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經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

通 告

Aviso

商標之保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准的《工業產權法律制度》第十條、第二百一十條及第二百一十一條第一款的規定，公

佈下列在澳門特別行政區提出的商標註冊申請，自本通告公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 210.º e n.º 1 do artigo 211.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação 

deste aviso, começa a contar o prazo de dois meses para a apresentação de reclamação.

[210] 編號 N.º : N/095997

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/10

[730] 申請人 Requerente : Raymond O’Hora

 地址 Endereço : P.O. Box 213217, Dubai, United Arab Emirates

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Radiodifusão; difusão de televisão; difusão de rádio; transmissão de televisão por satéli-

te; transmissão de televisão por cabo; difusão de música; serviços de difusão em forma de 

carregar, indexar, expor, exibir, catalogar, publicação de diário on-line (blogging), compar-

tilhar ou caso contrário fornecimento de média electrónica ou informações através da In-

ternet ou outras redes de comunicação; transmissão de som, música e/ou imagens de vídeo, 

informação, e notícias sem fio através a redes globais informáticas; serviços de transmissão 

em rede; fornecimento de compartilhamento de vídeos portal; serviços de comunicação 

electrónico; transmissão de mensagens, dados e conteúdo através da Internet e, outras re-

des de computadores e comunicação; fornecimento de acesso de fóruns on-line, votação on-

-line, salas de conversação (chat rooms), jornais, blogs, e lista de servidores para transmis-

são de mensagens, comentários e conteúdo de multimédia entre os utilizadores; transmis-

são de média electrónica, conteúdo de multimédia, vídeos, música, representações, filmes, 

fotos, imagens, texto, fotografias, jogos, conteúdo gerado pelo, utilizador, conteúdo áudio, 

e informação através de Internet e outras redes de computadores e comunicação; forneci-
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mento de fóruns on-line para os utilizadores postar, procura, observar, compartilhar, criti-

car, avaliar, comentários sobre de música, vídeos, e outro conteúdo de multimédia; forne-

cimento de distribuição de programas digitais de difusões de áudio e vídeo através a redes 

globais informáticas; fornecimento de acesso on-line, programas interactivos apresentando 

música e representações; fornecimento de compartilhamento de vídeos portal para fins de 

entretenimento e educação; comunicações por telefone; serviços de telefone interactivos; 

serviços de mensagens por telefone; serviços de comunicação por meios de ondas radiofó-

nica, telefones, à Internet, rede de alcance mundial, cabo, satélite, rede de microondas e 

electricidade; telefonia e comunicações on-line para fins de votação; telefonia para fins de 

entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095998

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/10

[730] 申請人 Requerente : Raymond O’Hora

 地址 Endereço : P.O. Box 213217, Dubai, United Arab Emirates

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de educação e entretenimento tudo relacionados com 

televisão, cinema, rádio, concursos, espectáculos de talentos e teatro; serviços de entre-

tenimento, nomeadamente, fornecimento de conteúdo multimédia de entretenimento ou 

informações através da Internet e (ou) outras redes de comunicações; serviços de entrete-

nimento e educacionais apresentando média electrónica, conteúdo de multimédia, música, 

vídeos, filmes, fotos, imagens, texto, fotografias, jogos, conteúdo gerado pelo utilizador, 

conteúdo áudio, e informações relacionadas através das redes de computadores e comuni-

cações; serviços de publicação com vídeo digital, áudio e entretenimento multimédia; pro-

dução e apresentação de programas de rádio e de televisão, filmes e espectáculos ao vivo; 

educação por ou relacionadas com televisão e rádio; entretenimento por ou relacionadas 

com televisão e rádio; organização de concursos, espectáculos musicais, apresentações ao 

vivo e eventos; concursos de telefones interactivos; publicidade; produção de filmes, espec-

táculos e programas a ser mostrados na televisão ou através da Internet; fornecimento de 

entretenimento por meio da rádio, televisão, satélite, cabo, telefone, rede de alcance mun-

dial e da Internet; organização de espectáculos, concursos e espectáculos ao vivo; aluguer 

de gravações de som e de representação de espectáculos, filmes, rádio e televisão pré-gra-

vados; produção de fitas de vídeo e discos de vídeo; fornecimento de espectáculos de jogos; 

serviços de entretenimento de televisão envolvendo a participação do público telefónico; 

entretenimento interactivo para usar com um telefone móvel; fornecimento de jogos em 

base na Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096680

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/02

[730] 申請人 Requerente : HOKKAIDO FEDERATION OF FISHERIES COOPERATIVE ASSOCIATIONS
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 地址 Endereço : 1, Nishi 7-chome, Kita-Sanjo, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Vieiras congeladas produzidas em Hokkaido (Japão), vieiras de Hokkaido (Japão), produ-

tos de marisco transformado à base de vieiras produzidas em Hokkaido (Japão).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, branco.

[210] 編號 N.º : N/096681

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/02

[730] 申請人 Requerente : HOKKAIDO FEDERATION OF FISHERIES COOPERATIVE ASSOCIATIONS

 地址 Endereço : 1, Nishi 7-chome, Kita-Sanjo, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Vieiras congeladas produzidas em Hokkaido (Japão), vieiras de Hokkaido (Japão), produ-

tos de marisco transformado à base de vieiras produzidas em Hokkaido (Japão).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, branco.

[210] 編號 N.º : N/096873

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/09

[730] 申請人 Requerente : Alfa Parf Group S.p.A.

 地址 Endereço : Viale Antonio Aldini, 206-I-40136 Bologna (BO), Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões e sabonetes; perfumaria, óleos essenciais, desodorizantes de uso pessoal, cos-

méticos em particular produtos para a limpeza e a lavagem do rosto incluindo cremes de 

limpeza, leites de limpeza, mousse, géis, soros (sérum), soluções tónicas suaves, máscaras, 

esfoliantes, produtos de hidratação, nutrição, branqueadores, reconstrutores e reparadores 

da pele incluindo cremes, mousse, géis de duche, soros (sérum), soros (sérum) intensivos, 

recheios, loções, óleos, máscaras e águas mineralizadas de spas e banhos termais, produtos 

anti-envelhecimento incluindo cremes, mousse, géis, géis de duche, soros (sérum), soros 

(sérum) intensivos, recheios, loções, óleos, máscaras e águas mineralizadas de spas e ba-
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nhos termais, preparações para fixação da pele, incluindo cremes de fixação de rosto, soros 

(sérum), soros (sérum) intensivos, recheios, géis, loções, óleos e máscaras, preparações 

para a pele sensível incluindo cremes, mousses, soros (sérum), géis, géis duche, loções e 

máscaras, preparações cosméticas incluindo máscaras, soros (sérum), loções, géis, bálsa-

mos e loções com PH equilibrado para peles impuras, produtos de limpeza e esfoliantes 

corporais incluindo esfoliantes, loções, óleos, spray, sais minerais de banho e géis de duche, 

preparações para emagrecer, incluindo cremes e gotas para emagrecer, preparações anti-

-celulite incluindo sabonetes gel anti-celulite, máscaras, cremes e cremes e soros (sérum) 

de massagem, fluidos tonificadores da pele, soros (sérum) tonificadores da pele, máscaras 

para as mãos, purificador para as mãos, esfoliante para as mãos e cremes para as mãos, géis 

suavizantes para os pés, máscaras para os pés, purificadores para os pés, esfoliante para 

os pés e cremes para os pés, preparações para depilação incluído ceras, óleos, emulsões e 

soros (sérum), óleos essenciais para o rosto e cuidado corporal, produtos para linha dos 

olhos, removedores de maquilhagem para os olhos, loções calmantes para os olhos, leites, 

géis, óleos e preparações pós-solares (cosméticos) para o bronzeamento da pele, produtos 

de maquilhagem, champôs, géis, mousses e bálsamos, loções capilares, preparações em for-

ma de aerossol para penteados e cuidado do cabelo, laca para o cabelo, preparações para a 

coloração do cabelo e descoloração do cabelo, preparações para ondulação e encaracolar 

permanente.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/10/31 MI2014C010089 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/096874

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/09

[730] 申請人 Requerente : Alfa Parf Group S.p.A.

 地址 Endereço : Viale Antonio Aldini, 206-I-40136 Bologna (BO), Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços grossistas e de venda a retalho para o benefício de terceiros, através de todos os 

meios de comunicação, Internet estando incluída, em relação a sabões e sabonetes; perfu-

maria; óleos essenciais, desodorizantes de uso pessoal, cosméticos em particular produtos 

para a limpeza e a lavagem do rosto incluindo cremes de limpeza, leites de limpeza, mousse, 

géis, soros (sérum), soluções tónicas suaves, máscaras, esfoliantes, produtos de hidratação, 

nutrição, branqueadores, reconstrutores e reparadores da pele incluindo cremes, mousse, 

géis, géis de duche, soros (sérum), soros (sérum) intensivos, recheios, loções, óleos, másca-

ras e águas mineralizadas de spas e banhos termais, produtos anti-envelhecimento incluin-

do cremes, mousse, géis, géis de duche, soros (sérum), soros (sérum) intensivos, recheios, 

loções, óleos, máscaras e águas mineralizadas de spas e banhos termais, preparações para 

fixação da pele, incluindo cremes de fixação de rosto, soros (sérum), soros (sérum) intensi-

vos, recheios, géis, loções, óleos e máscaras, preparações para a pele sensível incluindo cre-

mes, mousses, soros (sérum), géis, géis duche, loções e máscaras, preparações cosméticas 

incluindo máscaras, soros (sérum), loções, géis, bálsamos e loções com PH equilibrado para 

peles impuras, produtos de limpeza e esfoliantes corporais incluindo esfoliantes, loções, 
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óleos, spray, sais minerais de banho e géis de duche, preparações para emagrecer, incluin-

do cremes e gotas para emagrecer, preparações anti-celulite incluindo sabonetes gel anti-

-celulite, máscaras, cremes e cremes e soros (sérum) de massagem, fluídos tonificadores da 

pele, soros (sérum) tonificadores da pele, máscaras para as mão, purificador para as mãos, 

esfoliante para as mãos e cremes para as mãos, géis suavizantes para os pés, máscaras para 

os pés, purificadores para os pés, esfoliante para os pés e cremes para os pés, preparações 

para depilação incluído ceras, óleos, emulsões e soros (sérum), óleos essenciais para o rosto 

e cuidado corporal, produtos para linha dos olhos, removedores de maquilhagem para os 

olhos, loções calmantes para os olhos, leites, géis, óleos e preparações pós-solares (cosmé-

ticos) para o bronzeamento da pele, produtos de maquilhagem, champôs, géis, mousses e 

bálsamos, loções capilares, preparações em forma de aerossol para penteados e cuidado do 

cabelo, laca para o cabelo, preparações para a coloração do cabelo o descoloração do cabe-

lo, preparações para ondulação e encaracolar permanente; promoção de vendas a terceiros; 

serviços de fornecimento a terceiros; publicidade; apresentação de produtos para fins de 

venda a retalho em todos os meios de comunicação; assistência na direcção de negócios e 

gestão comercial; aconselhamento e consultadoria na área de negócios relacionado com o 

franqueamento.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/10/31 MI2014C010089 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/097101

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/13

[730] 申請人 Requerente : 賽恩倍吉遠東科技顧問股份有限公司

   ScienBiziP Consulting ( Far East ) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市內湖區基湖路32號6樓

   6F., No.32, Jihu Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Consultadoria de propriedade intelectual; gestão de direitos de autor; licenciamento de 

propriedade intelectual; monitorização dos direitos de propriedade intelectual para fins de 

assessoria jurídica; pesquisas jurídicas; serviços de contencioso; licenciamento de progra-

mas de computador [serviços jurídicos].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097102

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/13

[730] 申請人 Requerente : 賽恩倍吉遠東科技顧問股份有限公司

   ScienBiziP Consulting ( Far East ) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市內湖區基湖路32號6樓

   6F., No.32, Jihu Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan, China
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Consultadoria de propriedade intelectual; gestão de direitos de autor; licenciamento de 

propriedade intelectual; monitorização dos direitos de propriedade intelectual para fins de 

assessoria jurídica; pesquisas jurídicas; serviços de contencioso; licenciamento de progra-

mas de computador [serviços jurídicos].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097103

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/13

[730] 申請人 Requerente : 賽恩倍吉遠東科技顧問股份有限公司

   ScienBiziP Consulting ( Far East ) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市內湖區基湖路32號6樓

   6F., No.32, Jihu Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Consultadoria de propriedade intelectual; gestão de direitos de autor; licenciamento de 

propriedade intelectual; monitorização dos direitos de propriedade intelectual para fins de 

assessoria jurídica; pesquisas jurídicas; serviços de contencioso; licenciamento de progra-

mas de computador [serviços jurídicos].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097104

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/13

[730] 申請人 Requerente : 賽恩倍吉遠東科技顧問股份有限公司

   ScienBiziP Consulting ( Far East ) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市內湖區基湖路32號6樓

   6F., No.32, Jihu Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Consultadoria de propriedade intelectual; gestão de direitos de autor; licenciamento de 

propriedade intelectual; monitorização dos direitos de propriedade intelectual para fins de 

assessoria jurídica; pesquisas jurídicas; serviços de contencioso; licenciamento de progra-

mas de computador [serviços jurídicos].

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097105

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/13

[730] 申請人 Requerente : 麥克思股份有限公司

   MIICS & PARTNERS INC.

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島洛德鎮托托拉島維克漢斯凱1區卡斯楚街30號（科維岱信託服務公司）

   Coverdale Trust Services Limited, 30 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tor-

tola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Consultadoria de propriedade intelectual; gestão de direitos de autor; licenciamento de 

propriedade intelectual; monitorização dos direitos de propriedade intelectual para fins de 

assessoria jurídica; pesquisas jurídicas; serviços de contencioso; licenciamento de progra-

mas de computador [serviços jurídicos].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097275

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : Hanowa AG

 地址 Endereço : Gibelinstrasse 27, 4503 Solothurn, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos; todos estes produtos originários da Suíça.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097299

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : Fendi Adele S.R.L.

 地址 Endereço : Via Flaminia, 968, I-00189 Roma, Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos de ver; óculos de sol; lentes de óculos; lentes de contato; armações de óculos; esto-

jos e suportes para óculos e óculos de sol; correias e correntes para óculos e óculos de sol; 

capacetes de proteção; capacetes para o desporto; capacetes para motociclistas; telefones 

e telemóveis; equipamento telefónico; computadores; computadores portáteis; leitores de 

mp3; leitores de mp4; leitores multimédia portáteis; leitores de áudio e vídeo digitais; ta-
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blets; leitores de livros eletrónicos; unidades de disco amovível (usb flash drives); ausculta-

dores; auriculares; aparelhos de alta fidelidade; assistentes pessoais digitais (pda); apare-

lhos e equipamento fotográfico; câmaras e câmaras digitais; câmaras de vídeo; acessórios e 

componentes para todos os produtos atrás referidos incluídos nesta classe; malas, estojos e 

capas de proteção especialmente adaptados para guardar ou transportar telemóveis, com-

putadores, computadores portáteis, leitores de mp3, leitores de mp4, leitores multimédia 

portáteis, leitores de áudio e vídeo digitais, tablets, leitores de livros eletrónicos, unidades 

de disco amovível (usb flash drives), auscultadores, auriculares, assistentes pessoais digitais 

(pda), aparelhos e equipamento fotográfico, câmaras, câmaras de vídeo; correias e corren-

tes pata telemóveis, leitores de mp3, leitores de mp4, leitores multimédia portáteis, leitores 

de áudio e vídeo digitais, unidades de disco amovível (usb flash drives), câmaras e câmaras 

de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097300

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : Fendi Adele S.R.L.

 地址 Endereço : Via Flaminia, 968, I-00189 Roma, Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos de ver; óculos de sol; lentes de óculos; lentes de contato; armações de óculos; esto-

jos e suportes para óculos e óculos de sol; correias e correntes para óculos e óculos de sol; 

capacetes de proteção; capacetes para o desporto; capacetes para motociclistas; telefones 

e telemóveis; equipamento telefónico; computadores; computadores portáteis; leitores de 

mp3; leitores de mp4; leitores multimédia portáteis; leitores de áudio e vídeo digitais; ta-

blets; leitores de livros eletrónicos; unidades de disco amovível (usb flash drives); ausculta-

dores; auriculares; aparelhos de alta fidelidade; assistentes pessoais digitais (pda); apare-

lhos e equipamento fotográfico; câmaras e câmaras digitais; câmaras de vídeo; acessórios e 

componentes para todos os produtos atrás referidos incluídos nesta classe; malas, estojos e 

capas de proteção especialmente adaptados para guardar ou transportar telemóveis, com-

putadores, computadores portáteis, leitores de mp3, leitores de mp4, leitores multimédia 

portáteis, leitores de áudio e vídeo digitais, tablets, leitores de livros eletrónicos, unidades 

de disco amovível (usb flash drives), auscultadores, auriculares, assistentes pessoais digitais 

(pda), aparelhos e equipamento fotográfico, câmaras, câmaras de vídeo; correias e corren-

tes pata telemóveis, leitores de mp3, leitores de mp4, leitores multimédia portáteis, leitores 

de áudio e vídeo digitais, unidades de disco amovível (usb flash drives), câmaras e câmaras 

de vídeo.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097301

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : S.C. CHATEAU BELAIR-MONANGE

 地址 Endereço : Chateau Belair-Monange 1, Belair, 33330 Saint-Emilion, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas); vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/09/23 144120158 法國 França

[210] 編號 N.º : N/097303

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : CPT HOLDINGS, INC.

 地址 Endereço : 10202 West Washington Blvd., Culver City, California 90232, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de comunicação; serviços de difusão; serviços de di-

fusão televisiva; transmissão e difusão sem fios, via raios laser e micro-ondas de programas 

televisivos; transmissão e distribuição via cabo, satélite e «direct to home» de programas 

televisivos; transmissão e distribuição on-line através de redes de computador e servidores 

de vídeo de programas televisivos; serviços de teletexto relativos aos serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «serviços de programação, distribuição e produção televisiva», por pertencer a 

outra classe.

[210] 編號 N.º : N/097304

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : CPT HOLDINGS, INC.

 地址 Endereço : 10202 West Washington Blvd., Culver City, California 90232, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento sob a forma de programas televisivos e de filmes cinemato-

gráficos; produção e distribuição de filmes cinematográficos e de programas televisivos; 

transmissão contínua de programas audiovisuais, transferidos ou de outra forma exibidos 

através de uma rede de comunicações mundial ou de dispositivos sem fio.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097308

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

 地址 Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/11/18 2014-097398 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/097309

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

 地址 Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/11/18 2014-097396 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/097310

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

 地址 Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêuticas.
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/11/18 2014-097400 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/097311

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

 地址 Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/11/18 2014-097402 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/097319

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : Medeco Security Locks, Inc.

 地址 Endereço : P.O. Box 3075, 3625 Alleghany Drive, Salem, Virginia, 24153 U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Fechaduras de metais e chaves para os mesmos; e sistemas de bloqueamento de metal con-

sistindo de cilindros de fechadura de segurança, cilindros de fechadura reequipados, núcleo 

subconjunto intercambiável, fechaduras, e ferrolhos, e chaves para os mesmos na Classe 6.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/09/25 86/406213 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/097547

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : Energy Brands Inc.

