów weterynaryjnych, Preparaty antybiotykowe, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty weterynaryjne, Napoje stosowane w lecznictwie, 10 Hiperbaryczne komory tlenowe
do celów medycznych, 39 Usługi w zakresie organizowania
transportu dla wycieczek, Usługi w zakresie organizowania
wycieczek na rzecz turystów, Usługi świadczone przez przewodników turystycznych, 43 Usługi hotelowe, Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 44 Doradztwo w zakresie
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Pomoc medyczna w nagłych
wypadkach, Opieka pielęgniarska, Ambulatoryjna opieka
medyczna, Informacja medyczna, Usługi klinik medycznych,
Badania genetyczne do celów medycznych, Badania genetyczne zwierząt do celów diagnostyki lub leczenia, Usługi
terapeutyczne, Fizjoterapia, Chirurgia, Chirurgia plastyczna,
Usługi kosmetyczne, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Placówki rekonwalescencji, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką
pielęgniarską lub medyczną, Chirurgia weterynaryjna, Usługi
weterynaryjne, Usługi terapii za pomocą komórek macierzystych, Higiena i pielęgnacja urody zwierząt.
525136
(220) 2021 02 24
VISTULA GROUP OF UNIVERSITIES SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	 IT INSTYTUT TURYSTYKI SZKOŁA GŁÓWNA
TURYSTYKI I HOTELARSTWA VISTULA
(210)
(731)

(531) 17.05.21, 27.05.01, 29.01.03, 26.11.01, 26.01.18
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Organizacja wystaw do celów kulturalnych
lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], Organizowanie widowisk w celach edukacyjnych,
Organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie obozów sportowych, Organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie zawodów sportowych, Przekazywanie know-how [szkolenia],
Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie czasopism, publikacja prac
naukowych, publikowanie gazet, periodyków, katalogów
i broszur, Publikowanie literatury instruktażowej, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe,
Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych,
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Publikowanie podręczników, Redagowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), Usługi wydawnicze, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, Usługi
biblioteczne, 42 Prowadzenie badań [naukowych], Badania
i analizy naukowe, Ekspertyzy w zakresie technologii, Sporządzanie raportów naukowych, Prace badawczo-rozwojowe
w zakresie produktów, Prace badawczo-rozwojowe dla osób
trzecich, Przygotowywanie badań dotyczących analizy projektu, Udostępnianie informacji naukowych, Udostępnianie
informacji w zakresie technologii naukowej, Usługi badawcze, Usługi doradcze dotyczące badań naukowych, Usługi
doradztwa technicznego związane z programowaniem
komputerowym, Usługi projektowania oprogramowania
komputerowego, Usługi laboratoryjne, Usługi naukowe.
525169
(220) 2021 02 25
STRZEGOMSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE ZREMB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Strzegom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRZEGOM ZREMB Sp. z o.o.

(210)
(731)

(531) 26.01.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone,
będące półproduktami.
525207
(220) 2021 02 25
LITPAY.HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BITCOIN WIDGET
(510), (511) 9 Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Klucze kodowane, Sprzęt do szyfrowania, Urządzenia
do przechowywania danych, Urządzenia do szyfrowania
danych, Urządzenia z terminalem telematycznym, Sprzęt
i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), Urządzenia i nośniki do przechowywania danych,
Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Przyrządy
szyfrujące, Urządzenia do gromadzenia danych, Urządzenia
do kodowania danych, Urządzenia do szyfrowania, Urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, Dane zapisane elektronicznie, Dane zapisane elektronicznie z Internetu, Elektroniczne bazy danych, Elektryczne i elektroniczne urządzenia
i przyrządy zabezpieczające, Automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, Automaty do wpłat i pozostawiania
depozytów, Bezpieczne terminale do transakcji elektronicznych, Elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, Maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, Sprzęt
komputerowy do przetwarzania płatności elektronicznych
dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie,
Systemy do punktów sprzedaży [POS], Systemy elektronicznych terminali płatniczych [EPOS], Terminale do płatności
elektronicznych, Terminale POS, Urządzenia do przetwarzania płatności elektronicznych, Interfejsy komunikacyjne,
Aparatura interfejsowa do komputerów, Elektroniczne urzą(210)
(731)
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dzenia do przeliczania walut, Sprzęt do przetwarzania danych, Terminale danych, Terminale do przetwarzania danych,
Urządzenia do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym,
Urządzenia do przetwarzania informacji, Urządzenia do wymiany danych, Urządzenia elektroniczne do przetwarzania
danych, Oprogramowanie do rozproszonego przechowywania cyfrowego, Oprogramowanie komputerowe do użytku
w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach
cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Oprogramowanie do kryptografii, Oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania
i kryptografii, Oprogramowanie do serwera wirtualnego,
Oprogramowania do wykrywania ryzyka, Oprogramowanie
do analizy twarzy, Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Oprogramowanie do inteligentnych umów,
Oprogramowanie do uwierzytelniania, Oprogramowanie
do wykonywania płatności, Oprogramowanie użytkowe
do urządzeń komórkowych, Oprogramowanie zabezpieczające, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs
programowania aplikacji (API), Oprogramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, Oprogramowanie komputerowe do autoryzacji dostępu do baz danych,
Oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli
finansowych, Oprogramowanie komputerowe do szyfrowania, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi
transakcji finansowych, Oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, Oprogramowanie do wykrywania zagrożenia,
Oprogramowanie do zabezpieczania sieci i urządzeń, Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem operacyjnym, Oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do treści, Oprogramowanie do integracji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w dziedzinie dużych zbiorów danych, Oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych,
Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, 36 Usługi finansowe związane z walutami cyfrowymi, Handel walutami i wymiana walut, Handel
walutami on-line w czasie rzeczywistym, Usługi kantorów,
Usługi przelewu waluty wirtualnej, Usługi w zakresie wirtualnej waluty, Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Transfery
elektroniczne wirtualnych walut, Wymiana wirtualnej waluty, Dostarczanie informacji dotyczących kursów wymiany
walut, Prowadzenie transakcji wymiany walut na rzecz osób
trzecich, Skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące
obrotu walutą obcą, Usługi finansowych baz danych związane z wymianą walut, Wymiana walut [kantory].
525208
(220) 2021 02 25
LITPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) LITPAY
(510), (511) 9 Oprogramowanie do zarządzania finansami,
Oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli
finansowych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące
obsługi transakcji finansowych, Programy komputerowe
do umożliwiania i kontroli dostępu, Programy komputerowe
dotyczące spraw finansowych, Terminale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy, Oprogramowanie do uwierzytelniania, 36 Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze,
Przelew funduszy za pośrednictwem elektronicznych sieci
komunikacyjnych, Dokonywanie transakcji finansowych,
Elektroniczne przetwarzanie płatności, Elektroniczne transakcje pieniężne, Elektroniczny transfer środków pieniężnych
za pośrednictwem telekomunikacji, Obsługa transakcji fi(210)
(731)
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nansowych on-line, Przelew funduszy na zakup towarów
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych,
Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych,
Przetwarzanie płatności za zakup towarów i usług za pośrednictwem elektronicznej sieci łącznościowej, Przetwarzanie
transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, Transfer
funduszy, Transfer elektroniczny środków pieniężnych, Usługi elektronicznego transferu funduszy, Usługi transakcji finansowych on-line, Usługi związane z dokonywaniem transakcji finansowych, Usługi finansowe świadczone za pomocą
środków elektronicznych, Usługi finansowe świadczone
przez Internet.
525232
(220) 2021 02 24
ERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERPLAST
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 6 Znaki drogowe metalowe, tablice informacyjne, słupki, bariery ochronne, kosze na śmieci, 9 Znaki drogowe świetlne, świetlne elementy oznakowania dróg i ulic,
19 Znaki drogowe niemetalowe, tablice informacyjne, słupki,
bariery ochronne, kosze, pojemniki, 37 Usługi w zakresie wykonywania i renowacji znaków drogowych oraz elementów
znakowania dróg i ulic, usługi w zakresie pionowego i poziomego znakowania dróg i ulic, 40 Usługi w zakresie obróbki
plastycznej, chemicznej, przetwórstwa tworzyw sztucznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

525236
(220) 2021 02 26
PIOTROWIAK TOMASZ, Rawicz
(znak słowno-graficzny)
ENTOPI

technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych
źródeł energii, Programowanie komputerowe dla branży
energetycznej, Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
525255
(220) 2021 02 25
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JÓZEFINKI
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych,
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka,
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin,
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych,
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon,
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne,
Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy,
Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka,
Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, Wieprzowina, Wyroby gotowe
na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, Przetwory
z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty z branż:
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.
(210)
(731)

525256
(220) 2021 02 25
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) MIODUSZKA
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych,
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla
niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka,
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety
spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane,
Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe
na bazie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie
drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 35 Badania opi(210)
(731)

(531) 29.01.03, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalacja urządzeń do wytwarzania
energii, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych
energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną
w budynkach niemieszkalnych, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Prowadzenie badań i opracowywanie projektów
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nii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy
towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich,
Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów
w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, Chrupki na bazie
mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety
mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso
konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz
do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej
klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie
wędlin zawarte w tej klasie, Wieprzowina, Wyroby gotowe
na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy
mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty
z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

525260
(220) 2021 02 26
HRYNIEWICKI KAMIL, Mońki
(znak słowno-graficzny)
SZWAGRÓWKA ŚWIEŻO PĘDZONA NA GRZYBKACH
ŚMIECHAWATV

29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 02.01.01, 11.03.25, 19.07.25,
26.01.14
(510), (511) 41 Produkcja filmów wideo, Produkcja nagrań wideo, Wypożyczanie filmów wideo, Komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej,
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
Pisanie scenariuszy, Konsultacje edytorskie, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Muzyczne usługi
wydawnicze, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Pisanie scenariuszy do celów innych
niż reklamowe, Pisanie scenariuszy filmowych, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych,
Publikacja recenzji on-line w dziedzinie rozrywki, Publikowanie, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikacje
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multimedialne, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie
fotografii, Publikowanie książek związanych z rozrywką,
Publikowanie materiałów multimedialnych on-line, Publikowanie piosenek, Publikowanie plakatów, Tworzenie
[opracowywanie] podcastów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Edukacja, rozrywka i sport, Produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Adaptacja i montaż kinematograficzny, Dubbing,
Dubbing do filmów, Edycja nagrań wideo, Edycja nagrań
audio, Edycja zdjęć, Filmy kinowe (Produkcja -), Fotografia, Fotografia portretowa, Montaż filmów, Montaż filmów
kinowych, Montaż filmów (Kinematograficznych -), Montaż
lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż wideo, Prezentacja nagrań wideo, Produkcja cyklicznych serii przygodowych filmów animowanych, Produkcja dzieł muzycznych
w studio nagrań, Opracowywanie formatów do filmów,
Produkcja filmów, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja filmów, innych niż reklamowe,
Produkcja filmów kinowych, Produkcja filmów w celach
rozrywkowych, Produkcja filmów w celach edukacyjnych,
Produkcja graficznych fragmentów filmowych, Produkcja
muzycznych filmów wideo, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo,
Produkcja piosenek do filmów, Produkcja programów
animowanych i z udziałem aktorów, Produkcja prezentacji audiowizualnych, Produkcja programów telewizyjnych,
Produkcja przedstawień i filmów, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Produkcja rozrywki audio, Produkcja
wcześniej nagranych filmów wideo, Produkowanie filmów,
Realizacja rozrywki na żywo, Realizacja programów rozrywkowych na żywo, Realizacja nagrań fonograficznych,
Realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, Tworzenie filmów rysunkowych, Usługi edycji nagrań audio
i wideo, Usługi produkcji filmów, Usługi nagrywania i produkcji audio, Usługi w zakresie gier wideo, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Centra rozrywki, Kabarety, Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Organizowanie
festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie rozrywki, Organizowanie spotkań z dziedziny
rozrywki, Organizowanie spektakli rozrywkowych, Pokazy
filmowe, Pokazy filmów wideo, Pokazy filmów kinowych,
Pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, Pokazy
filmów kinematograficznych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, Produkcja
programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Przedstawianie filmów, Rozrywka, Rozrywka filmowa, Rozrywka on-line, Rozrywka interaktywna on-line,
Rozrywka z udziałem muzyki, Studia filmowe, Telewizyjne
usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów nie do pobrania, Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych
nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji
za opłatą [pay-per-view], Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem
płatnej telewizji, Udostępnianie mediów audiowizualnych
za pośrednictwem sieci łączności, Usługi rozrywkowe.
(210) 525290
(220) 2021 02 27
(731) MACIĄG MAGDALENA PROJEKT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) JODLLA

