
 

 

 

 

 

 

 

            

Marka No    :    2020 51812 -  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

İlişiktedir.
            

Emtiası : 28 , 35

İşbu Marka 20/05/2020 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 
20/11/2020 tarihinde tescil edilmiştir.



MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası   : 2020/51812
Oyunlar ve oyuncaklar.

Salonda oynanan oyunlar; harici ekran ya da monitör ile bağlanıp oynanabilen oyunlar için aletler, makineler ve

cihazlar (jetonla çalışanlar dahil).

Hayvanlar için oyuncaklar.

Çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parkları için oyuncaklar.

Bu sınıfa dahil jimnastik ve spor aletleri; olta takımları, yapay balık yemleri, avcılık ve balıkçılık için tuzaklar.

Suni yılbaşı ağaçları ve bunlar için süsler, suni karlar,  çıngıraklar, parti ve benzeri eğlenceler için malzemeler,

kağıttan parti şapkaları.

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  Oyunlar ve oyuncaklar.  Salonda oynanan

oyunlar; harici ekran ya da monitör ile bağlanıp oynanabilen oyunlar için aletler, makineler ve cihazlar (jetonla

çalışanlar dahil).  Hayvanlar için oyuncaklar. Çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parkları için oyuncaklar. Bu sınıfa

dahil jimnastik ve spor aletleri; olta takımları, yapay balık yemleri, avcılık ve balıkçılık için tuzaklar. Suni yılbaşı

ağaçları ve bunlar için süsler, suni karlar,  çıngıraklar, parti ve benzeri eğlenceler için malzemeler,  kağıttan parti

şapkaları. mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende,  toptan satış mağazaları,

elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)
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"e-imzalıdır"
Evrak bilgisine http://www.turkpatent.gov.tr adresinden, "lhqz4EFDF4BA" DYS No ve Evrak tarihinden erişebilirsiniz. 

 

 

 

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) 

 T.C. 

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU 

Markalar Dairesi Başkanlığı 

 

 

Sayı : 71248886 - 2020/51812 / 

Konu: Marka Başvurusu 

 

 

YUSUF ERSOY (DESTEK PATENT A.Ş.) 

ECLİPSE BUSİNESS, AKASYA SOK. D BLOK NO:5   MASLAK/İSTANBUL 
 

İlgi : 20.05.2020 tarih ve 2020-GE-213130  sayılı dilekçeniz. 

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine tanzim edilen  2020 51812 sayılı Marka Tescil Belgesi 

ilişiktedir. 

 

Saygılarımla. 

 

 

 

 

 Hamit BAYHAN 

Kurum Başkanı a.  

Memur 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ek : 1 Adet Marka Tescil Belgesi 
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