 地址 Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não alcoólicas nomeadamente: águas (bebidas), águas aromatizadas, águas aroma-

tizadas reforçadas com vitaminas, «infused waters», águas minerais e gaseificadas, refrige-

rantes gaseificados, bebidas energéticas, bebidas energéticas reforçadas, bebidas isotónicas, 

bebidas para desporto, bebidas de frutos e sumos de frutos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/09/29 1695914 加拿大 Canadá

[210] 編號 N.º : N/097794

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : Michael L. Miller

 地址 Endereço : 612 Tana Tara Circle, #300 Sioux Falls, South Dakota 57108 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Soluções de reposição de electrólitos; bebidas com suplementos alimentares, bebidas com 

suplementos alimentares sob a forma de bebidas com vitaminas e minerais; soluções de re-

posição de electrólitos; suplementos nutricionais para aumento de energia para humanos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097795

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : Michael L. Miller

 地址 Endereço : 612 Tana Tara Circle, #300 Sioux Falls, South Dakota 57108 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas para fins de beleza, nomeadamente, sumos de frutos e bebidas energéticas con-

tendo suplementos nutricionais; bebidas energéticas; bebidas energéticas reforçadas com 

electrólitos; bebidas não-alcoólicas, nomeadamente, «energy shots»; bebidas para desporto; 

bebidas para desporto contendo electrólitos; bebidas para desporto reforçadas com vitami-

nas e electrólitos; bebidas para desporto, nomeadamente, bebidas energéticas; bebidas para 

desporto, nomeadamente, «performance drinks»; bebidas para desporto, nomeadamente, 

bebidas de recuperação.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097796

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : Michael L. Miller

 地址 Endereço : 612 Tana Tara Circle, #300 Sioux Falls, South Dakota 57108 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Soluções de reposição de electrólitos; bebidas com suplementos alimentares, bebidas com 

suplementos alimentares sob a forma de bebidas com vitaminas e minerais; soluções de re-

posição de electrólitos; suplementos nutricionais para aumento de energia para humanos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097797

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : Michael L. Miller

 地址 Endereço : 612 Tana Tara Circle, #300 Sioux Falls, South Dakota 57108 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas para fins de beleza, nomeadamente, sumos de frutos e bebidas energéticas con-

tendo suplementos nutricionais; bebidas energéticas; bebidas energéticas reforçadas com 

electrólitos; bebidas não-alcoólicas, nomeadamente, «energy shots»; bebidas para desporto; 

bebidas para desporto contendo electrólitos; bebidas para desporto reforçadas com vitami-

nas e electrólitos; bebidas para desporto, nomeadamente, bebidas energéticas; bebidas para 

desporto, nomeadamente, «performance drinks»; bebidas para desporto, nomeadamente, 

bebidas de recuperação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097798

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : Michael L. Miller

 地址 Endereço : 612 Tana Tara Circle, #300 Sioux Falls, South Dakota 57108 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Soluções de reposição de electrólitos; bebidas com suplementos alimentares, bebidas com 

suplementos alimentares sob a forma de bebidas com vitaminas e minerais; soluções de re-

posição de electrólitos; suplementos nutricionais para aumento de energia para humanos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097799

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : Michael L. Miller

 地址 Endereço : 612 Tana Tara Circle, #300 Sioux Falls, South Dakota 57108 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas para fins de beleza, nomeadamente, sumos de frutos e bebidas energéticas con-

tendo suplementos nutricionais; bebidas energéticas; bebidas energéticas reforçadas com 

electrólitos; bebidas não-alcoólicas, nomeadamente, «energy shots»; bebidas para desporto; 

bebidas para desporto contendo electrólitos; bebidas para desporto reforçadas com vitami-

nas e electrólitos; bebidas para desporto, nomeadamente, bebidas energéticas; bebidas para 

desporto, nomeadamente, «performance drinks»; bebidas para desporto, nomeadamente, 

bebidas de recuperação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097800

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : Michael L. Miller

 地址 Endereço : 612 Tana Tara Circle, #300 Sioux Falls, South Dakota 57108 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Soluções de reposição de electrólitos; bebidas com suplementos alimentares, bebidas com 

suplementos alimentares sob a forma de bebidas com vitaminas e minerais; soluções de re-

posição de electrólitos; suplementos nutricionais para aumento de energia para humanos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097801

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : Michael L. Miller

 地址 Endereço : 612 Tana Tara Circle, #300 Sioux Falls, South Dakota 57108 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas para fins de beleza, nomeadamente, sumos de frutos e bebidas energéticas con-

tendo suplementos nutricionais; bebidas energéticas; bebidas energéticas reforçadas com 

electrólitos; bebidas não-alcoólicas, nomeadamente, «energy shots»; bebidas para desporto; 

bebidas para desporto contendo electrólitos; bebidas para desporto reforçadas com vitami-

nas e electrólitos; bebidas para desporto, nomeadamente, bebidas energéticas; bebidas para 

desporto, nomeadamente, «performance drinks»; bebidas para desporto, nomeadamente, 

bebidas de recuperação.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097802

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : Michael L. Miller

 地址 Endereço : 612 Tana Tara Circle, #300 Sioux Falls, South Dakota 57108 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Soluções de reposição de electrólitos; bebidas com suplementos alimentares, bebidas com 

suplementos alimentares sob a forma de bebidas com vitaminas e minerais; soluções de re-

posição de electrólitos; suplementos nutricionais para aumento de energia para humanos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097803

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : Michael L. Miller

 地址 Endereço : 612 Tana Tara Circle, #300 Sioux Falls, South Dakota 57108 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas para fins de beleza, nomeadamente, sumos de frutos e bebidas energéticas con-

tendo suplementos nutricionais; bebidas energéticas; bebidas energéticas reforçadas com 

electrólitos; bebidas não-alcoólicas, nomeadamente, «energy shots»; bebidas para desporto; 

bebidas para desporto contendo electrólitos; bebidas para desporto reforçadas com vitami-

nas e electrólitos; bebidas para desporto, nomeadamente, bebidas energéticas; bebidas para 

desporto, nomeadamente, «performance drinks»; bebidas para desporto, nomeadamente, 

bebidas de recuperação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097804

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : Michael L. Miller

 地址 Endereço : 612 Tana Tara Circle, #300 Sioux Falls, South Dakota 57108 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Soluções de reposição de electrólitos; bebidas com suplementos alimentares, bebidas com 

suplementos alimentares sob a forma de bebidas com vitaminas e minerais; soluções de re-

posição de electrólitos; suplementos nutricionais para aumento de energia para humanos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097805

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : Michael L. Miller

 地址 Endereço : 612 Tana Tara Circle, #300 Sioux Falls, South Dakota 57108 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas para fins de beleza, nomeadamente, sumos de frutos e bebidas energéticas con-

tendo suplementos nutricionais; bebidas energéticas; bebidas energéticas reforçadas com 

electrólitos; bebidas não-alcoólicas, nomeadamente, «energy shots»; bebidas para desporto; 

bebidas para desporto contendo electrólitos; bebidas para desporto reforçadas com vitami-

nas e electrólitos; bebidas para desporto, nomeadamente, bebidas energéticas; bebidas para 

desporto, nomeadamente, «performance drinks»; bebidas para desporto, nomeadamente, 

bebidas de recuperação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097806

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : Michael L. Miller

 地址 Endereço : 612 Tana Tara Circle, #300 Sioux Falls, South Dakota 57108 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Soluções de reposição de electrólitos; bebidas com suplementos alimentares, bebidas com 

suplementos alimentares sob a forma de bebidas com vitaminas e minerais; soluções de re-

posição de electrólitos; suplementos nutricionais para aumento de energia para humanos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097807

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : Michael L. Miller
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 地址 Endereço : 612 Tana Tara Circle, #300 Sioux Falls, South Dakota 57108 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas para fins de beleza, nomeadamente, sumos de frutos e bebidas energéticas con-

tendo suplementos nutricionais; bebidas energéticas; bebidas energéticas reforçadas com 

electrólitos; bebidas não-alcoólicas, nomeadamente, «energy shots»; bebidas para desporto; 

bebidas para desporto contendo electrólitos; bebidas para desporto reforçadas com vitami-

nas e electrólitos; bebidas para desporto, nomeadamente, bebidas energéticas; bebidas para 

desporto, nomeadamente, «performance drinks»; bebidas para desporto, nomeadamente, 

bebidas de recuperação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097859

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : WINGFIRM PHARMA AS

 地址 Endereço : Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr, Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Ácidos gordos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097860

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : WINGFIRM PHARMA AS

 地址 Endereço : Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr, Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos higiénicos; produtos dietéticos; aditivos nutricionais, suplementos nutricionais; 

alimentos para bebés; loções, cremes, pós, sabonetes, champôs, e preparações para o ba-

nho para fins medicinais para bebés e crianças; alimentos destinados a fins medicinais, óleo 

de fígado de bacalhau, vitaminas, minerais, suplementos alimentares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097861

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : WINGFIRM PHARMA AS
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 地址 Endereço : Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr, Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Produtos alimentares, ingredientes e extractos alimentares à base de carne, peixe, aves, 

caça, frutos e/ou legumes; produtos alimentares à base de legumes preparados para consu-

mo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098052

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : Athleta (ITM) Inc

 地址 Endereço : 2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações do couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chi-

cotes e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098053

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : Athleta (ITM) Inc

 地址 Endereço : 2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098054

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : Athleta (ITM) Inc

 地址 Endereço : 2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098110

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : PIAZZA ITALIA S.P.A.

 地址 Endereço : Via Cervantes N. 55/27 - 80100 Napoli, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Artigos de vestuário nomeadamente, jaquetas, camisas, peitilhos de camisa; T-shirts; gravatas, 

calças, casacos, camisolas, saias, pulôveres, peúgas, meias, collants, luvas, cintos, lenços de ca-

beça e de pescoço, calças de ganga, roupa interior, roupa de dormir, pijamas; faixas para vestir; 

roupões de banho; suspensórios; boinas; viseiras para o sol; manguitos (vestuário); aquecedores 

de orelhas; artigos de vestuário para o pescoço; gravatas; laços para o pescoço; meias-calças; 

ligas; lenços; bandanas; soutiens; cuecas; corpetes interiores; punhos; estolas de pele; vestuário 

de malha; sobretudos; parkas; xales; batas; fatos; uniformes; coletes; lingerie; corpetes (lingerie); 

vestuário para ginástica; fatos de treino, fatos de banho, roupa de praia, roupa de banho; rou-

pa de desporto; mitenes; batas; macacões; sovacos para vestuário; resguardos para os ombros; 

colarinhos (vestuário); protectores de colarinho; calças; ceroulas; roupões; camisolas de malha; 

camisetas; peles (vestuário); colarinhos postiços; combinações (vestuário); roupa interior (anti-

-transpiração); espartilhos; vestuário pronto-a-vestir; calções pelo joelho; vestuário exterior; 

forros pré-feitos [partes de vestuário]; encaixes de camisa; gabardinas (vestuário); esparti-

lhos; coletes («vests»); coletes («waistcoats»); jerseys (vestuário); librés; jerseys para desporto; 

maillots; faixas para os pulsos (vestuário); aventais; peliças (vestuário); bolsos para vestuário; 

vestidos; sobretudos; togas; dólmanes (vestuário); roupa de papel; anáguas; cuecas; bodies; ves-

tuário em couro; vestuário de imitação de couro; coletes para a pesca; jaquetas resistentes ao 

vento, jaquetas / coletes quebra-ventos; vestuário de penas; cintas para a barriga para senhoras; 

roupas para crianças; calças para bebés; enxovais (vestuário); babetes não de papel; uniformes 

para motoristas; fatos isotérmicos para esqui aquático; vestuário para ciclistas; toucas de ba-

nho; calções de banho; calções de natação; roupas para judo; vestuário para luta livre; vestuário 

impermeável; casacos impermeáveis; ponchos; capas para a chuva; fatos de máscaras; saris; 

fatos para o teatro; vestuário para dança; sapatos, sapatos para desporto; sapatilhas; sapatos 

de praia, sandálias de banho, sandálias; botas de esqui; botas, chinelos; sapatos de futebol; 

chuteiras; sapatos de ginástica; sapatos para saltos; sapatos para corrida (com pregos de metal); 

sapatos para escalar; calçado; chinelos de banho; botins; botas de renda; galochas; polainas; 

presilhas para polainas; solas para calçado; botas para desporto; botas para a chuva; pal-

milhas; bonés (chapelaria); toucas para o duche; solidéus; capuzes; chapéus; armações para 

chapéus; palas de boné; chapelaria para vestir; aquecedores de orelha; faixas para a cabeças; 

«hosiery»; suspensórios para peúgas; ligas; suspensórios para meias; leggings; peúgas pelo 

tornozelo; manguitos (vestuário); luvas; boas (cachecóis); xales; romeiras; véus; mantilhas; 

echarpes de homem; lenços de bolso; suspensórios; cintas; presilhas para calças; cintos para 

dinheiro (vestuário); cintos de couro (vestuário); faixas para vestir; vestidos de noiva.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098150

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : AFTER DARK LLC

 地址 Endereço : PO Box 16373, Beverly Hills, CA 90209, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos de desporto multiusos; sacos para atletismo multiusos; sacos de transporte multiusos; 

sacos para atletismo; mochilas; sacos e sacos multiusos para vestuário de desporto; sacos 

porta-fatos para viagem; sacos para ginástica; malas de mão; estojos para chaves; sacos em 

couro e em imitações de couro; sacos e carteiras em couro; sacos para desporto; malas de 

viagem; sacos de transporte; chapéus-de-chuva; carteiras.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/10/09 86419938 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/098151

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : AFTER DARK LLC

 地址 Endereço : PO Box 16373, Beverly Hills, CA 90209, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Recipientes domésticos portáteis multiusos; canecas para cerveja; recipientes de vidro para 

bebidas; misturadores de bebidas; abre-garrafas; castiçais de vidro; conjuntos de caixas de 

armazenamento para cozinha; decantadores; baldes para champanhe; taças para champa-

nhe; etiquetas de identificação para fixação em recipientes de vidro para bebidas; esponjas 

para limpeza; bases para garrafas e copos, sem ser em papel e sem ser roupa de mesa; co-

pos para cocktails; palitos para cocktails; shakers para cocktails; agitadores para cocktails; 

canecas para café; cafeteiras não em metais preciosos; recipientes para servir café; serviços 

de café; placas de vidro colorido; pentes; placas comemorativas; placas de vidro comum; 

recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; caixas para biscoitos; utensílios de co-

zinha, nomeadamente, ferros com emblemas para marcar carne no churrasco; geladeiras 

para vinhos; baldes para refrigerar vinho; saca-rolhas; taças e canecas; tábuas para trin-

char; decantadores; centros de mesa decorativos em porcelana fina, cristal, faiança, vidro 

e porcelana; vidro decorativo; baixelas; copos para bebidas; canecas de faiança; figuras em 

porcelana fina, cristal, faiança, vidro e porcelana; frascos; louça para bebidas em vidro; ta-

ças de vidro; decantadores de vidro; pratos de vidro; vasos de chão em vidro; vidro para de-

coração, nomeadamente, vidro do mar; potes de vidro; canecas de vidro; cálices; escovas de 

cabelo; utensílios de uso doméstico, nomeadamente, raladores; utensílios de uso doméstico, 

nomeadamente, pinças de cozinha; utensílios de uso doméstico, nomeadamente, peneiras; 

utensílios de uso doméstico, nomeadamente, escumadeiras; utensílios para uso doméstico, 

nomeadamente, espátulas; utensílios de uso doméstico, nomeadamente, coadores; utensí-

lios de uso doméstico, nomeadamente, espátulas para virar; baldes para gelo; cuvetes de 

gelo [moldes]; utensílios de cozinha, nomeadamente, bicos para verter e coar; utensílios de 



15670 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2015 年 8 月 5 日

cozinha, nomeadamente, protecções anti-salpicos; escovas para fins cosméticos; copos para 

Margaritas; copos para Martini; material para a fabricação de escovas; canecas; suportes 

para guardanapos; esferas de vidro ornamentais; copos para cerveja «Pilsner»; jarros; pla-

cas em porcelana fina, cristal, faiança, vidro e porcelana; bases para garrafas e copos de 

plástico; garrafas de água em plástico vendidas vazias; pratos; canecas de porcelana; gelei-

ras portáteis; vidro prensado; garrafas para água reutilizáveis em aço inoxidável vendidas 

vazias; vidro semitrabalhado; travessas para servir; pinças para servir; bandejas para servir; 

bandejas para servir não em metais preciosos; bandejas para servir em metais preciosos; 

cálices pequenos; esponjas para uso doméstico; palha de aço; agitadores para cocktails; 

tabuleiros para uso doméstico; bandejas de papel para uso doméstico; utensílios para bar-

becue, nomeadamente, garfos, pinças, espátulas para virar; vasos; baldes para garrafas de 

vinho; bases em metais preciosos para garrafas de vinho; copos para vinho; jarros para 

vinho; saca-rolhas para garrafas de vinho; bicos para garrafas de vinho; coadores de vinho; 

tábuas de corte em madeira.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/10/09 86419959 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/098152

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : AFTER DARK LLC

 地址 Endereço : PO Box 16373, Beverly Hills, CA 90209, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Botins; sapatos para atletismo; bandanas; fatos de banho; roupões de banho; calçado de 

praia; vestuário de praia; cintos; boinas; corpetes; botas; boxers [calções]; soutiens; corpe-

tes interiores; bonés; camisolas interiores compridas; tamancos; vestuário; casacos; espar-

tilhos; «babygrows»; vestidos; botas de borracha de cano alto; chinelas; calçado; suspen-

sórios; jarreteiras; luvas; tops de apertar ao pescoço; chapéus; faixas para usar na cabeça; 

chapelaria; capuzes; jaquetas; calças de ganga; quimonos; peúgas até ao joelho; meias até 

ao joelho; artigos de chapelaria em couro; lingerie; sapatos tipo mocassins; calças de lazer; 

vestuário de lazer; gravatas; négligés; toucas de dormir; camisas de dormir; camisolas de 

dormir; camisas de dormir; roupa de noite; calças; roupões; polos; robes; sandálias; lenços 

de cabeça e pescoço; camisas; sapatos; calções; saias; máscaras para dormir; calças para 

dormir; camisas para dormir; vestuário para dormir; roupas para dormir; chinelas; com-

binações; peúgas; meias; viseiras para o sol; suspensórios; faixas para absorver a transpi-

ração; calças de fato de treino; sweatshirts; fatos de treino; vestuário de natação; t-shirts; 

camisolas sem alças (tops); body [roupa interior]; roupa interior; vestuário interior; viseiras; 

romeiras; faixas para os pulsos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/10/09 86419969 美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º : N/098234

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : Tiffany and Company

 地址 Endereço : 727 Fifth Avenue, New York, New York, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relojoaria; instrumentos cronométricos; relógios; relógios despertadores; relógios de pare-

de e de mesa; relógios de bolso; peças de relojoaria; artigos de registo do tempo; braceletes 

para relógios; pulseiras para relógios; correntes para relógios; estojos para relógios; estojos 

para relógios de parede e de mesa.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/01/16 013649793 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/098235

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : Tiffany and Company

 地址 Endereço : 727 Fifth Avenue, New York, New York, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relojoaria; instrumentos cronométricos; relógios; relógios despertadores; relógios de pare-

de e de mesa; relógios de bolso; peças de relojoaria; artigos de registo do tempo; braceletes 

para relógios; pulseiras para relógios; correntes para relógios; estojos para relógios; estojos 

para relógios de parede e de mesa.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/01/16 013647871 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/098414

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/16

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para iluminação, aquecimento, refrigeração, ar condicionado, humidificação, 

desumidificação, ventilação, cozinhar, refrigeração, secagem, canalização, fornecimento de 

água, e fins sanitários; lâmpadas eléctricas, luminárias, e lâmpadas; fornos, aquecedores, 

aquecedores de água, humidificadores, desumidificadores, ares condicionados, ventoinhas 
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eléctricas, e lareiras; fogões de cozinhar, fogões, ranges (fogões), e torradeiras; refrigerado-

res e congeladores; secadores (de roupa); banheiras quentes, banheiras, chuveiros, e pias, e 

peças para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/10/16 65649 牙買加 Jamaica

 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «aparelhos para lavagem; máquinas de lavar loiça; máquinas de lavar roupa», 

por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/098417

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/16

[730] 申請人 Requerente : 專利雲有限公司

   PATENTCLOUD CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘巧明街111號富利廣場2103室

   Rm 2103 Futura Plaza 111 How Ming St Kwun Tong Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador [programas], gravados; programas operativos de computador, 

gravados; software de computador, gravado; programas de computador [software transferí-

vel].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098418

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/16

[730] 申請人 Requerente : 專利雲有限公司

   PATENTCLOUD CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘巧明街111號富利廣場2103室

   Rm 2103 Futura Plaza 111 How Ming St Kwun Tong Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Programação de computadores; design de software informático; actualização de software 

informático; manutenção de software informático; análise de sistemas informáticos; design 

de sistemas informáticos; consultadoria de software informático.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098419

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/16

[730] 申請人 Requerente : 專利雲有限公司

   PATENTCLOUD CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘巧明街111號富利廣場2103室

   Rm 2103 Futura Plaza 111 How Ming St Kwun Tong Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Consultadoria de propriedade intelectual; gestão de direitos de autor; licenciamento de 

propriedade intelectual; monitorização de direitos de propriedade intelectual para fins de 

assessoria jurídica; pesquisa jurídica; serviços de contencioso; licenciamento de programas 

informáticos [serviços jurídicos].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098420

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/16

[730] 申請人 Requerente : 專利雲有限公司

   PATENTCLOUD CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘巧明街111號富利廣場2103室

   Rm 2103 Futura Plaza 111 How Ming St Kwun Tong Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador [programas], gravados; programas operativos de computador, 

gravados; software de computador, gravado; programas de computador [software transferí-

vel].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098421

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/16
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[730] 申請人 Requerente : 專利雲有限公司

   PATENTCLOUD CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘巧明街111號富利廣場2103室

   Rm 2103 Futura Plaza 111 How Ming St Kwun Tong Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Programação de computadores; design de software informático; actualização de software 

informático; manutenção de software informático; análise de sistemas informáticos; design 

de sistemas informáticos; consultadoria de software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098422

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/16

[730] 申請人 Requerente : 專利雲有限公司

   PATENTCLOUD CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘巧明街111號富利廣場2103室

   Rm 2103 Futura Plaza 111 How Ming St Kwun Tong Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Consultadoria de propriedade intelectual; gestão de direitos de autor; licenciamento de 

propriedade intelectual; monitorização de direitos de propriedade intelectual para fins de 

assessoria jurídica; pesquisa jurídica; serviços de contencioso; licenciamento de programas 

informáticos [serviços jurídicos].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098435

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/17

[730] 申請人 Requerente : Ponte Vecchio Hotta Corporation

 地址 Endereço : 4-1-13, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 105-0001 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 銀製鑰匙圈（隨身小裝飾品）；銀製珠寶盒；銀製個人裝飾品（珠寶）；銀製時鐘及銀製手錶。 

[540] 商標 Marca : 
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[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/02/18 2015-014485 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/098500

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/20

[730] 申請人 Requerente : Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; alimen-

tos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário; alimentos para 

bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; 

chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; preparados vitamínicos; tónicos (medicamentos); bebidas 

medicinais; suplementos dietéticos; suplementos nutritivos; suplementos vitamínicos; suple-

mentos minerais; suplementos alimentares; colírios para os olhos; preparados nutricionais 

para uso medicinal; aditivo nutricional para fins medicinais; suplementos nutricionais para 

fins medicinais; suplemento alimentar para fins medicinais; medicamentos fins medicinais; 

materiais dentários; pulseiras para fins medicinais; papel lubrificante para fins medicinais; 

máscaras sanitárias; pastilhas farmacêuticas; gaze para pensos; cápsulas para fins farma-

cêuticos; cápsulas para medicamentos; emplastros para os olhos; ligadura para as orelhas; 

fraldas de incontinência; sémen para inseminação artificial; pensos para a menstruação; 

tampões para a menstruação; pensos higiénicos; pensos sanitários; cuecas sanitárias; calci-

nhas de senhora sanitárias; calcinhas de senhora para a menstruação; algodão absorvente; 

absorventes; farinha láctea para bebés; lactose (açúcar de leite); papel para agarrar mosca; 

emplastro adesivos; tecido adesivo; emplastros autocolante; compressas para pensos; coló-

dio para fins farmacêuticos; papel antitraça; pensos para amamentação; alimentos dietéti-

cos adaptados para fins medicinais; bebidas dietéticas adaptadas para fins medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098501