(531) 27.05.01, 26.01.10, 26.13.25
(510), (511) 18 Torebki, Kopertówki [małe torebki], Małe
damskie torebki bez rączki, Małe torebki kopertówki, Stylowe
torebki, Torebki damskie, Torebki do przewieszania przez ramię, Torebki do ręki, Torebki męskie, Torebki na ramię, Torebki
wieczorowe, Torebki-worki.
525300
(220) 2021 02 26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL JÓZEF KORAL, SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LemonAid
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 24.17.25
(510), (511) 30 Lody, batony i lizaki lodowe (na patyku), sandwicze lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako lody), lody sorbetowe, desery z udziałem lodów,
lody w proszku, galaretki owocowe (jako słodycze), ciasta,
ciastka, ciasta mrożone, jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby cukiernicze, sosy do deserów w tym do lodów.
(210) 525332
(220) 2021 02 26
(731) ALPERN KSENIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Believe Your Way
(510), (511) 41 Adaptacja i montaż kinematograficzny, Administrowanie [organizacja] konkursami, Administrowanie [organizacja] zawodami, Administrowanie [organizacja] teleturniejami, Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Administrowanie [organizacja] grą w pokera, Administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, Akademie,
Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, Akredytacja kompetencji zawodowych, Akredytacja usług edukacyjnych, Analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych
dla osób trzecich, Badania edukacyjne, Biblioteka [wypożyczalnia książek], Budowanie zespołu (edukacja), Certyfikacja
w odniesieniu do nagród edukacyjnych, Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], Doradztwo szkoleniowe
w zakresie zarządzania, Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, Doradztwo w zakresie planowania imprez specjal-
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nych, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, Doradztwo w zakresie
szkolenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkoleń,
Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne
lub szkoleniowe), Doradztwo zawodowe [edukacja], Doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie informacji dotyczących książek, Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, Dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie rozrywki drogą radiową, Dostarczanie rozrywki w postaci
nagranej muzyki, Dystrybucja filmów, Edukacja, Edukacja
dorosłych, Edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania
danych elektronicznych, Edukacja i szkolenia związane
z ochroną natury i środowiskiem, informacje o edukacji, Edukacja językowa, Edukacja [nauczanie], Edukacja on-line
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu
czy ekstranetów, Edukacja prawna, Edukacja przedszkolna,
Edukacja sportowa, Edukacja w dziedzinie informatyki, Edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, Edukacja
w dziedzinie przetwarzania danych, Edukacja zawodowa,
Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Edukacyjne kursy
z zakwaterowaniem, Edukacyjne usługi doradcze, Edycja
druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów
reklamowych, Edycja nagrań audio, Edycja nagrań wideo,
Edycja zdjęć, Edukacja, Informacje dotyczące edukacji, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, Fankluby, Fotografia, Fotoreportaże, Fotografia
portretowa, Impresariat artystyczny, Imprezy kulturalne, Informacja o edukacji, Informacja o wypoczynku, Informacje
dotyczące działalności kulturalnej, Informacje dotyczące
edukacji sportowej, Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Informacje i wiadomości on-line w dziedzinie szkoleń zawodowych, Informacje na temat sportu, Informacje o rekreacji, Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Kina, Kompozycje fotograficzne na rzecz innych, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Kongresy (Organizowanie i prowadzenie -), Konkursy muzyczne, Konsultacje edytorskie, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
Kształcenie głosu, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Kształcenie na uniwersytetach i w szkołach wyższych, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kształcenie ustawiczne, Kształcenie uzupełniające [pomaturalne], Kultura fizyczna, Kursy edukacyjne dotyczące projektowania, Kursy
edukacyjne w dziedzinie branży turystycznej, Nauczanie
i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Nauczanie indywidualne, Nauczanie języków,
Nauczanie języków obcych, Nauczanie muzyki, Nauczanie
dotyczące zarządzania, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie, Nagrywanie taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Multimedialne wydania czasopism,
Multimedialne wydania gazet, Montaż wideo, Montaż taśm
wideo, Montaż taśm dźwiękowych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż programów radiowych, Montaż [obróbka] taśm wideo, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu,
Montaż filmów kinowych, Montaż filmów, Montaż filmów
fotograficznych, Montaż filmów kinematograficznych, Mentoring akademicki na rzecz dzieci w wieku szkolnym, Mikrofil-
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mowanie dla osób trzecich, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Lekcje baletu, Kursy w zakresie opracowywania programów i sprzętu komputerowego, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, Kursy
szkoleniowe związane ze sprzętem komputerowym, Kursy
szkoleniowe związane z obsługą klienta, Kursy szkoleniowe
związane z projektowaniem baz danych, Kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, Kursy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Kursy szkoleniowe związane z analizą systemów,
Kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z wędrówkami górskimi, Kursy edukacyjne związane z automatyzacją,
Kursy edukacyjne związane z ubezpieczeniami, Kursy instruktażowe, Kursy instruktażowe w zakresie odchudzania,
Kursy językowe, Kursy korespondencyjne, Kursy korespondencyjne dotyczące ogrodnictwa, Kursy korespondencyjne
dotyczące rękodzielnictwa, Kursy korespondencyjne dotyczące dbania o dom, Kursy korespondencyjne dotyczące inwestycji osobistych, Kursy korespondencyjne dotyczące inwestowania, Kursy korespondencyjne dotyczące gotowania,
Kursy korespondencyjne, nauka na odległość, Kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, Kursy samoświadomości
[szkolenia], Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, Kursy
szkoleniowe dotyczące zagadnień religijnych, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe
dotyczące zajęć sportowych, Kursy szkoleniowe dotyczące
zagadnień filozoficznych, Kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, Kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, Kursy
szkoleniowe w dziedzinie ubezpieczeń, Kursy szkoleniowe
w dziedzinie bankowości, Kursy szkoleniowe w dziedzinie
nauk ścisłych, Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, Kursy
szkoleniowe w formie pisemnej, Kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju
osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, Kursy
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Kursy
szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego,
Lekcje śpiewu, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Nauczanie praktyk medytacyjnych, Nauczanie prawa, Nauczanie przedszkolne, Nauczanie
technik ratowania życia, Nauczanie terapii w zakresie pracy
z ciałem, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Nauczanie
w dziedzinie medycyny, Nauczanie w dziedzinie osteopatii,
Nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, Nauczanie
w szkołach średnich, Nauczanie w szkołach podstawowych,
Nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, Nauczanie
w zakresie pielęgnacji urody, Nauczanie w zakresie robótek
ręcznych, Nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, Nauczanie w zakresie zdrowia, Nauczanie w zakresie ziołolecznictwa, Nauczanie wspomagane komputerowo, Nauczanie
wyrównawcze, Nauczanie wyrównawcze w zakresie języka,
Nauka gry na gitarze, Nauka gry na pianinie, Nauka indywidualna, Nauka jazdy, Nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa
na drodze, Nauka malowania, Nauka muzyki, Nauka nurkowania, Nauka pływania, Nauka projektowania wnętrz, Nauka
rysowania, Nauka śpiewu, Nauka tańca, Nauka szycia, Nauka
tańca dla dorosłych, Nauka tańca dla dzieci, Nauka tresury
zwierząt, Nauka układania kompozycji kwiatowych, Nauka
w zakresie sportu, Nauka wędkowania, Nocne kluby, Obozy
letnie [rozrywka i edukacja], Obozy rekreacyjne, Obozy sportowe, Organizowanie obozów sportowych, Obsługa centrów
gry w kręgle, Obsługa gości na imprezach rozrywkowych,
Obsługa koncertów muzycznych, Obsługa ogrodów botanicznych, Obsługa przejażdżek kolejką górską [w wesołych
miasteczkach], Obsługa salonów gier [sale], Obsługa sprzętu
wideo i audio do produkcji programów radiowych i telewi-
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zyjnych, Obozy piłki nożnej, Obozy koszykarskie, Obozy jazdy konnej, Obozy baseballowe, Obiekty i sprzęt do aerobiku
i tańca, Noszenie kijów golfowych, Obsługa studia filmowego, Ocena nauczania w celu zapobiegania trudnościom
w uczeniu się, Ocena orientacji zawodowej, Oddziały opieki
dziennej [edukacyjne], Odgrywanie roli clowna, Opracowywanie formatów dla programów telewizyjnych, Opracowywanie formatów do filmów, Opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie międzynarodowych programów wymiany studentów, Opracowywanie podręczników edukacyjnych, Opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania,
Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich,
Organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, Organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, Organizacja atrakcji na obozach letnich, Organizacja egzaminów
[edukacja], Organizacja egzaminów w celu oceny stopnia
dokonań, Organizacja gier, Organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja i prowadzenie balów, Organizacja i prowadzenie mistrzostw i konkursów w zakresie łyżwiarstwa figurowego,
Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych z sektorem turystycznym, Organizacja
i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja
i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości, Organizacja i przeprowadzanie aktywności
rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie programów
treningów dla młodzieży z zakresu piłki nożnej, Organizacja
i przeprowadzanie programów treningów z zakresu piłki
nożnej, Organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, Organizacja i przeprowadzanie konkursów piękności,
Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Organizacja imprez i konkursów sportowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay,
Organizacja imprez sportowych, Organizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja konkursów piękności, Organizacja konkursów tanecznych, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, Organizacja kursów językowych,
Organizacja kwizów, gier i zawodów, Organizacja pokazów
jazdy na łyżwach, Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, Organizacja przyjęć, Organizacja rajdów samochodowych, Organizacja regat jachtowych, Organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe,
Organizacja rozrywek muzycznych, Organizacja rozrywki
na imprezy urodzinowe, Organizacja seminariów, Organizacja sympozjów dotyczących edukacji, Organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, Organizacja szkoleń, Organizacja
turniejów golfowych, Organizacja turniejów sportowych,
Organizacja turniejów szachowych, Organizacja turniejów
tenisowych, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja webinariów, Organizacja widowisk, Organizacja wyścigów samochodowych, Organizacja wyścigów psów, Organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw
w celach szkoleniowych, Organizacja wystaw zwierząt
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizacja wystę-
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pów rozrywkowych na żywo, Organizacja zajęć, Organizacja
zawodów hippicznych, Organizacja zawodów lekkoatletycznych, Organizacja zawodów rekreacyjnych, Organizacja zawodów w golfa, Organizacja zawodów żeglarskich, Organizowanie balów, Organizowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, Organizowanie ceremonii rozdania nagród, Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmami wideo, Organizowanie ceremonii wręczania
nagród, Organizowanie festiwali, Organizowanie fanklubów,
Organizowanie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem,
Organizowanie dorocznych konferencji dotyczących telekomunikacji, Organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, Organizowanie corocznych konferencji związanych
z nabywaniem, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie festynów w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzową, Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Organizowanie
festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie festynów
w celach rekreacyjnych, Organizowanie gal, Organizowanie
gier, Organizowanie gier edukacyjnych, Organizowanie gier
i konkursów, Organizowanie gier z udziałem publiczności,
Organizowanie grup do strzelania z pistoletu, Organizowanie
grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie i obsługa
konferencji, Organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie ceremonii
przyznawania nagród, Organizowanie i prowadzenie turniejów wędkarskich, Organizowanie i prowadzenie zawodów
lekkoatletycznych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów I sympozjów, Organizowanie i prowadzenie
konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych,
nie on-line, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie edukacji, Organizowanie i prowadzenie zajęć,
Organizowanie I prowadzenie kursów w szkołach dziennych
dla dorosłych, Organizowanie i prowadzenie konferencji
na temat biznesu i handlu, Organizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich, Organizowanie i prowadzenie
wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, Organizowanie
i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie
i prowadzenie szkolnych zawodów sportowych, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie zawodów, Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie i przeprowadzanie targów
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie
i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, Organizowa-
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nie i zarządzanie imprezami sportowymi, Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez gimnastycznych,
Organizowanie imprez i zawodów sportowych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie indywidualnej nauki języków, Organizowanie koncertów, Organizowanie konferencji dotyczących działalności
kulturalnej, Organizowanie konferencji, Organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, Organizowanie konferencji
związanych ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie
konferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących edukacji, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie konferencji edukacyjnych,
Organizowanie konferencji związanych z rozrywką, Organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, Organizowanie
konferencji związanych z biznesem, Organizowanie konferencji związanych z reklamą, Organizowanie konferencji
związanych z handlem, Organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, Organizowanie kongresów edukacyjnych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych
i edukacyjnych, Organizowanie konkursów, Organizowanie
konkursów artystycznych, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów edukacyjnych, Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, Organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, Organizowanie konkursów
w zakresie rozrywki, Organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Organizowanie kursów instruktażowych,
Organizowanie kursów korespondencyjnych, Organizowanie kursów szkoleniowych związanych z projektowaniem,
Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych, Organizowanie kursów
wykorzystujących metody samokształcenia, Organizowanie
kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość,
Organizowanie kwizów, Organizowanie lokalnych wydarzeń
sportowych, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizowanie obozów sportowych, Organizowanie
pokazów na żywo, Organizowanie pokazów w celach kulturalnych, Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych,
Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, Organizowanie
prezentacji do celów edukacyjnych, Organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, Organizowanie, produkcja
i wystawianie spektakli teatralnych, Organizowanie produkcji
teatralnych, Organizowanie profesjonalnych turniejów lub
zawodów golfowych, Organizowanie profesjonalnych turniejów golfowych, Organizowanie programów szkoleniowych, Organizowanie programów szkolenia dla młodzieży
związanych z przemysłem, narzędziowym, Organizowanie
programów szkolenia młodzieży, Organizowanie rozrywki,
Organizowanie rozrywki wizualnej, Organizowanie rozrywki
wizualnej i muzycznej, Organizowanie seminariów, Organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, Organizowanie
seminariów dotyczących edukacji, Organizowanie seminariów związanych z edukacją, Organizowanie seminariów
edukacji ustawicznej, Organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, Organizowanie seminariów
związanych z reklamą, Organizowanie seminariów w celach
rekreacyjnych, Organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, Organizowanie seminariów i konferencji, Organizowanie seminariów związanych z rozrywką, Organizowanie
seminariów szkoleniowych, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Organizowanie seminariów dotyczących biznesu,
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Organizowanie seminariów dotyczących handlu, Organizowanie spektakli rozrywkowych, Organizowanie zawodów
i ceremonii przyznawania nagród, Organizowanie zawodów
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie zawodów, Organizowanie zajęć dydaktycznych, Organizowanie występów
na żywo, Organizowanie wystaw w celach szkoleniowych,
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych, Organizowanie
wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie wystaw
edukacyjnych, Organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, Organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Organizowanie wykładów, Organizowanie wykładów edukacyjnych, Organizowanie wyścigów dookoła świata, Organizowanie widowisk
w celach edukacyjnych, Organizowanie wycieczek do celów
szkoleniowych, Organizowanie widowisk muzycznych, Organizowanie widowisk scenicznych, Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Organizowanie
uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, Organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, Organizowanie warsztatów, Organizowanie szkoleń
biznesowych, Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji,
Organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie sportowych zawodów wędkarskich,
Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, Organizowanie sympozjów edukacyjnych, Organizowanie szkoleń handlowych, Organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, Organizowanie turniejów, Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Organizowanie warsztatów,
Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, Organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, Organizowanie widowisk w celach kulturalnych,
Organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, Organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, Organizowanie
wycieczek do celów szkoleniowych, Organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, Organizowanie wykładów
edukacyjnych, Organizowanie wykładów, Organizowanie
wystaw do celów edukacyjnych, Organizowanie wystaw
edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych, Organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie
wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zajęć dydaktycznych, Organizowanie zawodów [edukacja lub
rozrywka], Organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, Organizowanie
zjazdów w celach biznesowych, Organizowanie zjazdów
w celach kulturalnych, Organizowanie zjazdów w celach
handlowych, Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, Organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, Ośrodki rozrywkowe, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie scenariuszy filmowych, Planowanie konferencji w celach edukacyjnych, Planowanie pokazów filmów, Planowanie seminariów
w celach edukacyjnych, Planowanie widowisk, Planowanie
wykładów w celach edukacyjnych, Podyplomowe kursy
szkoleniowe, Podyplomowe kursy szkoleniowe związane
ze studiami z zakresu zarządzania, Pokazy edukacyjne, Pokazy filmów wideo, Pokazy filmowe, Prezentacja filmów w celach instruktażowych, Prezentacja filmów, Prezentacja nagrań wideo, Prezentowanie programów radiowych, Prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo, Produkcja cy-
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klicznych serii przygodowych filmów animowanych, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja
dzieł muzycznych w studio nagrań, Produkcja edukacyjnych
programów telewizyjnych, Produkcja filmów, Produkcja filmów animowanych, Produkcja filmów dla telewizji, Produkcja filmów długometrażowych, Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Produkcja
filmów wideo, Produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, Produkcja i prezentacja programów radiowych, Produkcja koncertów muzycznych, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na seminariach zawodowych, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach zawodowych, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na profesjonalnych wykładach, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach z zarządzania, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych, Produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na kursach zarządzania, Produkcja muzyczna, Produkcja mikrofilmów, Produkcja nagrań
audio i video oraz usługi fotograficzne, Produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań
dźwiękowych, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo,
Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Produkcja nagrań muzycznych, Produkcja nagrań wideo, Produkcja piosenek do filmów, Produkcja programów dokumentalnych, Produkcja programów dźwiękowych, Produkcja programów
komediowych, Produkcja programów radiowych lub programów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo
w celach rozrywkowych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, Produkcja studiów
filmowych, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Produkcja tematycznych programów telewizyjnych, Produkcja widowisk, Produkowanie materiałów szkoleniowych rozprowadzanych podczas seminariów z zakresu zarządzania, Programy edukacyjne i szkoleniowe w zakresie zarządzania ryzykiem, Prowadzenie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie festiwali filmowych, Prowadzenie imprez
edukacyjnych, Prowadzenie konferencji biznesowych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Prowadzenie kursów,
Prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością
gospodarczą, Prowadzenie kursów dotyczących szkoleń administracyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, Prowadzenie kursów dotyczących administrowania działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów edukacyjnych
z zakresu biznesu, Prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych, Prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych związanych z branżą turystyczną, Prowadzenie kursów
instruktażowych, Prowadzenie kursów Instruktażowych,
edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych,
Prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, Prowadzenie kursów korespondencyjnych, Prowadzenie kursów
nauki na odległość na poziomie średnim, Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie podstawowym, Prowadzenie kursów, seminariów I warsztatów, Prowadzenie kursów szkoleniowych na temat zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line
związanych z odżywianiem, Prowadzenie kursów nauki
na odległość na poziomie szkoły wyższej, Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie dyplomowym, Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie uniwersytec-
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kim, Prowadzenie seminariów, Prowadzenie seminariów
edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, Prowadzenie seminariów i kongresów, Prowadzenie seminariów
szkoleniowych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych dla
klientów, Prowadzenie seminariów instruktażowych związanych z organizacją czasu, Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, Prowadzenie warsztatów i seminariów na temat samoświadomości, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prowadzenie wycieczek do celów szkoleniowych, Prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, Prowadzenie wystaw
w celach rozrywkowych, Prowadzenie wystaw w celach rekreacyjnych, Prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych,
Prowadzenie zajęć, Prowadzenie zajęć dotyczących redukcji
wagi, Prowadzenie zajęć dotyczących kontrolowania wagi,
Prowadzenie zajęć fitness, Prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, Prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, Prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych,
Prowadzenie zawodów sportowych, Prowadzenie zjazdów
w celach rozrywkowych, Przekazywanie know-how (szkolenia], Przedszkola, Przeprowadzanie aktywności kulturalnych,
Przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, Przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, Przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po jaskiniach do celów edukacyjnych,
Przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po miejscach
o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie wywiadów
ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych,
Przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, Przygotowanie prezentacji
do celów szkoleniowych, Przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Przygotowywanie napisów do filmów,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
koncertów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie programów
radiowych i telewizyjnych, Przygotowywanie seminariów
dotyczących szkoleń, Przyznawanie świadectw edukacyjnych, Publikacja prac naukowych, Publikacja podręczników
użytkownika, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line
(nie do pobrania), Publikacja kalendarzy imprez, Publikacja
kalendarzy, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja gazet elektronicznych on-line, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja czasopism, Publikacja broszur,
Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikacje multimedialne, Publikowania broszur, Publikowanie, Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publikowanie czasopism, Publikowanie
czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej
w Internecie, Publikowanie dokumentów, Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego
i spraw socjalnych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż
do celów reklamowych, Publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyj-
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nych, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Publikowanie
gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie gazety
dla klientów w Internecie, Publikowanie katalogów dotyczących podróży, Publikowanie katalogów dotyczących turystyki, Publikowanie książek, Publikowanie książek, czasopism,
Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek
i czasopism elektronicznych on-line, Publikowanie książek
i recenzji, Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, Publikowanie książek związanych z programami telewizyjnymi, Publikowanie książek związanych z technologią informacyjną,
Publikowanie książek związanych z rozrywką, Publikowanie
literatury instruktażowej, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących praw własności intelektualnej, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów
drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących zwierząt domowych, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż
teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie
materiałów multimedialnych on-line, Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych,
Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet,
Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie opowiadań,
Publikowanie piosenek, Publikowanie plakatów, Publikowanie podręczników, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie podręczników dotyczących zarządzania
biznesowego, Publikowanie przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast on-line i nie do pobrania,
do użytku przez podróżnych, Publikowanie przewodników
edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie recenzji, Publikowanie słów piosenek w postaci arkuszy, Publikowanie słów
piosenek w postaci książek, Publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie teksów, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie ulotek, Radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, Realizacja filmów w studiach, Realizacja filmów kinematograficznych, Realizacja imprez rozrywkowych na żywo, Realizacja nagrań audiowizualnych, Realizacja transmisji radiowych,
Redagowanie tekstów pisanych, Redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Reżyserowanie lub wystawianie
sztuk, Reżyserowanie przedstawień teatralnych, Reżyserowanie przedstawień muzycznych, Reżyserowanie sztuk, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Rozrywka interaktywna on-line, Rozrywka on-line, Seminaria, Seminaria edukacyjne, Skomputeryzowane szkolenia, Skomputeryzowane
szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, Sprawdziany edukacyjne, Sprawozdania wiadomości, Studia filmowe,
Sport i fitness, Świadczenie usług edukacyjnych związanych
z dietą, Świadczenie usług edukacyjnych związanych z ekologią, Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia,
Świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, Świadczenie usług edukacyjnych dotyczących
biologii, Świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, Świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla
dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, Świadczenie usług
w zakresie studiów nagrań wideo, Sympozja związane z edukacją, Sympozja związane z rozrywką, Szkolenia biznesowe,
Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia dotyczące obsługi sprzętu
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fotograficznego, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia nauczycieli, Szkolenia personelu, Szkolenia pracowników w zakresie
użytkowania sprzętu elektronicznego, Szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektrycznego, Szkolenia sportowe, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia
w dziedzinie oprogramowania, Szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, Szkolenia w zakresie edukacji
komputerowej, Szkolenia w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, Szkolenia w zakresie filozofii, Szkolenia
w zakresie możliwości zatrudnienia, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenia w zakresie programowania komputerów, Szkolenia w zakresie reklamy, Szkolenia w zakresie odżywiania, Szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych,
Szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, Szkolenia
w zakresie sztuk wizualnych, Szkolenia w zakresie technik
komputerowych, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Szkolenia w zakresie zajęć sportowych, Szkolenia
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Szkolenia
z prezentacji żywności, Szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, Szkolenia z zakresu public relations, Szkolenia z zakresu
obsługi programów komputerowych, Szkolenia z zakresu
użytkowania komputerów, Szkolenia żeglarskie, Szkolenia
związane z finansami, Szkolenia związane z zarządzaniem
pokazami zwierząt domowych, Szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry, Szkolenie biznesowe zapewniane
za pomocą struktury symulacyjnej, Szkolenie dla rodziców
w zakresie umiejętności rodzicielskich, Szkolenie dotyczące
komputerów, Szkolenie i coaching w dziedzinie przemówień
politycznych, Szkolenie i coaching w dziedzinie debat politycznych, Szkolenie i instruktaż, Szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, Szkolenie
personelu niemedycznego w zakresie opieki nad dziećmi,
Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Szkolenie w zakresie
zajęć rekreacyjnych, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness,
Szkolenie w zakresie ziołolecznictwa, Szkolenie w zakresie
żywienia [nie medyczne], Szkolenie zaawansowane, Szkolenie związane z karierą zawodową, Szkoły baletowe, Szkolenie
z zakresu sprzedaży, Szkoły korespondencyjne, Testy edukacyjne, Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe, Trening jogi, Trening medytacji, Trening osobisty [szkolenie], Trening rozwoju
osobistego, Trening umiejętności zawodowych, Treningi
zdrowotne i treningi fitness, Trenowanie, Tworzenie filmów
rysunkowych, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów,
Udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie
filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, Udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, Udostępnianie filmów nie do pobrania,
Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], Udostępnianie gier komputerowych on-line,
Udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy
mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Udostępnianie Informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, Udostępnianie Informacji
dotyczących szkoleń, Udostępnianie Informacji o nauczaniu
on-line, Udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, Udostępnianie informacji
z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie informacji dotyczących filmów, Udostępnianie informacji na temat kongresów, Udostępnianie
kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, Udostępnianie
kursów szkoleniowych w zakresie komputerów, Udostępnianie kursów korespondencyjnych, Udostępnianie kursów
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szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do wykonywania określonych zawodów, Udostępnianie kursów
szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do zatrudnienia, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia
szkoleń, Udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zajęć z wychowania fizycznego, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia fizyczne], Udostępnianie obiektów
i sprzętu dla ćwiczeń grupowych, Udostępnianie obiektów
i i sprzętu do przeprowadzania egzaminów edukacyjnych,
Udostępnianie obiektów i i sprzętu do celów edukacyjnych,
Udostępnianie obiektów i i sprzętu do nauczania, Udostępnianie obiektów i i sprzętu do szkoleń w zakresie umiejętności pracowniczych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do nagrań, Udostępnianie obiektów i i sprzętu treningowego,
Udostępnianie obiektów i i sprzętu do pokazywania filmów,
widowisk, sztuk, muzyki lub, prowadzenia szkoleń edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu w celach nauczania, Udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi, Udostępnianie obiektów kinowych, Udostępnianie obrazów on-line nie do pobrania, Udostępnianie on-line
czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, Udostępnianie on-line recenzji książek, Udostępnianie ośrodków i sprzętu do sportów zimowych, Udostępnianie publikacji on-line,
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie
publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji
on-line [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], Udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków,
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie
rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej,
Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu, Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą
strony internetowej, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego,
Udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, Udostępnianie zdjęć on-line nie do pobrania, Usługi doradcze dotyczące
edukacji i szkoleń, Usługi centrów rozrywki na obozach wakacyjnych, Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej
lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, Udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy
danych lub za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych
z edukacją i szkoleniami, Udzielanie informacji, komentarzy
i artykułów w dziedzinie muzyki za pośrednictwem sieci
komputerowych, Udzielanie informacji na temat rozrywki
i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci on-line i Internetu, Udzielanie informacji związanych z publikowaniem,
Udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, Udzielanie informacji związanych ze sportem, Udzielanie
informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej on-line, Udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem
strony internetowej on-line, Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej on-line, Udzielanie informacji związanych
z kształceniem ustawicznym za pośrednictwem Internetu,
Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, Usługi biblioteczne dotyczące dokumentów przechowywanych i wyszukiwanych za pomocą środków elektronicznych, Usługi bibliotecz-
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ne dotyczące danych przechowywanych i wyszukiwanych
za pomocą środków elektronicznych, Usługi edukacji biznesowej, Usługi edukacji dla dorosłych, Usługi edukacji na poziomie podstawowym związane z umiejętnością czytania
i pisania, Usługi edukacji percepcyjnej, Usługi edukacji religijnej, Usługi edukacji w dziedzinie sztuki świadczone poprzez
kursy korespondencyjne, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, Usługi edukacyjne dla
dorosłych dotyczące finansów, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień środowiskowych, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące własności intelektualnej, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące bankowości, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, Usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, Usługi edukacyjne dla dzieci
w postaci grup zabaw, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, Usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
sympozjów, Usługi doradcze i Informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów, Usługi doradcze i Informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów,
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, Usługi
doradcze w zakresie edukacji szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi doradcze w zakresie bibliotek, Usługi doradcze w zakresie rozrywki, Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń
fizycznych [fitness], Usługi doradcze w zakresie edukacji,
Usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, Usługi doradcze w zakresie szkoleń, Usługi doradcze
w zakresie publikowania, Usługi doradcze w zakresie szkoleń
komputerowych, Usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, Usługi doradztwa edukacyjnego,
Usługi doradztwa w zakresie rozrywki, Usługi doradztwa
związane z przedmiotami akademickimi, Usługi dotyczące
edukacji technologicznej, Usługi dotyczące zapewniania rozrywki na statkach wycieczkowych, Usługi dziennikarskie,
Usługi dziennikarzy freelancerów, Usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, Usługi edukacyjne dotyczące sprawności
fizycznej, Usługi edukacyjne dotyczące użycia komputerów
w działalności gospodarczej, Usługi edukacyjne dotyczące
sportu, Usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, Usługi edukacyjne dotyczące technologii informacyjnej, Usługi edukacyjne dotyczące ochrony środowiska,
Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Usługi edukacyjne
dotyczące gotowania, Usługi edukacyjne dotyczące medytacji, Usługi edukacyjne dotyczące informatyki kwantowej,
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem majątkiem nieruchomym, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
Usługi edukacyjne klubów, Usługi edukacyjne i szkoleniowe
w zakresie lingwistyki, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie
nauczania języków obcych, Usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły w zakresie nauczania aktorstwa, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne świadczone
przez instytuty szkolnictwa wyższego, Usługi edukacyjne
świadczone przez instytuty doskonalenia zawodowego,
Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi
edukacyjne świadczone za pośrednictwem programów telewizyjnych, Usługi edukacyjne świadczone przez wyższe
uczelnie [akademie], Usługi edukacyjne świadczone za po-
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średnictwem telewizji, Usługi edukacyjne świadczone przez
placówki wypoczynkowe, Usługi edukacyjne świadczone
przez turystyczne placówki wypoczynkowe, Usługi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły średnie wyższego poziomu, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe, Usługi edukacyjne
świadczone przez uniwersytety, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi edukacyjne w postaci muzycznych programów telewizyjnych, Usługi edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych, Usługi edukacyjne w postaci
szkół kosmetycznych, Usługi edukacyjne w postaci kursów
korespondencyjnych, Usługi edukacyjne w postaci kursów
na poziomie uniwersyteckim, Usługi edukacyjne w postaci
spersonalizowanego nauczania, Usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, Usługi edukacyjne w szkołach średnich, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów instruktażowych, Usługi edukacyjne w zakresie bankowości,
Usługi edukacyjne w zakresie języków, Usługi edukacyjne
w zakresie przekazywania metod nauczania przetwarzania
danych, Usługi edukacyjne w zakresie szkół średnich, Usługi
edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych,
Usługi edukacyjne w zakresie muzyki, Usługi edukacyjne
w zakresie nauki drugiego języka, Usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, Usługi edukacyjne w zakresie
sztuki, Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego,
Usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, Usługi edukacyjne w zakresie nauczania aktorstwa, Usługi edukacyjne
w zakresie przekazywania metod nauczania języków, Usługi
edukacyjne w zakresie zarządzania, Usługi edukacyjne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem franczyzowym, Usługi
edukacyjne w zakresie fotografii, Usługi edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, Usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne wspomagane komputerowo w dziedzinie zarządzania biznesowego, Usługi edukacyjne z zakresu uczenia pisania na klawiaturze, Usługi edukacyjne z zakresu nauczania technik transkrypcyjnych, Usługi
edukacyjne z zakresu kina, Usługi edukacyjne z zakresu uczenia pisania ręcznego, Usługi edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej, Usługi edukacyjne z zakresu farmacji, Usługi edukacyjne z zakresu medycyny, Usługi edukacyjne związane
z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi edukacyjne
związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, Usługi
edukacyjne związane z tańcem, Usługi edukacyjne związane
z biznesem, Usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi edukacyjne związane z modą, Usługi edukacyjne
związane z architekturą, Usługi edukacyjne związane z malowaniem, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażowym, Usługi edukacyjne związane z jogą, Usługi edycji
nagrań audio i wideo, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, Usługi egzaminów akademickich, Usługi egzaminowania (edukacyjne), Usługi festiwali muzycznych, Usługi filmowania z powietrza, Usługi fitness klubów, Usługi fotografów, Usługi galerii sztuki, Usługi galerii sztuki świadczone
on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi informacyjne dotyczące książek, Usługi informacji o rekreacji,
Usługi informacji telefonicznej związane z edukacją, Usługi
Informacyjne dotyczące filmów wideo, Usługi informacyjne
dotyczące rekreacji, Usługi informacyjne dotyczące szkół,
Usługi informacyjne dotyczące edukacji, Usługi instytutów
edukacyjnych, Usługi kinowe, Usługi klubów książki udzielających informacji z zakresu książek, Usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych, Usługi klubów zdrowia [ćwiczenia], Usługi klubów zdrowia [fitness], Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi klu-
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bów zdrowia i sal gimnastycznych, Usługi klubów zdrowia
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi klubowe [rozrywka],
Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, Usługi konsultacyjne
w zakresie publikacji książek, Usługi konsultacyjne w zakresie
publikacji czasopism, Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, Usługi kształcenia praktycznego, Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi mentoringu biznesowego,
Usługi nauczania języka angielskiego, Usługi nagrywania
i produkcji audio, Usługi nauczania w zakresie metod pedagogicznych, Usługi nauczania związane z pomocą biznesową, Usługi nauki języka obcego, Usługi nauki na odległość
świadczone on-line, Usługi organizowania i prowadzenia
warsztatów szkoleniowych, Usługi organizowania quizów,
Usługi ośrodków sprawności fizycznej, Usługi pisania blogów, Usługi pisania piosenek na potrzeby niereklamowe,
Usługi pisania tekstów, Usługi pisania tekstów na potrzeby
niereklamowe, Usługi pisania przemówień do celów niereklamowych, Usługi placówek edukacyjnych zapewniających
kursy instruktażowe, Usługi planetarium, Usługi prezentacji
audiowizualnych do celów edukacyjnych, Usługi prezentacji
audiowizualnych do celów rozrywkowych, Usługi przedszkoli, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], Usługi przekwalifikowania zawodowego,
Usługi publikacji, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe
związane z kwizami, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe
i kulturalne, Usługi rozrywkowe związane z konkursami, Usługi rozrywkowe związane ze sportem, Usługi siłowni, Usługi
siłowni związane z treningiem siłowym, Usługi siłowni związane z kulturystyką, Usługi sportowe, Usługi sportowe i kulturalne, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi szkół,
Usługi szkół [edukacja], Usługi szkół jazdy, Usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, Usługi szkolenia personelu, Usługi szkolenia dla personelu, Usługi szkolenia personelu
działu sprzedaży, Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania,
Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi szkoleniowe dotyczące przesyłania danych, Usługi
szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym,
Usługi szkoleniowe dotyczące zdrowia zawodowego, Usługi
szkoleniowe dotyczące dykcji, Usługi szkoleniowe dotyczące
przemówień, Usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, Usługi szkoleniowe dotyczące instalacji komputerów, Usługi szkoleniowe w dziedzinie
finansów, Usługi szkoleniowe w dziedzinie edukacji komputerowej, Usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania projektami, Usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, Usługi szkoleniowe w zakresie sportu, Usługi szkoleniowe w zakresie doradztwa do spraw zarządzania, Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Usługi szkoleniowe w zakresie
utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Usługi szkoleniowe
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, Usługi szkoleniowe
związane ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi szkolnictwa podstawowego, Usługi szkolnictwa wyższego, Usługi
terenów rekreacyjnych, Usługi tłumaczeń ustnych, Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerów osobistych, Usługi trenerskie, Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi trenerskie w zakresie
sportu, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi
treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Usługi treningowe w zakresie aerobiku, Usługi w zakresie edukacji sportowej, Usługi w zakresie edukacji muzycznej, Usługi w zakresie
edukacji dietetycznej, Usługi w zakresie edukacji i nauczania,
Usługi w zakresie gry w pokera, Usługi w zakresie informacji
sportowej, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi
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w zakresie konferencji, Usługi w zakresie kształcenia uniwersyteckiego, Usługi w zakresie kultury, Usługi w zakresie makrofotografii, Usługi w zakresie nagrań, Usługi w zakresie nagrań audio i wideo, Usługi w zakresie nagrań wideo, Usługi
w zakresie nauczania języków, Usługi w zakresie nauczania
języków obcych, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[rozrywka], Usługi w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, Usługi w zakresie oceniania w edukacji, Usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, Usługi w zakresie publikacji
książek, Usługi w zakresie publikowania on-line, Usługi w zakresie rekreacji, Usługi w zakresie szkoleń komputerowych,
Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie szkolenia nauczycieli,
Usługi w zakresie szkoleń handlowych, Usługi w zakresie
szkolenia i kształcenia zawodowego, Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, Usługi w zakresie tłumaczeń
pisemnych, Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi
w zakresie treningu sprawności fizycznej, Usługi w zakresie
treningu fizycznego, Usługi w zakresie wychowania fizycznego, Usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami sprzedażowymi, Usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami zarządzania, Usługi w zakresie wystaw
w celach edukacyjnych, Usługi w zakresie zapewniania szkoleń z zakresu używania komputerów, Usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, Usługi wydawnicze, Wynajmowanie nagranych szkoleń, Wynajem sprzętu sportowego, Wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych
książek i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Usługi wynajmu
związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki,
sportu i kultury, Usługi związane z pisaniem scenariuszy,
Usługi związane z wystawami sztuki, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty
w celach kulturalnych, Warsztaty w celach szkoleniowych,
Wydawanie nagród edukacyjnych, Wydawanie katalogów,
Wypożyczanie płyt, dysków kompaktowych lub nagranych
wcześniej taśm magnetycznych, Wynajmowanie robotów
edukacyjnych, Wypożyczanie filmów i nagrań dźwiękowych,
Wypożyczanie gazet i czasopism, Wypożyczanie filmów wideo, Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożyczanie książek
audio, Wypożyczanie książek, Wypożyczanie książek dotyczących bankowości, Wypożyczanie książek dotyczących
audytu, Wypożyczanie książek dotyczących księgowości,
Wypożyczanie książek dotyczących finansów, Wypożyczanie
książek i czasopism, Wypożyczanie książek i innych publikacji, Wypożyczanie książek z bibliotek, Wypożyczanie książek
związanych z oprogramowaniem komputerowym, Wypożyczanie książek związanych z programowaniem komputerów,
Wypożyczanie książek związanych z komputerami, Wypożyczanie książek związanych z wywiadem biznesowym [business intelligence], Wypożyczanie materiałów dydaktycznych,
Wypożyczanie materiałów drukowanych, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Wypożyczanie materiałów instruktażowych, Wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych,
Wypożyczanie materiałów szkoleniowych, Wypożyczanie
nagrań audiowizualnych, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych i wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie publikacji drukowanych, Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, Wypożyczanie taśm dźwiękowych, Wypożyczanie taśm dźwiękowych do nauki języka obcego,
Wypożyczanie taśm i kaset wideo, Wypożyczanie urządzeń
radiowych, Wypożyczanie wideo, Wystawy sztuki, Wystawy
roślin, Wystawy zwierząt, Wyższe uczelnie [edukacja], Wyznaczanie standardów szkoleń, Wyznaczanie standardów
edukacyjnych, Zajęcia sportowe, Zajęcia sportowe i kultural-
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ne, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Zapewnianie edukacji, Zapewnianie kursów
dokształcających i doszkalających, Zapewnianie kursów dotyczących oceny umiejętności, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Zapewnianie kursów edukacyjnych dotyczących
telekomunikacji, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z elektroniką, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z komputerami, Zapewnianie kursów edukacyjnych
związanych z dietą, Zapewnianie kursów instruktażowych
w zakresie zarządzania ogólnego, Zapewnianie kursów językowych, Zapewnianie kursów instruktażowych związanych
z podróżowaniem z przyczepą kempingową, Zapewnianie
kursów szkoleniowych związanych z osobistym zarządzaniem czasem, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów instruktażowych w zakresie finansów, Zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi, Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie samoświadomości,
Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie zarządzania
technologią informacyjną, Zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, Zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego, Zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, Zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły średniej, Zapewnianie kursów szkoleniowych
na poziomie szkoły wyższej, Zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie podyplomowym, Zapewnianie pokazów
edukacyjnych, Zapewnianie seminariów szkoleniowych
on-line, Zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania,
Zapewnianie szkoleń on-line, Zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Zapewnianie
szkoleń za pośrednictwem światowej sieci komputerowej,
Zapewnianie testów edukacyjnych i ocen w formie komputerowej, Zapewnianie zajęć kulturalnych, Zapewnianie zajęć
on-line dla niewielkiej grupy uczniów, Zapewnianie zajęć
uzupełniających z matematyki, Zarządzanie usługami edukacyjnymi.
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DYMUS PAWEŁ TAURUS TRADE, Klaudyn
(znak słowno-graficzny)
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(531) 26.02.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 8 Nożyczki, Nożyczki do papieru, Nożyczki
do użytku domowego, 9 Kalkulatory, Kalkulatory elektroniczne, Kalkulatory kieszonkowe, 16 Materiały drukowane,
Materiały piśmienne, Materiały do rysowania, Materiały
do modelowania, Papierowe materiały biurowe, Materiały
do opakowywania, Materiały do pisania, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Maszyny biurowe, Biurowe
artykuły papiernicze, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli],
Maszyny biurowe do bindowania papieru, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania,
Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły biurowe, Artykuły papiernicze do pisania, Identyfikatory [artykuły biurowe], Indeksy dokumentów, Indeksy, skorowidze, Kalendarze
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na biurko, Kalendarze kieszonkowe, Kalendarze drukowane,
Kartoteki, Klamerki, klipsy do papieru, Klamry do papieru,
Koperty [artykuły piśmienne], Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Maty na biurko, Metalowe pudełka na ołówki, Naklejki, Niszczarki płyt CD
do użytku domowego lub biurowego, Papierowe artykuły
piśmienne, Pieczątki biurowe, Podkładki na biurko, Pojemniki na artykuły papiernicze, Podstawki na korespondencję,
Pojemniki na biurko, Przyborniki na biurko, Przybory do szkicowania, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Przyrządy
do rysowania, Skoroszyty i segregatory, Skorowidze, indeksy,
Spinacze biurowe, Spinacze do papieru, Teczki [artykuły biurowe], Terminarze, Zakreślacze, Zestawy na biurko, Zeszyty,
Zszywacze, Bloki do pisania, Zestawy piśmienne, Artykuły piśmiennicze, Drukowane materiały piśmienne, Pudełka na artykuły piśmienne, Kleje w sztyfcie do celów piśmiennych,
Spinacze do papieru [materiały piśmienne], Papier w arkuszach [artykuły piśmienne], Elektryczne dziurkacze [sprzęt
biurowy], Urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt
biurowy], Przenośne drukarki etykiet [sprzęt biurowy], Urządzenia ręczne do etykietowania, Urządzenia biurowe do niszczenia dokumentów, Urządzenia i maszyny do powielania,
Urządzenia pieczętujące do użytku biurowego, Elektryczne
urządzenia do zgrzewania do użytku biurowego, Urządzenia
do laminowania dokumentów do użytku biurowego, Urządzenia do etykietowania do użytku biurowego, Urządzenia
biurowe do wydruków taśmowych, Urządzenia do zaklejania
kopert do biura, Urządzenia do zaklejania kopert, do biura, Pióra i długopisy, Wkłady do długopisów, Zestawy piór
i długopisów, Zestawy długopisów i ołówków, Dziurkacze
[artykuły biurowe], Zakładki samoprzylepne, Bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biurowe], Notatniki samoprzylepne, Papier samoprzylepny, Samoprzylepne etykiety
drukowane, Podkładki samoprzylepne [artykuły papiernicze], Taśmy samoprzylepne do celów biurowych, Usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, Rozszywacze, Nożyki
do papieru [nożyki do otwierania listów], Noże do papieru
z metali szlachetnych, Noże do papieru będące częścią gilotynek do papieru do użytku biurowego, Klej biurowy, Taśma
klejąca, Szkolne zeszyty, Koszulki na dokumenty do użytku
biurowego, Tablice suchościeralne, Małe tablice, Tablice kreślarskie, Tablice na notatki, Pinezki do tablicy korkowej, Gąbki
do tablic suchościeralnych, Tablice suchościeralne o właściwościach magnetycznych, Tablice na notatki [artykuły biurowe], Materiały do rysowania na tablicach, Przybory do wycierania tablic do pisania, Przyrządy do rysowania na tablicy
ściennej, Tablice z kartkami do prezentacji [flipchart], Pojemniki do archiwizacji dokumentów [segregatory], Pokrowce
na tablice do prezentacji typu flipchart, Torby na tablice
do prezentacji typu flipchart, Segregatory do prezentowania, Zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], Deski kreślarskie [artykuły malarskie], Kalka kreślarska, Tusz kreślarski,
Szablony kreślarskie, Kreślarskie szablony, Pinezki kreślarskie,
Cyrkle kreślarskie, Przykładnice kreślarskie, Kątowniki kreślarskie, Przykładnice kreślarskie [rysunkowe], Linijki rysownicze
[kreślarskie], Pantografy [przyrządy kreślarskie], Deski kreślarskie [rysownice], Ograniczniki kątowe [przyrządy kreślarskie],
Łukowate szablony [przyrządy kreślarskie], Kreślaki kątowe
[przyrządy kreślarskie], Pinezki do deski kreślarskiej, Zestawy
trójkątów kreślarskich do rysowania, Tace do przechowywania przyborów kreślarskich.
525371
(220) 2021 03 01
DUDEK WORLDWIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) DUDEK WORLDWIDE
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, Konstrukcje stalowe
[budownictwo], Materiały konstrukcyjne metalowe, Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Przenośne
struktury metalowe, Szkieletowe rusztowania metalowe,
36 Agencje nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Wynajem mieszkań, Wynajem zakwaterowania [mieszkania],
Zarządzanie nieruchomością, 37 Montaż rusztowań, Usługi
doradztwa budowlanego, Wynajem sprzętu budowlanego,
39 Wypożyczanie pojazdów, Wynajem samochodów.
(210)
(731)
(540)
(540)

525386
(220) 2021 03 02
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW kabanosy z CIELĘCINĄ PIECZONE
PREMIUM 100 g PRODUKTU UZYSKANO
ze 172 g MIĘSA WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA BEZ
DODATKU: FOSFORANÓW I BARWNIKÓW PRODUKT
BEZGLUTENOWY

(210)
(731)
(540)
(540)
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525392
(220) 2021 03 02
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW kabanosy z SZYNKI PIECZONE PREMIUM
100 g PRODUKTU UZYSKANO ze 172 g MIĘSA
WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA BEZ DODATKU:
FOSFORANÓW I BARWNIKÓW PRODUKT
BEZGLUTENOWY

(531)

05.01.05, 05.07.02, 25.01.06, 25.01.18, 25.07.20, 26.04.05,
26.04.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe
na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone
w puszkach, przekąski warzywne.
525414
(220) 2021 03 02
VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AndyCool.
(510), (511) 3 Mydła, środki perfumeryjne, dezodoranty,
olejki eteryczne, kosmetyki, preparaty do mycia, układania,
pielęgnacji, odżywiania oraz farbowania włosów, środki
do barwienia brwi i rzęs, preparaty depilujące, 21 Artykuły
toaletowe ujęte w klasie 21, Pojemniki na kosmetyki, perfumy, artykuły toaletowe i preparaty do włosów, dezodoranty,
Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Grzebienie i gąbki,
Pędzle kosmetyczne, Szczotki ujęte w klasie 21, Przybory kosmetyczne.
(210)
(731)

(531)

25.01.06, 25.01.18, 05.01.05, 26.04.05, 26.04.15, 25.07.20,
05.07.02, 29.01.14, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe
na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone
w puszkach, przekąski warzywne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

525388
(220) 2021 03 02
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW kabanosy z INDYKIEM PIECZONE
PREMIUM 100 g PRODUKTU UZYSKANO
ze 172 g MIĘSA WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA BEZ
DODATKU: FOSFORANÓW I BARWNIKÓW PRODUKT
BEZGLUTENOWY

05.01.05, 05.07.02, 25.01.06, 25.01.18, 25.07.20, 26.04.05,
26.04.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe
na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone
w puszkach, przekąski warzywne.

