Marka No

:

2020 52305 - Ticaret - Hizmet

Marka Sahibi : STİL OYUNCAK DENİZ MALZEMELERİ İTRİYAT İNŞAAT TURİZM TİCARET
VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulv. No:34 Antalya

Emtiası

: 03 , 35
İlişiktedir.

İşbu Marka 21/05/2020 tarihinden itibaren ON YIL süreyle
09/12/2020 tarihinde tescil edilmiştir.

MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası : 2020/52305
Beyazlatma ve temizlik amaçlı maddeler: deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar,
bulaşık yıkama maddeleri.
Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar
dahil;ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç).
Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç).
Diş bakımı ürünleri: diş macunları, diş parlatma ve beyazlatma maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız gargaraları.
Aşındırıcı ürünler: zımpara bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar.
Deri, vinil, metal ve ahşap için parlatma ve bakım ürünleri: cilalar, bakım kremleri, cilalama amaçlı vaks.
Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların
organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi)
sağlama hizmetleri.
Büro hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro
makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon
cevaplama hizmetleri.
İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe
yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel
görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri.
Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.
Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç).
Aşındırıcı ürünler: zımpara bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar. Deri, vinil, metal ve
ahşap için parlatma ve bakım ürünleri: cilalar, bakım kremleri, cilalama amaçlı vaks. Zararlı böcek, zararlı
bitki, zararlı mantar ve kemirgenleri yok edici maddeler. İnsan ve hayvanlar için olanlar hariç deodorantlar,
havayı temizleyici ve kötü kokuları giderici maddeler. mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen
hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile
sağlanabilir.)
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T.C.
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
Markalar Dairesi Başkanlığı
Sayı : 71248886 - 2020/52305 /E.2020-OE-585171
Konu: Marka Başvurusu

09.12.2020

YUSUF ERSOY (DESTEK PATENT A.Ş.)
ECLİPSE BUSİNESS, AKASYA SOK. D BLOK NO:5 MASLAK/İSTANBUL
İlgi : 21.05.2020 tarih ve 2020-GE-215310 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine tanzim edilen 2020 52305 sayılı Marka Tescil Belgesi
ilişiktedir.
Saygılarımla.

Kadir Zeki ÖNEM
Kurum Başkanı a.
Programcı

Ek : 1 Adet Marka Tescil Belgesi

Evrak bilgisine http://www.turkpatent.gov.tr adresinden, "wsll505DA917" DYS No ve Evrak tarihinden erişebilirsiniz.

"e-imzalıdır"
Yazışmalarda, ilgili daire adı ve marka başvuru ya da tescil numarasının belirtilmesi rica olunur. R1034
Hipodrom Caddesi No:13 (06560) Yenimahalle - Ankara Tel: (312) 303 10 00 Faks: (312) 303 13 13 (www.turkpatent.gov.tr)