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/20

[730] 申請人 Requerente : Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas gaseificadas 

(bebidas refrescantes); bebidas gaseificadas (bebidas refrescantes) para o aprovisionamen-

to energético; bebidas energéticas; bebidas energéticas não alcoólicas; bebidas energéticas 

contendo cafeína; bebidas energéticas (sem ser para uso medicinal); bebidas não alcoólicas; 

bebidas não alcoólicas e preparados para fazer essas bebidas; bebidas de sumo de vegetais; 

bebidas contendo vitaminas (sem ser para fins médicos); bebidas energéticas enriquecidas 



15676 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2015 年 8 月 5 日

com adição de vitaminas; bebidas com sabor a frutas não alcoólicas; bebidas com sabor a 

vegetais não alcoólicas; bebidas isotónicas; bebidas à base de soro de leite coalhado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098519

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/21

[730] 申請人 Requerente : 專利雲有限公司

   PATENTCLOUD CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘巧明街111號富利廣場2103室

   Rm 2103 Futura Plaza 111 How Ming St Kwun Tong Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador [programas], gravados; programas operativos de computador, 

gravados; software de computador, gravado; programas de computador [software transferí-

vel].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098520

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/21

[730] 申請人 Requerente : 專利雲有限公司

   PATENTCLOUD CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘巧明街111號富利廣場2103室

   Rm 2103 Futura Plaza 111 How Ming St Kwun Tong Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; difusão de material publicitário; agências de importação e exportação; promo-

ção de vendas para terceiros; serviços de aquisição para terceiros [aquisição de bens e ser-

viços para outras empresas]; pesquisa de dados em ficheiros de computador para terceiros; 

gestão de bases de dados de computador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098521

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/21
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[730] 申請人 Requerente : 專利雲有限公司

   PATENTCLOUD CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘巧明街111號富利廣場2103室

   Rm 2103 Futura Plaza 111 How Ming St Kwun Tong Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Programação de computadores; design de software informático; actualização de software 

informático; manutenção de software informático; análise de sistemas informáticos; design 

de sistemas informáticos; consultadoria de software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098522

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/21

[730] 申請人 Requerente : 專利雲有限公司

   PATENTCLOUD CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘巧明街111號富利廣場2103室

   Rm 2103 Futura Plaza 111 How Ming St Kwun Tong Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Consultadoria de propriedade intelectual; gestão de direitos de autor; licenciamento de 

propriedade intelectual; monitorização de direitos de propriedade intelectual para fins de 

assessoria jurídica; pesquisa jurídica; serviços de contencioso; licenciamento de programas 

informáticos [serviços jurídicos].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098523

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/21

[730] 申請人 Requerente : 專利雲有限公司

   PATENTCLOUD CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘巧明街111號富利廣場2103室

   Rm 2103 Futura Plaza 111 How Ming St Kwun Tong Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador [programas], gravados; programas operativos de computador, 

gravados; software de computador, gravado; programas de computador [software transferível].
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098524

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/21

[730] 申請人 Requerente : 專利雲有限公司

   PATENTCLOUD CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘巧明街111號富利廣場2103室

   Rm 2103 Futura Plaza 111 How Ming St Kwun Tong Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Programação de computadores; design de software informático; actualização de software 

informático; manutenção de software informático; análise de sistemas informáticos; design 

de sistemas informáticos; consultadoria de software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098525

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/21

[730] 申請人 Requerente : 專利雲有限公司

   PATENTCLOUD CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘巧明街111號富利廣場2103室

   Rm 2103 Futura Plaza 111 How Ming St Kwun Tong Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; difusão de material publicitário; agências de importação e exportação; promo-

ção de vendas para terceiros; serviços de aquisição para terceiros [aquisição de bens e ser-

viços para outras empresas]; pesquisa de dados em ficheiros de computador para terceiros; 

gestão de bases de dados de computador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098526

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/21

[730] 申請人 Requerente : 專利雲有限公司

   PATENTCLOUD CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘巧明街111號富利廣場2103室

   Rm 2103 Futura Plaza 111 How Ming St Kwun Tong Hong Kong
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Consultadoria de propriedade intelectual; gestão de direitos de autor; licenciamento de 

propriedade intelectual; monitorização de direitos de propriedade intelectual para fins de 

assessoria jurídica; pesquisa jurídica; serviços de contencioso; licenciamento de programas 

informáticos [serviços jurídicos].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098527

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/21

[730] 申請人 Requerente : 專利雲有限公司

   PATENTCLOUD CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘巧明街111號富利廣場2103室

   Rm 2103 Futura Plaza 111 How Ming St Kwun Tong Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador [programas], gravados; programas operativos de computador, 

gravados; software de computador, gravado; programas de computador [software transferí-

vel].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098528

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/21

[730] 申請人 Requerente : 專利雲有限公司

   PATENTCLOUD CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘巧明街111號富利廣場2103室

   Rm 2103 Futura Plaza 111 How Ming St Kwun Tong Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Consultadoria de propriedade intelectual; gestão de direitos de autor; licenciamento de 

propriedade intelectual; monitorização de direitos de propriedade intelectual para fins de 

assessoria jurídica; pesquisa jurídica; serviços de contencioso; licenciamento de programas 

informáticos [serviços jurídicos].

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098529

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/21

[730] 申請人 Requerente : 專利雲有限公司

   PATENTCLOUD CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘巧明街111號富利廣場2103室

   Rm 2103 Futura Plaza 111 How Ming St Kwun Tong Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador [programas], gravados; programas operativos de computador, 

gravados; software de computador, gravado; programas de computador [software transferí-

vel].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098530

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/21

[730] 申請人 Requerente : 專利雲有限公司

   PATENTCLOUD CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘巧明街111號富利廣場2103室

   Rm 2103 Futura Plaza 111 How Ming St Kwun Tong Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Consultadoria de propriedade intelectual; gestão de direitos de autor; licenciamento de 

propriedade intelectual; monitorização de direitos de propriedade intelectual para fins de 

assessoria jurídica; pesquisa jurídica; serviços de contencioso; licenciamento de programas 

informáticos [serviços jurídicos].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098607

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : First Data Corporation

 地址 Endereço : 5565 Glenridge Connector NE, Suite 2000, Atlanta, Georgia 30342, United States of Ame-

rica

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços comerciais, nomeadamente serviço de processamento de pagamentos por tran-

sacções; provisão de processamento electrónico de transacções por cartões de crédito, 
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transacções para pagamento de cartões e pagamentos electrónicos através de uma rede de 

computador global.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098608

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : First Data Corporation

 地址 Endereço : 5565 Glenridge Connector NE, Suite 2000, Atlanta, Georgia 30342, United States of Ame-

rica

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Provisão de transmissão electrónica de dados de transacções por cartões de crédito e dados 

de pagamento electrónico através de uma rede de computador global; serviços de entrada 

e saída de telecomunicações, nomeadamente provisão de serviços de processamento de pa-

gamento electrónico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098609

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : First Data Corporation

 地址 Endereço : 5565 Glenridge Connector NE, Suite 2000, Atlanta, Georgia 30342, United States of Ame-

rica

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de controle de segurança informática relacionados com processamento de paga-

mentos; serviços de segurança de dados relacionados com processamento de pagamentos; 

fornecimento de serviço de pedidos (ASP) relacionados com o software de interface de 

aplicação de programação (API) para o processamento de transacção de pagamento elec-

trónico e criação de contas; concepção, criação, manutenção, e alojamento de sítios de co-

mércio electrónico para terceiros; serviços de segurança on-line, nomeadamente provisão 

de segurança e anonimato para transacções de cartão de crédito transmitidos electronica-

mente e outros pagamentos electrónicos e transacções de pagamento de cartões; platafor-

ma como serviço (PaaS) apresentando plataformas de software informático para aplicações 

de transacção de pagamento electrónico; serviços de software como serviço (SaaS) apre-

sentando software para uso na condução de processamento de transacções de pagamento 

electrónico e provisão de gestão de transacções de pagamento electrónico.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098610

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : First Data Corporation

 地址 Endereço : 5565 Glenridge Connector NE, Suite 2000, Atlanta, Georgia 30342, United States of Ame-

rica

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de segurança; serviços de segurança computorizados, nomeadamente monitoriza-

ção electrónica, detecção e declaração de padrões suspeitos e anómalos de actividades em 

pontos de venda que indicam roubo, fraude, ou outras actividades criminosa; serviços de 

detecção de fraude relacionado com transacções de pagamento onde um cartão físico não é 

apresentado; monitorização de transacções de pagamento electrónico para fins de seguran-

ça.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098640

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde Nsw 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e 

de póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/04/17 1688030 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/098641

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : LEADON TOBACCO INTERNATIONAL PTE. LTD.

 地址 Endereço : 141 Middle Road #05-06, GSM Building, Singapore 188976

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098700

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/23

[730] 申請人 Requerente : Elfa International AB

 地址 Endereço : Elfagatan 5, 593 87 Västervik, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 紗門，金屬製籃，與包含如軌道，籃子及附件等零件一起之金屬製架及金屬製擱板。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098701

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/23

[730] 申請人 Requerente : Elfa International AB

 地址 Endereço : Elfagatan 5, 593 87 Västervik, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 可安裝的貨架，櫥櫃及臨時用的小桌子；可安裝的貨架之零件及配件；可安裝的櫥櫃之零件及

配件；可安裝臨時用的小桌子之零件及配件。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098736

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/23

[730] 申請人 Requerente : 國美酒業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區阜成路115號A座231室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 白酒；葡萄酒；酒精飲料（啤酒除外）；蘋果酒；威士忌；果酒（含酒精）；伏特加酒；雞尾酒；櫻

桃酒；白蘭地。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098750

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/30

[730] 申請人 Requerente : 劉新宇 

 地址 Endereço : 中國山東省威海市環翠區漁港路94號樓313室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品；毛皮；箱子及旅行袋；雨傘、陽傘及手杖；

鞭和馬具。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098765

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/23

[730] 申請人 Requerente : 雅韋安（香港）有限公司

   Alvean (Hong Kong) Company Limited

 地址 Endereço : Unit 1604, 16th Floor, Miramar Tower, 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 

Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; funções de escritório; serviços 

de gestão relacionados com o comércio de compra e venda de açúcar, serviços de adminis-

tração relacionados com o comércio de compra e venda de açúcar, serviços de intermedia-

ção comercial na área de comércio e promoção de matéria-prima agrícola vendida a granel, 

bem como de açúcar não refinado e/ou branco; serviços de intermediação comercial rela-

cionados com mercados de venda a grosso e a retalho de matéria-prima agrícola vendida a 

granel, juntamente com açúcar não refinado e/ou branco; serviços de assistência na gestão 

e consultoria relacionados com segmentos de compra e venda de açúcar; estudos de merca-

do e serviços de pesquisas relacionados a fornecedores de ou oferentes de matéria-prima 

agrícola vendida a granel, bem como de açúcar não refinado e/ou branco, em mercados de 

vendas por grosso e a retalho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098766

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/23

[730] 申請人 Requerente : 雅韋安（香港）有限公司

   Alvean (Hong Kong) Company Limited

 地址 Endereço : Unit 1604, 16th Floor, Miramar Tower, 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 

Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguro; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; operações de 

financiamento comercial, gestão de mercadorias (commodities), ofertas de crédito, análise 

financeira de gestão de riscos e serviços de consultoria financeira, todos relacionados com 

matérias-primas agrícolas a granel e com açúcar não refinado e/ou branco.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098925

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : NEXBELT LLC

 地址 Endereço : 9852 Crescent Center Drive, Suite 802, Rancho Cucamonga CA 91730 United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, sapatos, chapéus, peúgas, luvas (vestuário), xailes, lenços de 

cabeça e pescoço, cintos, cintas elásticas (vestuário), fitas fazendo parte de vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/11/05 303189141 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098938

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : JKL IP Company, LLC

 地址 Endereço : 1020 S. Old Woodward, Birmingham, MI 48009 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário e roupa interior, nomeadamente, camisolas, cuecas, sutiãs, corpetes de alças, 

calças justas, calças de malha, peças de roupa com efeito adelgaçante, roupa para dormir, 

roupa de lazer, roupa interior básica e roupa interior íntima para mulher; roupa interior 

com efeito adelgaçante, nomeadamente, peças de roupa interior básica, peças de roupa in-

terior de compressão de uso não medicinal, bandas com compressão de uso não medicinal, 

camisolas de compressão, cuecas de compressão, corpetes de alças de compressão, sutiãs 

de compressão; roupas de maternidade, nomeadamente, camisolas para amamentação, cor-

petes de alças para amamentação, cintos de maternidade e faixas elásticas de maternida-

de; calças de malha de maternidade, nomeadamente, calças de malha com faixas elásticas 

incorporadas de maternidade; roupa interior íntima de maternidade; roupa para dormir 

de maternidade; camisolas para desporto e cuecas para ioga; calças para ioga; e camisolas 

para ioga.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/10/27 86435520 美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º : N/098940

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : The Honest Company, Inc.

 地址 Endereço : 2700 Pennsylvania Avenue, Suite 1200, Santa Monica California 90404, United States of 

America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cremes faciais para uso cosmético; loções, cremes e óleos de uso tópico para a pele e o cor-

po, para fins cosméticos; cremes cosméticos para o tratamento da pele; preparações para 

tratamento da pele sem prescrição médica; preparações para tratamento da pele sem pres-

crição médica, nomeadamente, cremes, loções, geles, tonificadores, limpadores e peels; so-

ros sem prescrição médica para utilização na pele; preparações sem prescrição médica para 

todo o tratamento de pele, cabelo e couro cabeludo; cremes de protecção solar; pós para 

bebés; preparados para barbear; toalhinhas humedecidas; preparações para retirar a ma-

quilhagem; maquilhagem para o rosto e o corpo; perfumes e colónias; preparações cosmé-

ticas para protecção solar; exfoliantes para a pele; cosméticos e maquilhagem; cosméticos 

para sobrancelhas; produtos de limpeza multiusos; folhas de secador anti-estática; banho 

de espuma para bebés; condicionador de cabelo para bebé; sabonete para as mãos de bebé; 

loção para bebé; óleo para bebé; champô para bebé; toalhitas para bebé; loção corporal; 

óleo corporal; lavagem corporal; agentes de limpeza para limpar superfícies; sabão deter-

gente; detergentes da louça; detergentes para máquina de lavar louça; detergentes para la-

vagem da louça; amaciadores de tecidos para lavandaria; loções do rosto e do corpo; loção 

facial; hidratante facial com SPF; lavagem frutas e legumes; sprays para o cabelo; sabonete 

das mãos; detergente de lavandaria; sabão de lavandaria; bálsamos; bálsamos labiais sem 

prescrição médica; sabonete líquido; sabonetes líquidos para as mãos, o rosto e o corpo; 

creme para assaduras sem prescrição médica; agentes de lavagem para máquinas de lavar a 

louça; sabões e detergentes; sabonetes para bebés; sabonetes para o cuidado corporal; sa-

bões para a limpeza doméstica; sabões para uso pessoal; produtos de remoção de manchas; 

sabão em barra; produto de limpeza para usar em pavimentos e janelas; desodorizantes e 

anti-transpirantes; produtos para retirar a maquilhagem; higiene oral; ambientadores; fra-

grâncias; pasta dos dentes; preparações para tratamento do cabelo; preparações para tra-

tamento das unhas; preparações para branquear e outras substâncias para lavandaria; pre-

parações de limpeza, polimento, desengordurar e raspagem; perfumaria, óleos essenciais, 

loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098941

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : The Honest Company, Inc.

 地址 Endereço : 2700 Pennsylvania Avenue, Suite 1200, Santa Monica California 90404, United States of 

America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : Preparações para tratamento do cabelo com prescrição médica; bálsamo labial com pres-

crição médica; preparações para barbear com prescrição médica; preparações para trata-

mento da pele com prescrição médica; preparações para tratamento de sintomas do frio; 

spray contra insectos; gel desinfectante da pele de álcool antibacteriano; fraldas para be-

bés; fraldas para bebés descartáveis; agentes de exterminação de insectos; repetentes de 

insectos; desodorizantes do ar; almofadas de mama; almofadas de mama parra enferma-

gem; produtos de limpeza desinfectantes de casa de banho; almofadas de higiene feminina; 

fórmula infantil; engates especialmente adaptados para a roupa; fraldas infantis feitas de 

papel; pensos de menstruação; tampões de menstruação; almofadas de enfermagem; com-

posto de fricção para usos clínicos e/ou terapêuticos; tampões; vitaminas; calças de natação 

descartáveis (fraldas) e calças de treinar descartáveis para bebés; preparações farmacêuti-

cas e veterinárias; preparações sanitárias para fins médicos; comida dietética e substâncias 

adaptadas para uso médico ou veterinário, comida para bebés; suplementos dietéticos para 

humanos e animais; emplastros materiais para curativos; material para chumbar os dentes, 

cera dentária; desinfectantes; preparações para destruir vermes; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098942

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : The Honest Company, Inc.

 地址 Endereço : 2700 Pennsylvania Avenue, Suite 1200, Santa Monica California 90404, United States of 

America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de comércio a retalho abrangendo uma ampla variedade de bens de consumo, in-

cluindo produtos de bebé, produtos de higiene pessoal e tratamento corporal, produtos de 

limpeza para a casa, cosméticos, maquilhagem, produtos de beleza e tratamento da pele, 

acessórios de beleza, vitaminas e suplementos; prestação de informações do produto ao 

consumidor através da Internet ou outras redes de comunicações; serviços de encomendas 

on-line informatizadas abrangendo uma ampla variedade de bens de consumo, incluindo 

produtos de bebé, produtos de higiene pessoal e tratamento corporal, produtos de limpeza 

para a casa, cosméticos, maquilhagem, produtos de beleza e tratamento da pele, acessórios 

de beleza, vitaminas e suplementos; serviços de comércio a retalho on-line abrangendo uma 

ampla variedade de bens de consumo, incluindo produtos de bebé, produtos de higiene 

pessoal e tratamento corporal, produtos de limpeza para a casa, cosméticos, maquilhagem, 

produtos de beleza e tratamento da pele, acessórios de beleza, vitaminas e suplementos; 

publicidade on-line numa rede informática; apresentação de bens em meios de comunica-

ção incluindo redes sociais, para fins de retalho; publicidade de bens e serviços em redes 

sociais; publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098943

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : The Honest Company, Inc.

 地址 Endereço : 2700 Pennsylvania Avenue, Suite 1200, Santa Monica California 90404, United States of 

America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cremes faciais para uso cosmético; loções, cremes e óleos de uso tópico para a pele e o cor-

po, para fins cosméticos; cremes cosméticos para o tratamento da pele; preparações para 

tratamento da pele sem prescrição médica; preparações para tratamento da pele sem pres-

crição médica, nomeadamente, cremes, loções, geles, tonificadores, limpadores e peels; so-

ros sem prescrição médica para utilização na pele; preparações sem prescrição médica para 

todo o tratamento de pele, cabelo e couro cabeludo; cremes de protecção solar; pós para 

bebés; preparados para barbear; toalhinhas humedecidas; preparações para retirar a ma-

quilhagem; maquilhagem para o rosto e o corpo; perfumes e colónias; preparações cosmé-

ticas para protecção solar; exfoliantes para a pele; cosméticos e maquilhagem; cosméticos 

para sobrancelhas; produtos de limpeza multiusos; folhas de secador anti-estática; banho 

de espuma para bebés; condicionador de cabelo para bebé; sabonete para as mãos de bebé; 

loção para bebé; óleo para bebé; champô para bebé; toalhitas para bebé; loção corporal; 

óleo corporal; lavagem corporal; agentes de limpeza para limpar superfícies; sabão deter-

gente; detergentes da louça; detergentes para máquina de lavar louça; detergentes para la-

vagem da louça; amaciadores de tecidos para lavandaria; loções do rosto e do corpo; loção 

facial; hidratante facial com SPF; lavagem frutas e legumes; sprays para o cabelo; sabonete 

das mãos; detergente de lavandaria; sabão de lavandaria; bálsamos; bálsamos labiais sem 

prescrição médica; sabonete líquido; sabonetes líquidos para as mãos, o rosto e o corpo; 

creme para assaduras sem prescrição médica; agentes de lavagem para máquinas de lavar a 

louça; sabões e detergentes; sabonetes para bebés; sabonetes para o cuidado corporal; sa-

bões para a limpeza doméstica; sabões para uso pessoal; produtos de remoção de manchas; 

sabão em barra; produto de limpeza para usar em pavimentos e janelas; desodorizantes e 

anti-transpirantes; produtos para retirar a maquilhagem; higiene oral; ambientadores; fra-

grâncias; pasta dos dentes; preparações para tratamento do cabelo; preparações para tra-

tamento das unhas; preparações para branquear e outras substâncias para lavandaria; pre-

parações de limpeza, polimento, desengordurar e raspagem; perfumaria, óleos essenciais, 

loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098944

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : The Honest Company, Inc.