(210) 525419
(220) 2021 03 02
(731) FRYC DAWID GRESSO OUTLET PŁYTEK, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) GRESSO
(510), (511) 35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji,
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych: gresu,
glazury, terakoty, klinkierów, stopnic, dekoracji łazienkowych,
klejów, fug, płytek imitujących drewno lub marmur, płytek polerowanych, płytek szkliwionych, płytek barwionych
w masie, płytek mrozoodpornych, płytek rektyfikowanych,
baterii łazienkowych, wanien, brodzików, kabin prysznicowych, kabin parowych, odpływów prysznicowych, ceramiki
sanitarnej, grzejników łazienkowych, akcesoriów zabezpieczających i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzętu do zaopatrywania
w wodę i sanitacji, filtrów do użytku przemysłowego i domowego, środków toaletowych, środków czyszczących, preparatów do czyszczenia i odświeżania, instalacji i urządzeń
do suszenia, instalacji i urządzeń do chłodzenia i zamrażania,
instalacji i urządzeń do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, oświetlenia i reflektorów oświetleniowych, palników, bojlerów i podgrzewaczy, sprzętu
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania
żywności i napojów, urządzeń do ogrzewania i suszenia
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do użytku osobistego, urządzeń do opalania się, kominków, biokominków, lamp do celów oświetleniowych, lamp
do dekoracji świątecznych, lamp biurkowych, lamp do instalacji elektrycznych, lamp elektrycznych, baterii kuchennych,
zlewozmywaków, okapów, piekarników, płyt grzewczych,
chłodziarek, lodówek sprzętu AGD, fototapet, sufitów podwieszanych, sufitów napinanych, płyt ceramicznych sprzedawanych jako elementy piekarników, płyt ceramicznych
sprzedawanych jako elementy kuchenek, płyt ceramicznych sprzedawanych jako elementy płyt grzejnych, części
i akcesoriów do kominków, farb wodnych [izolacyjne], farb
uszczelniających [izolacyjne], farb izolacyjnych do ścian, farb
izolacyjnych do fasad, farb izolacyjnych do dachów, farb izolacyjnych, farb, ceramicznych płytek na podłogi zewnętrzne,
ceramicznych płytek na podłogi wewnętrzne, ceramicznych
płytek na ściany zewnętrzne, ceramicznych płytek podłogowych, ceramicznych płytek podłogowych do budynków, ceramicznych płytek ściennych, ceramicznych pokryć podłogowych, dachówek ceramicznych, glazurowanych ceramicznych płytek ściennych, glazurowanych ceramicznych płytek
podłogowych, glazurowanych dachówek ceramicznych,
glazurowanych płytek ceramicznych, desek podłogowych,
desek podłogowych, drewnianych płytek podłogowych,
drewnianych podłóg parkietowych, drewnianych podłóg
sportowych, drewnianych pokryć podłogowych, fornirów
do podłóg, materiałów na podłogi sportowe, listew podłogowych, listew przysufitowych i oświetleniowych, elementów dekoracji ściennych, elementów sztukaterii elewacyjnej,
gumowych płytek podłogowych, gumowych listew podłogowych, niemetalowych paneli podłogowych, niemetalowych płyt podłogowych, parkietu podłogowego z korka,
desek podłogowych, przymocowanych szafek kuchennych,
serwantek kuchennych, stołów kuchennych, szafek kuchennych, mebli i akcesoriów meblowych wyposażenia domu,
pojemników, spinaczy i uchwytów do nich, statuetek, figurek, dzieł sztuki, ozdób i dekoracji wykonanych z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, łóżek, pościeli, materacy, poduszek, luster, mebli łazienkowych,
ram, wieszaków na ubrania, wieszaków stojących do ubrań
i haczyków na ubrania, żaluzji do wnętrz oraz elementów
do zasłon i zasłon do wnętrz, akcesoriów do przechowywania ubrań, biurek i stołów, akcesoriów do ubikacji i łazienek, artykułów do pielęgnacji odzieży i obuwia, przyborów
do użytku domowego do czyszczenia, szczotek i materiałów
do wytwarzania szczotek, przyborów kosmetycznych do higieny i pielęgnacji urody, statuetek, figurek, tabliczek i dzieł
sztuki wykonanych z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zastaw stołowych, przyborów kuchennych
i pojemników, tkanin, materiałów tekstylnych do filtrowania,
wyrobów tekstylnych i substytutów wyrobów tekstylnych,
zasłon, zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych lub
tworzyw sztucznych, zasłon z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, zefiru [tkanina], bielizny kąpielowej, bielizny pościelowej i koców, bielizny stołowej i pościelowej, bielizny wzorzystej, bieżników stołowych, ręczników, Usługi informacyjne
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem
mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych.
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525423
(220) 2021 03 02
VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AndyCool
(210)
(731)

(531) 02.09.14, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła, środki perfumeryjne, dezodoranty,
olejki eteryczne, kosmetyki, preparaty do mycia, układania,
pielęgnacji, odżywiania oraz farbowania włosów, środki
do barwienia brwi i rzęs, preparaty depilujące, 21 Artykuły
toaletowe ujęte w klasie 21, Pojemniki na kosmetyki, perfumy, artykuły toaletowe i preparaty do włosów, dezodoranty,
Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Grzebienie i gąbki,
Pędzle kosmetyczne, Szczotki ujęte w klasie 21, Przybory kosmetyczne.
(210) 525449
(220) 2021 03 03
(731) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda
(540) (znak słowny)
(540) ORZECH LAWA
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne,
Brykiety węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym on-line, węgla, paliw,
brykietów, podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów,
Marketing, Reklama, Reklama internetowa, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów,
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie, Magazynowanie, Konfekcjonowanie
towarów.
(210) 525450
(220) 2021 03 03
(731) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda
(540) (znak słowny)
(540) ORZECH MAGMA
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne,
Brykiety węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym on-line, węgla, paliw,
brykietów, podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów,
Marketing, Reklama, Reklama internetowa, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów,
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie, Magazynowanie, Konfekcjonowanie
towarów.
(210) 525451
(220) 2021 03 03
(731) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK PUŁKOWNIK
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne,
Brykiety węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż
hurtowa i detaliczna, w tym on-line, węgla, paliw, brykietów,
podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów, Marketing,
Reklama, Reklama internetowa, Rozpowszechnianie mate-
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riałów reklamowych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja
handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie,
Magazynowanie, Konfekcjonowanie towarów.
(210) 525452
(220) 2021 03 03
(731) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK GENERAŁ
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne,
Brykiety węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż
hurtowa i detaliczna, w tym on-line, węgla, paliw, brykietów,
podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów, Marketing,
Reklama, Reklama internetowa, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja
handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie,
Magazynowanie, Konfekcjonowanie towarów.
(210) 525453
(220) 2021 03 03
(731) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK MAJOR
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne,
Brykiety węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż
hurtowa i detaliczna, w tym on-line, węgla, paliw, brykietów,
podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów, Marketing,
Reklama, Reklama internetowa, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja
handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie,
Magazynowanie, Konfekcjonowanie towarów.
(210) 525457
(220) 2021 03 03
(731) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK TITAN
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne,
Brykiety węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż
hurtowa i detaliczna, w tym on-line, węgla, paliw, brykietów,
podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów, Marketing,
Reklama, Reklama internetowa, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja
handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie,
Magazynowanie, Konfekcjonowanie towarów.
(210) 525458
(220) 2021 03 03
(731) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK IRYS
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne,
Brykiety węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż
hurtowa i detaliczna, w tym on-line, węgla, paliw, brykietów,
podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów, Marketing,
Reklama, Reklama internetowa, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja
handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie,
Magazynowanie, Konfekcjonowanie towarów.
(210) 525459
(220) 2021 03 03
(731) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda
(540) (znak słowny)

39

(540) EKOGROSZEK ZENIT
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne,
Brykiety węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż
hurtowa i detaliczna, w tym on-line, węgla, paliw, brykietów,
podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów, Marketing,
Reklama, Reklama internetowa, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja
handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie,
Magazynowanie, Konfekcjonowanie towarów.
(210) 525461
(220) 2021 03 03
(731) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK ORION
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne,
Brykiety węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż
hurtowa i detaliczna, w tym on-line węgla, paliw, brykietów,
podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów, Marketing,
Reklama, Reklama internetowa, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja
handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie,
Magazynowanie, Konfekcjonowanie towarów.
525524
(220) 2021 03 04
UNICALL COMMUNICATION GROUP POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNICALL

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.11, 26.01.01, 26.01.06,
26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, Sprzęt komputerowy do telekomunikacji, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia do komunikacji sieciowej, Interfejsy komunikacyjne, Oprogramowanie
komputerowe, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Aplikacje do pobrania, Elektroniczne bazy danych, Serwery plików, Platformy oprogramowania komputerowego, Programy komputerowe do zarządzania projektami, 35 Zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, Usługi
doradcze w zakresie zarządzania centrami obsługi telefonicznej, Telemarketing, Usługi outsourcingu w dziedzinie
operacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, Usługi
outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji
działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, Kampanie marketingowe, Doradztwo reklamowe i marketingowe,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Profilowanie
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Organizowanie i prowadzenie
promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Usługi związane z personelem, Analizy badań rynkowych, Analiza trendów biznesowych, Prognozy i analizy
ekonomiczne, Przygotowywanie sprawozdań finansowych
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i analiz dla przedsiębiorstw, Analizy prognoz ekonomicznych
do celów działalności gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze
i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, Badania opinii
publicznej, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], Przetwarzanie danych, Systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, Dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, Kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, Dostarczanie informacji
handlowych z internetowych baz danych, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Telefoniczne udzielanie informacji
[dla nieobecnych abonentów], Analizy kosztów, Doradztwo
w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, Księgowość i rachunkowość, Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań,
Usługi sekretarskie i biurowe, Usługi w zakresie administracji
biurowej [dla osób trzecich], Zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały biurowe, Wynajem sprzętu biurowego,
Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej,
Zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla osób
trzecich], 36 Usługi finansowe, Analizy finansowe, Ubezpieczenia, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Doradztwo ubezpieczeniowe, Zarządzanie portfelami ubezpieczeń, Administrowanie działalnością ubezpieczeniową, Ubezpieczeniowe
usługi brokerskie, Administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Pośrednictwo w usługach finansowych, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi agencyjne lub pośrednictwo
w zakresie wynajmu budynków, Organizowanie wynajmu
nieruchomości, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem
biur do coworkingu, Obsługa płatności, Windykacja, Usługi
doradztwa emerytalnego, Administrowanie finansowe planami emerytalnymi pracowników, Usługi związane z funduszami emerytalnymi, 37 Instalowanie połączeń elektronicznych i cyfrowych do centrów obsługi telefonicznej, 38 Usługi
komunikacji telefonicznej świadczone w zakresie gorących
linii i centrów obsługi telefonicznej, Usługi komunikacji telematycznej, Świadczenie usług komunikacji głosowej przez
Internet, Transmisja publikacji elektronicznych on-line, Udostępnianie komputerowej bazy danych, Transmisja plików
danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików
do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji
strumieniowej przez światową sieć komputerową, Usługi
związane z portalami telekomunikacyjnymi, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, Telekomunikacja, Telekomunikacyjne usługi dostępowe, Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, Usługi transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, Wypożyczanie aparatury i instalacji telekomunikacyjnych, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z bazami danych, Usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, Umożliwianie dostępu osobom trzecim do infrastruktury telekomunikacyjnej, Elektroniczna transmisja wiadomości, Transmisja strumieniowa danych, Usługi elektronicznej transmisji głosu, Transmisja wiadomości i aktualności,
Usługi telematyczne [transmisja danych], Zapewnianie dostępu do baz danych, 39 Doradztwo w dziedzinie podróży
świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, Doradztwo w dziedzinie usług składowania świadczone przez
centra obsługi telefonicznej i infolinie, Doradztwo w dziedzi-
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nie usług transportowych świadczone przez centra obsługi
telefonicznej i infolinie, Doradztwo w dziedzinie podróży
biznesowych świadczone przez centra obsługi telefonicznej
i infolinie, Usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, Usługi rezerwacji podróży turystycznych, Rezerwacja transportu, Rezerwacja wypożyczanych samochodów,
Rezerwacja biletów lotniczych, Usługi rezerwacji wczasów
i podróży, Rezerwacja miejsc parkingowych przy lotniskach,
Skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie przewozu
pasażerów, Organizowanie i rezerwacja wycieczek ze zwiedzaniem miasta, Udzielanie informacji na temat rezerwacji
podróży biznesowych za pośrednictwem Internetu, Informacja turystyczna, Informacja o transporcie, Świadczenie
usług w zakresie informacji podróżnej, 41 Rezerwacja miejsc
na pokazy i rezerwacja biletów teatralnych, Biura rezerwacji
biletów koncertowych, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na wydarzenia rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, Informacja o rekreacji,
Informacja o rozrywce, Informacje dotyczące działalności
kulturalnej, Udzielanie informacji dotyczących programów
telewizyjnych, Udzielanie informacji związanych ze sportem,
Usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania projektami,
42 Pomoc w zakresie technologii informacyjnej, Zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobrania, do użytku
w komunikacji, Hosting aplikacji mobilnych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych,
Platforma jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS]
obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Inżynieria telekomunikacyjna, Usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, Konsultacje w dziedzinie
technologii informacyjnej, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Kontrola dostępu jako usługa [ACaaS], Chmura obliczeniowa, Hosting
treści cyfrowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania
do sieci i serwerów komputerowych, Opracowywanie platform komputerowych, Programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, Instalacja programów komputerowych,
Aktualizacja programów komputerowych, Instalacja i utrzymanie programów komputerowych, Infrastruktura jako usługa (IaaS), Usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, Hosting infrastruktury sieciowej on-line na rzecz osób trzecich do celów
wymiany treści on-line, Projektowanie systemów informatycznych, Projektowanie systemów komunikacyjnych, Projektowanie techniczne i doradztwo, Opracowywanie projektów technicznych, Usługi techniczne w zakresie pobierania
oprogramowania, Usługi doradztwa technicznego w zakresie komputerów, Usługi doradztwa technicznego dotyczące
przetwarzania danych, Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], Usługi
wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, Zapewnianie wsparcia technicznego
w zakresie obsługi sieci komputerowych, Doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, Zarządzanie projektami w zakresie
technologii informacyjnych, 43 Doradztwo świadczone
przez centra obsługi telefonicznej i infolinie w dziedzinie zakwaterowania tymczasowego, Rezerwacja zakwaterowania
tymczasowego, Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz
rezerwacji hoteli, Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi
rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi agencji
w zakresie rezerwacji zakwaterowania [time share], Świad-
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czenie usług informacyjnych dotyczących zakwaterowania
dla podróżnych oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, Informacja hotelowa,
Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

525540
(220) 2021 03 04
HÖFT KAROL, Kruszyn Krajeński
(znak słowno-graficzny)
special space

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.06,
26.11.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Reklama, 42 Usługi projektowania, Usługi w zakresie
technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania, Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, Usługi związane z projektowaniem
graficznym.
(210) 525550
(220) 2021 03 04
(731) June Life, Inc., San Francisco, US
(540) (znak słowny)
(540) JUNE
(510), (511) 11 Elektryczne urządzenia do gotowania, mianowicie kuchenne elektryczne piekarniki do gotowania
i konwekcyjne.
525577
(220) 2021 03 04
GRUPA NOBILEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOBILEA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 05.03.02, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo
w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie promocji
sprzedaży, Doradztwo w zakresie segmentacji rynku, Doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, Doradztwo reklamowe i marketingowe, 36 Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], Wynajem nieruchomości i majątku,
Agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie
gruntu, Biuro wynajmu mieszkań, Dzierżawa biur, Dzierżawa budynków, Dzierżawa domów, Finansowanie projektów
deweloperskich, Usługi agencji kredytowych, Doradztwo
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w zakresie nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Nabywanie gruntów
przeznaczonych do dzierżawy, Biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje wynajmu zakwaterowania w domach opieki,
Administrowanie domami czynszowymi, Pobieranie czynszu, Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
Doradztwo dotyczące kredytów, Oszacowania majątku
nieruchomego (nieruchomości), Udzielanie informacji,
konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, Usługi
w zakresie wyceny nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, 37 Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków
przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa
i naprawa magazynów, Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czyszczenie
budynków, Czyszczenie budynków [powierzchni zewnętrznych], Konserwacja budynków, Malowanie budynków, Konserwacja instalacji przemysłowych, Konserwacja i naprawa
wyposażenia budynków, Konserwacja i naprawa instalacji
w budynkach, Konserwacja i naprawa części i akcesoriów
budynków, Izolowanie dachów, Izolowanie budynków, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
Instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego,
Instalacja systemów do czystych pomieszczeń, Instalacja
systemów do kontroli środowiska w czystych pomieszczeniach, Instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu,
Konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, Modernizacja instalacji do wentylacji budynków,
Konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, Konserwacja
i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie
oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja systemów kontroli środowiska, Instalacja
systemów ogrzewania słonecznego, Instalacja urządzeń
do klimatyzacji do czystych pomieszczeń [clean room], Instalacja urządzeń do usuwania kurzu, Instalacja urządzeń
do ogrzewania i chłodzenia, Instalacja urządzeń łazienkowych, Instalowanie systemów rur przewodzących gazy, Instalowanie systemów rur doprowadzających gaz.
525584
(220) 2021 03 05
ARGENZIANO FRANCESCO ARGENZIANO EFFETTI,
Rachowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARGENZIANO EFFETTI
(210)
(731)
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(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 22.01.15, 22.01.21,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.10, 26.11.12, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.05, 26.04.16
(510), (511) 15 Futerały na instrumenty muzyczne, Elektryczne instrumenty muzyczne, Elektryczne i elektroniczne instrumenty muzyczne, Elektroniczne urządzenia i instrumenty muzyczne, Elektroniczne syntezatory jako instrumenty
muzyczne, Dopasowane pokrowce na instrumenty muzyczne, Instrumenty muzyczne, Instrumenty muzyczne elektroniczne, Instrumenty muzyczne w stylu zachodnim, Instrumenty muzyczne zawierające urządzenia do wytwarzania
sygnałów dźwiękowych, Instrumenty muzyczne zawierające
urządzenia do modyfikowania sygnałów dźwiękowych, Instrumenty muzyczne zawierające układy do modyfikacji sygnałów dźwiękowych, Syntezatory [instrumenty muzyczne],
Urządzenia elektroniczne do syntezowania muzyki [instrumenty muzyczne].
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

525621
(220) 2021 03 05
MICHALSKI OLGIERD, Zambrów
(znak słowno-graficzny)
PASSION FOR SPORT PUNCHER

