
Справка за марка
Информация за марката

 
Публикации
 

 
Изображения
Няма

 
Класове по Виенската класификация
Няма
 
Класове по Ницската класификация
35. търговска администрация;  административна дейност;  административно управление на хотели;  експертна

оценка на търговска ефективност;
изготвяне на рекламни рубрики;  он-лайн реклама в компютърна мрежа;  организиране на търгове;
отдаване под наем на рекламно
пространство и време;  представяне на стоки;  проучване на общественото мнение; административно
управление на хотели;  управление на
хотели за трети лица;  услуги, свързани с управление на хотели [за други];  консултантски услуги,
свързани с ръководенето и управлението
на хотели;  управление и организиране на търговски сделки;  управление на търговските дейности;
реклама;  организиране на реклама;
консултантски услуги относно рекламата;  планиране на услугите за реклама;  онлайн реклама в
компютърна мрежа;  бизнес съвети,
свързани с реклама;  информационни услуги, свързани с реклама;  услуги по осигуряване на реклама;
предоставяне на информация,
свързана с реклама;  реклама в интернет за трети лица;  производство на видеозаписи за реклама цели;
събиране на информация,
свързана с реклама;  онлайн реклама в компютърни комуникационни мрежи;  агенции за връзки с
обществеността;  консултации относно
връзки с обществеността;  проучвания на връзките с обществеността; услуги в областта на връзките с
обществеността;  помощ при
управление на търговски преприятия по отношение на връзки с обществеността;  организиране на
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изложби за търговски или рекламни цели;
организиране на панаири и изложби с търговски или рекламни цели;  организиране на търговски панаири
и изложби с търговска или
рекламна цел;  организиране на събития, изложби, панаири и шоу програми с търговски, промоционални и
рекламни цели;  предоставяне на
информация от изследване на пазара; консултантски услуги в областта на човешките ресурси;  услуги за
управление на човешките ресурси
за трети лица;  услуги в областта на човешките ресурси и набирането на кадри;  управление на човешките
ресурси и услуги по набиране на
персонал;  рекламни услуги, свързани с хотели.

41. организиране на семинари, свързани с реклама;  обучение в сферата на рекламата;  обучение по връзки с
обществеността;  организиране
на образователни изложби;  организиране на изложби с образователни цели;  организиране на изложби с
обучителна цел;  организиране на
изложби с културна и образователна цел; организиране на изложби с културни или развлекателни цели;
обучение на туристически агенти;
агенции за театрални резервации;  билетни резервации (за концерти);  организиране на лотарии;  нощни
клубове;  обучение;  организиране на
модни ревюта с развлекателна цел;  организиране и провеждане на конгреси;  организиране и провеждане
на конференции;  организиране и
провеждане на концерти;  организиране и провеждане на семинари;  организиране на конкурси-
образование или развлечения;  организиране
на представления-импресарски услуги;  организиране на приеми-развлечения;  организиране на спортни
състезания;  отдаване под наем на
спортни съоръжения;  преводачески услуги;  отдаване под наем на тенискортове;  осигуряване на спортни
съоръжения;  информационни
услуги за отмора и почивка;  отдаване под наем на спортни площадки и терени;  професионална
преквалификация;  клубни услуги [кабаре];
клубни услуги [дискотеки];  клубни услуги за забавление; клубни услуги [развлечения или обучение];
мюзикхоли;  услуги, свързани с мюзик-
хол;  мюзикъл (спектакъл от вариететна програма);  развлечение;  организиране на състезания за
развлечение;  семинари, предназначени за
развлечение, отмора и възстановяване;  осигуряване на съоръжения за развлечение в хотели;  услуги,
свързани с детски градини
[образование или развлечение];  услуги за видео, аудио и мултимедийни цифрови публикации за
развлечение;  предоставяне на
информация за развлечение и развлекателни мероприятия чрез онлайн мрежи и интернет;  он-лайн
развлечения;  хотелиерски услуги
(развлечения);  организиране на развлечения;  развлечения на живо;  обучение;  професионално
обучение;  бизнес обучение;  осигуряване
на обучение;  развлекателни услуги, предоставени от хотел.

43. услуги, предоставяни от туристически агенции, за резервации на настаняване;  хотелски резервации;
резервации за хотели;  резервации за
временно настаняване;  услуги за хотелски резервации;  резервации на хотелско настаняване;
извършване на резервации за настаняване;
клубни услуги (за предоставяне на храна и напитки);  ресторантьорство;  временно настаняване;  хотели;
мотели;  барчета;  закусвални;
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кафенета;  обслужване на бар;  отдаване под наем на зали за срещи;  приготвяне и доставка на храни и
напитки;  резервации за хотели;
резервации за временен подслон;  ресторанти в хотели;  информация за хотели;  резервация на хотел,
настаняване;  информация, свързана
с хотели;  хотелски и ресторантьорски услуги;  хотелски и мотелски услуги;  осигуряване на хотелско
настаняване;  уреждане на настаняване
в хотели; услуги на хотели и мотели;  услуги, свързани с хотелско настаняване;  електронни
информационни услуги, свързани с хотели;
хотелски резервации за трети лица;  уреждане на хотелски стаи за туристи;  предоставяне на хотелски и
мотелски услуги;  услуги за
резервиране на хотели, осигурявани чрез интернет;  хотели, хостели, общежития и пансиони, ваканционно
и туристическо настаняване;
услуги на агенция за резервации свързани с настаняване в хотели;  услуги, осигурявани от пътнически
агенции, за резервиране на хотелски
стаи;  услуги, осигурявани от пътнически агенции, за осъществяване на хотелски резервации.;
осигуряване на условия за къмпинг; предоставяне на условия за къмпингуване

 
Заявител/ Притежател/ Ползвател

 
Представители по индустриална собственост

 
Приоритети

 

Иван Ангелов Георгиев, BG, Пловдив, 4000, бул. „Никола Вапцаров" № 3А, вх.А, ет.4, ап.6

Представител Лусия Йосифова Кесова Адрес BG, Пловдив, п.к. 123
Телефон 032/990070;032990777 Имейл simvaspatent@hotmail.com

Няма
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