 地址 Endereço : 2700 Pennsylvania Avenue, Suite 1200, Santa Monica California 90404, United States of 

America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : Preparações para tratamento do cabelo com prescrição médica; bálsamo labial com pres-

crição médica; preparações para barbear com prescrição médica; preparações para trata-

mento da pele com prescrição médica; preparações para tratamento de sintomas do frio; 

spray contra insectos; gel desinfectante da pele de álcool antibacteriano; fraldas para be-

bés; fraldas para bebés descartáveis; agentes de exterminação de insectos; repetentes de 

insectos; desodorizantes do ar; almofadas de mama; almofadas de mama parra enferma-

gem; produtos de limpeza desinfectantes de casa de banho; almofadas de higiene feminina; 

fórmula infantil; engates especialmente adaptados para a roupa; fraldas infantis feitas de 

papel; pensos de menstruação; tampões de menstruação; almofadas de enfermagem; com-

posto de fricção para usos clínicos e/ou terapêuticos; tampões; vitaminas; calças de natação 

descartáveis (fraldas) e calças de treinar descartáveis para bebés; preparações farmacêuti-

cas e veterinárias; preparações sanitárias para fins médicos; comida dietética e substâncias 

adaptadas para uso médico ou veterinário, comida para bebés; suplementos dietéticos para 

humanos e animais; emplastros materiais para curativos; material para chumbar os dentes, 

cera dentária; desinfectantes; preparações para destruir vermes; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098945

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : The Honest Company, Inc.

 地址 Endereço : 2700 Pennsylvania Avenue, Suite 1200, Santa Monica California 90404, United States of 

America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de comércio a retalho abrangendo uma ampla variedade de bens de consumo, in-

cluindo produtos de bebé, produtos de higiene pessoal e tratamento corporal, produtos de 

limpeza para a casa, cosméticos, maquilhagem, produtos de beleza e tratamento da pele, 

acessórios de beleza, vitaminas e suplementos; prestação de informações do produto ao 

consumidor através da Internet ou outras redes de comunicações; serviços de encomendas 

on-line informatizadas abrangendo uma ampla variedade de bens de consumo, incluindo 

produtos de bebé, produtos de higiene pessoal e tratamento corporal, produtos de limpeza 

para a casa, cosméticos, maquilhagem, produtos de beleza e tratamento da pele, acessórios 

de beleza, vitaminas e suplementos; serviços de comércio a retalho on-line abrangendo uma 

ampla variedade de bens de consumo, incluindo produtos de bebé, produtos de higiene 

pessoal e tratamento corporal, produtos de limpeza para a casa, cosméticos, maquilhagem, 

produtos de beleza e tratamento da pele, acessórios de beleza, vitaminas e suplementos; 

publicidade on-line numa rede informática; apresentação de bens em meios de comunica-

ção incluindo redes sociais, para fins de retalho; publicidade de bens e serviços em redes 

sociais; publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098948

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : Synermore Biologics Co., Ltd.

 地址 Endereço : 6F-6, No.5, Aly. 22, Ln.513, Ruiguang Rd., Neihu Dist.,Taipei City 11492 Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos biológicos (uso medicinal); preparações biológicas para uso medicinal; prepara-

ções biológicas para uso em biotecnologia (uso medicinal); preparações medicinais; medi-

camentos para uso em humanos; preparações farmacêuticas; produtos farmacêuticos para 

uso em humanos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098949

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : Synermore Biologics Co., Ltd.

 地址 Endereço : 6F-6, No.5, Aly. 22, Ln.513, Ruiguang Rd., Neihu Dist.,Taipei City 11492 Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Investigação e análise biológica; investigação e análise em biotecnologia; serviços de in-

vestigação e análise farmacêuticas e de biotecnologia; investigação e desenvolvimento de 

produtos; serviços de ensaio, de investigação e de desenvolvimento científico, industrial e 

técnico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098950

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : Synermore Biologics Co., Ltd.

 地址 Endereço : 6F-6, No.5, Aly. 22, Ln.513, Ruiguang Rd., Neihu Dist.,Taipei City 11492 Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos biológicos (uso medicinal); preparações biológicas para uso medicinal; prepara-

ções biológicas para uso em biotecnologia (uso medicinal); preparações medicinais; medi-

camentos para uso em humanos; preparações farmacêuticas; produtos farmacêuticos para 

uso em humanos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098951

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : Synermore Biologics Co., Ltd.

 地址 Endereço : 6F-6, No.5, Aly. 22, Ln.513, Ruiguang Rd., Neihu Dist.,Taipei City 11492 Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Investigação e análise biológica; investigação e análise em biotecnologia; serviços de in-

vestigação e análise farmacêuticas e de biotecnologia; investigação e desenvolvimento de 

produtos; serviços de ensaio, de investigação e de desenvolvimento científico, industrial e 

técnico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098952

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : Synermore Biologics Co., Ltd.

 地址 Endereço : 6F-6, No.5, Aly. 22, Ln.513, Ruiguang Rd., Neihu Dist.,Taipei City 11492 Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos biológicos (uso medicinal); preparações biológicas para uso medicinal; prepara-

ções biológicas para uso em biotecnologia (uso medicinal); preparações medicinais; medi-

camentos para uso em humanos; preparações farmacêuticas; produtos farmacêuticos para 

uso em humanos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098953

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : Synermore Biologics Co., Ltd.

 地址 Endereço : 6F-6, No.5, Aly. 22, Ln.513, Ruiguang Rd., Neihu Dist.,Taipei City 11492 Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Investigação e análise biológica; investigação e análise em biotecnologia; serviços de in-

vestigação e análise farmacêuticas e de biotecnologia; investigação e desenvolvimento de 

produtos; serviços de ensaio, de investigação e de desenvolvimento científico, industrial e 

técnico.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099071

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/29

[730] 申請人 Requerente : ModuleX  Inc.

 地址 Endereço : 1-20-19, Horikiri, Katsushika-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 除安裝在告示牌上之告示照明裝置外的照明設備及照明裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099079

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/29

[730] 申請人 Requerente : Frame La Brands, LLC

 地址 Endereço : 3621 Hayden Avenue, Culver City, California 90232, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Pele e imitações de pele e bens feitos destes materiais e não incluídos noutras classes; ar-

tigos de pele e imitações de pele; pele em bruto ou semiacabada e artigos de pele em bru-

to ou semiacabada; peles de animais; couros; baús e malas de viagem; malas para viajar; 

bagagem; maletas; sacos de mão; sacos de ombro; sacos; sacos de compras; sacos de praia; 

sacolas; mochilas escolares; sacos de desporto; malas tipo portmanteau; carteiras de mão 

para senhora; sacos multiusos; sacos tipo tote; sacos de praia; sacos de noite; sacos tipo 

duffel; sacos de tiracolo; sacos suportados por estruturas internas; pochetes; sacos multi-

funções; sacos de cabina; sacos sem alças; sacos de alças superiores; sacos de três dobras; 

sacos de cordões; sacos tipo barril; sacos de usar à cinta; sacos tipo balde; sacos messenger; 

minaudieres; bolsas a tiracolo; alças de punho; sacos de malha; artigos de pele; sacos de 

pele e imitação de pele; sacos de pele; correntes de chaves em pele; sacos de compras em 

pele; estojos; sacos de peles artificiais; estojos para maquilhagem; sacos de higiene; sacos 

casuais; sacos de cosméticos; valises; estojos para maquilhagem; estojos de beleza; sacos 

de maquilhagem; sacos de toucador; sacos de mão de cavalheiros; estojos de música; pas-

tas; maleta para documentos; estojos para documentos; sacos de chapéus; carteiras; porta-

-chaves; porta-moedas; bagagem; malas de viagem; mochilas; mochilas de acampar; sacos 

de atleta; sacos de campismo; sacos para campistas; sacos casuais; malotes; sacos de lona; 

eslingas; eslingas para bebés; sacos de fraldas; carrinhos de bebés; rótulos e etiquetas para 

bagagem; alças de couro; alças de ombro; alças de saco de mão; caixas de chapéu em pele; 

porta fatos, camisas e vestidos; estojos para gravatas; porta-notas; porta-documentos de 

pele; estojos e carteiras para cartões de crédito; cintos de pele; guarda-chuvas; guarda-sóis; 

peças e acessórios para todos os bens supracitados; vestuário para animais de estimação; 

vestuário para animais; coleiras para animais; trelas para animais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099080

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/29

[730] 申請人 Requerente : Frame La Brands, LLC

 地址 Endereço : 3621 Hayden Avenue, Culver City, California 90232, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria; vestuário para senhora; vestuário para homem; vestuário 

para criança; calças; chinos; jeans; leggings; calças; roupas feitas de ganga; calças, leggings, 

gangas, calças e jeans justos, curtos, corte alto, corte para bota, boca-de-sino e alargados; 

roupa elástica e de esticar, incluindo calças, jeans, calças e leggings elásticas e de esticar; 

macacões; vestuário exterior; roupa interior; roupa íntima; lingerie; polainas; cintas de fole; 

calças justas; camisas; camisola sem mangas; t-shirts; sweatshirts; calças de treino; calções; 

robes; vestidos; vestidos de casamento; blusas; coletes; vestidos compridos rodados; saris; 

saias; vestuário pronto-a-vestir; malhas; camisolas; conjuntos com calões; sweaters; pulôve-

res; sobretudos; casacos; vestuário para a chuva; casacos de chuva; vestuário impermeável; 

parkas; blusões; fatos; enxovais; fatos de banho; roupa de banho; roupa de praia; biquínis; 

luvas sem dedos; luvas; regalos; lenços; cintas; cintos; cintos não feitos de pele; xales; luvas; 

toucas de banho; camisaria; camisolas interiores de senhora; slips; espartilhos; fatos de 

dormir; camisolas de capuz; saias-calção; vestidos de saia curta rodada; vestidos de enrolar; 

sarongues; conjuntos de calça e blusa; saias justas; ponchos; cardigans; blazers; fatos; fatos 

de negócios; fatos formais; trajes de cerimónia; blusões de sarja; pepluns; calçado de senho-

ra; botas; botas para desporto; botas de esqui; sapatos; sapatos de desporto; sapatos for-

mais; sandálias; chinelos de banho; chinelos; sapatilhas; chinelos de dedo; sapatos brogues; 

sapatos de passeio; camisolas altas; sapatilhas de ballet; sapatos de vela; sapato de senhora; 

botas de ciclista; calçado de cordões; botas de cowboy; botas go-go; botas altas até à coxa; 

toners; sapatos de salto estilete; calcanhares de agulha; meias; meia-calça; suspensórios de 

liga; meias de liga; chapelaria; bonés; toucas de banho; chapéus; fitas da cabeça; viseiras 

para o sol; roupa de dormir; máscaras de dormir; máscaras para os olhos de dormir; boi-

nas; gorros; chapéus de coco; panamás; capuchinhos; chapéus cloche; chapéus de cowboy; 

chapéus do ardina; balaclavas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099081

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/29

[730] 申請人 Requerente : Frame La Brands, LLC

 地址 Endereço : 3621 Hayden Avenue, Culver City, California 90232, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade e marketing; serviços publicitários e promocionais; gestão de negó-

cios; serviços de administração e gestão de negócios, nomeadamente, funções de gestão de 

escritório para a realização de vendas de vestuário a retalho e online para terceiros; servi-

ços de vendas a retalho e por grosso; serviços de vendas a retalho e por grosso seja em loja, 

por catálogos de encomendas pelo correio, telefone ou através da internet; venda a retalho 
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de pele e imitações de pele e bens feitos destes materiais, artigos de pele e imitações de 

pele, em bruto ou semiacabada, e artigos de pele em bruto ou semiacabada, peles de ani-

mais, couros, baús e malas de viagem, malas para viajar, bagagem, maletas, sacos de mão, 

sacos de ombro, sacos, sacos de compras, sacos de praia, sacolas, mochilas escolares, sacos 

de desporto, malas tipo portmanteau, carteiras de mão para senhora, sacos multiusos, sa-

cos tipo tote, sacos de praia, sacos de noite, sacos tipo duffel, sacos de tiracolo, sacos su-

portados por estruturas internas, pochetes, sacos multifunções, sacos de cabina, sacos sem 

alças, sacos de alças superiores, sacos de três dobras, sacos de cordões, sacos tipo barril, sa-

cos de usar à cinta, sacos tipo balde, sacos Messenger, minaudieres, bolsas a tiracolo, alças 

de punho, sacos de malha, artigos de pele, sacos de pele e imitação de pele, sacos de pele, 

correntes de chaves em pele, sacos de compras em pele, estojos, sacos de peles artificiais, 

estojos para maquilhagem, sacos de higiene, sacos casuais, sacos de cosméticos, valises, es-

tojos para maquilhagem, estojos de beleza, sacos de maquilhagem, sacos de toucador, sacos 

de mão de cavalheiros, estojos de música, pastas, maleta para documentos, estojos para do-

cumentos, sacos de chapéus, carteiras, porta-chaves, porta-moedas, bagagem, malas de via-

gem, mochilas, mochilas de acampar, sacos de atleta, sacos de campismo, sacos para cam-

pistas, sacos casuais, malotes, sacos de lona, eslingas, eslingas para bebés, sacos de fraldas, 

carrinhos de bebés, rótulos e etiquetas para bagagem, alças de couro, alças de ombro, alças 

de saco de mão, caixas de chapéu em pele, porta fatos, camisas e vestidos, estojos para gra-

vatas, porta-notas, porta-documentos de pele, estojos e carteiras para cartões de crédito, 

cintos de pele, guarda-chuvas, guarda-sóis, peças e acessórios para todos os bens supraci-

tados, vestuário para animais de estimação, vestuário para animais, coleiras para animais, 

trelas para animais, vestuário, calçado e chapelaria, vestuário para senhora, vestuário para 

homem, vestuário para criança, calças, chinos, jeans, leggings, calças, roupas feitas de gan-

ga, calças, leggings, gangas, calças e jeans justos, curtos, corte alto, corte para bota, boca-

-de-sino e alargados, roupa elástica e de esticar, incluindo calças, jeans, calças e leggings 

elásticas e de esticar, macacões, vestuário exterior, roupa interior, roupa íntima, lingerie, 

polainas, cintas de fole, calças justas, camisas, camisola sem mangas, t-shirts, sweatshirts, 

calças de treino, calções, robes, vestidos, vestidos de casamento, blusas, coletes, vestidos 

compridos rodados, saris, saias, vestuário pronto-a-vestir, malhas, camisolas, conjuntos 

com calões, sweaters, pulôveres, sobretudos, casacos, vestuário para a chuva, casacos de 

chuva, vestuário impermeável, parkas, blusões, fatos, enxovais, fatos de banho, roupa de 

banho, roupa de praia, biquínis, luvas sem dedos, luvas, regalos, lenços, cintas, cintos, 

cintos não feitos de pele, xales, luvas, toucas de banho, camisaria, camisolas interiores de 

senhora, slips, espartilhos, fatos de dormir, camisolas de capuz, saias-calção, vestidos de 

saia curta rodada, vestidos de enrolar, sarongues, conjuntos de calça e blusa, saias justas, 

ponchos, cardigans, blazers, fatos, fatos de negócios, fatos formais, trajes de cerimónia, 

blusões de sarja, pepluns, calçado de senhora, botas, botas para desporto, botas de esqui, 

sapatos, sapatos de desporto, sapatos formais, sandálias, chinelos de banho, chinelos, sa-

patilhas, chinelos de dedo, sapatos brogues, sapatos de passeio, camisolas altas, sapatilhas 

de ballet, sapatos de vela, sapato de senhora, botas de ciclista, calçado de cordões, botas de 

cowboy, botas go-go, botas altas até à coxa, toners, sapatos de salto estilete, calcanhares de 

agulha, meias, meia-calça, suspensórios de liga, meias de liga, chapelaria, bonés, toucas de 

banho, chapéus, fitas da cabeça, viseiras para o sol, roupa de dormir, máscaras de dormir, 

máscaras para os olhos de dormir, boinas, gorros, chapéus de coco, panamás, capuchinhos, 

chapéus cloche, chapéus de cowboy, chapéus do ardina, balaclavas; retalho de artigos óp-

ticos, joalharia, relógios, cosméticos e maquilhagem, artigos ópticos, óculos, armações de 

óculos, estojos de artigos ópticos e óculos, óculos de sol, estojos e contentores para dispo-

sitivos electrónicos, telemóveis, laptops, tablets e assistentes digitais pessoais, apresentação 

de bens em meios de comunicação para fins de retalho, demonstração de bens, prestação 
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de serviços de informação, aconselhamento e consultoria em relacionados com os serviços 

acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099082

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/29

[730] 申請人 Requerente : Ponni Merchandising Pte Ltd

 地址 Endereço : 27 Changi North Crescent, Singapore 499618

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Arroz; produtos de arroz para alimentos; alimentos preparados contento (principalmente) 

arroz.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099104

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/30

[730] 申請人 Requerente : 深圳市覓客科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區車公廟泰然科技園213棟410 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 連接器 （數據處理設備）；計算機外圍設備；成套無線電話；內部通訊裝置；揚聲器音箱；頭帶

耳機；空氣分析儀器；插頭、插座及其它接觸器（電接頭）；眼鏡；電池充電器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099105

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/30

[730] 申請人 Requerente : 深圳市覓客科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區車公廟泰然科技園213棟410 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 連接器 （數據處理設備）；計算機外圍設備；成套無線電話；內部通訊裝置；揚聲器音箱；頭帶

耳機；空氣分析儀器；插頭、插座及其它接觸器（電接頭）；眼鏡；電池充電器。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099106

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/30

[730] 申請人 Requerente : 廈門金牌廚櫃股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廈門市同安工業集中區同安園集和路190號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 餐具櫃；傢俱；有抽屜的櫥；廚具（傢俱）；整體廚櫃（傢俱）；金屬傢俱；陳列櫃（傢俱）；傢俱

門；桌子；室內百葉窗（遮陽）（傢俱）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099107

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/30

[730] 申請人 Requerente : 汕頭市澄海區健豐源玩具有限公司 

 地址 Endereço : 中國汕頭市澄海區蓮下鎮南灣村蓮南工業區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 玩具；玩具車；積木（玩具）；遊戲機；運動用球；國際象棋（遊戲）；體育活動器械；鍛練身體

器械；室內遊戲玩具；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099108

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/30

[730] 申請人 Requerente : 昌樂誠信珠寶首飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國昌樂縣經濟開發區二路東側 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工的金或金箔；鈀；鉑（金屬）；貴重金屬合金；手鐲（首飾）；小飾物（首飾）；鏈（首飾）；

項鏈（首飾）；金剛石；裝飾品（珠寶）；珍珠（珠寶）；寶石；戒指（首飾）；耳環；貴重金屬藝術

品；貴重金屬小雕像；手錶。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099109

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/30

[730] 申請人 Requerente : 昌樂誠信珠寶首飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國昌樂縣經濟開發區二路東側 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；貨物展出；廣告宣傳；無線電廣告；電視廣告；通過郵購定單進行的廣告宣傳；計算

機網絡上的在線廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告版面設計；商業詢價；商業管

理輔助；組織商業或廣告交易會；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人推銷；人員招收；

開發票；會計；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099123

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/30

[730] 申請人 Requerente : Intel Corporation

 地址 Endereço : 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; computadores portáteis; minicomputadores; hardware para computadores; 

circuitos integrados; conjuntos de chips de computador; processadores semicondutores; 

chips semicondutores; microprocessadores; placas de circuitos impressos; placas de circui-

tos electrónicos; placas-mãe de computador; microcontroladores; processadores de dados; 

unidades centrais de processamento; memórias semicondutoras, dispositivos de armazena-

mento de memória; unidades de memória flash; processadores programáveis por software; 

microprocessadores digitais e ópticos; periféricos de computadores; placas de circuitos de 

vídeo; placas de circuitos de áudio; placas de circuitos de áudio/vídeo; aceleradores gráficos 

de vídeo; processadores de vídeo e de gráficos; placas de processadores de vídeo; apare-

lhos de segurança e aparelhos de vigilância electrónicos, nomeadamente,  hardware de 

computador, chips e microprocessadores de computador optimizados para aplicações de 

vigilância electrónica de segurança; programas de software algorítmico para a operação e o 

controlo de computadores; software de sistemas operativos para computadores; extensões 

de sistemas informáticos, ferramentas e utilitários no domínio do software aplicativo para 

ligação de computadores pessoais, redes, aparelhos de telecomunicações e aplicações de 

redes informáticas mundiais; hardware e software para optimizar e permitir a transferên-

cia, transmissão, recepção, tratamento e a digitalização em tempo real de informação de 
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gráficos de áudio e vídeo; firmware de computador; software utilitário e outro software 

de computador usados na manutenção e operação de sistemas informáticos; instalações 

informáticas; assistentes pessoais digitais (PDAs); agendas electrónicas pessoais e por-

táteis; sistemas de segurança para hardware e software de computador, nomeadamente, 

firewalls, hardware para servidores de acesso a redes para a criação e manutenção de 

firewalls, hardware de computador para VPN (redes privadas virtuais) e software opera-

tivo de computador para servidores para a criação e manutenção de firewalls; software 

de segurança para o acesso e controlo e segurança de computadores e de sistemas de 

comunicação; hardware e software de computador destinados à protecção de redes in-

formáticas relativamente ao roubo de dados ou danos a dados por parte de utilizadores 

não autorizados; placas de computador para acelerar o tratamento da voz; equipamentos 

de redes de telecomunicações e de sistemas informáticos de processamento e operativos; 

aparelhos e instrumentos de telecomunicações, nomeadamente, encaminhadores, con-

centradores de rede, servidores e comutadores informáticos; hardware e software infor-

mático para desenvolvimento, manutenção e utilização de redes informáticas locais e de 