02.09.14, 02.09.18, 26.05.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17,
27.05.25, 26.04.02, 26.04.05
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Apaszki [chustki], Apaszki,
Bandany, Bandany na szyję, Bielizna wyszczuplająca [wyroby
gorseciarskie], Bikini, Blezery, Bliźniaki [odzież], Bluzki, Bluzki
z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy
sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Bojówki, Bolerka, Bonżurki, Bryczesy, Chustki na głowę, Chusty
na głowę, Chusty noszone na ramionach, Chusty [odzież],
Chusty plażowe, Chusty, szale na głowę, Ciepłe kurtki robocze, Damskie luźne topy, Damskie sukienki na uroczystości,
Długie kurtki, Długie luźne stroje, Długie szale damskie, Dolne części ubrań [odzież], Dresy ortalionowe, Dresy wiatroszczelne, Duże luźne kaptury [odzież], Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie
spodnie, Fartuchy, Fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, Fartuchy [odzież], Fartuchy papierowe, Garnitury, Garnitury damskie, Garnitury męskie, Garnitury trzyczęściowe
[odzież], Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami
i długą, szeroką w ramionach marynarką], Garnitury w sportowym stylu, Garnitury wieczorowe, Garnitury wizytowe, Getry, Getry do futbolu amerykańskiego, Getry [ochraniacze]
zakładane na buty, Golfy, Golfy [odzież], Gorsy koszul, Grube
kurtki, Grube płaszcze, Gumowe płaszcze nieprzemakalne,
Jedwabne krawaty, Kaftany, Kamizelki, Kamizelki [bezrękawniki], Kamizelki dla rybaków, Kamizelki do ochrony przed wiatrem, Kamizelki kamuflażowe, Kamizelki myśliwskie, Kamizelki pikowane, Kamizelki puchowe, Kamizelki skórzane, Kamizelki z polaru, Kąpielowe kostiumy, Kąpielówki, Kaptury,
Karczki koszul, Kaptury [odzież], Kaszmirowe szale, Kolanów-
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ki, Kołnierze, Kombinezony, Kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony dla niemowląt i małych
dzieci, Kombinezony do nart wodnych, Kombinezony
do snowboardu, Kombinezony jednoczęściowe, Kombinezony narciarskie, Kombinezony [odzież], Kombinezony piankowe, Kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, Kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych, Kombinezony piankowe do surfingu, Kombinezony
piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, Kombinezony piankowe do windsurfingu, Kombinezony przeciwdeszczowe, Kombinezony puchowe, Kombinezony zimowe,
Kominiarki, Kominiarki narciarskie, Komplety do biegania
[odzież], Komplety do joggingu [odzież], Komplety koszulek
i spodenek, Komplety narciarskie, Komplety odzieżowe
ze spodenkami, Komplety sportowe, Komplety skórzane, Kostiumy, Kostiumy dla kobiet, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy
kąpielowe dla dzieci, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy kąpielowe dla
mężczyzn, Kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, Kostiumy taneczne, Kostiumy ze spódnicą, Koszule, Koszule ciążowe, Koszule codzienne, Koszule eleganckie, Koszule do garniturów, Koszule hawajskie, Koszule hawajskie
z guzikami z przodu, Koszule sportowe, Koszule sportowe
pochłaniające wilgoć, Koszule sztruksowe, Koszule wędkarskie, Koszule z długimi rękawami, Koszule z dzianiny, Koszule
z golfem, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, Koszule
z włókna ramii, Koszule zapinane, Koszulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki dla siatkarzy, Koszulki do futbolu amerykańskiego, Koszulki do gry w rugby,
Koszulki do jogi, Koszulki do tenisa, Koszulki gimnastyczne
bez rękawów, Koszulki kolarskie, Koszulki piłkarskie, Koszulki
polo, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów,
Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami,
Kożuchy, Krawaty, Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie kurtki cieple, Krótkie ogrodniczki, Krótkie spodnie, Kurtki, Kurtki bez
rękawów, Kurtki bluzy, Kurtki budrysówki, Kurtki dla rybaków,
Kurtki dresowe, Kurtki dwustronne, Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki jeździeckie, Kurtki narciarskie, Kurtki motocyklowe,
Kurtki [odzież], Legginsy, Leginsy ciążowe, Letnie sukienki,
Majtki, Maski na oczy, Maski ochronne [modna odzież], Maski
ochronne [odzież], Mufki, Odzież dla łyżwiarzy, Odzież dla
kolarzy, Odzież dla rowerzystów, Odzież do biegania, Odzież
do sztuk walki, Odzież do tenisa, Ochraniacze kołnierzy,
Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież do uprawiania
judo, Odzież do uprawiania zapasów, Odzież dżinsowa,
Odzież gimnastyczna, Odzież treningowa, Odzież wełniana,
Odzież w stylu sportowym, Odzież sportowa, Odzież rekreacyjna, Ogrodniczki, Płaszcze, Podkolanówki, Podkoszulki,
Płaszcze sportowe, Podkoszulki sportowe, Rękawice motocyklowe, Rękawice narciarskie, Rękawice jeździeckie, Rajstopy,
Rękawiczki, Skarpetki, Spodenki, Spodnie, Spódnice, Spodnie
sportowe, Stroje do sportów walki, Swetry, Szaliki, Szorty,
Topy [odzież], 28 Artykuły sportowe, Bandy do stołów bilardowych, Bazy baseballowe, Bazy do softballu, Drążki do ćwiczeń, Drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, Drążki
do podciągania na drzwi, Dyski sportowe, Etui na kije baseballowe, Etui na rzutki do gry w darta, Florety do szermierki,
Florety [szermiercze florety], Futerały na narty, Futerały przystosowane do noszenia artykułów sportowych, Gimnastyczne drążki poziome, Główki kijów golfowych, Gry sportowe,
Gry z piłeczką i paletką [paddleball], Hantle, Gumowe piłki
do baseballu, Hantle do podnoszenia ciężarów, Hantle kettlebell, Kije [artykuły sportowe], Kije baseballowe, Kije bilardowe, Kije bilardowe [do gry w pool], Końcówki do kijów bi-
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lardowych, Kije do gier, Kije do gier z piłką, Kije golfowe, Kije
golfowe [putter], Kije hokejowe, Kije narciarskie, Kijki do nartorolek, Kijki narciarskie, Koła sportowe, Kołczany łucznicze,
Końcówki do pompowania piłek, Końcówki do rzutek, Krawędzie nart, Krążki do gry w hokeja, Krążki do hokeja, Kręgle,
Kule bilardowe, Kule do gry w bocce, Latawce, Ławki do ćwiczeń, Ławki do ćwiczenia mięśni brzucha, Ławki do podnoszenia ciężarów, Ławki do użytku gimnastycznego, Ławki
do użytku sportowego, Linki do jazdy na nartach wodnych,
Łyżworolki, Łyżwy, Małe trampoliny, Maski dla łapaczy, Maski
do baseballa, Maty do strzałek, Maty golfowe, Młoty do sportów, Obręcze do koszykówki, Obręcze gimnastyczne, Obręcze sportowe, Obrotowe uchwyty do pompek, Obrotowe
uchwyty do worków treningowych, Ochraniacze ciała do gry
w futbol amerykański, Ochraniacze brzucha do użytku sportowego, Ochraniacze ciała do użytku sportowego, Ochraniacze dla bramkarzy do hokeja na lodzie, Ochraniacze dla
bramkarzy, Ochraniacze do uprawiania sportu, Ochraniacze
do użytku w sporcie, Ochraniacze na nadgarstki do użytku
sportowego, Ochraniacze na goleń do użytku sportowego,
Ochraniacze na klatkę piersiową [do hokeja], Ochraniacze
na gardło do użytku sportowego, Osłony dla nart, Odskocznie do gimnastyki, Piłki baseballowe, Piłeczki do tenisa stołowego, Piłki antystresowe do ćwiczeń, Piłki baseballowe
[nie miękkie], Pałki gimnastyczne, Paski do jogi, Piłki do ćwiczeń, Piłki do futbolu amerykańskiego, Piłki do siatkówki,
Przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, Przenośne bramki
do gry w baseball, Przyrządy gimnastyczne, Przyrządy gimnastyczne do rozciągania, Przyrządy stosowane w kulturystyce, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Rakiety
do tenisa, Rakiety do squasha, Rękawice dla pałkarzy, Rękawice do gier, Rolki do stacjonarnych rowerów treningowych,
Rowery treningowe stacjonarne i rolki do nich, Równoważnie [sprzęt gimnastyczny], Równoważnie [gimnastyczne],
Siatki tenisowe, Skakanki, Sprzęt do gry w bilard, Sprzęt
do gry w piłkę siatkową, Sprzęt do badmintona, Sprzęt
do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, Sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, Sprzęt do treningów
sportowych, Stołki gimnastyczne, Stacjonarne rowery treningowe, Sztangi do podnoszenia ciężarów, Sztuczne ściany
wspinaczkowe, Tarcze do gry w rzutki, Taśmy do ćwiczeń,
Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Trampoliny treningowe, Uchwyty do podnoszenia ciężarów, Uchwyty
do pompek, Rękawice bokserskie, Rękawice hokejowe, Rękawice baseballowe, Rękawice golfowe, Rękawice kote, Rękawice bilardowe, Rękawice sparingowe, Rękawice dla pałkarzy, Rękawice do racquetball, Rękawice ochronne [rękawice
do uprawiania łucznictwa], Rękawice do szermierki, Rękawice do karate, Rękawice do gier, Rękawice do taekwondo, Rękawice do lacrosse, Rękawice do windsurfingu, Rękawice
do podnoszenia ciężarów, Rękawice dla pierwszobazowego
[baseball], Rękawice do futbolu amerykańskiego, Rękawice
płetwy do pływania, Rękawice do gry w softball, Rękawice
do gry w kręgle, Rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier],
Rękawice do gry w piłkę nożną, Rękawice do jazdy na nartach wodnych, Rękawice do gry w piłkę ręczną, Rękawice dla
chwytaczy do gry w baseball, Rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, Ochraniacze
do Taekwondo, Ochraniacze na łyżwy, Ochraniacze [części
strojów sportowych], Ochraniacze na nogi [ochraniacze
do gry w krykieta], Ochraniacze ramion dla łuczników, Ochraniacze przedramienia [artykuły sportowe], Ochraniacze nóg
do użytku sportowego, Ochraniacze na brzuch do Taekwondo, Ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], Ochraniacze
dłoni do użytku sportowego, Ochraniacze talii do użytku
sportowego, Ochraniacze podbicia do użytku sportowego,
Ochraniacze na palce do koszykówki, Ochraniacze amorty-
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zujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], Ochraniacze
na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], Ochraniacze na ręce
przystosowane do użytku sportowego, Ochraniacze na nogi
przystosowane do uprawiania sportu, Ochraniacze na ramiona do gry w baseball, Ochraniacze na klatkę piersiową
do użytku sportowego, Ochraniacze genitaliów do użytku
podczas uprawiania sportu, Sportowe ochraniacze na ręce
do jazdy na łyżwach, Sportowe ochraniacze na ręce do jazdy
na rowerze, Sportowe ochraniacze na nadgarstki do jazdy
na deskorolce, Ochraniacze na klatkę piersiową przystosowane do uprawiania taekwondo, Sportowe ochraniacze na ręce
do jazdy na deskorolce, Sportowe ochraniacze na nadgarstki
do jazdy na łyżwach, Sportowe ochraniacze na nadgarstki
do jazdy na rowerze, Ochraniacze klatki piersiowej do gry
w futbol amerykański, Ochraniacze na nogi do gry w futbol
amerykański, Spodenki z ochraniaczami do gry w futbol
amerykański, Ochraniacze na łokcie do użytku w jeździe
na deskorolce, Ochraniacze na ręce przystosowane do użytku podczas zajęć sportowych, Ochraniacze dla bramkarza
do gry w hokeja na trawie, Ochraniacze na łokcie używane
podczas jazdy na deskorolce [artykuły sportowe], Ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na rowerze [artykuły
sportowe], Ochraniacze na klatkę piersiową [do użytku
w grze w baseball], Ochraniacze na kolana do użycia podczas jazdy na deskorolce [artykuły sportowe], Smycze do desek surfingowych, Smycze do desek typu bodyboard,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: akcesoria na szyję, apaszki [chustki],
apaszki, bandany, bandany na szyję, bielizna wyszczuplająca
[wyroby gorseciarskie], bikini, blezery, bliźniaki [odzież], bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, bojówki, bolerka, bonżurki, bryczesy, chustki na głowę, chusty na głowę, chusty noszone na ramionach, chusty
[odzież], chusty plażowe, chusty, szale na głowę, ciepłe kurtki
robocze, damskie luźne topy, damskie sukienki na uroczystości, długie kurtki, długie luźne stroje, długie szale damskie,
dolne części ubrań [odzież], dresy ortalionowe, dresy wiatroszczelne, duże luźne kaptury [odzież], dwurzędowe kurtki
marynarskie [bosmanki], dzianina [odzież], dżinsy, eleganckie
spodnie, fartuchy, fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, fartuchy [odzież], fartuchy papierowe, garnitury, garnitury damskie, garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe
[odzież], garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami
i długą, szeroką w ramionach marynarką], garnitury w sportowym stylu, garnitury wieczorowe, garnitury wizytowe, getry, getry do futbolu amerykańskiego, getry [ochraniacze]
zakładane na buty, golfy, golfy [odzież], gorsy koszul, grube
kurtki, grube płaszcze, gumowe płaszcze nieprzemakalne,
jedwabne krawaty, kaftany, kamizelki, kamizelki [bezrękawniki], kamizelki dla rybaków, kamizelki do ochrony przed wiatrem, kamizelki kamuflażowe, kamizelki myśliwskie, kamizelki
pikowane, kamizelki puchowe, kamizelki skórzane, kamizelki
z polaru, kąpielowe kostiumy, kąpielówki, kaptury, karczki koszul, kaptury [odzież], kaszmirowe szale, kolanówki, kołnierze,
kombinezony, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony do nart wodnych, kombinezony do snowboardu, kombinezony jednoczęściowe, kombinezony narciarskie, kombinezony [odzież], kombinezony piankowe, kombinezony
piankowe dla narciarzy wodnych, kombinezony piankowe
do nart wodnych i sportów podwodnych, kombinezony
piankowe do surfingu, kombinezony piankowe do sportów
wodnych powierzchniowych, kombinezony piankowe
do windsurfingu, kombinezony przeciwdeszczowe, kombinezony puchowe, kombinezony zimowe, kominiarki, kominiarki narciarskie, komplety do biegania [odzież], komplety
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do joggingu [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety narciarskie, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety sportowe, komplety skórzane, kostiumy, kostiumy dla
kobiet, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla dzieci,
kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, kostiumy
kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, kostiumy taneczne,
kostiumy ze spódnicą, koszule, koszule ciążowe, koszule codzienne, koszule eleganckie, koszule do garniturów, koszule
hawajskie, koszule hawajskie z guzikami z przodu, koszule
sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule
sztruksowe, koszule wędkarskie, koszule z długimi rękawami,
koszule z dzianiny, koszule z golfem, koszule z kołnierzykiem,
koszule z krótkimi rękawami, koszule z ochraniaczami
do użytku sportowego, koszule z włókna ramii, koszule zapinane, koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki dla siatkarzy, koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki do gry w rugby, koszulki do jogi, koszulki do tenisa, koszulki gimnastyczne bez rękawów, koszulki kolarskie,
koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, kożuchy, krawaty, krótkie bluzeczki do talii, krótkie kurtki ciepłe, krótkie ogrodniczki, krótkie spodnie, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki
budrysówki, kurtki dla rybaków, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki jako odzież sportowa, kurtki jeździeckie, kurtki
narciarskie, kurtki motocyklowe, kurtki [odzież], legginsy, legginsy ciążowe, letnie sukienki, majtki, maski na oczy, maski
ochronne [modna odzież], maski ochronne [odzież], mufki,
odzież dla łyżwiarzy, odzież dla kolarzy, odzież dla rowerzystów, odzież do biegania, odzież do sztuk walki, odzież do tenisa, ochraniacze kołnierzy, odzież codzienna, odzież damska, odzież do uprawiania judo, odzież do uprawiania zapasów, odzież dżinsowa, odzież gimnastyczna, odzież treningowa, odzież wełniana, odzież w stylu sportowym, odzież
sportowa, odzież rekreacyjna, ogrodniczki, płaszcze, podkolanówki, podkoszulki, płaszcze sportowe, podkoszulki sportowe, rękawice motocyklowe, rękawice narciarskie, rękawice
jeździeckie, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, spodenki, spodnie,
spódnice, spodnie sportowe, stroje do sportów walki, swetry,
szaliki, szorty, topy [odzież], artykuły sportowe, bandy do stołów bilardowych, bazy baseballowe, bazy do softballu, drążki
do ćwiczeń, drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, drążki
do podciągania na drzwi, dyski sportowe, etui na kije baseballowe, etui na rzutki do gry w darta, florety do szermierki,
florety [szermiercze florety], futerały na narty, futerały przystosowane do noszenia artykułów sportowych, gimnastyczne drążki poziome, główki kijów golfowych, gry sportowe,
gry z piłeczką i paletką [paddleball], hantle, gumowe piłki
do baseballu, hantle do podnoszenia ciężarów, hantle kettlebell, kije [artykuły sportowe], kije baseballowe, kije bilardowe,
kije bilardowe [do gry w pool], końcówki do kijów bilardowych, kije do gier, kije do gier z piłką, kije golfowe, kije golfowe [putter], kije hokejowe, kije narciarskie, kijki do nartorolek,
kijki narciarskie, koła sportowe, kołczany łucznicze, końcówki
do pompowania piłek, końcówki do rzutek, krawędzie nart,
krążki do gry w hokeja, krążki do hokeja, kręgle, kule bilardowe, kule do gry w bocce, latawce, ławki do ćwiczeń, ławki
do ćwiczenia mięśni brzucha, ławki do podnoszenia ciężarów, ławki do użytku gimnastycznego, ławki do użytku sportowego, linki do jazdy na nartach wodnych, łyżworolki, łyżwy, małe trampoliny, maski dla łapaczy, maski do baseballa,
maty do strzałek, maty golfowe, młoty do sportów, obręcze
do koszykówki, obręcze gimnastyczne, obręcze sportowe,
obrotowe uchwyty do pompek, obrotowe uchwyty do wor-

Nr ZT15/2021

ków treningowych, ochraniacze ciała do gry w futbol amerykański, ochraniacze brzucha do użytku sportowego, ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze dla bramkarzy do hokeja na lodzie, ochraniacze dla bramkarzy, ochraniacze do uprawiania sportu, ochraniacze do użytku w sporcie, ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowego,
ochraniacze na goleń do użytku sportowego, ochraniacze
na klatkę piersiową [do hokeja], ochraniacze na gardło
do użytku sportowego, osłony dla nart, odskocznie do gimnastyki, piłki baseballowe, piłeczki do tenisa stołowego, piłki
antystresowe do ćwiczeń, piłki baseballowe [nie miękkie],
pałki gimnastyczne, paski do jogi, piłki do ćwiczeń, piłki
do futbolu amerykańskiego, piłki do siatkówki, przenośny
domowy sprzęt gimnastyczny, przenośne bramki do gry
w baseball, przyrządy gimnastyczne, przyrządy gimnastyczne do rozciągania, przyrządy stosowane w kulturystyce,
przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety do tenisa, rakiety do squasha, rękawice dla pałkarzy, rękawice
do gier, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, rowery treningowe stacjonarne i rolki do nich, równoważnie
[sprzęt gimnastyczny], równoważnie [gimnastyczne], siatki
tenisowe, skakanki, sprzęt do gry w bilard, sprzęt do gry w bilarda, sprzęt do gry w piłkę siatkową, sprzęt do badmintona,
sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt
do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do treningów sportowych, stołki gimnastyczne, stacjonarne rowery treningowe, sztangi do podnoszenia ciężarów, sztuczne
ściany wspinaczkowe, tarcze do gry w rzutki, taśmy do ćwiczeń, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], trampoliny
treningowe, uchwyty do podnoszenia ciężarów, uchwyty
do pompek, rękawice bokserskie, rękawice hokejowe, rękawice baseballowe, rękawice golfowe, rękawice kote, rękawice
bilardowe, rękawice sparingowe, rękawice dla pałkarzy, rękawice do racquetball, rękawice ochronne [rękawice do uprawiania łucznictwa], rękawice do szermierki, rękawice do karate, rękawice do gier, rękawice do taekwondo, rękawice do lacrosse, rękawice do windsurfingu, rękawice do podnoszenia
ciężarów, rękawice dla pierwszobazowego [baseball], rękawice do futbolu amerykańskiego, rękawice płetwy do pływania, rękawice do gry w softball, rękawice do gry w kręgle,
rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice do gry
w pitkę nożną, rękawice do jazdy na nartach wodnych, rękawice do gry w piłkę ręczną, rękawice dla chwytaczy do gry
w baseball, rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, ochraniacze do taekwondo, ochraniacze na łyżwy, ochraniacze [części strojów sportowych],
ochraniacze na nogi [ochraniacze do gry w krykieta], ochraniacze ramion dla łuczników, ochraniacze przedramienia [artykuły sportowe], ochraniacze nóg do użytku sportowego,
ochraniacze na brzuch do taekwondo, ochraniacze na pięści
[artykuły sportowe], ochraniacze dłoni do użytku sportowego, ochraniacze talii do użytku sportowego, ochraniacze
podbicia do użytku sportowego, ochraniacze na palce
do koszykówki, ochraniacze na klatkę piersiową [do hokeja],
ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe],
ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego,
ochraniacze na nogi przystosowane do uprawiania sportu,
ochraniacze na ramiona do gry w baseball, ochraniacze
na klatkę piersiową do użytku sportowego, ochraniacze genitaliów do użytku podczas uprawiania sportu, sportowe
ochraniacze na ręce do jazdy na łyżwach, sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, sportowe ochraniacze
na nadgarstki do jazdy na deskorolce, ochraniacze na klatkę
piersiową przystosowane do uprawiania taekwondo, sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na deskorolce, sportowe
ochraniacze na nadgarstki do jazdy na łyżwach, sportowe
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ochraniacze na nadgarstki do jazdy na rowerze, ochraniacze
klatki piersiowej do gry w futbol amerykański, ochraniacze
na nogi do gry w futbol amerykański, spodenki z ochraniaczami do gry w futbol amerykański, ochraniacze na łokcie
do użytku w jeździe na deskorolce, ochraniacze na ręce przystosowane do użytku podczas zajęć sportowych, ochraniacze dla bramkarza do gry w hokeja na trawie, ochraniacze
na łokcie używane podczas jazdy na deskorolce [artykuły
sportowe], ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy
na rowerze [artykuły sportowe], ochraniacze na klatkę piersiową [do użytku w grze w baseball], ochraniacze na kolana
do użycia podczas jazdy na deskorolce [artykuły sportowe],
smycze do desek surfingowych, smycze do desek typu bodyboard, maski ochronne, maski przeciwpyłowe, maski
do oddychania, smycze do okularów, breloczki do kluczy,
breloczki do kluczy [ozdoby], breloczki metalowe do kluczy,
breloczki skórzane do kluczy, wisiorki do kluczy jako ozdoby
lub breloczki, breloczki do kluczy powlekane metalami szlachetnymi, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych, breloczki do kluczy z imitacji skóry, breloczki do kluczy, nie z metalu, breloczki do kluczy [kółka] pokryte metalem szlachetnym, breloczki
do kluczy wykonane z metali szlachetnych, breloczki do kluczy [ozdoby] z metali szlachetnych, ozdobne breloczki
do kluczy wykonane z metali szlachetnych, breloczki do kluczy z kółkiem ze sztucznej skóry, breloczki do kluczy [kółka
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], torebki na biodra [nerki], torby na pas i na biodra [nerki], skórzane smycze, smycze [paski] do noszenia, maski szermiercze.
(210)
(731)
(540)
(540)

525628
(220) 2021 03 05
EKIERT PIOTR, Krosno
(znak słowno-graficzny)
COLOURPRO

(531) 27.05.01, 26.13.99, 26.05.08
(510), (511) 2 Farba do malowania skór licowych, Farba
do malowania skór zamszowych, Szpachla do skóry, Farba/lakier dekoracyjny, Zmywacz do skór, utrwalacz do farb do skóry, Żywice, kosmetyk do skór licowych, Lakiery rozpuszczalnikowe do skór, Barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, Akwarele [Utrwalacze do -], Anilinowe barwniki, Annato, Annato
[barwnik], Annato [barwniki], Barwnik do drewna, Barwnik
klejowy, Barwniki, Barwniki do butów, Barwniki do drewna, Barwniki do farb, Barwniki do materiałów włóknistych,
Barwniki do nadawania stałego koloru, Barwniki do nakładania na drewno, Barwniki do obuwia, Barwniki do powłok
powierzchniowych, Barwniki do skór, Barwniki do skóry,
Barwniki do stosowania na tworzywach sztucznych, Barwniki do stosowania na obuwiu, Barwniki do szkła, Barwniki
do tekstyliów, Barwniki do użytku w przemyśle, Barwniki
do użytku w przemyśle włókienniczym, Barwniki do użytku
w reprodukcjach graficznych, Barwniki do zapraw farbiarskich, Barwniki podstawowe [kationowo-czynne barwniki],
Barwniki polimerowe, Barwniki rozpuszczalne w oleju, Barwniki rozpuszczalne w alkoholu, Barwniki rozpuszczalnikowe
do drewna, Barwniki siarkowe, Barwniki stosowane w produkcji farb, Barwniki syntetyczne, Barwniki szybkoschnące,
Barwniki ultramarynowe, Barwniki uszczelniające przed
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wpływami atmosferycznymi, Barwniki używane w produkcji
farb, Barwniki w postaci pisaków do odnawiania mebli, Farby i farby mocno rozcieńczone, Lakiery i pokosty, Preparaty
do konserwacji i zabezpieczania, Mieszanki powłokowe mające właściwości wodoodporne [farby lub oleje], Mieszanki
zapobiegające starzeniu się w warunkach atmosferycznych,
Powłoki do impregnacji wodoodpornej [z wyjątkiem chemikaliów], Powłoki do wykańczania mebli, Powłoki do wykańczania powierzchni [farby lub oleje], Powłoki do zapobiegania barwieniu [inne niż chemikalia], Powłoki w postaci aerozoli [farby], Preparaty nadające zabytkowy wygląd, Proszki
w postaci farby do stosowania jako powłoki, Preparaty
do rozcieńczania lakierów, Preparaty do rozcieńczania farb,
Preparaty rozcieńczające do farb i powłok, Preparaty wiążące do farb, Preparaty zagęszczające do farb, Rozcieńczalniki
do farb, Rozcieńczalniki do lakierów, Rozcieńczalniki do lakieru, Rozcieńczalniki do lakierów i innych farb, Rozcieńczalniki
do barwników, Rozcieńczalniki do powłok, Rozpuszczalniki
do rozcieńczania farb, Środki zagęszczające do farb, Substancje zagęszczające do farb, Substytut terpentyny do użytku
jako rozcieńczalnik farb, Syntetyczne zagęszczacze do farb,
Terpentyna balsamiczna, Terpentyna balsamiczna do użytku
jako rozcieńczalnik do farb, Terpentyna [benzyna lakiernicza]
do użytku jako rozcieńczalnik farb, Terpentyna [benzyna lakiernicza] do użytku jako rozcieńczalnik do lakierów, Terpentyna [rozcieńczalnik do farb], Wiążące środki do farb, Zagęstniki do farb, Zagęszczacze do farb, Zagęszczacze do lakierów, Powłoki żywiczne, Balsam kanadyjski [żywica naturalna
w stanie surowym], Żywice do powlekania, Żywice naturalne
barwione na stałe, Żywice naturalne do użytku w produkcji
substancji klejących, Naturalne żywice w stanie surowym
stosowane w produkcji lakierów, Farby olejne do użytku
w sztuce, Farby przeciw zanieczyszczeniom, Farby wodne,
Farby wodne do użytku w sztuce, Tusz do apretur dla skór,
tusze do skór, utrwalacze jako lakiery, Barwniki alizarynowe,
Barwniki anilinowe, Bejce, Bejce do drewna, Bejce do skóry,
Biel cynkowa [pigment], Biel ołowiana, Drewno barwiące,
Dwutlenek tytanu [pigment], Ekstrakt z drewna barwiącego,
emalie jako lakiery, Emalie do malowania, Emulsje srebrne
[pigmenty], Farby aluminiowe, Farby bakteriobójcze, Farby
ceramiczne, Farby ognioodporne.
525633
(220) 2021 03 05
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
J. POSCHLOD, P. MAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Błonie
(540) (znak słowny)
(540) Kastell Robotics
(510), (511) 7 Elektryczne zamiatarki do dywanów, Zamiatarki bezprzewodowe, Zamiatarki do trawników [maszyny], Zamiatarki drogowe, Zamiatarki drogowe [maszyny],
Zamiatarki drogowe [samojezdne], Zamiatarki elektryczne,
Zamiatarki elektryczne (części maszyn), Zamiatarki [maszyny] do basenów, Zamiatarki ulic, Zamiatarki ulic [maszyny],
Automatyczne maszyny do czyszczenia, Czyszczenie [Maszyny i urządzenia do -] [elektryczne], Elektryczne maszyny do polerowania podłóg, Elektryczne maszyny domowe
do odkurzania, Elektryczne parowe maszyny czyszczące, Maszyny czyszczące do basenów, Maszyny czyszczące poprzez
ssanie używane w produkcji, Maszyny do ciągłego czyszczenia i wybielania, Maszyny do czyszczenia ciśnieniowego,
Maszyny do czyszczenia dywanów, Maszyny do czyszczenia
i mycia powierzchni zewnętrznych, Maszyny do czyszczenia na sucho, Maszyny do czyszczenia podłóg, Maszyny
do czyszczenia powierzchni przy użyciu wody pod wysokim
(210)
(731)
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ciśnieniem, Maszyny do czyszczenia przemysłowego, Maszyny do czyszczenia przemysłowego [z użyciem szamponu],
Maszyny do czyszczenia przemysłowego [polerki], Maszyny do czyszczenia przemysłowego [odkurzacze], Maszyny
do czyszczenia ulic z własnym napędem, Maszyny do mycia
ciśnieniowego, Maszyny do mycia [elektryczne], Maszyny
do mycia i szczotkowania, Maszyny do mycia podłóg, Maszyny do mycia szkła, Maszyny do mycia szyb okien, Maszyny
do polerowania podłóg, Maszyny do polerowania podłóg
[elektryczne], Maszyny do szczotkowania [zamiatanie], Maszyny do szczotkowania dywanów, Maszyny do szorowania, Maszyny do szorowania podłóg, Maszyny do szybkiego
ścierania, Maszyny do zamiatania ulic, Maszyny elektryczne
do czyszczenia dywanów [za pomocą szamponu], Maszyny
elektryczne do czyszczenia dywanów, Maszyny i urządzenia
do czyszczenia [elektryczne], Maszyny i urządzenia do prania
dywanów, elektryczne, Maszyny przemysłowe do czyszczenia dywanów szamponem, Maszyny przemysłowe do odkurzania dywanów, Maszyny ścierające do czyszczenia, Maszyny ssące do oczyszczania, Maszyny zmiatające, Roboty
przemysłowe, Roboty do czyszczenia podłóg [polerowania], Roboty do czyszczenia podłóg [odkurzania], Roboty
do czyszczenia do celów domowych, Odkurzacze roboty,
Roboty sprzątające na potrzeby gospodarstwa domowego,
Roboty samonapędowe do celów przemysłowych do stosowania w pomieszczeniach, Automatyczne urządzenia do zamiatania basenów pływackich, Automatyczne urządzenia
do czyszczenia basenów, Automatyczne urządzenia do szorowania podłóg, 37 Czyszczenie aut, Czyszczenie basenów,
Czyszczenie budynków, Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz,
Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czyszczenie budynków [powierzchni zewnętrznych], Czyszczenie budynków
[wnętrz], Czyszczenie budynków zabrudzonych przez ptaki,
Czyszczenie butów, Czyszczenie dywanów, Czyszczenie dywanów i chodników, Czyszczenie elewacji budynków, Czyszczenie fasad budynków, Czyszczenie higieniczne [budynki],
Czyszczenie higieniczne [baseny], Czyszczenie pomieszczeń
domowych, Czyszczenie powierzchni handlowych, Czyszczenie powierzchni podłóg, Czyszczenie powierzchni sufitów, Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie przemysłowe budynków, Czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków,
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian, Polerowanie
(czyszczenie), Przemysłowe gruntowne czyszczenie handlowych placówek gastronomicznych, Udzielanie informacji
związanych z czyszczeniem zewnętrznych elementów budynków.
(210)
(731)
(540)
(540)
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ki jako nakrycia głowy, Kaszkiety, Opaski na głowę, Opaski
na głowę [odzież], Swetry, Spodenki, Spódnico-spodenki,
Szorty, Spódnice.
(210)
(731)
(540)
(540)

525671
(220) 2021 03 07
TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
Limited Edition AFRICANT WINE OF SOUTH AFRICA

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 26.04.02,
26.04.07, 26.04.15, 26.04.18, 26.04.22, 03.01.01, 03.01.16,
03.01.24
(510), (511) 33 Wina.
(210)
(731)
(540)
(540)

525672
(220) 2021 03 07
TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
Limited Edition AFRICANT WINE OF SOUTH AFRICA

525644
(220) 2021 03 05
DZIENNIAK DANIEL, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
IDEOLOGY PROJECT

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Odzież codzienna, Odzież sportowa, Odzież dziecięca, Odzież męska, Odzież męska, damska
i dziecięca, Odzież damska, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Spodnie, Spodnie sportowe, Spodnie
dresowe, Spodnie wierzchnie, T-shirty z krótkim rękawem,
Bielizna, Skarpetki z palcami, Czapki [nakrycia głowy], Czap-

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 03.03.03,
03.03.15, 03.03.24, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.15, 26.04.18,
26.04.22
(510), (511) 33 Wina.
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525673
(220) 2021 03 07
TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
Limited Edition AFRICANT WINE OF SOUTH AFRICA

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 03.02.09,
03.02.15, 03.02.24, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.15, 26.04.18,
26.04.22
(510), (511) 33 Wina.

525769
(220) 2021 03 08
HEKSAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Heksagon
(510), (511) 9 Interaktywne programy gier komputerowych,
Oprogramowanie, Oprogramowanie interfejsów, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie
społecznościowe, Oprogramowanie interfejsowe, Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, Mobilne aplikacje, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne
aplikacje mobilne, Aplikacje biurowe i biznesowe, 16 Książki,
Podręczniki [książki], Notatniki [notesy], Notesy, Notesy [artykuły
papiernicze], Notatniki, Materiały piśmienne, Broszury, Zeszyty
ćwiczeń, Zeszyty, Książki edukacyjne, Podręczniki edukacyjne,
Drukowane materiały edukacyjne, Kalendarze, 21 Kubki, Kubki
ceramiczne, Filiżanki i kubki, Kubki do kawy, Termosy, Termosy
do napojów, Termosy [butelki termiczne], 25 Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki polo, Podkoszulki, Paski [odzież], Paski
z materiału, Paski tekstylne, Paski, T-shirty z krótkim rękawem,
41 Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prowadzenie kursów,
seminariów i warsztatów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe,
Nauczanie i szkolenia, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze
w zakresie książek i czasopism, Rozrywka, Doradztwo zawodowe [edukacja], Doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe
i coaching, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne
lub szkoleniowe), Organizowanie seminariów, Organizowanie
seminariów szkoleniowych, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Organizowanie konferencji, Organizowanie konferencji
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów.
(210)
(731)
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525770
(220) 2021 03 09
PCC PRODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny
(540) (znak słowny)
(540) Promopur
(510), (511) 1 Kleje przemysłowe, Kleje przemysłowe
do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, Kleje poliuretanowe, Kleje krzemoorganiczne, Kleje organiczno-mineralne,
Spoiwa klejowe, Wypełniacze mineralne do użytku w przemyśle, Wypełniacze z żywic syntetycznych, Wypełniacze
[substancje chemiczne], Powłoki poliuretanowe [inne niż
farby], Poliuretany, Nieprzetworzony poliuretan, Prekursory
chemiczne do wytwarzania pianki poliuretanowej, Tworzywa sztuczne w postaci pianek, Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu i nauki, Składniki i półprodukty
chemiczne przeznaczone dla budownictwa i przemysłu,
Tworzywa sztuczne w stanie surowym, Związki i preparaty
chemiczne do stosowania jako środki pomocnicze w budownictwie i przemyśle, Dodatki chemiczne, 17 Materiały
izolacyjne, Powłoki izolacyjne, Kleje izolacyjne, Klejące mieszanki uszczelniające, Wypełniacze izolacyjne, Izolacje poliuretanowe, Szczeliwa z poliuretanu, Pianka poliuretanowa
do celów izolacyjnych, Pianka poliuretanowa [półprzetworzona], Pianka poliuretanowa w blokach, Pianka poliuretanowa w odcinkach, do użytku w produkcji, Pokosty (izolacyjne), Farby izolacyjne, Płyty izolacyjne, Maty izolacyjne,
Płytki izolacyjne, Tworzywa sztuczne półprzetworzone,
Żywice syntetyczne półprzetworzone.
(210)
(731)

525775
(220) 2021 03 09
PCC PRODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny
(540) (znak słowny)
(540) Sil-Pur
(510), (511) 1 Kleje przemysłowe, Kleje przemysłowe
do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, Kleje poliuretanowe,
Kleje krzemoorganiczne, Kleje organiczno-mineralne, Spoiwa klejowe, Wypełniacze mineralne do użytku w przemyśle,
Wypełniacze z żywic syntetycznych, Wypełniacze [substancje chemiczne], Powłoki poliuretanowe [inne niż farby], Poliuretany, Nieprzetworzony poliuretan, Prekursory chemiczne
do wytwarzania pianki poliuretanowej, Tworzywa sztuczne
w postaci pianek, Produkty chemiczne przeznaczone dla
przemysłu i nauki, Składniki i półprodukty chemiczne przeznaczone dla budownictwa i przemysłu, Tworzywa sztuczne
w stanie surowym, Związki i preparaty chemiczne do stosowania jako środki pomocnicze w budownictwie i przemyśle,
Dodatki chemiczne, 17 Materiały izolacyjne, Powłoki izolacyjne, Kleje izolacyjne, Klejące mieszanki uszczelniające, Wypełniacze izolacyjne, Izolacje poliuretanowe, Szczeliwa z poliuretanu, Pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych, Pianka
poliuretanowa [półprzetworzona], Pianka poliuretanowa
w blokach, Pianka poliuretanowa w odcinkach, do użytku
w produkcji, Pokosty (izolacyjne), Farby izolacyjne, Płyty izolacyjne, Maty izolacyjne, Płytki izolacyjne, Tworzywa sztuczne
półprzetworzone, Żywice syntetyczne półprzetworzone.
(210)
(731)

525795
(220) 2021 03 08
SERIS KONSALNET CLEANING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Cleaning 4.0
(510), (511) 3 Wybielacze stosowane w pralnictwie, środki zmiękczające do celów pralniczych, Środki wybielające
stosowane w pralnictwie (ultramaryna), Płyny do prania,
(210)
(731)
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Proszki do prania, Preparaty do prania chemicznego, Powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania,
Amoniak do czyszczenia, Amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, Preparaty wybielające i inne substancje
do użytku w praniu, Środki wygładzające i nadające praniu
połysk, Preparaty do czyszczenia tkanin, Preparaty do mycia
do użytku domowego, Soda wybielająca, soda krystaliczna
do czyszczenia, Wosk pralniczy, Zapachowe woski, Preparaty do usuwania wosku, Środki do usuwania wosku, Środek
do usuwania wosku z podłóg, Preparaty do usuwania wosku z podłóg, Środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania], Mydło [detergent], Środki polepszające
działanie detergentów, Detergenty piorące do użytku profesjonalnego, Kulki do prania z detergentem, Detergenty
piorące do użytku w gospodarstwie domowym, Preparaty
do odbarwiania, Preparaty czyszczące do samochodów,
Preparaty do czyszczenia tapet, Preparaty do czyszczenia
i odświeżania, Aerozole czyszczące, Aerozole odtłuszczające, Antypoślizgowe płyny do podłóg, Antypoślizgowy wosk
do podłóg, Detergenty do muszli klozetowych, Detergenty
do użytku domowego, Detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, Kostki mydła do czyszczenia do użytku
domowego, Kreda czyszcząca, Ług sodowy, Lakiery (środki
do usuwania -), Mieszaniny do czyszczenia ubikacji, Mieszaniny do nabłyszczania podłóg, Mieszanka do polerowania
podłóg, Mieszanki czyszczące do usuwania plam, Mieszanki
do mycia okien, Mieszanki do pielęgnacji podłóg, Mieszanki polerujące, Mieszanki usuwające farbę, Mydła do użytku
domowego, Naturalne pasty do podłóg, Naturalne woski
do podłóg, Pasta do podłogi, Płyny do czyszczenia, Płyny
do szorowania, Preparaty czyszczące do dywanów, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego,
Preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, Preparaty do czyszczenia podłóg, Preparaty do prania, Proszek
do szorowania, Proszki do polerowania, Ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, Środki czyszczące, Środki
do polerowania, Substancje do szorowania, Wosk do podłóg, 7 Odkurzacze, worki do odkurzaczy, Szczotki do odkurzaczy, Ssawki do odkurzaczy, Węże do odkurzaczy, Torby
do odkurzaczy, Odkurzacze do celów przemysłowych, Odkurzacze do czyszczenia powierzchni, Odkurzacze do celów
domowych, Odkurzacze do użytku domowego, Maszyny
do czyszczenia dywanów, Urządzenia do prania dywanów,
Elektryczne odkurzacze do dywanów, Maszyny elektryczne
do czyszczenia dywanów, Maszyny przemysłowe do odkurzania dywanów, Polerki elektryczne, Polerki do podłogi,
Maszyny do polerowania, Maszyny do polerowania podłóg,
Maszyny do czyszczenia przemysłowego [polerki], Maszyny
do polerowania podłóg [elektryczne], Elektryczne maszyny
do czyszczenia [polerowania] butów, Instalacje odsysające
pył do czyszczenia, Elektryczne mopy parowe, Pługi śnieżne,
Pługi do usuwania darni, Pralki, Kosiarki, 9 Optyczne urządzenia pomiarowe, Optyczne elementy pomiarowe, pomiarowe
(urządzenia - ), Pomiarowe (przyrządy - ), Urządzenia pomiarowe, Automatyczne urządzenia pomiarowe, Urządzenia pomiarowe elektryczne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Urządzenia monitorujące, elektryczne,
Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, Urządzenia
mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, Urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą [inne niż
stosowane w pojazdach], Elektryczne i elektroniczne alarmy
antywłamaniowe, Urządzenia do analizy gazów, Urządzenia
przeciwpożarowe, Systemy zraszaczy do gaszenia ognia,
Komputery, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Skanery, Bankomaty, Procesory główne (CPU), Radia [odbiorniki radiowe], 12 Autokary, Ciężarówki, Furgony [pojazdy],
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Pojazdy, Motocykle, Skutery [pojazdy], Pojazdy elektryczne,
Pojazdy opancerzone, Drony, Pojazdy zdalnie sterowane,
Pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, Samochody,
35 Działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie zarządzania - ), Administrowanie działalnością gospodarczą, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, Usługi w zakresie przenoszenia pracowników, Usługi w zakresie relokacji pracowników, Tymczasowe
wyznaczenie pracowników, 37 Sprzątanie nieruchomości,
Sprzątanie domów, Sprzątanie poddaszy, Sprzątanie hoteli, Sprzątanie fabryk, Sprzątanie szkół, Sprzątanie sklepów,
Sprzątanie pomieszczeń biurowych, Sprzątanie toalet publicznych, Sprzątanie zakładów przemysłowych, Sprzątanie
terenów publicznych, Sprzątanie terenów miejskich, Sprzątanie budynków użyteczności publicznej, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, Sprzątanie biur na podstawie
umowy, Sprzątanie klubów na podstawie umowy, Sprzątanie centrów rekreacyjnych na podstawie umowy, Sprzątanie
budynków biurowych i lokali handlowych, Usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, Udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków, Sprzątanie
obiektów przed imprezami i po imprezach, Usługi demontażu, 39 Transport odpadów, Wywóz odpadów [transport],
Usługi wywozu odpadów, 40 Usuwanie odpadów [obróbka
odpadów], Niszczenie odpadów, Obróbka [recykling] odpadów, Niszczenie odpadów i śmieci, Doradztwo związane
z niszczeniem odpadów i śmieci, Doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci.
(210)
(731)
(540)
(540)

525856
(220) 2021 03 10
WITT AMADEUSZ, Ostróda
(znak słowno-graficzny)
LOKATY MAZURSKIE

(531) 26.04.08, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
36 Usługi w zakresie nieruchomości.
(210)
(731)
(540)
(540)

525918
(220) 2021 03 11
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
Ranigast

(531) 25.01.15, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy
diety dla ludzi.
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525921
(220) 2021 03 11
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
maxigra max

(531) 19.13.21, 24.15.01, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

525922
(220) 2021 03 11
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
BIOTEBAL

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego
użycia, Suplementy diety dla ludzi, 44 Informacja medyczna,
Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Pielęgnacja
urody dla ludzi, Pielęgnacja urody, Usługi doradcze dotyczące urody, Doradztwo w zakresie urody, Usługi pielęgnacji
urody, Usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie
rzęs, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Udzielanie informacji o urodzie,
Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem
Internetu, Udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie
medycyny.
525929
(220) 2021 03 11
KUJAWSKA-ZEMŁA MAŁGORZATA KLAMKA MUSIC
RECORDS, Bystra
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) KLAMKA MUSIC RECORDS
(510), (511) 25 Apaszki, buty sznurowane, buty robocze,
buty płócienne, buty wsuwane, buty skórzane, buty za kostkę, buty sportowe, buty damskie, buty męskie, buty dziecięce,
czapki [nakrycia głowy], czapki sportowe, bezrękawniki, daszki [nakrycia głowy], dzianina [odzież], koszule, koszule z krótkimi rękawami, kurtki, podkoszulki sportowe, podkoszulki
na ramiączkach, stroje plażowe, bluzy sportowe, swetry, szaliki, rękawiczki, spodnie, spodnie jeansowe, spodnie sportowe,
spodnie dresowe, krótkie spodnie, bluzki, skarpetki, 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, aktualizacje i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, komputerowe
zarządzanie plikami, komputerowe bazy danych, marketing
ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, obróbka tekstów, optymalizacja stron internetowych,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
organizowanie targów handlowych, outsourcing (doradztwo biznesowe), pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
i reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych, udostępnienie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi komunikacji korporacyjnej,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi public
relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie
materiałów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych osób trzecich, zapewnienia platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zapewnienia rankingów użytkowników w celach handlowych
i reklamowych, zapewnienie recenzji użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, 41 Informacja o Imprezach
rozrywkowych, nagrywanie na taśmach video, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie widowisk [impresariat], pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, planowanie
przyjęć, produkcja muzyczna, produkcja widowisk, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie książek,
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi orkiestry,
usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki, wypożyczanie sprzętu audio.
(210) 525931
(220) 2021 03 11
(731) GOŁASZEWSKI MARIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Aesco Group

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Audyt finansowy, analizy kosztów, badanie
biznesowe, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 45 Usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, audyty zgodności z przepisami.
(210) 525934
(220) 2021 03 11
(731) GOŁASZEWSKI MARIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AESCO GROUP
(510), (511) 35 Audyt finansowy, analizy kosztów, badanie
biznesowe, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 45 Usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, audyty zgodności z przepisami.
(210) 525936
(220) 2021 03 11
(731) GOŁASZEWSKI MARIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) System finansowania Aesco
(510), (511) 35 Audyt finansowy, analizy kosztów, badanie
biznesowe, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 45 Usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, audyty zgodności z przepisami.
(210) 525939
(220) 2021 03 11
(731) GOŁASZEWSKI MARIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Optymalizator A.E.S.C.O.
(510), (511) 35 Audyt finansowy, analizy kosztów, badanie
biznesowe, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 45 Usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, audyty zgodności z przepisami.
(210) 525942
(220) 2021 03 11
(731) NOWALSKI KAROL, Kobyłka
(540) (znak słowny)
(540) UCZCIWE WĘDLINY
(510), (511) 35 Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania rynku, rynkowe badania, badania opinii publicznej, dystrybucja
materiałów reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, uaktualnienie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, obróbka
tekstów, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, public relations,
agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowa-
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nych, reklama, kreowanie wizerunku, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy korespondencyjne, wystawy handlowe, zarządzanie w zakresie
udzielenia licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
41 Organizowanie konkursów ekonomicznych połączonych
z przyznawaniem wyróżnień w obszarze działalności handlowej obejmujące nagradzanie masowych produktów rynkowych, 42 Stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości,
certyfikowanie produktów, certyfikowanie przedsiębiorstw,
certyfikowanie firm.
525948
(220) 2021 03 11
TAJSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Lete
(510), (511) 45 Usługi osobiste świadczone przez instytucje
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, takie jak
usługi dotrzymywania towarzystwa, usługi agencji matrymonialnych, usługi pogrzebowe.
(210)
(731)

(210) 525949
(220) 2021 03 11
(731) NOWALSKI KAROL, Kobyłka
(540) (znak słowny)
(540) UCZCIWE MIĘSO
(510), (511) 35 Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania rynku, rynkowe badania, badania opinii publicznej, dystrybucja
materiałów reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, uaktualnienie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, obróbka
tekstów, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, public relations,
agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, kreowanie wizerunku, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy korespondencyjne, wystawy handlowe, zarządzanie w zakresie
udzielenia licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
41 Organizowanie konkursów ekonomicznych połączonych
z przyznawaniem wyróżnień w obszarze działalności handlowej obejmujące nagradzanie masowych produktów rynkowych, 42 Stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości,
certyfikowanie produktów, certyfikowanie przedsiębiorstw,
certyfikowanie firm.
525951
(220) 2021 03 11
NAOMI TAMPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Babice
(540) (znak słowny)
(540) Naomi Tamper
(510), (511) 3 Kosmetyki, Pianki [kosmetyki], Korektory [kosmetyki], Kosmetyki upiększające, Eyelinery [kosmetyki], Kosmetyki nielecznicze, Tipsy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki],
Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Zestawy kosmetyków, Mleczka kosmetyczne, Róże
kosmetyczne, Wazelina kosmetyczna, Barwniki kosmetyczne,
Brokat kosmetyczny, Ołówki kosmetyczne, Talk kosmetyczny,

(210)
(731)
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Mydła kosmetyczne, Wala kosmetyczna, Maski kosmetyczne,
Kremy kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne, Preparaty samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki do rzęs, Kremy tonizujące
[kosmetyki], Żele nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki do samoopalania, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki
brązująco-opalizujące, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki
do makijażu, Balsamy samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki
dla zwierząt, Olejki mineralne [kosmetyki], Środki nawilżające
[kosmetyki], Kosmetyki do brwi, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki zawierające pantenol, Kosmetyki zawierające
keratynę, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do ust, Kosmetyki dla dzieci, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Bawełniane
płatki kosmetyczne, Ołówki [kredki] kosmetyczne, Preparaty
nawilżające [kosmetyczne], Henna [barwnik kosmetyczny],
Kremy kosmetyczne odżywcze, Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Kosmetyczne
środki nawilżające, Basma [barwnik kosmetyczny], Kosmetyczne maski błotne, Zmiękczający środek oczyszczający [kosmetyk], Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne,
Kremy do ciała [kosmetyki], Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki w postaci różu, Kosmetyki koloryzujące
do skóry, Produkty powlekające usta [kosmetyki], Kosmetyki
do makijażu skóry, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki w formie żeli, Kolorowe kosmetyki do oczu, Kosmetyki
w postaci płynów, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki
do makijażu twarzy, Pudry w kamieniu [kosmetyki], Olejki
do ciała [kosmetyki], Maseczki do skóry [kosmetyki], Podkłady
do paznokci [kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki],
Kosmetyki do pielęgnacji urody, Żele po opalaniu [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Olejki do opalania [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Kosmetyki w formie mleczek, Kremy na noc [kosmetyki], Kosmetyki do użytku osobistego, Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Kosmetyki w gotowych zestawach, Toniki do twarzy [kosmetyki], Preparaty
do samoopalania [kosmetyki], Balsamy do opalania [kosmetyki], Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Błyszczyki
do ust [kosmetyki], Kolorowe kosmetyki dla dzieci, Toniki kosmetyczne do ciała, Kosmetyczne pudry do twarzy, Toniki
kosmetyczne do twarzy, Kosmetyczne żele pod oczy, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Kremy i balsamy kosmetyczne,
Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyczne emulsje
do opalania, Preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Kremy kosmetyczne do rąk, Olejki kosmetyczne do naskórka, Płatki
oczyszczające nasączone kosmetykami, Preparaty kosmetyczne po goleniu, Podkłady kosmetyczne do twarzy, Nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, Płyny kosmetyczne do demakijażu, Preparaty kosmetyczne do samoopalania, Kosmetyczne farby do ciała kosmetyczne, Preparaty
kosmetyczne do kąpieli, Kosmetyczne kredki do oczu, Ołówki
kosmetyczne do policzków, Kosmetyczne peelingi do ciała,
Płyny kosmetyczne przed goleniem, Błoto kosmetyczne
do ciała, Przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do włosów, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Żele
do użytku kosmetycznego, Toniki do użytku kosmetycznego,
Serum do celów kosmetycznych, Kreda do użytku kosmetycznego, Gaziki do celów kosmetycznych, Balsamy do celów
kosmetycznych, Pomady do celów kosmetycznych, Maści
do celów kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Bawełna do celów kosmetycznych, Waciki do celów kosmetycznych, Olejki do celów kosmetycznych, Barwniki do celów kosmetycznych, Lakier do celów kosmetycznych, Kleje do ce-
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lów kosmetycznych, Henna do celów kosmetycznych, Prokolagen do celów kosmetycznych, Piperonal do użytku kosmetycznego, Geraniol do użytku kosmetycznego, Serum łagodzące dla skóry [kosmetyk], Perełki zawierające kosmetyki
do kąpieli, Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Kremy chroniące przed
słońcem [kosmetyki], Zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Preparaty
do wybielania skóry [kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry],
Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Nawilżające balsamy
do ciała [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu do kompaktów, Kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Odżywki
utwardzające do paznokci [kosmetyki], Preparaty blokujące
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Kosmetyki nielecznicze
i preparaty toaletowe, Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, Preparaty kosmetyczne do złuszczania
naskórka, Produkty kosmetyczne do ochrony ust, Chusteczki
do twarzy nasączane kosmetykami, Preparaty kosmetyczne
o działaniu wyszczuplającym, Preparaty kosmetyczne
do oczyszczania skóry, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej [kosmetyczne], Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, Preparaty
kosmetyczne do ujędrniania biustu, Preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji twarzy, Preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, Biały puder kosmetyczny do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Skóra [Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji -], Preparaty kosmetyczne
do pod prysznic, Wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne
do skóry, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Wodorosty
do zastosowań w kosmetologii, Olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Mleczko migdałowe do celów kosmetycznych,
Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Sztuczne
paznokcie do celów kosmetycznych, Preparaty kolagenowe
do zastosowań kosmetycznych, Woda utleniona do celów
kosmetycznych, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Olejek
różany do celów kosmetycznych, Preparaty koloryzujące
do celów kosmetycznych, Perfumowany puder [do użytku
kosmetycznego], Olejek lawendowy do użytku kosmetycznego, Puszki bawełniane do celów kosmetycznych, Preparaty
ściągające do celów kosmetycznych, Tatuaże zmywalne
do celów kosmetycznych, Masło kakaowe do celów kosmetycznych, Kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych,
Wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, Olejki cytronelowe
do użytku kosmetycznego, Olejki rozmarynowe do użytku
kosmetycznego, Olejki eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, Kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, Kremy nawilżające
do użytku kosmetycznego, Kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała,
Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Wymienne
wkłady pudru do puderniczek [kosmetyki], Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmety-
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ki, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała
[kosmetyki], Preparaty kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem słonecznym, Papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, Preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, Wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania
skóry, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, Emulsje
do twarzy [do użytku kosmetycznego], Kompresy na oczy
do celów kosmetycznych, Płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Krem z retinolem do celów kosmetycznych, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Olejki do kąpieli do celów
kosmetycznych, Klej do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, Olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego,
Atomizery wody mineralnej do celów kosmetycznych, Patyczki z watą do celów kosmetycznych, Kremy po opalaniu
[do użytku kosmetycznego], Olejki do opalania do celów kosmetycznych, Preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Świece
do masażu do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne
zabezpieczające skórę przed oparzeniem słonecznym, Kremy
kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Pianki kosmetyczne zawierające środki chroniące przed słońcem, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego,
Emulsje z filtrem przeciwsłonecznym [do użytku kosmetycznego], Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych,
Wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, Środki
czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej do użytku kosmetycznego, Żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, Serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego, Naklejki do liftingu twarzy do celów kosmetycznych, Produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego,
Preparaty złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego,
Wata w formie płatków do użytku kosmetycznego, Brokat
w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, Preparaty
kosmetyczne do przyśpieszania schnięcia lakieru na paznokciach, Produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji Jamy ustnej i zębów, Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami
i barwnikami, Nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane
balsamem kosmetycznym, Maska do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], Maski do ciała w płynie [do użytku kosmetycznego], Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, Produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, Środki do namaczania do kąpieli do użytku kosmetycznego, Płynne farby lateksowe do ciała do celów kosmetycznych, Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Preparaty
kosmetyczne do skóry suchej, do stosowania w ciąży, Preparaty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, Olejek z wyciągiem z owoców amli
do celów kosmetycznych, Paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], Preparaty w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów kosmetycznych, Plastry kosmetyczne zawierające środek
chroniący przed słońcem i blokujący promieniowanie, słoneczne do stosowania na skórze, Pasta kosmetyczna do nakładania na twarz w celu przeciwdziałania świeceniu się skóry,
5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, Probiotyki
jako suplementy, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Mineralne suplementy
diety, Suplementy z siarą, Białkowe suplementy diety, Suplementy z wapniem, Odżywcze suplementy diety, Przeciwutle-
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niające suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze,
Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety zawierające enzymy, Białkowe suplementy dla
zwierząt, Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety z pszenicy, Suplementy diety z cynkiem, Suplementy diety zawierające
białko, Suplementy diety zawierające alginiany, Suplementy
diety dla ludzi, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy
odżywcze w płynie, Suplementy diety z chlorelli, Suplementy
diety dla sportowców, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Mineralne suplementy
diety dla zwierząt, Suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety dla zwierząt domowych, Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Suplementy diety
z białkiem sojowym, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające
siemię lniane, Suplementy żywnościowe w postaci proszku,
Suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Suplementy diety
ze sproszkowanym białkiem, Suplementy diety o działaniu
kosmetycznym, Suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, Suplementy diety zawierające węgiel aktywny, Suplementy diety z kwasem foliowym, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Suplementy diety składające się
z aminokwasów, Naturalne suplementy diety do leczenia
klaustrofobii, Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, Suplementy diety
ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy diety stosowane w poście modyfikowanym, Suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy witaminowe do stosowania w dializie
nerkowej, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, Suplementy odżywcze składające się głównie
z wapnia, Suplementy diety składające się głównie z magnezu, Suplementy diety składające się głównie z żelaza, Suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, Suplementy
diety składające się głównie z wapnia, Suplementy odżywcze
składające się głównie z żelaza, Suplementy żywnościowe
wspomagające zdrowie, zawierające żeń-szeń, Suplementy
odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycznych,
Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone
do celów leczniczych, Suplementy odżywcze składające się
z ekstraktów z grzybów, Suplementy żywnościowe wspomagające zdrowie, zawierające czerwony żeń-szeń, Suplementy
diety w proszku zawierające zarodniki Ganoderma lucidum,
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Suplementy wzmacniające zawierające
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie
i dla rekonwalescentów, 25 Bielizna wyszczuplająca [wyroby
gorseciarskie], Bikini, Biustonosze dla karmiących matek, Blezery, Bliźniaki [odzież], Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy
dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe
z kapturem, Bluzy z kapturem, Bojówki, Bolerka, Bonżurki, Bryczesy, Bryczesy do chodzenia, Bryczesy [spodnie], Buty
do tańca towarzyskiego, Chustki [apaszki], Chustki na głowę,
Chusty na głowę, Chusty noszone na ramionach, Chusty
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[odzież], Damskie luźne topy, Damskie sukienki na uroczystości, Długie kurtki, Długie luźne stroje, Długie szale damskie,
Dolne części ubrań [odzież], Dresy ortalionowe, Duże luźne
kaptury [odzież], Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie
spodnie, Fartuchy, Fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, Garnitury, Garnitury damskie, Garnitury trzyczęściowe
[odzież], Garnitury męskie, Getry, Golfy, Golfy [odzież], Kamizelki, Kamizelki [bezrękawniki], Kamizelki do ochrony przed
wiatrem, Kąpielówki, Kaptury, Kaptury [odzież], Kołnierze,
Kombinezony, Kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, Kombinezony do latania, Kombinezony [odzież], Kominiarki, Kostiumy,
Kostiumy dla kobiet, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, Koszule, Kostiumy ze spódnicą, Koszule ciążowe, Koszule
codzienne, Koszule do garniturów, Koszule eleganckie, Koszule hawajskie, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Koszule
niezapięte pod szyją, Koszule sportowe, Koszule sportowe
pochłaniające wilgoć, Koszule sztruksowe, Koszule z golfem,
Koszule z kołnierzykiem, Koszule zapinane, Krawaty, Kurtki,
Kurtki bez rękawów, Krótkie spodnie, Kurtki bluzy, Kurtki dresowe, Kurtki dwustronne, Kurtki dżinsowe, Kurtki sportowe,
Legginsy, Legginsy ciążowe, Letnie sukienki, Majtki, Ocieplacze na kolana [odzież], Ocieplacze na nogi [getry], Ocieplacze
na ręce [odzież], Ocieplacze na szyję, Odzież codzienna,
Odzież damska, Odzież dziana, Odzież męska, Odzież męska,
damska i dziecięca, Odzież modelująca, Odzież skórzana,
Odzież sportowa, Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic
do golfa], Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież wierzchnia
dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież
wierzchnia dla niemowląt, Ogrodniczki, Płaszcze, Płaszcze
damskie, Płaszcze futrzane, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze kąpielowe z kapturem, Płaszcze skórzane, Płaszcze sportowe,
Płaszcze wieczorowe, Podkolanówki, Podkoszulki, Podomki,
Polary, Poncza, Rajstopy, Pumpy do kolan, Pumpy, Rękawiczki,
Skarpetki, Skarpetki antypoślizgowe, Topy bez ramiączek,
Topy ciążowe, T-shirty z krótkim rękawem, Skarpetki sportowe, Skarpety sportowe, Czapki sportowe, Spodnie sportowe,
Podkoszulki sportowe, Komplety sportowe, Buty sportowe,
Obuwie sportowe, Rajstopy sportowe, Staniki sportowe, Szorty sportowe, Stroje sportowe, Znaczniki [narzutki] sportowe,
Skarpetki dla sportowców, Koszulki sportowe i bryczesy
do uprawiania sportów, Obuwie do uprawiania sportów,
Skarpety do sportów wodnych, Kurtki sportowe do rozgrzewki, Kurtki jako odzież sportowa, Stroje do sportów walki, Topy
sportowe do rozgrzewki, Buty treningowe [obuwie sportowe], Buty tenisowe [obuwie sportowe], Spodnie sportowe
pochłaniające wilgoć, Biustonosze sportowe pochłaniające
wilgoć, Obuwie inne niż sportowe, Czapki i czapeczki sportowe, Garnitury w sportowym stylu, Odzież w stylu sportowym,
Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski],
Kombinezony piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, Koszule z ochraniaczami do użytku sportowego,
Spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, Szorty
z ochraniaczami do użytku sportowego, Kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych, Koszulki typu
rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, 41 Fitness kluby, Prowadzenie zajęć fitness, Usługi fitness klubów, Nauka aerial fitness, Sport i fitness, Usługi
klubów zdrowia [fitness], Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness],
Instruktaż fitness do gry w golfa, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Udostępnianie obiektów
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i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu
on-line, Usługi siłowni, Usługi siłowni związane z treningiem
siłowym, Usługi siłowni związane z kulturystyką, Instruktaż
w zakresie ćwiczeń siłowych, Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników, Prowadzenie warsztatów
[szkolenia] dotyczących napraw silników, Prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw silników samochodowych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników samochodowych, Informacja o rekreacji, Informacja o rozrywce, Informacja o wypoczynku, Informacje
o rekreacji, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie indywidualne,
Obozy rekreacyjne, Organizacja aktywności sportowych
na obozach letnich, Organizacja aktywności edukacyjnych
na obozach letnich, Organizacja i przeprowadzanie imprez
rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności
rozrywkowych, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie konkursów, Organizowanie przedstawień, Organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, Organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, Organizowanie rozrywki, Organizowanie turniejów rekreacyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Planowanie specjalnych imprez,
Rozrywka on-line, Rozrywka, Rozrywka z udziałem muzyki,
Rozrywka za pośrednictwem telefonu, Świadczenie usług
w dziedzinie rekreacji, Świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, Udostępnianie klubowych
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów
i sprzętu rozrywkowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do tańca, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych
za pomocą Internetu, Udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie terenów rekreacyjnych, Udostępnianie telewizyjnych
programów informacyjnych, Udostępnianie usług i obiektów
rekreacyjnych, Udostępnianie zdjęć on-line nie do pobrania,
Udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, Usługi informacji
o rekreacji, Usługi informacyjne dotyczące rekreacji, Usługi rekreacyjne, Usługi rekreacyjne dla osób starszych, Usługi sportowe i kulturalne, Kursy szkoleniowe, Kursy instruktażowe,
Prowadzenie kursów, Zapewnianie kursów szkoleniowych,
Zapewnianie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów
edukacyjnych, Kursy samoświadomości [szkolenia], Zapewnianie kursów językowych, Kursy instruktażowe w zakresie
odchudzania, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Kursy
szkoleniowe z zakresu zdrowia, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej,
Zapewnianie kursów dotyczących oceny umiejętności, Zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, Usługi
edukacyjne w zakresie zapewniania kursów instruktażowych,
Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, Zajęcia sportowe, Szkolenie sportowe, Edukacja sportowa, Obozy
sportowe, Szkolenia sportowe, Usługi sportowe, Organizowanie obozów sportowych, Organizowanie zawodów sportowych, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Wynajem sprzętu sportowego, Wynajmowanie obiektów sportowych, Szkolenia nauczycieli sportowych, Szkolenia
zawodników sportowych, Dostarczanie sprzętu sportowego,
Udostępnianie sprzętu sportowego, Organizowanie obozów
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sportowych, Organizowanie imprez sportowych, Organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, Przygotowywanie imprez sportowych, Organizowanie konkursów sportowych, Produkcja konkursów sportowych, Organizacja imprez sportowych, Edukacja, rozrywka i sport, Prowadzenie
zawodów sportowych, Organizowanie turniejów sportowych, Organizowanie szkoleń sportowych, Nauka w zakresie
sportu, Informacje na temat sportu, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Informacje dotyczące edukacji sportowej, Usługi
w zakresie rozrywki sportowej, Usługi w zakresie informacji
sportowej, Usługi w zakresie edukacji sportowej, Organizowanie imprez i zawodów sportowych, Organizacja imprez i konkursów sportowych, Usługi szkoleniowe w zakresie sportu,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Usługi w zakresie instruktażu sportowego, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Szkolenia w zakresie zajęć sportowych, Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, Usługi w zakresie zakładów sportowych,
Udzielanie informacji dotyczących osobistości sportowych,
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, Produkcja
imprez w zakresie sportów elektronicznych, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na imprezy sportowe, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na turnieje sportowe, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do rekreacji sportowej, Usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, Usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu
dla klubów sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do treningu sportowego, Publikacja czasopism, Usługi publikacji, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja i redagowanie książek, Przygotowywanie tekstów do publikacji,
Udostępnianie publikacji on-line, Usługi w zakresie publikacji
książek, Wypożyczanie książek i innych publikacji, 43 Usługi
kateringowe, Hotelowe usługi kateringowe, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi kateringowe dla szkół, Usługi kateringowe dla firm, Usługi kateringowe dla szpitali, Usługi kateringowe oferujące kuchnię hiszpańską, Usługi kateringowe dla
centrów konferencyjnych, Usługi kateringowe dla domów
opieki, Usługi kateringowe oferujące kuchnię japońską, Usługi
kateringowe dla placówek edukacyjnych, Usługi kateringowe
oferujące kuchnię europejską, Usługi kateringowe w zakresie
bufetów firmowych, Katering obejmujący żywność i napoje
dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność,
Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego
żywność i napoje, Usługi kateringowe w prywatnych salach
do spotkań biznesowo-towarzyskich, Usługi charytatywne,
mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenie i picia,
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach wystawienniczych, Świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
na zjazdy, Świadczenie usług kateringowych obejmujących
żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem czyli catering, Usługi cateringu zewnętrznego, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Organizacja cateringu
na imprezy urodzinowe, Usługi cateringu specjalizującego się
w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez, publicznych, Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe,
Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Kawiarnia, Koktajlbary, Oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie
żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie i zaopatry-
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wanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie
zlecania na zewnątrz, Restauracje oferujące dania na wynos,
Restauracje samoobsługowe, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych,
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Usługi barów i restauracji, Usługi herbaciarni, Usługi kawiarni,
Usługi restauracyjne.
(210) 525954
(220) 2021 03 11
(731) MALIK JAN, Bolesławiec
(540) (znak słowny)
(540) APIFARM
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie kosmetyków, Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów pszczelich, Usługi handlu detalicznego w zakresie kitu
pszczelego (propolis), Usługi handlu detalicznego w zakresie
mleczka pszczelego, Usługi handlu detalicznego w zakresie
wosku pszczelego, Usługi handlu detalicznego w zakresie pyłku pszczelego, Usługi handlu detalicznego w zakresie miodu,
Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności ekologicznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