área ampla; hardware para ligação a redes de computadores; set top boxes; dispositivos 

de controlo electrónico para interface e controlo de computadores e redes informáticas 

e de telecomunicações mundiais com emissões e equipamentos de televisão e por cabo; 

aparelhos para testar e programar circuitos integrados; servidores de computadores; 

hardware e software de computador para a criação, facilitação e gestão do acesso remo-

to a/das comunicações com redes locais (LAN), redes privadas virtuais (VPN), redes de 

área alargada (WAN) e redes informáticas mundiais; software e hardware de computa-

dor para fornecimento de acesso a múltiplos utilizadores a redes informáticas mundiais 

de informações para pesquisa, recuperação, transferência, manipulação e difusão de 

um vasto leque de informação; ferramentas de software de computador, nomeadamente 

software utilitário para a facilitação de aplicações de software de terceiros; hardware e 

software de computador para redes de comunicações sem fios; publicações electrónicas 

descarregáveis sob a forma de boletins, livros, revistas, diários, folhetos e livros brancos 

na área de produtos electrónicos, semicondutores, aparelhos e dispositivos electrónicos 

integrados, computadores, telecomunicações, entretenimento, telefonia, e telecomuni-

cações com fios e sem fios; manuais de instrução electrónicos descarregáveis a partir de 

uma rede informática mundial; sistemas de posicionamento global (GPS); computado-

res de navegação para veículos; dispositivos de comunicação para veículos; monitores 

e ecrãs electrónicos para veículos; computadores e aparelhos de computação para veí-

culos; dispositivos de entretenimento e de informação e entretenimento integrados em 

veículos e componentes para os mesmos; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, 

geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, 

de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos 

e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação 

ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução 

do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e 

outros meios de registo digital; mecanismos operados a moedas; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; extin-

tores.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/12/22 66179 牙買加 Jamaica
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[210] 編號 N.º : N/099124

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/30

[730] 申請人 Requerente : Intel Corporation

 地址 Endereço : 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações e de comunicação; transferência de dados através de teleco-

municações; acesso sem fios à Internet e a redes de comunicação; transmissão de voz, da-

dos, gráficos, som, imagens de vídeo e conteúdo multimédia através de redes de comunica-

ção sem fios e da Internet; serviços de voz sobre protocolo de internet (VOIP); serviços de 

difusão e de fornecimento de acesso de telecomunicações a conteúdos de voz, dados, gráfi-

cos, som, vídeo, e multimédia; serviços de teleconferência; transmissão electrónica e trans-

missão contínua de conteúdos de dados, áudio, vídeo e multimédia; serviços de difusão na 

Internet; transmissão electrónica e transmissão contínua de conteúdos de dados, áudio, ví-

deo e de multimédia digital para terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de difusão sem fios; fornecimento de ligações de telecomunicações electrónicas 

através de redes ópticas; serviços de consultadoria em telecomunicações; fornecimento de 

salas de conversação e de boletins electrónicos em linha para a transmissão de mensagens 

entre os utilizadores em áreas de interesse geral; mensagens electrónicas; telecomunica-

ções.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/12/22 66179 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/099125

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/30

[730] 申請人 Requerente : Intel Corporation

 地址 Endereço : 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de formação no domínio das redes, concepção de sistemas de rede, operação de 

redes, manutenção de redes, ensaio de redes, protocolos de redes, gestão de redes, enge-

nharia de redes, computadores, software, microprocessadores e tecnologias da informação; 

serviços de entretenimento, nomeadamente, a organização de exposições relacionadas com 

jogos de computador, fornecimento de jogos de computador em linha, e organização de 

eventos desportivos e culturais comunitários; fornecimento de publicações em linha sob 

a forma de revistas, boletins, diários, livros e folhetos nas áreas de fotografia, imagem e 

produtos e serviços relacionados; serviços de educação, nomeadamente, o fornecimento de 

seminários, cursos e sessões tutoriais no domínio da imagiologia digital através de redes 

informáticas mundiais; serviços educativos informatizados em linha, nomeadamente, o 

fornecimento de aulas, seminários, sessões tutoriais, conferências e workshops no domínio 

dos computadores, hardware de computador, microprocessadores, software e redes infor-

máticas; serviços educativos, nomeadamente, o fornecimento de sessões tutoriais e cursos 

interactivos sob a forma de guias de instruções, dicas e técnicas, orientação e aconselha-
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mento especializados, todos relacionados com a compra, utilização, cuidado, manutenção, 

assistência, optimização, actualização e configuração de hardware informático, software 

informático, redes informáticas e produtos e serviços de teleconferência e de comunica-

ções; serviços educativos, nomeadamente, a realização de aulas, seminários, conferências 

e fóruns educativos em linha no domínio da utilização de computadores e software, da 

navegação em redes informáticas mundiais, das ciências e tecnologias informáticas e da 

gestão informática, bem como a distribuição de material didáctico conexo; desenvolvimen-

to e difusão de materiais educativos concebidos para aumentar a literacia tecnológica dos 

estudantes; serviços de educação e de formação no domínio das soluções empresariais em 

linha; educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/12/22 66179 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/099126

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/30

[730] 申請人 Requerente : Intel Corporation

 地址 Endereço : 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de gestão de redes informáticas, nomeadamente, a monitorização de sistemas de 

redes para fins técnicos; alojamento de conteúdos digitais na internet; serviços de moni-

torização de redes informáticas, nomeadamente, o fornecimento de informação sobre a 

operação de redes informáticas; serviços de consultoria nos domínios da informática e dos 

dispositivos informáticos sem fios; fornecimento de uso temporário de software não descar-

regável para optimizar e proporcionar a transferência, transmissão, recepção, tratamento e 

a digitalização em tempo real de informações de gráficos de áudio e vídeo; fornecimento de 

acesso temporário a software não descarregável para processamento, armazenamento, re-

cuperação, transmissão, visualização, entrada, saída, compressão, descompressão, modifi-

cação, difusão e impressão de dados; fornecimento de uso temporário de software não des-

carregável para garantir a segurança de redes informáticas, controlo e segurança de acesso, 

e para uso na protecção de redes informáticas contra o roubo de dados e danos a dados por 

parte de utilizadores não autorizados; fornecimento de acesso temporário a software não 

descarregável para recepção, visualização, e utilização de sinais de vídeo, áudio e dados 

digitais; fornecimento de uso temporário de software não descarregável para criação, faci-

litação, desenvolvimento, manutenção e gestão do acesso remoto a/das comunicações com 

redes locais (LAN), redes privadas virtuais (VPN), redes de área alargada (WAN) e redes 

informáticas mundiais; fornecimento de uso temporário de software não descarregável para 

utilização no acesso de multiutilizadores a uma rede informática mundial com vista à pes-

quisa, recuperação, transferência, manipulação e difusão de um vasto leque de informação; 

fornecimento de uso temporário de ferramentas de software não descarregáveis para facul-

tar aplicações de software de terceiros; fornecimento de uso temporário de software não 

descarregável para comunicações de rede sem fios; serviços de desenvolvimento, concepção 

e consultadoria em matéria de software e hardware informático; concepção e desenvolvi-

mento para terceiros de normas de concepção e implementação de software informático, 
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hardware informático e equipamento de telecomunicações; fornecimento de informações, 

a clientes e técnicos, relacionadas com gestão de projectos informáticos; serviços científicos 

e tecnológicos e serviços de pesquisas e de concepção a eles referentes; serviços de análises 

e de pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de hardware e software de compu-

tadores.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/12/22 66179 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/099145

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Jurlique International Pty Ltd

 地址 Endereço : 52-54 Oborn Rd, Mount Barker, South Australia 5251, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para os cuidados da pele e do corpo, incluindo, sabões para as mãos, rosto e 

corpo, espumas de limpeza para o rosto, loções de limpeza, geles e cremes esfoliantes para 

o rosto e para o corpo, pulverizadores hidratantes para o rosto e para o corpo, geles para 

os olhos, cremes para os olhos, soros para o pescoço, cremes para o pescoço, cremes para o 

rosto, loções para o rosto, máscaras de beleza para o rosto, bálsamos para os lábios, cremes 

para imperfeições da pele, óleos para o rosto, produtos tonificantes para o rosto, soros para 

o rosto, máscaras de beleza em papel, loções de protecção solar, loções anti-rugas; produtos 

de beleza nesta classe; produtos de higiene pessoal não medicinais, incluindo, geles para o 

duche, produtos para lavar as mãos, cremes para as mãos, loções para as mãos, geles para 

tonificar o corpo, cremes para o corpo, loções para o corpo, óleos para o banho, espumas 

para o banho, óleos para o corpo; perfumes; óleos essenciais para uso pessoal e aromatera-

pia; champôs e produtos de lavagem para o corpo para bebés; óleos de banho para bebés; 

espumas para o banho para bebés; cremes e óleos de massagem para bebés; cosméticos, 

incluindo, pós para o rosto, brilhos para os lábios; preparações para o cabelo, incluindo, 

champôs e produtos amaciadores; potpourris.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/11/04 1656254 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/099153

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Chemicar Europe N.V.

 地址 Endereço : Baarbeek 2, 2070 Zwijndrecht, Bélgica

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1
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[511] 產品 Produtos : Produtos químicos para a indústria incluindo composto de fosqueamento, mastiques e resi-

nas para reparar e cobrir buracos em e defeitos na carroçaria, endurecedores, reparador de 

plástico, composições de cobertura para protecção contra os efeitos de produtos químicos; 

mástiques, não de origem natural ou termoplástica (incluídos nesta classe), para reparar 

buracos, fissuras, erupções e rompimentos e outras irregularidades nas superfícies; cola e 

adesivos para uso industrial, cola para reparar plástico e metal; solventes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099154

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Chemicar Europe N.V.

 地址 Endereço : Baarbeek 2, 2070 Zwijndrecht, Bélgica

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Agentes de prevenção de ferrugem e corrosão; primárias, tintas e vernizes em aerossóis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099155

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Chemicar Europe N.V.

 地址 Endereço : Baarbeek 2, 2070 Zwijndrecht, Bélgica

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações de limpeza, polimento e abrasivas; detergentes; agentes para remover a gordu-

ra; produtos para remover a tinta; agentes para remoção de tinta, vernizes ou lacas; panos 

impregnados com produtos de limpeza; sabões de limpeza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099156

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Chemicar Europe N.V.

 地址 Endereço : Baarbeek 2, 2070 Zwijndrecht, Bélgica

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7
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[511] 產品 Produtos : Máquinas compressoras, de polir, de escovar e de decapagem, partes, partes sobressalentes 

e seus acessórios (incluídos nestes classe), incluindo mós de amolar e discos de polimento 

para máquinas; pistolas pulverizadoras e suas partes incluindo copos de mistura e cobertu-

ras que os acompanham; pistolas agulha; produtos de limpeza de armas pulverizadoras au-

tomáticas; foles incluindo armas de ar comprimido; filtros e peneiras para usos industriais; 

máquinas e utensílios de máquinas e suas partes para remoção de mossa na carroçaria; 

aparelhos de accionamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099157

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Chemicar Europe N.V.

 地址 Endereço : Baarbeek 2, 2070 Zwijndrecht, Bélgica

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Luvas para protecção contra lesões; máscaras de protecção contra poeiras; máscaras de 

pulverização; sapatos de segurança.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099158

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Chemicar Europe N.V.

 地址 Endereço : Baarbeek 2, 2070 Zwijndrecht, Bélgica

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : Folhas (que não para embalagem), tratada ou não; bandas adesivas e fitas adesiva para usos 

industriais; banda adesiva para uso em protecção para trabalhos de polimento e pintura; 

seladores incluindo mástiques e rolhas para reparar buracos, fissuras, erupções, rompimen-

tos e outras irregularidades nas superfícies; varas flexíveis; chapas adesivas contra esmaga-

mento, isolantes ou não; folha metálica de espuma isolante.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099159

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Chemicar Europe N.V.
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 地址 Endereço : Baarbeek 2, 2070 Zwijndrecht, Bélgica

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Panos (tecidos) incluindo panos de trapos, panos de polimento e panos desengordurantes, 

feitos de têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099164

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha (Mitsubishi Electric Corporation)

 地址 Endereço : 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas de trabalhar metal; máquina de descarga eléctrica para cortar e trabalhar metal; 

robôs industriais para trabalhar metal; elevadores; elevadores que não sejam elevadores 

para esqui; aparelhos de elevação; escadas rolantes; máquinas de processar plástico; máqui-

nas de moldar plástico; máquinas para fabricar semicondutores; motores não destinados a 

veículos terrestres; velas de ignição para motores; bombas; compressores; sopradores para 

ar condicionado e ventilação; máquinas de costura; motores eléctricos não destinados a 

veículos terrestres; arrancadores para motores e mecanismos; alternadores; geradores eléc-

tricos; máquinas de lavar roupa eléctricas; máquinas de lavar louça eléctricas; aspiradores; 

misturadoras eléctricas; escovas accionadas electricamente; transmissões não destinados 

a veículos terrestres; travões não destinados a veículos terrestres; ignição magnética para 

motores; bobinas de ignição para motores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099165

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha (Mitsubishi Electric Corporation)

 地址 Endereço : 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos, equipamentos e instrumentos de medição; manómetros; medidores de fluxo; 

máquinas e equipamentos de distribuição e controlo de electricidade; relés eléctricos; 

disjuntores, controladores eléctricos; rectificadores; conectores eléctricos; comutadores 

eléctricos; resistências; quadros eléctricos; pára-raios; transformadores; distribuidores eléc-

tricos; reactores eléctricos; baterias; aparelhos, equipamentos e instrumentos de medição 

eléctricos e magnéticos; medidores de watt-hora; voltímetros; amperímetros; cabos e fios 

eléctricos; cabos de fibra óptica; aparelhos e equipamentos de comunicação eléctricos; apa-
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relhos para gravação, transmissão e reprodução de som ou imagens; telefones; máquinas 

de fac-simile; repetidores portadores de frequência; televisores; rádios; transmissores e 

receptores de comunicações rádio; radar; telémetros; leitores de discos compactos; câmaras 

de vídeo; leitores de discos de vídeo; gravadores de cassetes de vídeo; antenas; discos e cas-

setes magnéticos; discos ópticos; detectores de objectos magnéticos; sensores ultra-sónicos; 

equipamentos de processamento de dados; computadores; periféricos de computador; 

programas informáticos; suportes de dados magnéticos; processadores de texto; tubos de 

electrões; semiconductores; transistores; circuitos electrónicos; circuitos integrados; instru-

mentos de navegação e navegadores de automóvel; aparelhos de controlo electrónico; con-

troladores numéricos electrónicos; controladores programáveis; controladores electrónicos 

de injecção de combustível, tempo de ignição e velocidade de marcha lenta para veículos; 

ozonadores; ferros eléctricos; alarmes de incêndio; discos e cassetes de vídeo pré-gravados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099166

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha (Mitsubishi Electric Corporation)

 地址 Endereço : 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Lâmpadas eléctricas e equipamentos de iluminação; aparelhos de aquecimento; aquecedo-

res a óleo; aquecedores de água; aparelhos e instalações de cozinhar; fornos micro-ondas 

para cozinhar; panelas eléctricas; torradeiras eléctricas; fornos electromagnéticos para co-

zinhar; placas eléctricas; frigoríficos, congeladores; permutadores de calor; aparelhos de ar 

condicionado; vaporizadores eléctricos; ares condicionados; purificadores do ar; ventoinhas 

eléctricas; secadores de ar; exaustores; humidificadores; desumidificadores; ambientadores 

eléctricos; tapetes eléctricas; fogões eléctricos; cobertores eléctricos não destinados a fins 

medicinais; secadores de roupa de cama; secadores do cabelo; máquinas e aparelhos purifi-

cadores da água.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099167

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha (Mitsubishi Electric Corporation)

 地址 Endereço : 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Motores, mecanismos, transmissões, caixas de velocidades, engrenagens, amortecedores, 

travões, embraiagens e actuadores, todos para veículos terrestres; alarmes anti-roubo para 

veículos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099168

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha (Mitsubishi Electric Corporation)

 地址 Endereço : 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação de máquinas, aparelhos e equipamento de telecomunicações; instalação de 

distribuição eléctrica de máquinas, aparelhos e equipamento de controlo; reparação e ma-

nutenção de elevadores, máquinas e ferramentas de trabalhar metal, ares condicionados, 

receptores de rádio, receptores de televisão, máquinas, aparelhos e equipamento de teleco-

municações, computadores, periféricos de computador, máquinas, aparelhos e equipamen-

to de distribuição ou controlo eléctricos, geradores eléctricos, motores eléctricos e máqui-

nas de costura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099169

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha (Mitsubishi Electric Corporation)

 地址 Endereço : 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Recolha de resíduos industriais; design industrial; design de computadores e máquinas; 

fornecimento de informações técnicas e conhecimentos operacionais em matéria de com-

putadores, periféricos de computador, equipamento de telecomunicações e máquinas, apa-

relhos e equipamentos industriais; concepção e actualização de programas informáticos; 

investigação e desenvolvimento para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099170

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha (Mitsubishi Electric Corporation)

 地址 Endereço : 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7
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[511] 產品 Produtos : Máquinas de trabalhar metal; máquina de descarga eléctrica para cortar e trabalhar metal; 

robôs industriais para trabalhar metal; elevadores; elevadores que não sejam elevadores 

para esqui; aparelhos de elevação; escadas rolantes; máquinas de processar plástico; máqui-

nas de moldar plástico; máquinas para fabricar semiconductores; motores não destinados a 

veículos terrestres; velas de ignição para motores; bombas; compressores; sopradores para 

ar condicionado e ventilação; máquinas de costura; motores eléctricos não destinados a 

veículos terrestres; arrancadores para motores e mecanismos; alternadores; geradores eléc-

tricos; máquinas de lavar roupa eléctricas; máquinas de lavar louça eléctricas; aspiradores; 

misturadoras eléctricas; escovas accionadas electricamente; transmissões não destinados 

a veículos terrestres; travões não destinados a veículos terrestres; ignição magnética para 

motores; bobinas de ignição para motores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099171

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha (Mitsubishi Electric Corporation)

 地址 Endereço : 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos, equipamentos e instrumentos de medição; manómetros; medidores de fluxo; 

máquinas e equipamentos de distribuição e controlo de electricidade; relés eléctricos; 

disjuntores, controladores eléctricos; rectificadores; conectores eléctricos; comutadores 

eléctricos; resistências; quadros eléctricos; pára-raios; transformadores; distribuidores eléc-

tricos; reactores eléctricos; baterias; aparelhos, equipamentos e instrumentos de medição 

eléctricos e magnéticos; medidores de watt-hora; voltímetros; amperímetros; cabos e fios 

eléctricos; cabos de fibra óptica; aparelhos e equipamentos de comunicação eléctricos; apa-

relhos para gravação, transmissão e reprodução de som ou imagens; telefones; máquinas 

de fac-simile; repetidores portadores de frequência; televisores; rádios; transmissores e 

receptores de comunicações rádio; radar; telémetros; leitores de discos compactos; câmaras 

de vídeo; leitores de discos de vídeo; gravadores de cassetes de vídeo; antenas; discos e cas-

setes magnéticos; discos ópticos; detectores de objectos magnéticos; sensores ultra-sónicos; 

equipamentos de processamento de dados; computadores; periféricos de computador; 

programas informáticos; suportes de dados magnéticos; processadores de texto; tubos de 

electrões; semiconductores; transistores; circuitos electrónicos; circuitos integrados; instru-

mentos de navegação e navegadores de automóvel; aparelhos de controlo electrónico; con-

troladores numéricos electrónicos; controladores programáveis; controladores electrónicos 

de injecção de combustível, tempo de ignição e velocidade de marcha lenta para veículos; 

ozonadores; ferros eléctricos; alarmes de incêndio; discos e cassetes de vídeo pré-gravados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099172

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04
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[730] 申請人 Requerente : Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha (Mitsubishi Electric Corporation)

 地址 Endereço : 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Lâmpadas eléctricas e equipamentos de iluminação; aparelhos de aquecimento; aquecedo-

res a óleo; aquecedores de água; aparelhos e instalações de cozinhar; fornos micro-ondas 

para cozinhar; panelas eléctricas; torradeiras eléctricas; fornos electromagnéticos para co-

zinhar; placas eléctricas; frigoríficos, congeladores; permutadores de calor; aparelhos de ar 

condicionado; vaporizadores eléctricos; ares condicionados; purificadores do ar; ventoinhas 

eléctricas; secadores de ar; exaustores; humidificadores; desumidificadores; ambientadores 

eléctricos; tapetes eléctricas; fogões eléctricos; cobertores eléctricos não destinados a fins 

medicinais; secadores de roupa de cama; secadores do cabelo; máquinas e aparelhos purifi-

cadores da água.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099173

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha (Mitsubishi Electric Corporation)

 地址 Endereço : 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Motores, mecanismos, transmissões, caixas de velocidades, engrenagens, amortecedores, 

travões, embraiagens e actuadores, todos para veículos terrestres; alarmes anti-roubo para 

veículos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099174

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha (Mitsubishi Electric Corporation)

 地址 Endereço : 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação de máquinas, aparelhos e equipamento de telecomunicações; instalação de 

distribuição eléctrica de máquinas, aparelhos e equipamento de controlo; reparação e ma-

nutenção de elevadores, máquinas e ferramentas de trabalhar metal, ares condicionados, 

receptores de rádio, receptores de televisão, máquinas, aparelhos e equipamento de teleco-

municações, computadores, periféricos de computador, máquinas, aparelhos e equipamen-

to de distribuição ou controlo eléctricos, geradores eléctricos, motores eléctricos e máqui-

nas de costura.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099175

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha (Mitsubishi Electric Corporation)