525955
(220) 2021 03 11
JASTRZĘBIOWSKA NEL, Rajsko
(znak słowno-graficzny)
TAKA PRACOWNIA

(531) 03.07.01, 03.07.21, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 19 Płytki, 37 Konserwacja dzieł sztuki.
525961
(220) 2021 03 11
BŁYSKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BŁYSKIEM

(210)
(731)
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(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów, Oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych potrzeb, wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią
i komunikacją elektroniczną, analizami danych włączając
analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników,
Urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, Programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, nagrania audio i/lub wideo,
Oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy
do użytku w połączeniu z Internetem, Publikacje elektroniczne, Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do przepływu pracy, Oprogramowanie symulacyjne do aplikacji, Oprogramowanie
do aplikacji Internetowych, Aplikacje do odzyskiwania informacji, Oprogramowanie do serwera aplikacji, Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz
danych, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, Pobieralne aplikacje na telefony
komputerowe do zarządzania informacjami, Oprogramowanie komputerowe do poszerzania zdolności audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji API,
Oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, Aplikacje mobilne
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi
do noszenia na sobie, Oprogramowanie komputerowe
do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie
pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, Nagrania
audio, Nagrania dźwiękowe, Nagrania multimedialne,
35 Reklama, Działalność gospodarcza polegająca na umożliwieniu kontaktu dostawców usług z potencjalnymi klientami
za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób, Skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów oraz sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej oraz kompilacja, zarządzanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą lub innych, Usługi
handlu elektronicznego polegające na umożliwieniu dostawcom usług pozyskiwania zleceń od potencjalnych klientów za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób, Usługi
w zakresie ogłoszeń drobnych, Zapewnianie miejsca do handlu on-line, Udostępnianie internetowej bazy danych z możliwością wyszukiwania usług, Usługi reklamowe, promocyjne
i agencyjne, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Usługi
marketingu za pomocą poczty elektronicznej, Usługi marketingu w sieci, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą,
Administrowanie działalnością handlową, Usługi analizy danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania
użytkowników, Usługi badania rynku, Usługi reklamowe
i marketingowe, Usługi abonenckie oraz usługi doradcze, informacyjne, konsultacyjne i zarządzania dla abonentów,
Usługi przechowywania i przetwarzania danych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Reklamy on-line, Usługi zarządzania społecznością on-line, Zestawianie katalogów biznesowych on-line, Publikowanie
materiałów reklamowych on-line, Porównywanie usług finansowych on-line, Świadczenie usług porównania cen on-line, Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych on-line, Promocja on-line sieci komputerowych i stron internetowych, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Udo-
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stępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych on-line w Internecie, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie,
37 Czyszczenie szamb, Czyszczenie zbiorników, Czyszczenie
kamieniarki, Czyszczenie kotłów, Czyszczenie budynków,
Czyszczenie przepustów, Czyszczenie wanien, Czyszczenie
pomników, Czyszczenie samochodów, Czyszczenia tapicerki, Czyszczenie butów, Czyszczenia obuwia, Czyszczenie maszyn, Czyszczenie mebli, Czyszczenie mat, Czyszczenie dywanów, Czyszczenie skór, Czyszczenie okien, Czyszczenie
okien, Czyszczenie żaluzji, Polerowanie jako czyszczenie,
Czyszczenie kominów, Czyszczenie basenów, Czyszczenie
aut, Czyszczenie pojazdów, Czyszczenie ubrań, Czyszczenie
odzieży, Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Polerowanie
[czyszczenie] pojazdów, Czyszczenie higieniczne [wanny],
Czyszczenie instalacji wodociągowych, Czyszczenie układów wodociągów, Czyszczenie zbiorników magazynowych,
Czyszczenie zbiorników zasobnikowych, Czyszczenie rur kanalizacyjnych, Usługi czyszczenia sufitów, Usługi czyszczenia
rur, Usługi czyszczenia kanalizacji, Czyszczenie higieniczne
[baseny], Czyszczenie cylindrów wodnych, Usługi czyszczenia kotłów, Czyszczenie elewacji budynków, Czyszczenie fasad budynków, Usługi czyszczenia biur, Czyszczenie sufitów
akustycznych, Czyszczenie kanałów ściekowych, Czyszczenie silników elektrycznych, Usługi opróżniania [czyszczenia],
Czyszczenie pasów startowych, Czyszczenie powierzchni
ścian, Czyszczenie przenośnych konstrukcji, Czyszczenie pomieszczeń domowych, Czyszczenie higieniczne [budynki],
Kompleksowe czyszczenie samochodów, Czyszczenie powierzchni podłóg, Czyszczenie pokryć podłogowych, Wywóz odpadów [czyszczenie], Czyszczenie urządzeń domowych, Czyszczenie powierzchni handlowych, Usługi czyszczenia przemysłowego, Czyszczenie studzienek ściekowych,
Usługi czyszczenia basenów, Czyszczenie powierzchni sufitów, Czyszczenie przemysłowe budynków, Czyszczenie higieniczne [pojazdy], Czyszczenie stoisk wystawowych,
Czyszczenie budynków [wnętrz], Usługi czyszczenia okapów,
Pompowanie i czyszczenie szamb, Czyszczenie zbiorników
na wodę, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, Czyszczenie wodnic, linii wodnych, Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
ścian, Czyszczenie i mycie samochodów, Czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, Konserwacja maszyn
do czyszczenia, Usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie
zewnętrznych pokładów statków, Czyszczenie pojemników
do przechowywania, Czyszczenie higieniczne [obiekty ruchome], Czyszczenie i naprawa skór, Czyszczenie elementów
wystroju wnętrz, Czyszczenie dywanów i chodników, Wypożyczanie maszyn do czyszczenia, Wynajem sprzętu do czyszczenia, Wypożyczanie sprzętu do czyszczenia, Czyszczenie
ruchomych obiektów sanitarnych, Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], Wynajem urządzeń do czyszczenia, Czyszczenie i naprawa kotłów, Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie budynków [powierzchni zewnętrznych],
Usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, Usługi czyszczenia schodów ruchomych, Konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, Wypożyczanie przemysłowych maszyn czyszczących, Czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych,
Usługi czyszczenia silnikowych pojazdów lądowych, Wypożyczanie maszyn do czyszczenia podłóg, Wynajem maszyn
do czyszczenia dywanów, Czyszczenie budynków zabrudzonych przez ptaki, Konserwacja i czyszczenie sprzętu górniczego, Czyszczenie instrumentów i urządzeń chirurgicznych,
Oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, Konserwacja, czyszczenie i naprawy futer, Usługi czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem, Usługi czyszczenia w zakresie
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sprzątania biur, Usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem
przemysłowym, Wynajem maszyn do czyszczenia mebli tapicerowanych, Przemysłowe gruntowne czyszczenie handlowych placówek gastronomicznych, Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, Usługi czyszczenia w zakresie
sprzątania gospodarstwa domowego, Czyszczenie elementów wystroju wnętrz wykonanych z tkanin, Wynajem maszyn do czyszczenia dywaników i chodników, Czyszczenie
studzienek ściekowych wodą pod wysokim ciśnieniem,
Udzielanie informacji związanych z usługami czyszczenia
szamb, Czyszczenie za pomocą dostępu linowego [alpinizm
przemysłowy], Czyszczenie szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki ścieków, Wypożyczanie maszyn i urządzeń
do czyszczenia i mycia, Udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, Udzielanie informacji związanych
z usługami czyszczenia zbiorników zasobnikowych, Udzielanie informacji związanych z czyszczeniem dywanów i chodników, Udzielanie informacji związanych z czyszczeniem zewnętrznych elementów budynków, Pompowanie i czyszczenie szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki ścieków,
Udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn
do czyszczenia podłóg, Wypożyczanie maszyn i urządzeń
do czyszczenia, mycia i suszenia, Naprawa lub konserwacja
maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją maszyn o napędzie silnikowym
do czyszczenia podłóg.
(210)
(731)
(540)
(540)

525962
(220) 2021 03 12
RĘKAWEK MAREK, Siemiatycze
(znak słowno-graficzny)
marwiol.pl

(531) 21.03.01, 27.05.01, 29.01.15, 24.17.02
(510), (511) 17 Filament z tworzywa sztucznego do drukarek 3D.
525963
(220) 2021 03 11
POLISH FASHION BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEYES
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z kamieni
szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria do obuwia, Biżuteria emaliowana,
Biżuteria fantazyjna, Biżuteria na ciało, Biżuteria osobista,
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria platynowa, Biżuteria
szlachetna, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria wyko-
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nana z kamieni szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali
szlachetnych, Biżuteria wytworzona z metali szlachetnych,
Biżuteria z diamentami, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi,
Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria ze złota, Biżuteria
ze złotem, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki na kostkę, Bransoletki z metali szlachetnych, Bransolety, Diademy, Diament
[nieobrobiony], Diamenty, Kamienie jubilerskie, Kamienie
szlachetne, Kamienie szlachetne i półszlachetne, Kamienie
szlachetne [klejnoty], Kolczyki do uszu, Kolczyki, Kolczyki-koła, Kolczyki wiszące, Metale szlachetne, Metale szlachetne i ich stopy, Naszyjniki, Naszyjniki [biżuteria], Naszyjniki
powlekane srebrem, Naszyjniki z metali szlachetnych, Pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, Pierścionki powlekane srebrem, Pierścionki pozłacane, Pierścionki w całości z drogich kamieni, Pierścionki jako wyroby jubilerskie,
Pierścionki zaręczynowe, Pierścionki złote, Spinki do krawatów, Spinki do krawatów wykonane z metali szlachetnych,
Spinki do krawatów z metali szlachetnych, Spinki do mankietów, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Naszyjniki „śliniaki”,
Obrączki ślubne, Pierścienie jako ozdoby, Pierścienie platynowe, Pierścionki, Pierścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Spinki do mankietów i krawatów,
Spinki do mankietów pokryte metalami szlachetnymi, Spinki do mankietów posrebrzane, Spinki do mankietów wykonane z imitacji złota, Spinki do mankietów wykonane ze złota, Srebrne bransoletki, Srebrne kolczyki, Srebrne naszyjniki,
Srebrne pierścionki, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie,
Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubilerskie dla zwierząt, Wyroby jubilerskie do osobistej ozdoby, Wyroby jubilerskie do użytku osobistego, Wyroby jubilerskie pokryte stopami metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie wykonane ze srebra,
Wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, Wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, Złote bransoletki, Złote
kolczyki, Złote łańcuszki, Złote naszyjniki, Biżuteria męska,
Biżuteria modowa, Biżuteria sezonowa, Biżuteria rękodzieło,
Biżuteria handmade, Biżuteria z kryształów, Biżuteria szyta,
Biżuteria crackle, Monety w biżuterii, Biżuteria ze znakami
specjalnymi, 35 Organizowanie aukcji internetowych, Prowadzenie aukcji, Organizowanie aukcji, Usługi aukcyjne
on-line, Usługi aukcyjne, Organizowanie i prowadzenie
aukcji, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji, Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, Przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, Administrowanie sprzedażą,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Reklama, Publikacja reklam, Przygotowywanie reklam, Usługi reklamowe
w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich,
Reklama i marketing, Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Usługi
rozpowszechniania materiałów reklamowych, 42 Projektowanie biżuterii, Usługi w zakresie projektowania biżuterii,
Usługi w zakresie projektowania naszyjników, Usługi w zakresie projektowania pierścionków, Usługi w zakresie projektowania biżuterii męskiej, Usługi w zakresie projektowania
wyrobów jubilerskich, Usługi w zakresie projektowania pierścionków zaręczynowych, Usługi w zakresie projektowania
biżuterii damskiej, Usługi w zakresie projektowania kolczyków, Usługi w zakresie projektowania biżuterii handmade,
Usługi w zakresie projektowania biżuterii modowej, Usługi
w zakresie projektowania spinek do mankietów.
(210) 525967
(220) 2021 03 12
(731) DOMACHOWSKA DANIELA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Uzdrowisko Wilga

(531) 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, 44 Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Organizowanie zakwaterowania w domach spokojnej starości.
525968
(220) 2021 03 11
KUJAWSKA-ZEMŁA MAŁGORZATA KLAMKA MUSIC
RECORDS, Bystra
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 14.03.16, 14.05.21, 26.01.16
(510), (511) 25 Apaszki, Buty sznurowane, Buty robocze,
Buty płócienne, Buty wsuwane, Buty skórzane, Buty za kostkę, Buty sportowe, Buty damskie, Buty męskie, Buty dziecięce, Czapki [nakrycia głowy], Czapki sportowe, Bezrękawniki,
Daszki [nakrycia głowy], Dzianina [odzież], Koszule, Koszule
z krótkimi rękawami, Kurtki, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki na ramiączkach, Stroje plażowe, Bluzy sportowe, Swetry, Szaliki, Rękawiczki, Spodnie, Spodnie jeansowe, Spodnie
sportowe, Spodnie dresowe, Krótkie spodnie, Bluzki, Skarpetki, 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta,
Agencje reklamowe, Aktualizacje i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Badania biznesowe, Badania
dotyczące działalności gospodarczej, Badania w zakresie
biznesu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
Komputerowe zarządzanie plikami, Komputerowe bazy danych, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Obróbka tekstów, Optymalizacja
stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, Organizowanie targów handlowych,
Outsourcing (doradztwo biznesowe), Pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług w formie
sponsorowania wydarzeń sportowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie reklam,
Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzenie indeksów
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informacji do celów handlowych i reklamowych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Tworzenie
tekstów reklamowych, Udostępnienie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
Usługi w zakresie porównywania cen wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
osób trzecich, Zapewnienia platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnienia rankingów użytkowników w celach handlowych i reklamowych,
Zapewnienie recenzji użytkowników w celach handlowcach
lub reklamowych, 41 Informacja o imprezach rozrywkowych,
Nagrywanie na taśmach video, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie widowisk [impresariat],
Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Planowanie przyjęć,
Produkcja muzyczna, Produkcja widowisk, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Publikowanie książek, Usługi
agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi orkiestry, Usługi studia nagrań, Usługi w zakresie komponowania muzyki,
Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie sprzętu
audio.
525974
(220) 2021 03 11
BŁYSKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Błyskiem
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów, Oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych potrzeb, wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią
i komunikacją elektroniczną, analizami danych włączając
analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników,
Urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, Programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, nagrania audio i/lub wideo,
Oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy
do użytku w połączeniu z Internetem, Publikacje elektroniczne, Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do przepływu pracy, Oprogramowanie symulacyjne do aplikacji, Oprogramowanie
do aplikacji Internetowych, Aplikacje do odzyskiwania informacji, Oprogramowanie do serwera aplikacji, Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz
danych, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, Pobieralne aplikacje na telefony
komputerowe do zarządzania informacjami, Oprogramowanie komputerowe do poszerzania zdolności audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji API,
Oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, Aplikacje mobilne
(210)
(731)
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do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi
do noszenia na sobie, Oprogramowanie komputerowe
do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, Nagrania audio, Nagrania dźwiękowe, Nagrania multimedialne,
35 Reklama, Działalność gospodarcza polegająca na umożliwieniu kontaktu dostawców usług z potencjalnymi klientami
za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób, Skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów oraz sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej oraz kompilacja, zarządzanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą lub innych, Usługi
handlu elektronicznego polegające na umożliwieniu dostawcom usług pozyskiwania zleceń od potencjalnych klientów za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób, Usługi
w zakresie ogłoszeń drobnych, Zapewnianie miejsca do handlu on-line, Udostępnianie internetowej bazy danych z możliwością wyszukiwania usług, Usługi reklamowe, promocyjne
i agencyjne, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Usługi
marketingu za pomocą poczty elektronicznej, Usługi marketingu w sieci, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą,
Administrowanie działalnością handlową, Usługi analizy danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania
użytkowników, Usługi badania rynku, Usługi reklamowe
i marketingowe, Usługi abonenckie oraz usługi doradcze, informacyjne, konsultacyjne i zarządzania dla abonentów,
Usługi przechowywania i przetwarzania danych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Reklamy on-line, Usługi zarządzania społecznością on-line, Zestawianie katalogów biznesowych on-line, Publikowanie
materiałów reklamowych on-line, Porównywanie usług finansowych on-line, Świadczenie usług porównania cen on-line, Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych on-line, Promocja on-line sieci komputerowych i stron internetowych, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych on-line
w Internecie, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich
za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie,
37 Czyszczenie szamb, Czyszczenie zbiorników, Czyszczenie
kamieniarki, Czyszczenie kotłów, Czyszczenie budynków,
Czyszczenie przepustów, Czyszczenie wanien, Czyszczenie
pomników, Czyszczenie samochodów, Czyszczenia tapicerki, Czyszczenie butów, Czyszczenia obuwia, Czyszczenie maszyn, Czyszczenie mebli, Czyszczenie mat, Czyszczenie dywanów, Czyszczenie skór, Czyszczenie okien, Czyszczenie
okien, Czyszczenie żaluzji, Polerowanie jako czyszczenie,
Czyszczenie kominów, Czyszczenie basenów, Czyszczenie
aut, Czyszczenie pojazdów, Czyszczenie ubrań, Czyszczenie
odzieży, Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Polerowanie
[czyszczenie] pojazdów, Czyszczenie higieniczne [wanny],
Czyszczenie instalacji wodociągowych, Czyszczenie układów wodociągów, Czyszczenie zbiorników magazynowych,
Czyszczenie zbiorników zasobnikowych, Czyszczenie rur kanalizacyjnych, Usługi czyszczenia sufitów, Usługi czyszczenia
rur, Usługi czyszczenia kanalizacji, Czyszczenie higieniczne
[baseny], Czyszczenie cylindrów wodnych, Usługi czyszczenia kotłów, Czyszczenie elewacji budynków, Czyszczenie fasad budynków, Usługi czyszczenia biur, Czyszczenie sufitów
akustycznych, Czyszczenie kanałów ściekowych, Czyszczenie silników elektrycznych, Usługi opróżniania [czyszczenia],
Czyszczenie pasów startowych, Czyszczenie powierzchni
ścian, Czyszczenie przenośnych konstrukcji, Czyszczenie pomieszczeń domowych, Czyszczenie higieniczne [budynki],
Kompleksowe czyszczenie samochodów, Czyszczenie powierzchni podłóg, Czyszczenie pokryć podłogowych, Wy-
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wóz odpadów [czyszczenie], Czyszczenie urządzeń domowych, Czyszczenie powierzchni handlowych, Usługi czyszczenia przemysłowego, Czyszczenie studzienek ściekowych,
Usługi czyszczenia basenów, Czyszczenie powierzchni sufitów, Czyszczenie przemysłowe budynków, Czyszczenie higieniczne [pojazdy], Czyszczenie stoisk wystawowych,
Czyszczenie budynków [wnętrz], Usługi czyszczenia okapów,
Pompowanie i czyszczenie szamb, Czyszczenie zbiorników
na wodę, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, Czyszczenie wodnic, linii wodnych, Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
ścian, Czyszczenie i mycie samochodów, Czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, Konserwacja maszyn
do czyszczenia, Usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie
zewnętrznych pokładów statków, Czyszczenie pojemników
do przechowywania, Czyszczenie higieniczne [obiekty ruchome], Czyszczenie i naprawa skór, Czyszczenie elementów
wystroju wnętrz, Czyszczenie dywanów i chodników, Wypożyczanie maszyn do czyszczenia, Wynajem sprzętu do czyszczenia, Wypożyczanie sprzętu do czyszczenia, Czyszczenie
ruchomych obiektów sanitarnych, Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], Wynajem urządzeń do czyszczenia, Czyszczenie i naprawa kotłów, Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie budynków [powierzchni zewnętrznych],
Usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, Usługi czyszczenia schodów ruchomych, Konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, Wypożyczanie przemysłowych maszyn czyszczących, Czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych,
Usługi czyszczenia silnikowych pojazdów lądowych, Wypożyczanie maszyn do czyszczenia podłóg, Wynajem maszyn
do czyszczenia dywanów, Czyszczenie budynków zabrudzonych przez ptaki, Konserwacja i czyszczenie sprzętu górniczego, Czyszczenie instrumentów i urządzeń chirurgicznych,
Oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, Konserwacja, czyszczenie i naprawy futer, Usługi czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem, Usługi czyszczenia w zakresie
sprzątania biur, Usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem
przemysłowym, Wynajem maszyn do czyszczenia mebli tapicerowanych, Przemysłowe gruntowne czyszczenie handlowych placówek gastronomicznych, Czyszczenie budynków
od wewnątrz i zewnątrz, Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego, Czyszczenie elementów wystroju wnętrz wykonanych z tkanin, Wynajem maszyn
do czyszczenia dywaników i chodników, Czyszczenie studzienek ściekowych wodą pod wysokim ciśnieniem, Udzielanie
informacji związanych z usługami czyszczenia szamb, Czyszczenie za pomocą dostępu linowego [alpinizm przemysłowy],
Czyszczenie szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki
ścieków, Wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia
i mycia, Udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat
czyszczenia, Udzielanie informacji związanych z usługami
czyszczenia zbiorników zasobnikowych, Udzielanie informacji
związanych z czyszczeniem dywanów i chodników, Udzielanie informacji związanych z czyszczeniem zewnętrznych elementów budynków, Pompowanie i czyszczenie szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki ścieków, Udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn do czyszczenia podłóg, Wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia, mycia
i suszenia, Naprawa lub konserwacja maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, Wynajem narzędzi, instalacji
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów,
skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg.
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525978
(220) 2021 03 12
CHMIELEWSKI ARTUR SUSHI ZONE, Pabianice
(znak słowno-graficzny)
SUSHI ZONE

(531) 11.01.06, 11.03.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, Usługi barów i restauracji, Usługi biur podróży w zakresie
rezerwowania restauracji, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji hiszpańskich, Usługi
restauracji hotelowych, Usługi restauracji japońskich, Usługi
restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji sprzedających sushi, Usługi restauracji szybkiej obsługi.
525983
(220) 2021 03 12
NAAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzeszowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naawa
(210)
(731)