 地址 Endereço : 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Recolha de resíduos industriais; design industrial; design de computadores e máquinas; 

fornecimento de informações técnicas e conhecimentos operacionais em matéria de com-

putadores, periféricos de computador, equipamento de telecomunicações e máquinas, apa-

relhos e equipamentos industriais; concepção e actualização de programas informáticos; 

investigação e desenvolvimento para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099187

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/05

[730] 申請人 Requerente : Bovet Fleurier SA

 地址 Endereço : Daniel Jeanrichard, 2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué incluídos nesta 

classe; artigos de joalharia, jóias, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométri-

cos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/12/02 64245/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/099188

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/05

[730] 申請人 Requerente : Bovet Fleurier SA

 地址 Endereço : Daniel Jeanrichard, 2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué incluídos nesta clas-

se; artigos de joalharia, jóias, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/12/15 64834/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/099208

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/05

[730] 申請人 Requerente : 保定古蔻商貿有限公司 

 地址 Endereço : 中國河北省保定市白溝鎮友誼路南側陽光國際第17號門店 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗面奶、洗衣液、空氣芳香劑、洗潔精、鞋油、磨光製劑、香精油、化妝品、牙膏、香。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099209

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/05

[730] 申請人 Requerente : 保定古蔻商貿有限公司 

 地址 Endereço : 中國河北省保定市白溝鎮友誼路南側陽光國際第17號門店 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算器、揚聲器音箱、攝影器具箱、電話機、照相機、電線、電池、傳真機、眼鏡、電開關。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099210

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/05

[730] 申請人 Requerente : 保定古蔻商貿有限公司 

 地址 Endereço : 中國河北省保定市白溝鎮友誼路南側陽光國際第17號門店 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工貴重金屬、首飾盒、瑪瑙、領帶夾、珠寶首飾、戒指（首飾）、翡翠、耳環、銀製

工藝品、手錶。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099214

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/05

[730] 申請人 Requerente : 天心工業股份有限公司

   TH Industries Co., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市霧峰區霧工8路6號

   No. 6, Wugong 8th Rd., Wufeng Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Selins para bicicletas, bicicletas, travões para bicicletas, correntes para bicicletas, manivelas 

para bicicletas, eixos para bicicletas, armações para bicicletas, engrenagens para bicicletas, 

guiadores para bicicletas, pedais para bicicleas, jantes para bicicletas, rodas para bicicletas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099215

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/05

[730] 申請人 Requerente : 天心工業股份有限公司

   TH Industries Co., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市霧峰區霧工8路6號

   No. 6, Wugong 8th Rd., Wufeng Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Selins para bicicletas, bicicletas, travões para bicicletas, correntes para bicicletas, manivelas 

para bicicletas, eixos para bicicletas, armações para bicicletas, engrenagens para bicicletas, 

guiadores para bicicletas, pedais para bicicleas, jantes para bicicletas, rodas para bicicletas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099216

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/05

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo, salva-vidas e de ensino; apa-

relhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação 

ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou 

imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e 

outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas 

registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, compu-

tadores; software informático; extintores de incêndio; dados gravados electronicamente 

(descarregáveis); informação tecnológica e equipamento audiovisual; magnetos, magnetiza-

dores e desmagnetizadores; dispositivos ópticos, dispositivos para aumentar o rendimento 

e correctores; dispositivos de segurança, para segurança e de sinalização; equipamento de 

mergulho; dispositivos de navegação, dispositivos de rastreamento e localização por geo-

-posicionamento por satélite (GPS); mapas electrónicas descarregáveis; instrumentos de 

medida, detenção e monitorização, indicadores e controladores; aparelhos educativos e 

simuladores; jogos de computador (software informático); software informático para jogos 

de computador; software informático de entretenimento para jogos de computador; software 

informático descarregáveis; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos 

de computador; programas de jogos de computador multimédia interactiva; software infor-

mático de jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; 

software informático de jogos descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos 

electrónicos móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispo-

sitivos electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores; estojos e 

capas para telemóveis, computadores tablets, computadores portáteis e notebooks, leitores 

de média portátil, câmaras fotográficas e outros equipamentos fotográficos; malas para 

computador portátil; cordões (correias) para telemóveis; óculos; óculos; óculos de verão; 

óculos de sol; capas para telemóveis; rádios com alarmes incorporados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099217

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/05

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas; serviços de pu-

blicação e reportagem; tradução e interpretação; serviços de jogos electrónicos, incluindo 

a provisão de jogos de computador on-line, em redes sociais, ou através de uma rede global 

de computador; provisão de jogos electrónicos para uso em telemóveis, tablets e outros dis-

positivos electrónicos móveis; provisão de suporte/aperfeiçoamento relacionados com com-

putadores e jogos electrónicos; provisão de jogos electrónicos para descarregamento em 

telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; provisão de jogos electrónicos 

singulares interactivos e para jogadores múltiplos através da internet, redes electrónicas 

de comunicação ou através duma rede informática global; publicação de software de jogos 

para computador, jogos electrónicos e software de jogos de vídeo.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099218

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/05

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo, salva-vidas e de ensino; apa-

relhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação 

ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou 

imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e 

outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas 

registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, compu-

tadores; software informático; extintores de incêndio; dados gravados electronicamente 

(descarregáveis); informação tecnológica e equipamento audiovisual; magnetos, magnetiza-

dores e desmagnetizadores; dispositivos ópticos, dispositivos para aumentar o rendimento 

e correctores; dispositivos de segurança, para segurança e de sinalização; equipamento de 

mergulho; dispositivos de navegação, dispositivos de rastreamento e localização por geo-

-posicionamento por satélite (GPS); mapas electrónicas descarregáveis; instrumentos de 

medida, detenção e monitorização, indicadores e controladores; aparelhos educativos e 

simuladores; jogos de computador (software informático); software informático para jogos 

de computador; software informático de entretenimento para jogos de computador; software 

informático descarregáveis; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos 

de computador; programas de jogos de computador multimédia interactiva; software infor-

mático de jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; 

software informático de jogos descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos 

electrónicos móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispo-

sitivos electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores; estojos e 

capas para telemóveis, computadores tablets, computadores portáteis e notebooks, leitores 

de média portátil, câmaras fotográficas e outros equipamentos fotográficos; malas para 

computador portátil; cordões (correias) para telemóveis; óculos; óculos; óculos de verão; 

óculos de sol; capas para telemóveis; rádios com alarmes incorporados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099219

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/05

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas; serviços de pu-

blicação e reportagem; tradução e interpretação; serviços de jogos electrónicos, incluindo 

a provisão de jogos de computador on-line, em redes sociais, ou através de uma rede global 

de computador; provisão de jogos electrónicos para uso em telemóveis, tablets e outros dis-

positivos electrónicos móveis; provisão de suporte/aperfeiçoamento relacionados com com-

putadores e jogos electrónicos; provisão de jogos electrónicos para descarregamento em 

telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; provisão de jogos electrónicos 

singulares interactivos e para jogadores múltiplos através da internet, redes electrónicas 

de comunicação ou através duma rede informática global; publicação de software de jogos 

para computador, jogos electrónicos e software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099224

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/05

[730] 申請人 Requerente : MIELSO, S.A.

 地址 Endereço : C/C, 7 - Pol. Ind. El MIjares, 12550 Almazora (Castellón), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Mel, melaço, geleia real, ginseng processado usado como uma erva, tempero ou condi-

mento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099238

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/06

[730] 申請人 Requerente : 羅傑有限公司

   Rokid Corporation Limited

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼島郵政信箱2804板球廣場維羅大樓4樓

   4/F, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, Grand Cayman KY-1112, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 機器人（機械）；製食品用電動機械；洗碗機；廚房用電動機器；家用電動攪拌機；洗衣機；電

動開門器；清洗地毯的機器和裝置（電動）；電動清潔機械和設備；電動擦鞋機；電控拉窗簾裝

置。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099239

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/06

[730] 申請人 Requerente : 羅傑有限公司

   Rokid Corporation Limited

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼島郵政信箱2804板球廣場維羅大樓4樓

   4/F, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, Grand Cayman KY-1112, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 資料處理設備；電腦；監視器（電腦硬體）；時間記錄裝置；驗手紋機；聲音傳送裝置；攝像機；

晶片（積體電路）；遙控裝置；電子防盜裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099240

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/06

[730] 申請人 Requerente : 羅傑有限公司

   Rokid Corporation Limited

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼島郵政信箱2804板球廣場維羅大樓4樓

   4/F, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, Grand Cayman KY-1112, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明器械及裝置；烹調用裝置和設備；冷凍設備和機器；空氣調節設備；乾燥裝置和設備；電加

熱裝置；供暖裝置；自動澆水裝置；衛生器械和設備；消毒設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099241

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/06

[730] 申請人 Requerente : 羅傑有限公司

   Rokid Corporation Limited

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼島郵政信箱2804板球廣場維羅大樓4樓

   4/F, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, Grand Cayman KY-1112, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；遊戲機；玩具；棋；運動用球；鍛煉身體器械；射箭用器具；體育活動器械；護身；釣

魚用具。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099242

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/06

[730] 申請人 Requerente : 瓦城股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國臺灣臺北市大安區安和路2段133號4樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳；替他人推銷；進出口代理；投標報價；商業信息代理；商業管理和組織諮詢；商業專

業諮詢；拍賣；特許經營的商業管理；市場營銷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099243

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/06

[730] 申請人 Requerente : 瓦城股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國臺灣臺北市大安區安和路2段133號4樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；餐館；茶館；流動飲食供應；咖啡館；酒吧服務；飯店；自助餐館；備辦宴席；快餐館；烹飪

設備出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099250

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/06

[730] 申請人 Requerente : Walton International Ltd.

 地址 Endereço : P.O. Box 1586, George Town, Grand Cayman, KY1-1110, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário com penas (feathers), vestuário de couro, cuecas 

de malha, casacos curtos, calças de ganga, calças, calções, faixas para os pulsos, camisas, 

camisas casuais, vestuário exterior casual, t-shirts, t-shirts sem mangas, camisolas inte-

riores, roupa interior, blusas, saias, coletes, coletes, casacos, camisolas para treino, fatos 
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de treino, camisetas desportivas de alças,  camisolas de malha, camisas desportivas, fatos 

de treino, fatos para ginásio, sobrecasacas, vestidos, pulôveres, camisolas de lã, camisolas 

curtas, casacos de malha, roupa interior, bandoletes, bonés, chapéus, lenços de cabeça, 

gravatas, peúgas, cintos, polainas de lã, polainas, meias, collants, soutiens, sapatos, botas, 

chinelos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099251

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/07

[730] 申請人 Requerente : MESSIKA GROUP SA

 地址 Endereço : 64 rue Lafayette, 75009 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumes, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/11/07 303193533 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099252

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/07

[730] 申請人 Requerente : MESSIKA GROUP SA

 地址 Endereço : 64 rue Lafayette, 75009 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Velas, mechas para a iluminação.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/11/07 303193533 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099253

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/07
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[730] 申請人 Requerente : MESSIKA GROUP SA

 地址 Endereço : 64 rue Lafayette, 75009 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; metais 

preciosos e suas ligas; objectos de arte em metais preciosos; guarda-jóias; caixas, correias, 

correntes, molas ou vidros de relógios; porta-chaves de fantasia; estojos para relógios; me-

dalhas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/11/07 303193533 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099260

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/07

[730] 申請人 Requerente : Neodyne Biosciences, Inc.

 地址 Endereço : 127 Independence Drive, Menlo Park, California 94025, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Dispositivos médicos para uso na reparação de tecidos, cicatrização de feridas, tratamento 

de cicatrizes, na prevenção de formação de cicatrizes, e no tratamento de doenças da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099264

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/07

[730] 申請人 Requerente : IRIVER LIMITED

 地址 Endereço : (Bangbae-dong) 5, Bangbae-ro 18-gil, Seocho-gu, Seoul 137-060, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Câmaras de vídeo (câmaras de vídeo portáteis); leitores de discos compactos; leitores de 

MP3; dispositivos de gravação de som; emissores de mensagem gravada; receptores de 

áudio e vídeo; receptores de áudio-vídeo; aparelhos para gravação e reprodução de voz; 

máquinas de reprodução de música («juke boxes»); aparelhos para transmissão e repro-

dução de som e imagens; máquinas de gravação e reprodução de som e vídeo; dispositivos 

para gravação e reprodução para transmissores de som e imagem; aparelhos de gravação 

de som; aparelhos de reprodução de som; leitores portáteis de média digital; leitores multi-

-média portáteis (PMP’s); aparelhos e instrumentos eléctricos áudio e visuais; auscultado-

res; fones de ouvido; auscultadores pessoais para usar com sistemas de transmissão de som; 

rádios; leitores de gravação; receptores de áudio visual; altifalantes; amplificadores de som; 
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colunas de som; aparelhos para transmissão sem fios de informação acústica; aparelhos 

portáteis de comunicações; aparelhos portáteis de comunicações para acesso sem fios à 

internet; programas de computador («software» descarregável); «software» para controlar 

e melhorar a qualidade de som de equipamento de áudio; «software» para composição de 

música; «software» de aplicações de computador para telefones móveis; agendas electróni-

cas; assistentes pessoais digitais (PDA’s); computadores «tablet»; discos compactos (áudio-

-vídeo); meios de gravação magnética; ficheiros descarregáveis de música; discos fonográ-

ficos; cassetes áudio de música pré-gravadas; discos compactos de música pré-gravados; 

meios de comunicação electrónicos de música pré-gravado.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho (tal como exemplar da marca).

[210] 編號 N.º : N/099270

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/07

[730] 申請人 Requerente : 威海艾玫凱化妝品有限公司 

 地址 Endereço : 中國山東省榮成市天鵝湖經濟技術開發區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗面奶、去污劑、香精油、減肥用化妝品、祛斑霜、增白霜、防曬劑、化妝品、牙膏、香。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099273

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/07

[730] 申請人 Requerente : 上海阿基師餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市閘北區延長路152弄15號甲501-62室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳；計算機網絡上的在線廣告；商業管理顧問；飯店商業管理；進出口代理；人事管理諮

詢；商業企業遷移；文秘；會計；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099274

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/07

[730] 申請人 Requerente : 上海阿基師餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市閘北區延長路152弄15號甲501-62室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；咖啡館；飯店；酒吧服務；住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；快餐館；會議室出租；日

間托兒所（看孩子）；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099285

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : MILBON  CO.,  Ltd.

 地址 Endereço : 2-3-35, Zengenji-cho, Miyakojima-ku, Osaka-shi Osaka 534-0015 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 護髮用化妝品；洗髮精；潤髮乳；頭髮護理用品；護髮素；固定髮型的噴霧膠水；髮膠；造型髮

臘；髮油；泡沫洗髮精；生髮水；燙髮製劑；直髮製劑；直髮或燙髮用之預先護理製劑；直髮或

燙髮用之事後護理製劑；染髮劑；染髮製劑；染髮或漂白頭髮用之預先護理製劑；染髮或漂白

頭髮用之事後護理製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099286

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : MILBON  CO.,  Ltd.

 地址 Endereço : 2-3-35, Zengenji-cho, Miyakojima-ku, Osaka-shi Osaka 534-0015 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 美髮沙龍；透過網路提供身體美容保養諮詢；護膚相關諮詢服務；護髮相關建議服務；身體、

臉部和頭髮妝容診療服務；提供美容相關資訊；美容諮詢。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099306

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : 晶綺科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市信義區忠孝東路5段510號23樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具

及儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器具，錄製、通訊、重放聲音和形象的

器具，磁性數據載體，錄音盤，自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計算

機器，數據處理裝置和計算機，滅火器械。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099307

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : 晶綺科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市信義區忠孝東路5段510號23樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099308

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : 晶綺科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市信義區忠孝東路5段510號23樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具

及儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器具，錄製、通訊、重放聲音和形象的

器具，磁性數據載體，錄音盤，自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計算

機器，數據處理裝置和計算機，滅火器械。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099309

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08
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[730] 申請人 Requerente : 晶綺科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市信義區忠孝東路5段510號23樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099310

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : VWA (M) SDN BHD

 地址 Endereço : No. 12, Jalan Petaling Utama 3, Petaling Utama, Batu 6 ½, Jalan Kelang Lama, 46000 

Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 手冊；目錄冊；活頁封面；雜誌；包裝用紙袋或塑料袋；小冊子；期刊；印刷品；紙板及其製品；

紙或紙板製廣告牌；照片；印刷出版物；招貼畫或紙板；文具用品；教育或教學用品；美術用品；

打字機和辦公用品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099311

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : LOUIS XIII Holdings Limited

 地址 Endereço : 2901 AIA Central, 1 Connaught Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 百慕大 Bermudense 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金，不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，包括但不限於鑄塊、獎

杯及徽章、紀念性戰利品、袖口鈕及襯衣鈕、盒子、珠寶盒、鎖匙環、鎖匙鏈、匙扣、領章、飾

品、衣領別針、衣領夾、領帶夾、領帶別針；珠寶首飾、寶石；手錶；錶帶；鐘錶和計時儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099312

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : LOUIS XIII Holdings Limited

 地址 Endereço : 2901 AIA Central, 1 Connaught Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 百慕大 Bermudense 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099313

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : LOUIS XIII Holdings Limited

 地址 Endereço : 2901 AIA Central, 1 Connaught Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 百慕大 Bermudense 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; ser-

viços de vendas a retalho on-line; serviços de lojas de vendas a retalho, por grosso e de 

distribuição relacionados com artigos de joalharia, pedras preciosas, relógios, relojoaria 

e instrumentos cronométricos, vestuário, chapelaria, calçado, artigos de couro, artigos 

ópticos, cosméticos e produtos de tabaco; serviços de encomendas por correio, serviços de 

encomendas por catálogo; lojas e supermercados de vendas a retalho; serviços de centros 

comerciais; serviços promocionais, de marketing e relações públicas; serviços de publici-

dade para imobiliários; arranjo, organização e condução de exposições para fins de publi-

cidade, promoção e marketing; demonstração de bens e serviços para fins de publicidade e 

promocionais; gestão comercial de lojas, centros comerciais, lojas de vendas a retalho e por 

grosso; gestão comercial de hotéis, estâncias de veraneio, apartamentos e serviços de con-

domínios; serviços de franquia relacionados com hotéis e lojas de vendas a retalho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099314

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : LOUIS XIII Holdings Limited

 地址 Endereço : 2901 AIA Central, 1 Connaught Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 百慕大 Bermudense 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transportes, serviços de corretagem de transporte e logística; embalagem, inspecção, en-

trega e armazenagem de mercadorias, veículos ou documentos e informação, organização 

de viagens, agências de turismo e viagens, pacotes de visitas aos pontos turísticos, instala-

ções de armazenamento de bagagem, serviços de transporte por autocarros/navios e servi-

ços de correio; serviços relacionados com portos e terminais, estivas e salvados de navios 

e suas cargas; parques de estacionamento; serviços de motorista; serviços de entrega de 

revistas e jornais; fornecimento de electricidade, energia e água; serviços de informação e 

aconselhamento relacionados com os mesmos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099315

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : LOUIS XIII Holdings Limited

 地址 Endereço : 2901 AIA Central, 1 Connaught Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 百慕大 Bermudense 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais, for-

mação, actividades culturais e entretenimento; clubes de ginástica, clubes de lazer, ginásio 

(formação física), piscinas, campos de golfe, locais de acampamento, centros desportivos, 

banquetes, clubes, concursos, competições culturais e desportivas, casino, circos, filmes, 

concertos, teatros musicais, parques de diversões e entretenimento, serviços de informação 

on-line e estações de jogos (quer físicos, informáticos ou Internet), aluguer de equipamento 

e instalações; serviços de tradução; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099316

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : LOUIS XIII Holdings Limited

 地址 Endereço : 2901 AIA Central, 1 Connaught Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 百慕大 Bermudense 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; catering (serviço de fornecimento de co-

mida e bebida); serviços de restaurante; snack-bar e bares para venda de sanduíches; bar de 

café; loja de café; cafés; restaurantes de buffets; serviços de sala de chá e salas lounge para 

chás; serviços de bar e lounge de cocktails; serviços de alojamento temporário; apartamen-

tos com serviço de limpeza; hotéis; hotel de veraneio; serviços de pensão; aluguer de alo-

jamento temporário; reservas de hotel e restaurantes; serviços de reservas e informações; 

fornecimento de informações relacionadas com serviços de hotel, motel, restaurantes e ba-

res; provisão de instalações para conferências e convenções; aluguer de salas de reuniões; 

serviços de creches; infantário de dia para crianças e fornecimento de instalações para cre-

ches; fornecimento de serviços de banquetes; serviço de agências turísticas para reservas de 

alojamento em hotéis e instalações para jantares; provisão de informação relacionada com 

alojamentos e hospitalidade através de base de dados on-line; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099319

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : Palmerston Limited

 地址 Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : Redes de telecomunicações; servidores, marcadores de números, placas e roteadores de re-

des; aparelhos de gestão de rede (controlo); equipamentos de telecomunicações; aparelhos 

e instrumentos de telecomunicações; instalação de obtenção de dados; dispositivos móveis; 

telefones móveis sem utilizar as mãos; software informático e aparelhos de telecomuni-

cações (incluindo modems) para permitir a ligação a bases de dados e Internet; hardware 

e software para telecomunicações digitais sem fio; software informático e programas de 

computador para uso em relação com as telecomunicações e redes de telecomunicações; 

programas de computador e software informático para gestão de documentos para uso em 

relação com as telecomunicações e redes de telecomunicações; hardware de computador 

para uso em relação com as telecomunicações e redes de telecomunicações e hardware de 

telecomunicações; redes de comunicações; software para operação de rede de acesso de 

servidor; software para computadores e hardware para redes integradas para a facilitação 

de comunicações interactivas multimédia; software para computadores e publicações em 

forma electrónicas fornecidos em linha a partir de bases de dados ou de outras instalações 

fornecidas pela Internet (incluindo portais); dados descarregáveis incluindo publicações e 

software para uso em relação com as telecomunicações e redes de telecomunicações; pro-

gramas informáticos para publicação, impressão, imagem e armazenamento de documentos 

electrónicos, manipulação, transferência e recuperação digitais para uso em relação com as 

telecomunicações e redes de telecomunicações.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/04/14 UK00003103816 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/099320

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : Palmerston Limited

 地址 Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de assistência comercial, gestão e administrativos; consultoria de gestão de ne-

gócios; assistência e aconselhamento em gestão comercial; facturação e serviços de factu-

ração; administração de empresas; serviços de lealdade de clientes para fins comerciais, 

promocionais e/ou publicitários; organização, operação, supervisão e gestão de esquemas 

de lealdade de clientes, incentivos ou promocionais; aconselhamento e informação sobre de 

serviços ao cliente e gestão de produtos; gestão de relacionamento com clientes; serviços de 

informações comerciais; compilação, recepção, armazenamento e fornecimento de dados 

computorizados de informações comerciais; análise de informação comercial; serviços de 

processamento informatizado de informação de negócios; fornecimento de informações de 

gestão comerciais; estudos de marketing; pesquisa de marketing e negócios; compilação de 

estatísticas de negócios e informações comerciais; planeamento de negócios; todos os servi-

ços acima referidos relacionadas com operação de redes de telecomunicações.



15726 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2015 年 8 月 5 日

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/04/14 UK00003103816 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/099321

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : Palmerston Limited

 地址 Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; fornecimento de acesso para e locação de acesso de tempo para redes 

de telecomunicações; serviços de acesso de telecomunicações; serviços de fornecimento 

de comutador central para redes de comunicações electrónicas; serviços de transmissões 

electrónicas e telecomunicações; transferência, transmissão e/ou recepção de dados, do-

cumentos de dados, mensagens, imagens, sons, vozes, textos, áudio, vídeo, comunicações 

electrónicas e dados e informações por via electrónica, computador, cabo, rádio, correio 

electrónico, satélite de comunicações, elo microondas, meios terrestres, cabo, sistemas com 

ou sem fios ou outros meios de comunicação; transmissão de documentos computorizada; 

fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; forne-

cimento de acessos e ligações de telecomunicações à Internet on-line; fornecimento de 

acesso à Internet; fornecimento de acesso a portais numa rede de informações electrónicas; 

fornecimento de acesso a várias bases de dados; serviços de centros de telecomunicações; 

serviços de acesso de telecomunicações; serviços de redes de telecomunicações; serviços de 

telecomunicações por satélite; aluguer, contrato e  de aparelhos, instalação, instrumentos 

e equipamentos de telecomunicações; instalação de redes de telecomunicações; operação 

de sistemas de telecomunicações; serviços de telecomunicações entre redes informáticas; 

operação de redes de telecomunicações; fornecimento de acesso para redes informáticas; 

fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede global de comunicações; forne-

cimento de acessos a telecomunicações para uma base de dados e da Internet; fornecimen-

to de acessos a dados ou documentos armazenados electronicamente; serviços de forneci-

mento de informações e consultaria e assessoria relacionado com o supra citado; serviços 

de consultoria e assessoria relacionados com comunicações de dados e redes de comuni-

cações; fornecimento de painéis de boletins interactivos on-line; prestação de informações 

multimédia e serviços multimédia interactivos; serviços de telecomunicações relacionados 

com à Internet; telecomunicação de informações (incluindo portais), programas informáti-

ca e quaisquer outros dados; serviços de provedor de Internet; transmissão de informações 

de base de dados através de redes de telecomunicações; serviços por grosso, revenda e 

venda a retalho em relação ao acesso com as redes de telecomunicações, equipamentos de 

telecomunicações, instalações de telecomunicações e aparelhos e instrumentos de teleco-

municações; compras e revenda de tempo de acesso de redes de telecomunicações, equipa-

mentos de telecomunicações, instalações de telecomunicações e aparelhos e instrumentos 

de telecomunicações; serviços de revenda e por grosso de telecomunicações; fornecimento 

de acesso por grosso às redes de telecomunicações; transmissão, fornecimento de e apre-
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sentação de informações relacionados com todos os serviços acima mencionado para fins 

comerciais ou domésticos a partir de um banco de dados armazenados em computador.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/04/14 UK00003103816 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/099322

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : Palmerston Limited

 地址 Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Monitorização de sistemas de redes (para terceiros); serviços de redes informáticas; ser-

viços de configuração de redes informática; desenvolvimento de redes informáticas; de-

senvolvimento e implementação de software informático; programação de software infor-

mático; aluguer e de software e hardware informático; consultoria nas áreas de tecnologia 

de telecomunicações e redes de computação; integração de sistemas e redes informáticos; 

serviços de suporte técnico para software informático e tecnologia da informação; serviços 

de apoio e manutenção para software informático; locação de páginas na rede de terceiros; 

serviços de computador, nomeadamente, serviços de apoio informático, serviços informá-

ticos de diagnóstico, serviços de configuração de redes informática, serviços de sistema de 

integração informática, serviços de monitorização de sistemas de computador, serviços de 

redes informáticas, resolução para redes informáticas, serviços de segurança informática, 

serviços de fornecimentos de computação em nuvem; serviços de informáticos fornecidos 

on-line a partir da Internet; todos os serviços acima referidos relacionadas com operação 

de redes de telecomunicações.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/04/14 UK00003103816 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/099323

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : Palmerston Limited

 地址 Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45
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[511] 服務 Serviços : Licenciamento de software informático, tecnologia e programas de computador; licencia-

mento de sistema de comunicação sem fio; todos os serviços acima referidos relacionadas 

com operação de redes de telecomunicações.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/04/14 UK00003103816 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/099324

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : Palmerston Limited

 地址 Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Redes de telecomunicações; servidores, marcadores de números, placas e roteadores de re-

des; aparelhos de gestão de rede (controlo); equipamentos de telecomunicações; aparelhos 

e instrumentos de telecomunicações; instalação de obtenção de dados; dispositivos móveis; 

telefones móveis sem utilizar as mãos; software informático e aparelhos de telecomuni-

cações (incluindo modems) para permitir a ligação a bases de dados e Internet; hardware 

e software para telecomunicações digitais sem fio; software informático e programas de 

computador para uso em relação com as telecomunicações e redes de telecomunicações; 

programas de computador e software informático para gestão de documentos para uso em 

relação com as telecomunicações e redes de telecomunicações; hardware de computador 

para uso em relação com as telecomunicações e redes de telecomunicações e hardware de 

telecomunicações; redes de comunicações; software para operação de rede de acesso de 

servidor; software para computadores e hardware para redes integradas para a facilitação 

de comunicações interactivas multimédia; software para computadores e publicações em 

forma electrónicas fornecidos em linha a partir de bases de dados ou de outras instalações 

fornecidas pela Internet (incluindo portais); dados descarregáveis incluindo publicações e 

software para uso em relação com as telecomunicações e redes de telecomunicações; pro-

gramas informáticos para publicação, impressão, imagem e armazenamento de documentos 

electrónicos, manipulação, transferência e recuperação digitais para uso em relação com as 

telecomunicações e redes de telecomunicações.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/04/14 UK00003103849 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/099325

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08
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[730] 申請人 Requerente : Palmerston Limited

 地址 Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de assistência comercial, gestão e administrativos; consultoria de gestão de ne-

gócios; assistência e aconselhamento em gestão comercial; facturação e serviços de factu-

ração; administração de empresas; serviços de lealdade de clientes para fins comerciais, 

promocionais e/ou publicitários; organização, operação, supervisão e gestão de esquemas 

de lealdade de clientes, incentivos ou promocionais; aconselhamento e informação sobre de 

serviços ao cliente e gestão de produtos; gestão de relacionamento com clientes; serviços de 

informações comerciais; compilação, recepção, armazenamento e fornecimento de dados 

computorizados de informações comerciais; análise de informação comercial; serviços de 

processamento informatizado de informação de negócios; fornecimento de informações de 

gestão comerciais; estudos de marketing; pesquisa de marketing e negócios; compilação de 

estatísticas de negócios e informações comerciais; planeamento de negócios; todos os servi-

ços acima referidos relacionadas com operação de redes de telecomunicações.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/04/14 UK00003103849 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/099326

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : Palmerston Limited

 地址 Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; fornecimento de acesso para e locação de acesso de tempo para redes 

de telecomunicações; serviços de acesso de telecomunicações; serviços de fornecimento 

de comutador central para redes de comunicações electrónicas; serviços de transmissões 

electrónicas e telecomunicações; transferência, transmissão e/ou recepção de dados, do-

cumentos de dados, mensagens, imagens, sons, vozes, textos, áudio, vídeo, comunicações 

electrónicas e dados e informações por via electrónica, computador, cabo, rádio, correio 

electrónico, satélite de comunicações, elo microondas, meios terrestres, cabo, sistemas com 

ou sem fios ou outros meios de comunicação; transmissão de documentos computorizada; 

fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; forne-

cimento de acessos e ligações de telecomunicações à Internet on-line; fornecimento de 

acesso à Internet; fornecimento de acesso a portais numa rede de informações electrónicas; 

fornecimento de acesso a várias bases de dados; serviços de centros de telecomunicações; 

serviços de acesso de telecomunicações; serviços de redes de telecomunicações; serviços de 

telecomunicações por satélite; aluguer, contrato e  de aparelhos, instalação, instrumentos 

e equipamentos de telecomunicações; instalação de redes de telecomunicações; operação 

de sistemas de telecomunicações; serviços de telecomunicações entre redes informáticas; 
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operação de redes de telecomunicações; fornecimento de acesso para redes informáticas; 

fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede global de comunicações; forne-

cimento de acessos a telecomunicações para uma base de dados e da Internet; fornecimen-

to de acessos a dados ou documentos armazenados electronicamente; serviços de forneci-

mento de informações e consultaria e assessoria relacionado com o supra citado; serviços 

de consultoria e assessoria relacionados com comunicações de dados e redes de comuni-

cações; fornecimento de painéis de boletins interactivos on-line; prestação de informações 

multimédia e serviços multimédia interactivos; serviços de telecomunicações relacionados 

com à Internet; telecomunicação de informações (incluindo portais), programas informáti-

ca e quaisquer outros dados; serviços de provedor de Internet; transmissão de informações 

de base de dados através de redes de telecomunicações; serviços por grosso, revenda e 

venda a retalho em relação ao acesso com as redes de telecomunicações, equipamentos de 

telecomunicações, instalações de telecomunicações e aparelhos e instrumentos de teleco-

municações; compras e revenda de tempo de acesso de redes de telecomunicações, equipa-

mentos de telecomunicações, instalações de telecomunicações e aparelhos e instrumentos 

de telecomunicações; serviços de revenda e por grosso de telecomunicações; fornecimento 

de acesso por grosso às redes de telecomunicações; transmissão, fornecimento de e apre-

sentação de informações relacionados com todos os serviços acima mencionado para fins 

comerciais ou domésticos a partir de um banco de dados armazenados em computador.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/04/14 UK00003103849 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/099327

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : Palmerston Limited

 地址 Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Monitorização de sistemas de redes (para terceiros); serviços de redes informáticas; ser-

viços de configuração de redes informática; desenvolvimento de redes informáticas; de-

senvolvimento e implementação de software informático; programação de software infor-

mático; aluguer e de software e hardware informático; consultoria nas áreas de tecnologia 

de telecomunicações e redes de computação; integração de sistemas e redes informáticos; 

serviços de suporte técnico para software informático e tecnologia da informação; serviços 

de apoio e manutenção para software informático; locação de páginas na rede de terceiros; 

serviços de computador, nomeadamente, serviços de apoio informático, serviços informá-

ticos de diagnóstico, serviços de configuração de redes informática, serviços de sistema de 

integração informática, serviços de monitorização de sistemas de computador, serviços de 

redes informáticas, resolução para redes informáticas, serviços de segurança informática, 

serviços de fornecimentos de computação em nuvem; serviços de informáticos fornecidos 

on-line a partir da Internet; todos os serviços acima referidos relacionadas com operação 

de redes de telecomunicações.
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/04/14 UK00003103849 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/099328

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : Palmerston Limited

 地址 Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Licenciamento de software informático, tecnologia e programas de computador; licencia-

mento de sistema de comunicação sem fio; todos os serviços acima referidos relacionadas 

com operação de redes de telecomunicações.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/04/14 UK00003103849 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/099356

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/11

[730] 申請人 Requerente : NBA Properties, Inc.

 地址 Endereço : Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York, NY 10022, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário, nomeadamente «hosiery», sapatos para basque-

tebol, sapatilhas para basquetebol, chinelas, T-shirts, camisas, polos, «sweatshirts», calças 

de fato de treino, calças, blusas de alças, «jerseys», calções, pijamas, camisas para despor-

to, camisas para «rugby», camisolas, cintos, gravatas, camisas de dormir, chapéus, bonés, 

viseiras, fatos para exercícios de aquecimento, calças para exercícios de aquecimento, tops 

para exercícios de aquecimento/camisas para a prática de tiro, jaquetas, jaquetas resistentes 

ao vento, parkas, casacos, babetes para crianças sem serem de papel, fitas para a cabeça, 

faixas para os pulsos (vestuário), aventais, roupa interior, cuecas com perna, calças de la-

zer, abafos para as orelhas, luvas, mitenes, lenços para a cabeça e para o pescoço, camisas 

tricotadas e camisas de tecido, vestidos justos ao corpo, vestidos, vestidos e uniformes para 

claques desportivas, vestuário de natação, fatos de banho, fatos de natação, biquínis, fatos 

de banho com duas peças, calções para natação, calções para o banho, calções de surf, 

fatos de mergulho, túnicas de praia, túnicas para usar por cima do fato de banho, páreos, 
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sandálias, sandálias de praia, chapéus de praia, viseiras para o sol, toucas para natação, 

toucas para o banho, toucado moderno com peruca.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099357

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/11

[730] 申請人 Requerente : NBA Properties, Inc.

 地址 Endereço : Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York, NY 10022, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; fornecimento de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

serviços de entretenimento e educacionais sob a forma de programas de rádio e televisão 

contínuos no domínio do basquetebol e sob a forma de apresentação de jogos de basquete-

bol e espectáculos de basquetebol ao vivo; produção e distribuição de espectáculos de rádio 

e de televisão com jogos de basquetebol, eventos de basquetebol e programas no domínio 

do basquetebol; realização e organização de clínicas e acampamentos de basquetebol, clíni-

cas e acampamentos de treinadores, clínicas e acampamentos de equipas de dança e jogos 

de basquetebol; serviços de entretenimento sob a forma de  actuações ao vivo de mascotes 

fantasiadas ou equipes de dança em jogos e espectáculos de basquetebol, clínicas, acampa-

mentos, promoções e outros eventos relacionados com o basquetebol, eventos especiais e 

festas; serviços de clube de fãs; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento 

de um website com material multimédia sob a forma de excertos televisivos, excertos te-

levisivos interactivos, gravações de vídeo, gravações de transmissões contínuas de vídeo, 

seleções de excertos televisivos interactivos, programas de rádio, excertos de rádio e gra-

vações de áudio no domínio do basquetebol; fornecimento de  notícias e informações sob 

a forma de estatísticas e curiosidades na área do basquetebol; fornecimento de serviços de 

jogos on-line não-transferíveis, nomeadamente, jogos de computador, jogos de vídeo, jogos 

de vídeo interactivo, jogos de acção e perícia, jogos de arcada, jogos de festas para adultos 

e crianças, jogos de tabuleiro, quebra-cabeças e jogos de perguntas e respostas; serviços de 

publicação electrónica, nomeadamente, a publicação de revistas, guias, boletins informati-

vos, livros para colorir, e horários de jogos de terceiros on-line, através da Internet, todos 

no campo de basquetebol; fornecimento de uma base de dados de computador on-line na 

área de basquetebol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099358

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/11
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[730] 申請人 Requerente : Betagro Public Company Limited

 地址 Endereço : 323 Moo 6, Thung Song Hong Sub-district, Laksi District, Bangkok, Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne de porco; frango; ovos; salsichas; fiambre; bacon; caldos; carne congelada; produtos 

alimentares processados feitos predominantemente de carne, peixe, aves ou vegetais; carne 

processada; produtos alimentares cozidos congelados consistindo primariamente de carne, 

peixe, aves ou vegetais; produtos alimentares marinados e congelados consistindo primei-

ramente de carne, peixe, aves ou vegetais; e refeição congelada consistindo primariamente 

de carne, peixe, aves ou vegetais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099360

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/11

[730] 申請人 Requerente : 李在眞

   Lee, Jaejin

 地址 Endereço : 101-304, Shinheung e-Pyeonhansesang Apt, 15, Ihwa 1-ro, Jochiwon-eup, Sejong-si, 339-807, 

Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂， 藥皂， 香皂， 洗衣粉，化妝品，香料，香水，芳香劑（香精油），花精（香料），成套化妝

用品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099361

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/11

[730] 申請人 Requerente : 北京愛美肌生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區南磨房路37號1701-1703室（華騰北搪集中辦公區179871號） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；化妝棉；護膚用化妝劑；化妝洗液；染髮劑；美容面膜；化妝品；洗澡用化妝品；香皂；

香水；牙膏；香精油；去污劑；化妝用棉纖；指甲油；浸卸妝液的薄紙；潔膚乳液；洗衣用織物柔

順劑；拋光製劑；非醫用漱口劑。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099371

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/11

[730] 申請人 Requerente : WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço : 4000 Warner Boulevard, Burbank, California 91522, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos e artigos de desporto; atrações de parques de diversões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099372

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/11

[730] 申請人 Requerente : WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço : 4000 Warner Boulevard, Burbank, California 91522, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e serviços de venda a retalho online; marketing, serviços de pu-

blicidade e promoções; serviços de publicidade; serviços de publicidade e marketing online.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099373

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/11

[730] 申請人 Requerente : WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço : 4000 Warner Boulevard, Burbank, California 91522, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de parques de diversões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099377

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/11

[730] 申請人 Requerente : 北京藍城兄弟文化傳媒有限公司

   Beijing BlueCity Culture and Media Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區五里橋二街1號院3號樓9層0932

   Rm0932, Floor 9th, Building1, Second Street of Wuliqiao Bridge, Chaoyang Dist., Beijing, 

China
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；計算機程序（可下載軟件）；計算機軟件（已錄製）；已錄製的計算

機操作程序；已錄製的計算機程序（程序）；電子出版物（可下載）；可下載的影像文件；可下載

的音樂文件；計算機遊戲軟件；計算機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099378

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/11

[730] 申請人 Requerente : 北京藍城兄弟文化傳媒有限公司

   Beijing BlueCity Culture and Media Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區五里橋二街1號院3號樓9層0932

   Rm0932, Floor 9th, Building1, Second Street of Wuliqiao Bridge, Chaoyang Dist., Beijing, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 信息傳送；計算機終端通訊；計算機輔助信息和圖像傳送；提供互聯網聊天室；數字文件傳送；

提供在綫論壇；電子郵件；視頻會議服務；電子公告牌服務（通訊服務）；提供數據庫接入服

務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099379

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/11

[730] 申請人 Requerente : 北京藍城兄弟文化傳媒有限公司

   Beijing BlueCity Culture and Media Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區五里橋二街1號院3號樓9層0932

   Rm0932, Floor 9th, Building1, Second Street of Wuliqiao Bridge, Chaoyang Dist., Beijing, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；遠程數據備份；計算機程序複製；計算機程序

和數據的數據轉換（非有形轉換）；軟件運營服務（SaaS）；電子數據存儲；計算機系統遠程監

控；把有形的數據或文件轉換成電子媒體。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099380

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/11

[730] 申請人 Requerente : 北京藍城兄弟文化傳媒有限公司

   Beijing BlueCity Culture and Media Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區五里橋二街1號院3號樓9層0932

   Rm0932, Floor 9th, Building1, Second Street of Wuliqiao Bridge, Chaoyang Dist., Beijing, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 在綫社交網絡服務，交友服務；社交陪伴；社交護送（陪伴）；個人背景調查；計算機軟件許可

（法律服務）；域名註冊（法律服務）；服裝出租；計劃和安排婚禮服務；領養代理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099402

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/12

[730] 申請人 Requerente : Montres Tudor S.A.