(531) 01.13.10, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Aparatura do filtrowania wody, Filtry do urządzeń wodnych, Filtry do wody, Instalacje do filtrowania wody,
Urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, Urządzenia
do oczyszczania wody do wytwarzania wody pitnej, Urządzenia do dystrybucji wody [automatyczne], Domowe urządzenia do filtrowania wody, 32 Wody, Wody mineralne (nielecznicze), Woda pitna, Woda pitna butelkowana, Oczyszczona woda pitna, Woda destylowana do picia, 39 Usługi dystrybucji i dostarczania wody, Dostawa butelkowanej wody
do domów i biur, 43 Wypożyczanie dystrybutorów wody,
Wypożyczanie dozowników wody pitnej.
525990
(220) 2021 03 11
AHB 1 HELENA BURZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA,
Bielsk Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) arhelan
(210)
(731)
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(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie zgrupowania na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy je oglądać
i kupować w sklepach, supermarketach i hurtowniach oferujących: środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące,
paliwa i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 39 Usługi dostarczania, pakowania i składowania towarów i produktów,
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
525991
(220) 2021 03 11
ARHELAN HELENA BURZYŃSKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsk Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polskie Sklepy arhelan
(210)
(731)

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi w zakresie zgrupowania na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy je oglądać
i kupować w sklepach, supermarketach i hurtowniach oferujących: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, wyroby
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa i materiały
oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 39 Usługi dostarczania, pakowania
i składowania towarów i produktów, 43 Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje.
525992
(220) 2021 03 11
ARHELAN HELENA BURZYŃSKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsk Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Sklep arhelan

(210)
(731)

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi w zakresie zgrupowania na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w sklepach, supermarketach i hurtowniach oferujących:
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia zębów, wyroby pochłaniające
kurz, nawilżające i wiążące, paliwa i materiały oświetleniowe,
świece i knoty do oświetlenia, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 39 Usługi dostarczania, pakowania i składowania towarów i produktów, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
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526000
(220) 2021 03 11
FOMLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FOMLY
(510), (511) 20 Meble, Duże wyściełane fotele, Elementy
dzielące przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy
mocujące do mebli, niemetalowe, Fotele, Fotele biurowe, Fotele bujane, Fotele dopasowane do kształtu ciała, Fotele wypoczynkowe, Kanapy, Komody, Komplety mebli do salonu,
Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konstrukcje półek,
nie z metalu [meble], Kredensy, Toaletki, Komody, Krzesła,
Krzesła bankietowe, Krzesła biurowe, Krzesła dla biur kreślarskich, Krzesła [fotele] biurowe, Krzesła konferencyjne, Krzesła
robocze, Kufry [szafki], Lady do celów prezentacji, Ławki,
Leżaki, Łóżka, Pościel, Materace, Poduszki, Małe dwuosobowe kanapy, Meble biurowe, Meble do celów katalogowania, Meble do eksponowania towarów, Meble do siedzenia,
Meble do użytku w audytoriach, Meble do użytku przemysłowego, Meble do wnętrz, Meble domowe, Meble do wyposażenia sklepów, Meble na miarę, Meble przystosowane
do układania jedno na drugim, Meble wielofunkcyjne, Meble
wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wypoczynkowe,
Niemetalowe regały magazynowe [meble], Podłokietniki,
Podłokietniki do mebli, Poduszki na krzesła, Pudła do przechowywania [meble], Ruchome biurka, Segmenty do przechowywania [meble], Siedzenia, Skrzynie, Sofy, Sprzęt biurowy [meble], Stojaki na biurka [meble], Stojaki na broszury
[meble], Stojaki na korespondencję [meble], Stojaki na książki
[meble], Stojaki, Półki, Stoliki, Stoły, Szafki, Szafy, Taborety,
Tapczany wykonane z tworzyw sztucznych, Witryny, Wózki
meblowe, Wysokie siedzenia [meble], Wysokie stołki [meble],
Zestawy mebli, Ruchome półki do przechowywania [meble],
Biurka i stoły, Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane
pokrowce na meble, 42 Projektowanie mebli, Projektowanie
umeblowania, Projektowanie form, Projektowanie wizualne,
Projektowanie mebli biurowych.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)

526019
(220) 2021 03 13
POMYKAJ SYLWIA LIFECHEM, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
LiFeCHEM

(531) 05.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, Materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], Mieszaniny
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności
i napojów, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Preparaty
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania.
(210) 526023
(220) 2021 03 13
(731) CZARNECKA-WIĄCEK AGNIESZKA BRZASK, Żółwin
(540) (znak słowny)
(540) Svitanye
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe,
Preparaty toaletowe, Preparaty do pielęgnacji zwierząt.

(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT15/2021

526038
(220) 2021 03 14
CZECHUMSKA AGNIESZKA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
DENTYSTARADZI.PL

(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, 36 Przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, 38 Nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, Przekazywanie
i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem
sieci komputerowych oraz Internetu, Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług on-line i Internetu,
Usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet,
Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali internetowych, Usługi telekomunikacyjne świadczone przez Internet, Intranet i extranet, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Dostarczanie
wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych,
Dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków
elektronicznych, Przesyłanie wiadomości, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), Telematyczna
transmisja danych i przekaz plików, Telematyczne wysyłanie
informacji, Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych
za pośrednictwem sieci, Transmisja wiadomości, danych
i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Usługi agencji prasowych, 41 Usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, Publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów, Edukacja, rozrywka i sport, Nauczanie
pielęgnacji stomatologicznej, Usługi nauczania związane
z branżą stomatologiczną, Zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia w dziedzinie stomatologii, Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie konferencji związanych
ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów
szkoleniowych, Organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki
zdrowotnej i żywienia, Podyplomowe kursy szkoleniowe,
Pokazy [do celów szkoleniowych], Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych
ludzi i dorosłych, Publikowanie przewodników edukacyjnych
i szkoleniowych, Publikowanie dokumentów z dziedziny
szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny,
Szkolenia edukacyjne, Szkolenia w dziedzinie medycyny,
Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Świadczenie usług
edukacyjnych w zakresie zdrowia, Usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, Usługi edukacji medycznej, Usługi
edukacyjne, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące
medycyny, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Usługi
edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe
odnoszące się do służby zdrowia, Organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Publikowanie czasopism
internetowych, Udzielanie informacji edukacyjnych on-line
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Tłumaczenia, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej
dla ludzi, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,

Nr ZT15/2021
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Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo
związane ze stomatologią, Pomoc stomatologiczna, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia weterynaryjna, Stomatologia z sedacją, Udzielanie informacji na temat stomatologii,
Usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych,
Wypożyczanie instrumentów stomatologicznych, Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, 45 Wynajem nazw domen internetowych.
526070
(220) 2021 03 15
AEROSOL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Charnowo
(540) (znak słowny)
(540) INSTINCT
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Kosmetyki, Preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, Kremy do twarzy i ciała, Mydła, Żele pod prysznic, Olejki do ciała, Maseczki do twarzy i ciała, Środki do demakijażu, Dezodoranty i antyperspiranty, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych
i kosmetycznych, Preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Środki do pielęgnacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów,
Lakiery do włosów, Żele do stylizacji włosów, Preparaty
do depilacji i golenia, Środki do higieny jamy ustnej, Emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty
do pielęgnacji paznokci, Zmywacze do paznokci, Lakiery
do paznokci, Środki perfumeryjne i zapachowe, Perfumy,
Zapachy do ciała, Woda kolońska, Kosmetyki do makijażu,
Kosmetyki brązująco-opalizujące, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Detergenty, Aerozole czyszczące, Płyny
do mycia, Środki do zmywania naczyń, Chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, Preparaty do prania,
Produkty do usuwania plam, Środki zapachowe do celów
domowych, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Preparaty do pielęgnacji zwierząt.
(210)
(731)

526071
(220) 2021 03 15
AEROSOL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Charnowo
(540) (znak słowny)
(540) AVENIR
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Kosmetyki, Preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, Kremy do twarzy i ciała, Mydła, Żele pod prysznic, Olejki do ciała, Maseczki do twarzy i ciała, Środki do demakijażu, Dezodoranty i antyperspiranty, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych
i kosmetycznych, Preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Środki do pielęgnacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów,
Lakiery do włosów, Żele do stylizacji włosów, Preparaty
do depilacji i golenia, Środki do higieny jamy ustnej, Emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty
do pielęgnacji paznokci, Zmywacze do paznokci, Lakiery
do paznokci, Środki perfumeryjne i zapachowe, Perfumy,
Zapachy do ciała, Woda kolońska, Kosmetyki do makijażu,
Kosmetyki brązująco-opalizujące, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Detergenty, Aerozole czyszczące, Płyny
do mycia, Środki do zmywania naczyń, Chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, Preparaty do prania,
Produkty do usuwania plam, Środki zapachowe do celów
domowych, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Preparaty do pielęgnacji zwierząt.
(210)
(731)
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526073
(220) 2021 03 15
AEROSOL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Charnowo
(540) (znak słowny)
(540) NAVY MAN
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Kosmetyki, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Kremy do twarzy i ciała, Mydła, Żele
pod prysznic, Olejki do ciała, Maseczki do twarzy i ciała,
Środki do demakijażu, Dezodoranty i antyperspiranty, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych,
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], Środki do pielęgnacji włosów, Płyny
do pielęgnacji włosów, Lakiery do włosów, Żele do stylizacji włosów, Preparaty do depilacji i golenia, Środki do higieny jamy ustnej, Emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Zmywacze
do paznokci, Lakiery do paznokci, Środki perfumeryjne
i zapachowe, Perfumy, Zapachy do ciała, Woda kolońska,
Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki brązująco-opalizujące,
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Detergenty, Aerozole czyszczące, Płyny do mycia, Środki do zmywania naczyń,
Chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, Preparaty
do prania, Produkty do usuwania plam, Środki zapachowe
do celów domowych, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do pielęgnacji zwierząt.
(210)
(731)

526090
(220) 2021 03 15
100-SIO BIURO USŁUG I EKSPERTYZ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowny)
(540) 100-SIO
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], 35 Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo księgowe w zakresie
sporządzania zeznań podatkowych, Doradztwo z zakresu
księgowości, Księgowość i prowadzenie ksiąg, Księgowość, Księgowość i rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Rachunkowość, księgowość i audyt, Rachunkowość, w szczególności księgowość, Usługi
w zakresie księgowości i rachunkowości, Usługi księgowe
związane ze ściąganiem należności, Księgowanie kosztów,
Skomputeryzowana księgowość, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi
finansowe, monetarne i bankowe, Gromadzenie funduszy
i sponsorowanie finansowe, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Organizacja najmu nieruchomości
handlowych, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
Organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości,
Usługi nabywania nieruchomości, Wynajem nieruchomości,
Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości],
Wynajem nieruchomości i majątku, Usługi zarządzania nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie
nieruchomością, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Administrowanie
funduszami wspólnego inwestowania, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo finansowe
związane z inwestowaniem w nieruchomości, Informacje
finansowe dla inwestorów, Inwestowanie funduszy kapita(210)
(731)
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łowych, Inwestowanie kapitału własnego w firmy międzynarodowe, Inwestowanie za pośrednictwem mediów elektronicznych, Inwestowanie funduszy międzynarodowych,
Inwestowanie funduszy na rzecz osób trzecich, Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi inwestowania w fundusze hedgingowe, Usługi doradcze w zakresie
funduszy wspólnego inwestowania, Udzielanie informacji
finansowych związanych z branżą finansową zaangażowaną w inwestowanie skierowane na sprawy środowiskowe,
Inwestowanie funduszy wzajemnych, 37 Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowanie
nieruchomości, 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, Hostele (schroniska), Motele, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów
pobytowych, Organizowanie zakwaterowania dla turystów,
Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie
zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, Pensjonaty, domy gościnne, Świadczenie usług przez
hotele i motele, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, Usługi
hoteli i moteli, Usługi hotelowe, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Usługi pensjonatów, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Zapewnianie zakwaterowania
w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego
w domach i mieszkaniach, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakresie
wynajmu pokojów, Usługi w zakresie zakwaterowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

526115
(220) 2021 03 15
JUSZKIEWICZ JAKUB KUBRI, Jastrowie
(znak słowno-graficzny)
JADELYN JADEIT ATELIER

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 Płytki do skrobania ciała do stosowania w terapii gua sha, Przyrządy do masażu, Aparaty do masażu, Piłki do masażu, Rękawice do masażu, Urządzenia do masażu,
Masażery do głowy, Przyrządy do masażu ręcznego, Wałki
piankowe do masażu, Podkładki do masażu termicznego
Urządzenia do masażu stóp, Urządzenia do masażu ciała,
Nieelektryczne urządzenia do masażu, Urządzenia do masażu szyi Urządzenia do masażu pleców, Przyrządy do masażu
estetycznego, Aparaty do masażu wibracyjnego, Urządzenia
do masażu generujące wibracje, Urządzenia do głębokiego
masażu cieplnego, Masażery do głowy na baterie, Urządzenia do masażu, elektryczne lub nieelektryczne, Urządzenia
do masażu szyi i ramion, Elektryczne urządzenia do masażu
do użytku osobistego, Elektryczne urządzenia do masażu
głowy do użytku domowego, Elektryczne masażery kosmetyczne do użytku domowego, Rollery do twarzy, Rollery
do masażu twarzy, Masażery twarzy do użytku domowego, Płytki Gua Sha, Akcesoria do masażu twarzy, Akcesoria
do masażu ciała, Grzebienie jadeitowe do masażu skóry głowy, Akcesoria do masażu skóry głowy, 35 Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pie-

Nr ZT15/2021

lęgnacji dla ludzi, Usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów
kosmetycznych, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami do masażu twarzy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do masażu ciała, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z rollerami
do masażu twarzy, Usługi sprzedamy detalicznej w związku
z płytkami Gua Sha, Usługi sprzedamy detalicznej w związku z grzebieniami do masażu skóry głowy, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami do masażu twarzy, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do masażu ciała, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rollerami do masażu twarzy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z płytkami
Gua Sha, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzebieniami do masażu skóry głowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

526121
(220) 2021 03 16
FABIA DOMINIK BIANO, Pisarzowice
(znak słowno-graficzny)
czapkolandia

(531) 09.07.05, 27.05.01
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Skórzane nakrycia głowy, Kapelusze, Daszki [nakrycia głowy], Okrycia głowy z daszkiem,
Nakrycia głowy dla dzieci, Sportowe nakrycia głowy [inne niż
kaski], Czapki jako nakrycia głowy, Czapki [nakrycia głowy],
Czapki wełniane, Czapki sportowe, Czapki futrzane, Czapki
bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki narciarskie, Czapki kolarskie, Czapki z pomponem, Czapki z daszkiem, Czapki bez
daszków, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki ze sztucznego
futra, Chusty [odzież], Chusty (apaszki), Chusty na głowę, Chusty noszone na ramionach, Chusty pareo, Chusty plażowe,
Chusty, szale na głowę, Odzież, Odzież damska, Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież gotowa, Odzież codzienna,
Odzież męska, Okrycia wierzchnie [odzież], Nauszniki [odzież],
Kominiarki, Kominiarki narciarskie, Kaszkiety, Szaliki, Szaliki
[odzież], Szaliki do zawijania wokół szyi, Szaliki jedwabne, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Bandany, Bandany na szyję, Akcesoria na szyję, Kaszmirowe szale, Szale, Szale i chusty na głowę, Szale i etole, Szale-tuby, Ocieplacze na szyję, Boa na szyję,
Apaszki, Męskie apaszki, Apaszki [chustki], Rękawiczki [odzież],
Ocieplacze na ręce [odzież], Ogrzewacze rąk [odzież], Opaski
na głowę [odzież], Opaski na głowę, Opaski na głowę pochłaniające pot, Opaski na szyję [części odzieży], Części odzieży
i nakryć głowy, 35 Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, akcesoriów odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć głowy,
Usługi w zakresie hurtowej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
akcesoriów odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, akcesoriami odzieżowymi, dodatkami odzieżowymi, nakryciami
głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, akcesoriami odzieżowymi, dodatkami odzieżowymi, nakryciami głowy, Usługi sprzedaży świadczone on-line w zakresie
odzieży, akcesoriów odzieżowych, dodatków odzieżowych,
nakryć głowy, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, akceso-
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riów odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć głowy,
Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, akcesoria odzieżowe, dodatki odzieżowe, nakrycia głowy, Usługi sklepów hurtowych on-line obejmujące odzież, akcesoria
odzieżowe, dodatki odzieżowe, nakrycia głowy, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, akcesoriów
odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć głowy, Usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do odzieży, akcesoriów
odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć głowy, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do odzieży, akcesoriów
odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć głowy, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy
on-line, Zawieranie transakcji handlowych, przez sklepy
on-line, Dostarczanie informacji biznesowych i handlowych
on-line, Usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu,
Reklama towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, Udostępnianie
katalogów [spisów] informacji handlowych on-line w Internecie, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą
sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, Promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio on-line
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi handlowe
on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty
na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem Internetu.
(210) 526122
(220) 2021 03 16
(731) FABIA DOMINIK BIANO, Pisarzowice
(540) (znak słowny)
(540) czapkolandia
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Skórzane nakrycia głowy, Kapelusze, Daszki [nakrycia głowy], Okrycia głowy z daszkiem,
Nakrycia głowy dla dzieci, Sportowe nakrycia głowy [inne niż
kaski], Czapki jako nakrycia głowy, Czapki [nakrycia głowy],
Czapki wełniane, Czapki sportowe, Czapki futrzane, Czapki
bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki narciarskie, Czapki kolarskie,
Czapki z pomponem, Czapki z daszkiem, Czapki bez daszków,
Czapki i czapeczki sportowe, Czapki ze sztucznego futra, Chusty [odzież], Chusty (apaszki), Chusty na głowę, Chusty noszone na ramionach, Chusty pareo, Chusty plażowe, Chusty, szale
na głowę, Odzież, Odzież damska, Odzież dziecięca, Odzież
niemowlęca, Odzież gotowa, Odzież codzienna, Odzież męska, Okrycia wierzchnie [odzież], Nauszniki [odzież], Kominiarki,
Kominiarki narciarskie, Kaszkiety, Szaliki, Szaliki [odzież], Szaliki
do zawijania wokół szyi, Szaliki jedwabne, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Bandany, Bandany na szyję, Akcesoria na szyję,
Kaszmirowe szale, Szale, Szale i chusty na głowę, Szale i etole,
Szale-tuby, Ocieplacze na szyję, Boa na szyję, Apaszki, Męskie apaszki, Apaszki [chustki], Rękawiczki [odzież], Ocieplacze
na ręce [odzież], Ogrzewacze rąk [odzież], Opaski na głowę
[odzież], Opaski na głowę, Opaski na głowę pochłaniające pot,
Opaski na szyję [części odzieży], Części odzieży i nakryć głowy,
35 Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, akcesoriów odzieżowych,
dodatków odzieżowych, nakryć głowy, Usługi w zakresie hurtowej sprzedaży wysyłkowej odzieży, akcesoriów odzieżowych,
dodatków odzieżowych, nakryć głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, akcesoriami odzieżowymi, dodatkami odzieżowymi, nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, akcesoriami odzieżowymi, dodatkami
odzieżowymi, nakryciami głowy, Usługi sprzedaży świadczone
on-line w zakresie odzieży, akcesoriów odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć głowy, Usługi reklamowe w zakresie
odzieży, akcesoriów odzieżowych, dodatków odzieżowych,
nakryć głowy, Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, akcesoria odzieżowe, dodatki odzieżowe, nakrycia
głowy, Usługi sklepów hurtowych on-line obejmujące odzież,
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akcesoria odzieżowe, dodatki odzieżowe, nakrycia głowy, Usługi
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, akcesoriów odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć głowy,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do odzieży, akcesoriów odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć głowy,
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do odzieży, akcesoriów
odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć głowy, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line,
Zawieranie transakcji handlowych, przez sklepy on-line, Dostarczanie informacji biznesowych i handlowych on-line, Usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, Reklama towarów
i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodnika
on-line do przeszukiwania, Udostępnianie katalogów [spisów]
informacji handlowych on-line w Internecie, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej
on-line w Internecie, Promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem strony internetowej, Usługi handlowe on-line, w ramach których
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa
są za pośrednictwem Internetu.
526136
(220) 2021 03 15
PÓŁROLNIK EWELINA PRO-SUKCES,
Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) TIMBAILA
(510), (511) 41 Szkoły tańca, Udzielanie lekcji tańca, Organizowanie pokazów tańca, Nauka tańca dla dorosłych, Nauka
tańca dla dzieci, Usługi w zakresie klubów tańca, Udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, Udostępnianie sal do tańca
i ich wyposażenia, Imprezy taneczne, Organizowanie imprez
tanecznych, Usługi edukacyjne związane z tańcem, Pokazy taneczne na żywo, Rozrywka w postaci występów tanecznych
na żywo, Zapewnianie szkoleń on-line, Widowiska muzyczne, Prezentacja przedstawień muzycznych, Organizowanie
imprez muzycznych, Organizowanie widowisk muzycznych,
Występy muzyczne na żywo, Widowiska muzyczne na żywo,
Występy taneczne, muzyczne i dramatyczne, Udostępnianie
filmów on-line nie do pobrania, Udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Usługi w zakresie
publikowania on-line, Usługi trenerskie, Zapewnianie kursów
szkoleniowych, Usługi w zakresie edukacji muzycznej, Imprezy kulturalne, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Zapewnianie zajęć rekreacyjnych, Organizowanie imprez rekreacyjnych,
Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Usługi imprez
muzycznych na żywo.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)

526137
(220) 2021 03 16
MALEPSZY PIOTR PM BIURO HANDLOWE, Julianów
(znak słowno-graficzny)
THE MANAGERS
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(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 9 Pliki muzyczne do pobierania, Płyty kompaktowe z muzyką, Taśmy audio zawierające muzykę, Taśmy z nagraniami muzyki, Muzyczne nagrania dźwiękowe,
Muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, Muzyczne
nagrania na taśmach, Muzyczne nagrania wideo, Nagrane
taśmy muzyczne, Nagrania muzyczne, Nagrania muzyczne
w formie dysków, Nagrania muzyczne w postaci płyt, Taśmy
muzyczne, 35 Usługi w zakresie zarządzania biznesowego
świadczone na rzecz muzyków, Usługi handlu detalicznego
on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz wykonawców muzycznych, Promowanie
koncertów muzycznych, 41 Doradztwo w zakresie produkcji
muzyki, Zapewnianie muzyki na żywo, Zarządzanie stroną
artystyczną występów muzycznych, Usługi w zakresie produkcji muzycznej, Usługi wydawnicze w zakresie utworów
muzycznych, Usługi występów grup muzycznych na żywo,
Widowiska muzyczne, Widowiska muzyczne na żywo, Występy grup muzycznych na żywo, Występy muzyczne i piosenkarskie, Występy muzyczne na żywo, Występy taneczne,
muzyczne i dramatyczne, Występy zespołów muzycznych
na żywo, Usługi imprez muzycznych na żywo, Usługi koncertów muzycznych, Usługi miksowania muzyki, Usługi rozrywki
muzycznej świadczone przez grupy wokalne, Usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy instrumentalne, Usługi rozrywkowe świadczone przez muzyczną grupę wokalną,
Usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, Usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, Usługi
rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, Usługi w zakresie dostarczania rozrywki w formie występów muzycznych
na żywo, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Usługi artystów estradowych świadczone przez
muzyków, Organizowanie występów muzycznych na żywo,
Prezentacja koncertów muzycznych, Prezentacja występów
zespołów muzycznych na żywo, Prezentacja przedstawień
muzycznych, Produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań,
Produkcja koncertów muzycznych, Produkcja muzyczna,
Produkcja muzycznych filmów wideo, Produkcja nagrań
dźwiękowych i muzycznych, Produkcja nagrań muzycznych,
Produkcja przedstawień muzycznych, Przedstawienia muzyczne, Przedstawienia muzyczne na żywo, Publikowanie
tekstów muzycznych, Rozrywka z udziałem muzyki, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, Nagrywanie muzyki,
Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych,
Organizacja rozrywek muzycznych, Organizowanie imprez
muzycznych, Organizowanie widowisk muzycznych, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Koncerty muzyczne, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Dostarczanie rozrywki
w postaci nagranej muzyki, Usługi w zakresie rozrywki muzycznej animowanej, Usługi w zakresie transkrypcji muzyki,
Wykonywanie programów muzycznych, Usługi w zakresie
obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki i nagrań wideo, Imprezy kulturalne, Organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych.
(210) 526149
(220) 2021 03 16
(731) ANTUSZEWSKA OLGA, Nowy Tomyśl
(540) (znak słowny)
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(540) Tumisie
(510), (511) 10 Artykuły do karmienia i smoczki, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
526176
(220) 2021 03 17
J. CEZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODŁOGITWOICHMARZEŃ.PL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.04.01
(510), (511) 27 Wyściełane okładziny podłogowe.
526177
(220) 2021 03 16
REYNOLDS MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOLTER CAFÉ

(210)
(731)

(531)

02.09.01, 11.03.04, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.16, 26.11.13,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn,
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, Materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna.
526178
(220) 2021 03 16
REYNOLDS MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA ERGOSPIROMETRII

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 02.09.01, 27.05.01, 15.07.01
(510), (511) 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn,
oczu i zębów, Artykuły ortopedyczne, Materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna.
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526228
(220) 2021 03 17
BUD-INVEST ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUD-INVEST energy+

(210)
(731)

(531) 26.01.06, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.13, 24.17.05
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia
do kontrolowania elektryczności, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie urządzeń fotowoltaicznych
do wytwarzania energii elektrycznej, komponentów elektrycznych i elektronicznych, aparatury i urządzeń do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatury
i urządzeń do kontrolowania elektryczności, aparatury i urządzeń do sterowania przepływem energii elektrycznej.
(210)
(731)
(540)
(540)
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cyjnych, Środki chemiczne do użytku w polimeryzacji, Środki
chemiczne do użytku w usuwaniu powłok, Środki chemiczne do zastosowania w produkcji, Środki chemiczne [inne niż
do gospodarstwa domowego] w postaci płynu do użytku
jako odkamieniacze, Środki chemiczne nadające materiałom
tekstylnym właściwości wodoodporne, Środki chemiczne odtłuszczające do stosowania w przemysłowych procesach produkcyjnych, Środki chroniące tkaniny używane do komercjalnego prania chemicznego, Preparaty antystatyczne do celów
przemysłowych, Preparaty bakteriobójcze [inne niż do użytku
medycznego i weterynaryjnego], 3 Płyny do mycia, Płyny
do prania, Płyny do prania chemicznego, Płyny do czyszczenia,
Płyny do oczyszczania skóry, Płyny do szorowania, Preparaty
czyszczące do dywanów, Preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Preparaty czyszczące do piekarników,
Preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, Preparaty
czyszczące do samochodów, Preparaty czyszczące do skóry
[materiału], Preparaty czyszczące do użytku osobistego, Preparaty do czyszczenia szkła, Preparaty do czyszczenia podłóg,
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do czyszczenia tkanin, 5 Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło].
526241
(220) 2021 03 18
ITPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) piękna pszczoła

(210)
(731)

526232
(220) 2021 03 17
FERENS ANNA, Kobyłka
(znak słowno-graficzny)
Beauty Future

(531) 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Usługi fryzjerskie, Usługi
salonów fryzjersko-kosmetycznych.
526240
(220) 2021 03 18
ENZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Chwalim
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENZIM

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 1 Chemikalia czyszczące, Chemikalia chlorowane,
Chemikalia do impregnacji skóry, Chemikalia do impregnowania tekstyliów, Chemikalia do użytku w basenach, Chemikalia
przemysłowe, Chemikalia używane w rolnictwie, Chemiczne
płyny odtłuszczające do stosowania w procesach produkcyjnych, Płyny odtłuszczające stosowane w procesach produk-

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
Nalewki gorzkie, 41 Usługi klubów nocnych, Usługi klubów
nocnych [rozrywka], Usługi rozrywkowe świadczone w klubach nocnych, Nocne kluby, Usługi klubów [dyskotek], Usługi
klubowe [rozrywka], Usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, Usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych.
526244
(220) 2021 03 18
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szam amm

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.01
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Dostarczanie żywności i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi
barów przekąskowych, Usługi restauracji przygotowujących
żywność na wynos, Usługi kawiarni, Usługi kafeterii, Usługi
barów kawowych, Usługi jadłodajni, Usługi cateringowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

526292
(220) 2021 03 18
BERSKI ARKADIUSZ DACHTECHNIK, Rogoźno
(znak słowno-graficzny)
DACHTECHNIK

526267
(220) 2021 03 18
ROZNERSKI MIKOŁAJ ROZNER ART, Rolantowice
(znak słowno-graficzny)
ROZNER kawa artystycznie palona

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Kawa.
(210) 526289
(220) 2021 03 18
(731) BERSKI ARKADIUSZ DACHTECHNIK, Rogoźno
(540) (znak słowny)
(540) DACHTECHNIK Arkadiusz Berski
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z dachówkami, gontami, papą, blachami szlachetnymi, blachami powlekanymi, blachami aluminiowymi, pokryciami dachowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z oknami dachowymi i wyłazami dachowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dachówkami, gontami, papą,
blachami szlachetnymi, blachami powlekanymi, blachami
aluminiowymi, pokryciami dachowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oknami dachowymi i wyłazami dachowymi, 37 Konsultacje budowlane, Nadzór budowlany, Usługi
doradztwa budowlanego, Usługi dekarskie, Usługi instalacji
dachów, Izolowanie dachów, Rozbiórka dachów, Konserwacja i naprawa rynien dachowych, Naprawa dachów, Konserwacja dachów, Pokrywanie dachów papą, Instalacja pokryć
dachowych, Układanie dachówek i płytek łupkowych, Nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy.
(210)
(731)
(540)
(540)

(210)
(731)
(540)
(540)
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526291
(220) 2021 03 18
TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
BENVENUTO PRODOTTO ITALIANO

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.01.05, 05.01.13, 05.01.16, 26.13.25
(510), (511) 33 Wina pochodzące z Włoch.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z dachówkami, gontami, papą, blachami szlachetnymi, blachami powlekanymi, blachami aluminiowymi, pokryciami dachowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z dachówkami, gontami, papą, blachami szlachetnymi, blachami powlekanymi, blachami aluminiowymi, pokryciami
dachowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oknami dachowymi i wyłazami dachowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z oknami dachowymi i wyłazami dachowymi, 37 Konsultacje budowlane, Nadzór budowlany, Usługi
doradztwa budowlanego, Usługi dekarskie, Usługi instalacji
dachów, Izolowanie dachów, Rozbiórka dachów, Konserwacja i naprawa rynien dachowych, Naprawa dachów, Konserwacja dachów, Pokrywanie dachów papą, Instalacja pokryć
dachowych, Układanie dachówek i płytek łupkowych, Nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy.
(210) 526319
(220) 2021 03 18
(731) WITAŃSKA ANNA SZYTODRUK, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Nasha Tasha
(510), (511) 18 Torby, Torby gimnastyczne, Torby na odzież
sportową, Torby na pas i biodra (nerki), Torby na ramię, Torby płócienne, Torby uniwersalne, Torebki, Torebki damskie,
Torebki worki, Torebki do przewieszenia przez ramię, Torby
pokrowce, Torby pokrowce na maty, Torba na jogę.
(210) 526335
(220) 2021 03 19
(731) DOBROWOLSKA IZABELA SANATUM, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) Sanatum
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: masło kokosowe [olej kokosowy],
masło z orzechów, masło arachidowe, słodziki dietetyczne
do celów medycznych, naturalne słodziki niskokaloryczne,
słodziki naturalne, przetwory owocowe [dżemy], warzywa
przetworzone, owoce przetworzone, mieszanki do chleba,
mieszanki owoców suszonych, mieszanki ciasta, mieszanki
mąki, suplementy żywnościowe, suplementy diety, kosmetyki, suplementy żywnościowe wspomagające zdrowie, zawierające żeń-szeń, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety z białkiem sojowym,
suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy odżywcze w płynie, suplementy diety dla sportowców, suplementy ziołowe w płynie, suplementy dietetyczne
i odżywcze, suplementy diety zawierające białko, odżywcze
suplementy diety, mineralne suplementy diety, białkowe suplementy diety, suplementy ziołowe, makaron pełnoziarnisty, makarony, konopie indyjskie do celów medycznych, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwa z oliwek, przetwo-
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rzone awokado, olej z pestek winogron, olej z oliwek jadalny,
spożywczy olej kokosowy, olej z orzechów, oleje spożywcze,
olej kokosowy, kawa, herbata lecznicza, herbata, probiotyki
(suplementy), świeże zioła organiczne, zioła suszone, zioła
lecznicze, błonnik pokarmowy, 44 Doradztwo w zakresie
dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Doradztwo żywieniowe, Dostarczanie informacji
dotyczących zdrowia, Konsultacje z dziedziny żywienia, Ocena kontroli wagi, Planowanie i nadzorowanie diety, Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Planowanie programów odchudzających, Poradnictwo żywieniowe, Porady
i doradztwo w zakresie stylu życia do celów medycznych,
Profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, Świadczenie
usług w zakresie programów odchudzania, Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego,
Udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, Udzielanie informacji w zakresie suplementów
diety i odżywiania, Udzielanie informacji związanych z odżywianiem, Udzielanie informacji związanych z suplementami
diety i odżywczymi, Usługi doradcze w zakresie dietetyki,
Usługi doradcze związane z dietą, Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu.
(210) 526361
(220) 2021 03 19
(731) KONOPEK ARKADIUSZ WEBLOCK, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Beniamin
(510), (511) 9 Programy komputerowe nagrane, Programy
sterujące komputerowe, nagrane, Programy komputerowe
do pobrania, Aplikacje do pobrania, Platformy oprogramowania komputerowego, 42 Powielanie programów komputerowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS].
526430
(220) 2021 03 19
SMAŹ TOMASZ EUROPEJSKIE CENTRUM
KSZTAŁCENIA, Racibórz
(540) (znak słowny)
(540) Szkoła Zwiadowców
(510), (511) 43 Usługi w zakresie obozów wakacyjnych
(zakwaterowanie).
(210)
(731)

526433
(220) 2021 03 19
SMAŹ TOMASZ EUROPEJSKIE CENTRUM
KSZTAŁCENIA, Racibórz
(540) (znak słowny)
(540) Letnia Szkoła Magii
(510), (511) 43 Usługi w zakresie obozów wakacyjnych
(zakwaterowanie).
(210)
(731)

526448
(220) 2021 03 22
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NORMINELLA HYDRO
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów,
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne,
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne,
(210)
(731)
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Środki sanitarne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki
wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy, Minerały,
Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów
leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje
dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe,
Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe,
Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające,
Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone
dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki
dentystycznej, 10 Wyroby medyczne, Aparaty i instrumenty
medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych,
Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy
do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże ortopedyczne, Poduszki
do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych,
Aparaty i narzędzia weterynaryjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki
dentystycznej.
526456
(220) 2021 03 19
KUCHNIA WŁOSKA BEATA SEWERYN,
ŁUKASZ PRZYBYLSKI SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) PIMIENTO BEEF SHOP
(510), (511) 29 Gotowe dania z mięsa, Mięso świeże, Smażone mięso, Wołowina, Wołowina gotowa do spożycia, Zupy,
35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi.
(210)
(731)

526516
(220) 2021 03 22
GRZYWKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRZYWKA GROUP STEEL . CONSTRUCTIONS .
LIFESTYLE
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe -)
[budownictwo], Konstrukcje stalowe [budownictwo], Metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, Metalowe
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materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, 37 Budowa fabryk,
budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów
targowych, budownictwo, konsultacje budowlane, montaż
instalacji na placach budowy, 42 Projektowanie budowlane.
(210) 526535
(220) 2021 03 22
(731) SZUL MAREK ALEKSANDER, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) BEEHAPPY
(510), (511) 20 Ule, kojce, krucyfiksy z drewna, wosku,
gipsu lub tworzyw sztucznych, inne niż biżuteria, plastry
miodu (ramki), plastry woskowe do uli, posążki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, ramki drewniane
do uli, skrzynki lęgowe, 30 Cukier, miód, mleczko pszczele, propolis, słodziki naturalne, 31 Zwierzęta żywe, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, pyłek (materiał surowy),
41 Informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenie), publikowanie książek, usługi rozrywkowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

526540
(220) 2021 03 22
JURGA SPÓŁKA JAWNA, Zbrudzewo
(znak słowno-graficzny)
JURGA Poczuj do nas chemię...

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, Nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, Nawozy
do użyźniania gleby, Środki do gaszenia ognia, Preparaty
do hartowania i lutowania metali, Substancje chemiczne
do konserwowania żywności, Substancje garbujące, Kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 Farby, pokosty,
lakiery, Środki zapobiegające korozji i zabezpieczające
drewno, Barwniki, Zaprawy farbiarskie, Surowe żywice naturalne, Folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, 3 Środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Mydła, Środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia zębów, 4 Oleje
i tłuszcze przemysłowe, Smary, Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, Paliwa (w tym benzyna)
i materiały oświetleniowe, Świece i knoty do oświetlenia,
17 Kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i substytuty
tych wszystkich materiałów, Tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, Materiały wypełniające,
uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, Rury elastyczne niemetalowe, 19 Materiały budowlane niemetalowe,
Rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
Asfalt, smoła i bitumy, Budynki przenośne niemetalowe,
Pomniki niemetalowe.
(210) 526863
(220) 2021 03 30
(731) STEFFEN MICHAŁ BBS, Przesieka
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KRÓWKA KARKONOSKA

(531)

24.05.03, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21,
03.04.02, 06.01.02, 06.01.04, 07.01.06, 07.01.24, 27.05.01,
27.05.19
(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada
i desery.
526945
(220) 2021 04 01
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE EVRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVRY
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Sterowniki automatyki przemysłowej, Czujniki,
detektory i instrumenty monitorujące, Urządzenia mierzące,
wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Zabezpieczenia
przepięciowe, Systemy komputerowe, Systemy alarmowe,
Elektroniczne systemy kontrolne, Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, Sterowniki do inteligentnych systemów produkcyjnych,
Oprogramowanie do sterowania procesami, Oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej, Instalacje automatyczne
do sterowania dostępem, Oprogramowanie do sterowania
procesami przemysłowymi, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Oprogramowanie
do telewizji przemysłowej [CCTV], 37 Instalacja systemów
zabezpieczających, Instalacja systemów komputerowych,
Renowacja instalacji przemysłowych, Konserwacja instalacji
przemysłowych, Instalacja urządzeń elektrycznych, Montaż
instalacji przemysłowych, 42 Projektowanie na zamówienie
i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, systemów
telewizji kablowej i światłowodów, Usługi testowania systemów alarmowych i monitorujących, Doradztwo projektowe,
Projektowanie konstrukcyjne, Usługi projektowania, Projektowanie techniczne, Opracowywanie projektów technicznych, Projektowanie systemów elektronicznych, Projekto-
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wanie produktów przemysłowych, Projektowanie systemów
elektrycznych, Projektowanie systemów informatycznych,
Instalacja oprogramowania sprzętowego, Opracowywanie
technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, Programowanie elektronicznych systemów kontroli, Projektowanie
i opracowywanie systemów oprogramowania sprzętowego,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania procesami.
(210)
(731)
(540)
(540)

526976
(220) 2021 04 01
PARYS MATEUSZ MP INVEST, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
sushimania

(531)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 6 Przewody nieelektryczne i przewody drutowe
z metali nieszlachetnych, Przewody metalowe, Przewody
metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Budowlane materiały metalowe, Drobne wyroby metalowe,
Drobne wyroby żelazne do budynków, Rury i rurki metalowe,
Metalowe drobne wyroby, Dysze, końcówki wylotowe z metalu, Przewody klimatyzacyjne metalowe, Przewody metalowe do instalacji klimatyzacyjnych, Przewody metalowe
do instalacji wentylacyjnych, Złączki rurowe z metalu, Przewody rurowe metalowe, Metalowe złączki rurowe, 11 Klimatyzatory, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Przepustnice regulujące powietrze, Przepustnice do instalacji wentylacyjnych,
Elektryczne wentylatory chłodzące, Wentylatory do klimatyzacji, Wentylatory wywiewne, Wentylatory do systemów
wentylacji, Wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, Wentylatory stosowane w klimatyzatorach, Wentylatory [części
instalacji klimatyzacyjnych], Wentylatory osiowe do klimatyzacji, Wentylatory elektryczne będące elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych, Wentylatory elektryczne
będące elementami domowych instalacji wentylacyjnych,
Agregaty klimatyzacyjne, 37 Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Montaż
[instalacja] instalacji maszynowych.

26.01.01, 26.01.05, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 527004
(220) 2021 04 02
(731) PELIKAN ARIEL SPD, Wieruszów
(540) (znak słowny)
(540) bonni
(510), (511) 20 Meble.

526986
(220) 2021 04 01
LINDAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieruchów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAWAII

(210)
(731)
(540)
(540)

(210)
(731)
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527006
(220) 2021 04 02
PELIKAN ARIEL SPD, Wieruszów
(znak słowno-graficzny)
bonni Nasze meble w Twoim domu

(531) 07.01.24, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12, 26.05.04
(510), (511) 20 Meble.

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

522683, 525770, 525775, 526019, 526240, 526540

2

522683, 525628, 526540

3

524141, 524142, 524341, 525414, 525423, 525795, 525922, 525951, 526023, 526070, 526071, 526073, 526240,
526448, 526540

4

522343, 525449, 525450, 525451, 525452, 525453, 525457, 525458, 525459, 525461, 526540

5

522208, 523557, 523558, 523561, 524141, 524142, 524797, 525113, 525255, 525256, 525918, 525921, 525922,
525951, 526240, 526448

6

522703, 523570, 525169, 525232, 525371, 526516, 526986

7

516894, 523166, 525633, 525795

8

525349

9

516894, 523026, 524113, 525207, 525208, 525232, 525349, 525524, 525769, 525795, 525961, 525974, 526137,
526228, 526361, 526945

10

525113, 526115, 526149, 526177, 526178, 526448

11

522343, 523026, 525550, 525983, 526986

12

525795

14

525963, 526090

15

525584

16

522703, 522855, 525349, 525769

17

516894, 525770, 525775, 525962, 526540

18

524070, 524108, 524341, 525290, 526319

19

523026, 523570, 525232, 525955, 526540

20

523570, 524108, 524341, 526000, 526535, 527004, 527006

21

522343, 523026, 524341, 525414, 525423, 525769

24

524108

25

518902, 522456, 522786, 522855, 523628, 524070, 524108, 525621, 525644, 525769, 525929, 525951, 525968,
526121, 526122

27

526176

28

522703, 522786, 523570, 524341, 525621, 526149

29

522632, 523213, 524256, 524280, 524469, 525255, 525256, 525386, 525388, 525392, 526456

30

522632, 524256, 525300, 526267, 526535, 526863

31

522632, 524341, 526535

32

522451, 522632, 524256, 525983

33

518655, 519713, 525671, 525672, 525673, 526241, 526291

35

504503, 516894, 522343, 522600, 522855, 522865, 523591, 524027, 524070, 524089, 524113, 524165, 524350,
524356, 524797, 524834, 524835, 525255, 525256, 525419, 525449, 525450, 525451, 525452, 525453, 525457,
525458, 525459, 525461, 525524, 525540, 525577, 525621, 525795, 525856, 525929, 525931, 525934, 525936,
525939, 525942, 525949, 525954, 525961, 525963, 525968, 525974, 525990, 525991, 525992, 526038, 526090,
526115, 526121, 526122, 526137, 526228, 526289, 526292, 526335, 526456
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71

2

1

36

523591, 524027, 525207, 525208, 525371, 525524, 525577, 525856, 526038, 526090

37

516894, 523026, 525232, 525236, 525371, 525524, 525577, 525633, 525795, 525955, 525961, 525974, 526090,
526289, 526292, 526516, 526945, 526986

38

524350, 525524, 526038

39

523570, 525113, 525371, 525449, 525450, 525451, 525452, 525453, 525457, 525458, 525459, 525461, 525524,
525795, 525983, 525990, 525991, 525992

40

521470, 522343, 522855, 525232, 525795

41

504503, 516894, 522456, 522855, 522865, 523952, 524165, 524201, 524350, 525136, 525260, 525332, 525524,
525769, 525929, 525942, 525949, 525951, 525968, 526038, 526136, 526137, 526177, 526178, 526241, 526535

42

516894, 522343, 522855, 522865, 523026, 524113, 524356, 525136, 525236, 525524, 525540, 525942, 525949,
525963, 526000, 526361, 526516, 526945

43

522691, 522855, 525113, 525524, 525951, 525967, 525978, 525983, 525990, 525991, 525992, 526090, 526244,
526430, 526433, 526976

44

504503, 522248, 522456, 523769, 524201, 524341, 524797, 525113, 525922, 525967, 526038, 526232, 526335

45

522732, 525931, 525934, 525936, 525939, 525948, 526038

WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#PROCUP
100-SIO
Aesco Group
AESCO GROUP
alpet
ancymony
AndyCool
AndyCool.
APIFARM
APPLE PASSION
ARCHIMETERS pracownia projektów wnętrz
ARGENZIANO EFFETTI
arhelan
AVENIR
B BŁYSKIEM
Beauty Future
BEEHAPPY
Believe Your Way
Beniamin
BENVENUTO PRODOTTO ITALIANO
Biflorin
BIOTEBAL
BITCOIN WIDGET
Błyskiem
bonni Nasze meble w Twoim domu
bonni
BUD-INVEST energy+
Cleaning 4.0
COLOURPRO
czapkolandia
czapkolandia
DACHTECHNIK Arkadiusz Berski
DACHTECHNIK
DENTYSTARADZI.PL
DILLO
Dom Smaku 1891
DOZ PRODUCT TUSSIMIN
DUDEK WORLDWIDE
EKOGROSZEK GENERAŁ
EKOGROSZEK IRYS
EKOGROSZEK MAJOR
EKOGROSZEK ORION
EKOGROSZEK PUŁKOWNIK
EKOGROSZEK TITAN

523166
526090
525931
525934
524341
522865
525423
525414
525954
519713
524356
525584
525990
526071
525961
526232
526535
525332
526361
526291
523558
525922
525207
525974
527006
527004
526228
525795
525628
526121
526122
526289
526292
526038
524027
522632
522208
525371
525452
525458
525453
525461
525451
525457

EKOGROSZEK ZENIT
ENTOPI
ENZIM
ERPLAST
EVRY
FLUDRA METALWORK
FOMLY
FORSA
FROJO
frojo.
GRESSO
GRZYWKA GROUP STEEL .
CONSTRUCTIONS . LIFESTYLE
HANSA CENTRUM MEDYCZNE REHABILITACJA
HAWAII
Heksagon
HELLENA ORANŻADA ZERO CUKRU
ORYGINALNY SMAK cudze chwalicie
swego nie znacie
HOLTER CAFÉ
ia Intelligent Automation powered by Elemont
IDEOLOGY PROJECT
IMPAKT PRODUCENT ZNICZY
INSTINCT
IT INSTYTUT TURYSTYKI SZKOŁA GŁÓWNA
TURYSTYKI I HOTELARSTWA VISTULA
JADELYN JADEIT ATELIER
JJ
JODLLA
JÓZEFINKI
JUNE
JURGA Poczuj do nas chemię...
KABAROŚL
KANKA
Kastell Robotics
KLAMKA MUSIC RECORDS
KOGUT
KRÓWKA KARKONOSKA
LemonAid
Lete
Letnia Szkoła Magii
LiFeCHEM
Limited Edition AFRICANT WINE
OF SOUTH AFRICA
Limited Edition AFRICANT WINE
OF SOUTH AFRICA

525459
525236
526240
525232
526945
521470
526000
522786
524142
524141
525419
526516
522248
526986
525769

522451
526177
516894
525644
522343
526070
525136
526115
518902
525290
525255
525550
526540
524280
523213
525633
525929
518655
526863
525300
525948
526433
526019
525671
525672

73
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1

Limited Edition AFRICANT WINE
OF SOUTH AFRICA
LITPAY
LOKATY MAZURSKIE
marwiol.pl
MaxiCalcin
maxigra max
MediNet
MIODUSZKA
Naawa
Naomi Tamper
Nasha Tasha
NAVY MAN
NEW GEN
NOBILEA
Nomen Omen
NORMINELLA HYDRO
OMEGA PARTNER
Optymalizator A.E.S.C.O.
ORZECH LAWA
ORZECH MAGMA
PACZKA PIETRUSZKOWA
PASSION FOR SPORT PUNCHER
PECH
piękna pszczoła
PIMIENTO BEEF SHOP
PLASTYKA EKSPRESYWNA
PODŁOGITWOICHMARZEŃ.PL
Polski Sklep arhelan
Polskie Sklepy arhelan
ProFloric
Promopur
Q
QJUTSU
Ranigast
reh-STILL-med
REJBEL
ResLe al KANCELARIA
ROZNER kawa artystycznie palona
Sanatum
SENSE STUDIO
SEYES
Sil-Pur
SLOW FASHION CAFE
SOKOŁÓW kabanosy z CIELĘCINĄ PIECZONE
PREMIUM 100 g PRODUKTU UZYSKANO
ze 172 g MIĘSA WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA
BEZ DODATKU: FOSFORANÓW I BARWNIKÓW
PRODUKT BEZGLUTENOWY

1

2

525673
525208
525856
525962
523561
525921
524113
525256
525983
525951
526319
526073
525113
525577
524108
526448
523570
525939
525449
525450
524089
525621
524165
526241
526456
522456
526176
525992
525991
523557
525770
524070
522683
525918
524201
523628
522732
526267
526335
504503
525963
525775
522855

525386

Nr ZT15/2021
2

SOKOŁÓW kabanosy z INDYKIEM PIECZONE
PREMIUM 100 g PRODUKTU UZYSKANO
ze 172 g MIĘSA WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA
BEZ DODATKU: FOSFORANÓW I BARWNIKÓW
PRODUKT BEZGLUTENOWY
SOKOŁÓW kabanosy z SZYNKI PIECZONE
PREMIUM 100 g PRODUKTU UZYSKANO
ze 172 g MIĘSA WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA
BEZ DODATKU: FOSFORANÓW I BARWNIKÓW
PRODUKT BEZGLUTENOWY
SOKOŁÓW PREMIUM DANIE Gotowe ROLADKI
DROBIOWE z nadzieniem marchewkowym
w sosie śmietanowo-koperkowym z ryżem
POULTRY ROLLS WITH CARROT FILLING
IN CREAM AND DILL SAUCE WITH RICE
TWÓJ WYBÓR PERŁA RYNKU FMCG 2020
ZŁOTO BEZ dodatku: konserwantów
sztucznych barwników wzmacniaczy smaku
fosforanów 3 min. i gotowe
SOLUTIONS4TRADE GROUP
SONKO UŚMIECHA CI DZIEŃ

524469
522600
524256

special space

525540

STOEWER
STREET PARK CRACOW INDOOR SKATEPARK
STRZEGOM ZREMB Sp. z o.o.

522703
524350
525169

SUSHI ZONE
sushimania

525978
526976

Svitanye
System finansowania Aesco
Szam amm
SZKOŁA ERGOSPIROMETRII

526023
525936
526244
526178

525388

525392

SZKOŁA RODZENIA OLMED

524797

Szkoła Zwiadowców
SZWAGRÓWKA ŚWIEŻO PĘDZONA
NA GRZYBKACH ŚMIECHAWATV
TAKA PRACOWNIA
TATRA GLAMP

526430

TAURUS
telemed24
THE MANAGERS
TIMBAILA
Tumisie

525349
523769
526137
526136
526149

UCZCIWE MIĘSO
UCZCIWE WĘDLINY
UNICALL
Uzdrowisko Wilga
VOCANO wnętrza Twoich marzeń

525949
525942
525524
525967
524834

VOCANO
Warsztaty Historyczne UPJPII w Krakowie
wentor

524835
523952
523026

525260
525955
522691

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH
znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
określenie znaku towarowego (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku),
datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO.
1275672
1334913
1552489
1582185

1582199
1582357
1582401
1582408
1582433
1582449
1582581
1582660
1582689
1582691
1582697
1582699
1582700
1582715
1582716
1582721
1582735
1582740
1582756
1582759

DAMANI (2021 02 16)
CFE: 27.05.01
33
ShockRebound (2021 02 10)
CFE: 24.15.07, 27.05.01
9, 25, 28
İlopera (2020 12 30)
CFE: 24.15.03, 27.05.01, 29.01.13
5, 10
Rezeptur OHNE Mikroplastik
WWW.ROSSMANN.DE/MIKROPLASTIKFREI
(2020 10 12)
CFE: 01.15.24, 24.17.01,
3, 5, 8, 16, 35
26.01.04, 27.01.06, 27.05.10
SANICOR (2021 01 27, 2020 07 28)
1, 3, 5
WO OM WOOM (2020 12 25, 2020 10 29)
CFE: 27.05.01
21
ARTU (2021 01 07, 2020 07 21)
CFE: 27.05.01
9, 11, 42
ARVIDAL (2020 12 11, 2020 11 12)
5
Lubavitchi (2021 01 22)
CFE: 27.05.01
9, 16, 21, 24, 25, 29,
30, 32, 39, 43
Hypnozan (2021 02 06)
5
CONSIDER EVERYTHING
35, 36
(2020 11 26, 2020 05 29)
MAYASUO (2020 12 31)
CFE: 27.05.01
3
Bronze Babe (2021 02 10)
3
OhMyCool (2021 02 10)
3
OhMyTan (2021 02 10)
3
Glow Finition (2021 02 10)
3
OhMyLight (2021 02 10)
3
Beauty & the Brow
3
(2021 02 10)
OhMyWarm (2021 02 10)
3
OhMyBronze (2021 02 10)
3
Glow Show (2021 02 10)
3
GET SPIRITUAL (2021 02 16, 2020 09 23)
3
Sculpt Finition (2021 02 10)
3
Rouge Finition (2021 02 10)
3

1582762
1582768
1582786
1582813
1582919
1582949
1583022
1583053
1583085
1583104
1583132
1583157
1583251
1583271
1583312
1583315
1583332
1583335
1583348
1583350

OhMyBeam (2021 02 10)
3
Light Me Up (2021 02 10)
3
CREALITY (2020 12 25)
CFE: 27.05.01
7, 9, 40
farm LAB (2020 12 30)
CFE: 26.01.03, 27.05.01
3, 5
GULF RACING (2021 01 25, 2020 10 28) 25, 36
moy (2020 12 11)
CFE: 05.09.17, 27.03.11, 29.01.13
31
beautyreal (2021 01 28)
CFE: 27.05.01
21
Tenz (2020 12 07)
30, 32, 43
DOVROAD (2021 01 28, 2020 12 23)
CFE: 27.05.01
12
Hanhui (2021 01 30)
5
wavlink (2021 01 22, 2020 12 16)
CFE: 27.05.01
9
ZASSIDA (2021 01 21, 2021 01 21)
5
2021 02 16, 2020 08 24)
CFE: 02.09.08
3
BKM HOLDING (2020 08 27)
CFE: 26.11.08, 27.05.10, 29.01.12
12, 37
OVOMIA (2020 10 08, 2020 06 30)
CFE: 08.01.22, 26.04.16, 26.11.12,
30
27.05.02, 29.01.15
MAYAMY (2020 12 01)
CFE: 17.02.01, 26.13.25
3, 44
KOSTKA BOJANA (2020 09 14)
CFE: 02.09.23, 27.05.03
3, 8, 21
yami (2020 10 08, 2020 06 30)
CFE: 05.07.08, 08.01.21, 26.04.15,
30
26.11.13, 27.05.03, 29.01.15
fich (2020 11 19, 2020 09 07)
CFE: 01.13.15, 26.11.11, 27.05.01
34, 35
FOOD TECH (2021 01 29)
CFE: 03.04.02, 03.06.11, 03.07.03,
7, 9
03.09.01, 05.07.08, 27.05.01, 29.01.14

WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1582199

3

1582185,
1582700,
1582759,

1582199,
1582715,
1582762,

1582660,
1582716,
1582768,

1582689,
1582721,
1582813,

1582691,
1582735,
1583251,

1582697,
1582740,
1583315,

1582699,
1582756,
1583332

5

1552489,
1583157

1582185,

1582199,

1582408,

1582449,

1582813,

1583104,

7

1582786,

1583350

8

1582185,

1583332
1582401,

1582433,

1582786,

1583132,

1583350

1583332

9

1334913,

10

1552489

11

1582401

12

1583085,

1583271

16

1582185,

1582433
1582433,

1583022,

1582433,

1582919

1583053,

1583312,

21

1582357,

24

1582433

25

1334913,

28

1334913

29

1582433

30

1582433,

31

1582949

32

1582433,

33

1275672

34

1583348

35

1582185,

1582581,

36

1582581,

1582919

37

1583271

39

1582433

40

1582786

42

1582401

43

1582433,

44

1583315

1583053

1583053

1583348

1583335

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
518022
519179
519180
519866
520800
521031

zooplus AG
2021 02 16
NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH
2021 02 16
NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH
2021 02 16
ELAH DUFOUR S.P.A.
2021 03 01
Intesa Sanpaolo S.p.A.
2021 03 17
Biologische Heilmittel Heel GmbH
2021 03 17

519788
31, 35
513600
7, 11
518788
7, 11
521144
30
36
3

Anheuser-Busch, LLC
2021 03 22
32, 33
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
2021 03 19
3, 5
VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. KG
2021 03 15
3, 5
INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 03 22
1

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1554427

ID
GROUP
2021 01 24

1564727
25

SECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 03 15

25