 地址 Endereço : Rue François-Dussaud 3, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de parede e mesa e relojoaria, nomeadamente relógios, relógios de pulso, compo-

nentes para artigos de relógios de parede e mesa e relojoaria e acessórios para artigos de 

relógios de parede e mesa e relojoaria não incluídos noutras classes, relógios de parede e 

mesa e outros instrumentos cronométricos, cronómetros, cronógrafos (relógios de parede 

e mesa e relojoaria), aparelhos para cronómetros de eventos desportivos, aparelhos e ins-

trumentos para medir e registar do tempo não incluídos noutras classes; pulseiras para re-

lógios, ponteiros de relógios (relógios de parede e mesa e relojoaria), caixas e estojos para 

oferta para relógios de parede e mesa e relojoaria, mecanismos e peças para relógios para 

os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/12/09 64538/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/099418

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/13

[730] 申請人 Requerente : Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

 地址 Endereço : Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34
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[511] 產品 Produtos : Tabaco, manufacturado ou não manufacturado; produtos de tabaco; substitutos de tabaco, 

sem ser para fins medicinais ou terapêuticos; cigarros; cigarrilhas; charutos; máquinas por-

táteis para fazer cigarros; tubos de cigarro; filtros de cigarros; papéis de cigarro; cigarros 

electrónicos; líquidos para cigarros electrónicos; fósforos e artigos para fumadores.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/11/20 201431601 阿塞拜疆 Azerbaijão

[210] 編號 N.º : N/099440

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : 廣州蒂瑋娜鐘錶有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市越秀區先烈中路69號2604房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 手鐲（珠寶），小飾物（珠寶），胸針（珠寶），項鏈（寶石），寶石，戒指（珠寶），耳環，鐘，鐘錶

指針（鐘錶製造）；手錶帶；鐘錶盤（鐘錶製造）；電子鐘錶；簧片（鐘錶製造）；錶盒（禮品）；

錶殼。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099441

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : THIRD ESTATE LLC

 地址 Endereço : 224 North College Avenue, Bloomington, IN 47404, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，襯衫，T恤衫，背心，襯褲，褲子，夾克（服裝），帽子（頭戴），鞋（腳上的穿著物），短襪，

鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099445

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14
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[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede 

informática ou de uma base de dados informática); software de mensagens instantâneas; 

software de partilha de ficheiros; software de comunicação para a troca electrónica de 

dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através de computadores, telemóveis, 

redes sem fios e redes de telecomunicações; software informático para o processamento de 

imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; 

software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e 

redes informáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros 

brancos e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, ven-

das, e marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computa-

dores laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; 

leitores de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, 

carregadores de baterias; estações de trabalho informáticas; servidores de computadores; 

hardware de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáti-

cas, comutadores, roteadores, e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comuni-

cação com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores; hardware e 

firmware para computadores; software para computadores (incluindo software descarregá-

vel da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de 

telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para te-

lefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipa-

mento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para 

telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global 

(GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos 

de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazena-

mento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões de crédito, 

de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticas, 

distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, descarregáveis; leitores 

de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispo-

sitivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para 

objectivas; computadores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memó-

ria para máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099446

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-

pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de ende-

reços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões 

de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e 

magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impressão; 

anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos de 

papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; sacos 

em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na classe 

16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099447

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-
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ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-
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tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritó-

rio; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099448

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; presta-

ção de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de 

consultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; pres-

tação de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem 

aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e 

fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de 

uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada 

na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e 

ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electró-

nicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações 

à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades 

e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comu-

nicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens auxiliada por com-

putador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomensagem; aluguer de 

modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamen-

to de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de mensagens electrónicas; 

fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de 

dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e 

gráficos acessíveis através de redes informáticas e de telecomunicações; serviços de men-

sagens instantâneas; serviços de comunicação através de telemóveis; fornecimento de ser-

viços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, 

de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, 

música e imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, te-

lefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, 

imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto 

em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de 

conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por 

painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores executar uma conversa 
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interactiva em tempo real entre um terminal de computador e painéis de afixação electró-

nicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e informação de voz tal 

como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e painéis de afixação de 

mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços 

de teledifusão; difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão de mú-

sica; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de computador 

electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras «on-line» e serviços 

de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de «video-on-demand»; serviços de 

agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios 

disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base 

de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat 

room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contratos 

e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede 

mundial de computadores para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; 

serviços de comunicação, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de 

texto; transmissão de informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de 

decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de 

conferência na «web»; serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» 

virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a 

colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de 

afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma 

rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de compu-

tadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores 

e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e opor-

tunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso 

e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099449

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais 

e publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto 

interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualifica-

ções; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; ser-

viços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (moving pictures export group 

layer 1) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com plane-

amento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, 

visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de 

satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços 

de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou 

culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de tele-

visão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radio-

fónica e cinematográfica; preparação e produção de programas de televisão; fornecimento 

de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a diverti-

mento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio 

de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, 

espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de 

entretenimento, educação e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferên-

cias, convenções, congressos, seminários e cursos de formação; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais para fins culturais ou educacionais; serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 

e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; forne-

cimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação di-

dáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinematográ-
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ficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de progra-

mas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de 

livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação 

de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; fornecimento de jogos de ví-

deo, jogos de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações 

ou de computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; alu-

guer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de 

equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços 

de tradução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da 

gestão de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; forneci-

mento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; 

tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099450

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados documentos, e imagens na Inter-

net; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento 

de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 

em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços 

de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações infor-

máticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados parti-

ciparem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, 

participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica 

prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em 

redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores, 

computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores 

portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concep-

ção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores 
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relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; ser-

viços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; 

alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à 

pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; forneci-

mento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por 

telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados 

com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de 

dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato 

de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arqui-

tectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; 

serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de progra-

mas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos 

e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos 

relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para 

os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores, redes electróni-

cas e bases de dados; segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes 

informáticas; consultadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica 

relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes 

informáticas de comunicações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world 

wide web e segurança de redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria 

nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, 

serviços de segurança de informações; serviços de autenticação para segurança informá-

tica; serviços informáticos relacionados com a autenticação online de assinaturas electró-

nicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de 

informação sobre tecnologia e programação informática através de um website; serviços 

de cartografia; computação em nuvem; serviços de consultadoria, informação e assessoria 

relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099451

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; consultadoria de propriedade intelectual; investigação ju-

rídica; serviços de preparação de documentos jurídicos; administração jurídica de licenças; 

licenciamento de propriedade intelectual; serviços de contencioso; serviços alternativos de 

resolução de litígios; serviços de arbitragem; serviços de vigilância e segurança; serviços 
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de protecção pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança) 

através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-rou-

bo e contra incêndios; serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, 

dispositivos de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; 

serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados 

digitais, imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção 

de um registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; servi-

ços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos 

bens e dos indivíduos; serviços funerários; autenticação online de assinaturas electrónicas; 

serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de 

tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099452

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede 

informática ou de uma base de dados informática); software de mensagens instantâneas; 

software de partilha de ficheiros; software de comunicação para a troca electrónica de 

dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através de computadores, telemóveis, 

redes sem fios e redes de telecomunicações; software informático para o processamento de 

imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; software 

descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes in-

formáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e 

marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leito-

res de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, 
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carregadores de baterias; estações de trabalho informáticas; servidores de computa-

dores; hardware de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes 

informáticas, comutadores, roteadores, e concentradores; modems e cartões e dispositivos 

de comunicação com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores; 

hardware e firmware para computadores; software para computadores (incluindo software 

descarregável da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da Internet); 

aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; aces-

sórios para telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarre-

gáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e 

televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; disposi-

tivos auditivos para telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de po-

sicionamento global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos 

e de vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos 

para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; progra-

mas de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; 

cartões de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; 

caixas automáticas, distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, 

descarregáveis; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras 

e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilân-

cia de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso codificados; 

óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099453

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-

pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de ende-

reços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões 

de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e 

magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impressão; 

anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos de 

papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; sacos 
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em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na classe 

16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099454

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-
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dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-
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ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritó-

rio; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099455

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; presta-

ção de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de 

consultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; pres-

tação de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem 
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aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e 

fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de 

uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada 

na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e 

ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electró-

nicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações 

à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades 

e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comu-

nicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens auxiliada por com-

putador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomensagem; aluguer de 

modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamen-

to de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de mensagens electrónicas; 

fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de 

dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e 

gráficos acessíveis através de redes informáticas e de telecomunicações; serviços de men-

sagens instantâneas; serviços de comunicação através de telemóveis; fornecimento de ser-

viços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, 

de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, 

música e imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, te-

lefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, 

imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto 

em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de 

conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por 

painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores executar uma conversa 

interactiva em tempo real entre um terminal de computador e painéis de afixação electró-

nicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e informação de voz tal 

como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e painéis de afixação de 

mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços 

de teledifusão; difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão de mú-

sica; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de computador 

electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras «on-line» e serviços 

de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de «video-on-demand»; serviços de 

agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios 

disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base 

de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat 

room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contratos 

e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede 

mundial de computadores para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; 

serviços de comunicação, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de 

texto; transmissão de informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de 

decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de 

conferência na «web»; serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» 

virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a 
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colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de 

afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma 

rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de compu-

tadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores 

e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e opor-

tunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso 

e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099456

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais 

e publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto 

interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualifica-

ções; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; ser-

viços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (moving pictures export group 

layer 1) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com plane-



15754 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2015 年 8 月 5 日

amento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, 

visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de 

satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços 

de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou 

culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de tele-

visão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radio-

fónica e cinematográfica; preparação e produção de programas de televisão; fornecimento 

de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a diverti-

mento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio 

de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, 

espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de 

entretenimento, educação e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferên-

cias, convenções, congressos, seminários e cursos de formação; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais para fins culturais ou educacionais; serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 

e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; forne-

cimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação di-

dáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinematográ-

ficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de progra-

mas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de 

livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação 

de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; fornecimento de jogos de ví-

deo, jogos de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações 

ou de computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; alu-

guer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de 

equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços 

de tradução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da 

gestão de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; forneci-

mento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; 

tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099457

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited
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 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados documentos, e imagens na Inter-

net; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento 

de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 

em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços 

de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações infor-

máticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados parti-

ciparem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, 

participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica 

prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em 

redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores, 

computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores 

portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concep-

ção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; ser-

viços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; 

alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à 

pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; forneci-

mento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por 

telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados 

com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de 

dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato 

de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arqui-

tectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; 

serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de progra-

mas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos 

e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos 

relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para 

os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores, redes electróni-

cas e bases de dados; segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes 

informáticas; consultadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica 

relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes 

informáticas de comunicações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world 
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wide web e segurança de redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria 

nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, 

serviços de segurança de informações; serviços de autenticação para segurança informá-

tica; serviços informáticos relacionados com a autenticação online de assinaturas electró-

nicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de 

informação sobre tecnologia e programação informática através de um website; serviços 

de cartografia; computação em nuvem; serviços de consultadoria, informação e assessoria 

relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099458

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; consultadoria de propriedade intelectual; investigação ju-

rídica; serviços de preparação de documentos jurídicos; administração jurídica de licenças; 

licenciamento de propriedade intelectual; serviços de contencioso; serviços alternativos de 

resolução de litígios; serviços de arbitragem; serviços de vigilância e segurança; serviços 

de protecção pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança) 

através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-rou-

bo e contra incêndios; serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, 

dispositivos de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; 

serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados 

digitais, imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção 

de um registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; servi-

ços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos 

bens e dos indivíduos; serviços funerários; autenticação online de assinaturas electrónicas; 

serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de 

tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099459

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14



N.º 31 — 5-8-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 15757

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-

formática ou de uma base de dados informática); software de mensagens instantâneas; software 

de partilha de ficheiros; software de comunicação para a troca electrónica de dados, de áu-

dio, de vídeo, de imagens e de gráficos através de computadores, telemóveis, redes sem fios 

e redes de telecomunicações; software informático para o processamento de imagens, de 

gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar a transmissão 

electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; software des-

carregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a dados, docu-

mentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; software descar-

regável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes informáticas; 

publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos e materiais 

de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e marketing; 

software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores laptop; com-

putadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multi-

média pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores 

de baterias; estações de trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de 

rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comuta-

dores, roteadores, e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com 

fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware 

para computadores; software para computadores (incluindo software descarregável da In-

ternet); discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de teleco-

municações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefones 

móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de 

alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipa-

mento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para 

telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global 

(GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos 

de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazena-

mento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões de crédito, 

de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticas, 

distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, descarregáveis; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tam-

pas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões 

de memória para máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099460

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-

pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de ende-

reços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões 

de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e 

magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impressão; 

anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos de 

papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; sacos 

em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na classe 

16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099461

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 
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grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritó-

rio; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 
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vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099462

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; presta-

ção de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de 

consultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; pres-

tação de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem 

aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e 

fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de 

uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada 

na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e 

ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electró-

nicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações 

à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades 

e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comu-

nicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens auxiliada por com-

putador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomensagem; aluguer de 

modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamen-
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to de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de mensagens electrónicas; 

fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de 

dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e 

gráficos acessíveis através de redes informáticas e de telecomunicações; serviços de men-

sagens instantâneas; serviços de comunicação através de telemóveis; fornecimento de ser-

viços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, 

de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, 

música e imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, te-

lefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, 

imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto 

em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de 

conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por 

painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores executar uma conversa 

interactiva em tempo real entre um terminal de computador e painéis de afixação electró-

nicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e informação de voz tal 

como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e painéis de afixação de 

mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços 

de teledifusão; difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão de mú-

sica; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de computador 

electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras «on-line» e serviços 

de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de «video-on-demand»; serviços de 

agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios 

disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base 

de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat 

room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contratos 

e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede 

mundial de computadores para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; 

serviços de comunicação, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de 

texto; transmissão de informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de 

decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de 

conferência na «web»; serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» 

virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a 

colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de 

afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma 

rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de compu-

tadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores 

e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e opor-

tunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso 

e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de 
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ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099463

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais 

e publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto 

interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualifica-

ções; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; ser-

viços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (moving pictures export group 

layer 1) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com plane-

amento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, 

visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de 

satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços 

de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou 

culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de tele-

visão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radio-

fónica e cinematográfica; preparação e produção de programas de televisão; fornecimento 



15764 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2015 年 8 月 5 日

de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a diverti-

mento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio 

de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, 

espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de 

entretenimento, educação e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferên-

cias, convenções, congressos, seminários e cursos de formação; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais para fins culturais ou educacionais; serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 

e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; forne-

cimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação di-

dáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinematográ-

ficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de progra-

mas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de 

livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação 

de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; fornecimento de jogos de ví-

deo, jogos de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações 

ou de computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; alu-

guer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de 

equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços 

de tradução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da 

gestão de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; forneci-

mento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; 

tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099464

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 
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hardware e software informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados documentos, e imagens na Inter-

net; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento 

de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 

em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços 

de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações infor-

máticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados parti-

ciparem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, 

participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica 

prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em 

redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores, 

computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores 

portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concep-

ção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; ser-

viços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; 

alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à 

pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; forneci-

mento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por 

telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados 

com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de 

dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato 

de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arqui-

tectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; 

serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de progra-

mas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos 

e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos 

relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para 

os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores, redes electróni-

cas e bases de dados; segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes 

informáticas; consultadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica 

relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes 

informáticas de comunicações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world 

wide web e segurança de redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria 

nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, 

serviços de segurança de informações; serviços de autenticação para segurança informá-

tica; serviços informáticos relacionados com a autenticação online de assinaturas electró-

nicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de 

informação sobre tecnologia e programação informática através de um website; serviços 

de cartografia; computação em nuvem; serviços de consultadoria, informação e assessoria 

relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099465

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; consultadoria de propriedade intelectual; investigação ju-

rídica; serviços de preparação de documentos jurídicos; administração jurídica de licenças; 

licenciamento de propriedade intelectual; serviços de contencioso; serviços alternativos de 

resolução de litígios; serviços de arbitragem; serviços de vigilância e segurança; serviços 

de protecção pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança) 

através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-rou-

bo e contra incêndios; serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, 

dispositivos de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; 

serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados 

digitais, imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção 

de um registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; servi-

ços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos 

bens e dos indivíduos; serviços funerários; autenticação online de assinaturas electrónicas; 

serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de 

tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099473

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : 深圳市彩寶世界珠寶有限公司

   Shenzhen Colorgems Jewellery Co., Ltd.
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 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區桂園街道深南東路5002號信興廣場地王商務公寓2811A單元 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工的金或金箔；首飾盒；珠寶首飾；裝飾品（珠寶）；寶石；金屬藝術品；翡翠；角、骨、牙、

介首飾及藝術品（貴金屬）；鐘；手錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099474

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[730] 申請人 Requerente : 深圳市彩寶世界珠寶有限公司

   Shenzhen Colorgems Jewellery Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區桂園街道深南東路5002號信興廣場地王商務公寓2811A單元 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工的金或金箔；首飾盒；珠寶首飾；裝飾品（珠寶）；寶石；金屬藝術品；翡翠；角、骨、牙、

介首飾及藝術品（貴金屬）；鐘；手錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099490

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/15

[730] 申請人 Requerente : 劉瑞彬 

 地址 Endereço : 中國廣州市白雲區盈翠街15號602房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : 鉗子；修腳指甲成套器具；指甲銼；指甲拋光器（電或非電）；指甲刀（電動或非電動的）；修指

甲工具；穿耳孔器；剪刀；鑷子；個人用理髮推子（電動和非電動）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099492

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/15

[730] 申請人 Requerente : 曹祐彰

   CHO WOOCHANG

 地址 Endereço : 韓國京畿道龍仁市水枝區水枝路113號路15,206-1703

   206-1703, 15, Suji-ro 113beon-gil, Suji-gu, Yongin-Si, Gyeonggi-do, Korea
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 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；臨時住宿處出租；飯店；餐館；旅館

預訂；快餐館；酒吧服務；汽車旅館；食物雕刻；旅遊房屋出租；活動房屋出租；會議室出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099493

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/15

[730] 申請人 Requerente : 曹祐彰

   CHO WOOCHANG

 地址 Endereço : 韓國京畿道龍仁市水枝區水枝路113號路15,206-1703

   206-1703, 15, Suji-ro 113beon-gil, Suji-gu, Yongin-Si, Gyeonggi-do, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；臨時住宿處出租；飯店；餐館；旅館

預訂；快餐館；酒吧服務；汽車旅館；食物雕刻；旅遊房屋出租；活動房屋出租；會議室出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099494

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/15

[730] 申請人 Requerente : 曹祐彰

   CHO WOOCHANG

 地址 Endereço : 韓國京畿道龍仁市水枝區水枝路113號路15,206-1703

   206-1703, 15, Suji-ro 113beon-gil, Suji-gu, Yongin-Si, Gyeonggi-do, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；臨時住宿處出租；飯店；餐館；旅館

預訂；快餐館；酒吧服務；汽車旅館；食物雕刻；旅遊房屋出租；活動房屋出租；會議室出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099502

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/15

[730] 申請人 Requerente : 盛洋有限公司

   Dynamic Ocean Pte Ltd

 地址 Endereço : 門牌54號芽籠23#04樓01座新加坡郵政編號388380

   54 Lorong 23 Geylang #04-01 Singapore 388380
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 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉、魚肉、家禽肉及野味；濃縮肉汁；經保存處理、乾製及烹調之水果及蔬菜；果凍、果醬、蜜

餞；蛋；牛奶及乳製品；食用油及油脂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099505

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/15

[730] 申請人 Requerente : Interactive Brains CO., LTD.

 地址 Endereço : 3-26-18, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[730] 申請人 Requerente : Bushiroad Inc.

 地址 Endereço : 1-38-1, Chuo, Nakano-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogos descarregáveis para telefones inteligentes, telemóveis e computador; 

programas e software de jogos para telefones inteligentes, telemóveis e computador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099506

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/15

[730] 申請人 Requerente : Interactive Brains CO., LTD.

 地址 Endereço : 3-26-18, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[730] 申請人 Requerente : Bushiroad Inc.

 地址 Endereço : 1-38-1, Chuo, Nakano-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de jogos electrónicos prestados através da Internet ou outras redes de comunica-

ção; serviços de jogo prestados on-line a partir de rede informática.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099507

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/15

[730] 申請人 Requerente : Interactive Brains CO., LTD.

 地址 Endereço : 3-26-18, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[730] 申請人 Requerente : Bushiroad Inc.

 地址 Endereço : 1-38-1, Chuo, Nakano-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Concepção e programas de escrita de jogos para telefones inteligentes, telemóveis e com-

putador; fornecimento de programas de computadores na Internet ou comunicação de 

telemóveis; fornecimento de programas de computadores para telefones inteligentes e tele-

móveis; fornecimento de programas de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099601

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/19

[730] 申請人 Requerente : PT. AVA LIFESTYLE

 地址 Endereço : Gedung TCC-Batavia Tower One Lt. 28 Unit 01 & 05 Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126 Karet 

Tengsin Tanah Abang - Jakarta Pusat 10220 Indonesia

 國籍 Nacionalidade : 印度尼西亞 Indonésia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 鞋子；手套；衣服； 圍巾；帽子；襪子；內衣；運動鞋；拖鞋；泳衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099602

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/19

[730] 申請人 Requerente : KIM, RAI JOO

 地址 Endereço : #102-1201, 22, Cheonjangsan-Ro, 11-Gil, Dongdaemun-Gu, Seoul, Korea (Imun Samsung 

Raemian Apt., Imun-Dong)

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐館；自助餐館；咖啡館；快餐館；茶館；酒吧服務；備辦宴席；自助餐廳；流動飲食供應；餐

廳。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099608

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : 北京智明星通科技有限公司

   BEIJING ELEX TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街6號八層801-814

   R801-814, 8th Floor, No 6 ZhongGuanCun South Street, Haidian District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；手提電話；計算機外圍設備；計算機軟件（已錄製）；光盤；電子字典；計算機遊戲軟

件；可下載的影像文件；平板電腦；動畫片。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099609

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : 北京智明星通科技有限公司

   BEIJING ELEX TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街6號八層801-814

   R801-814, 8th Floor, No 6 ZhongGuanCun South Street, Haidian District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 印刷出版物；連環漫畫書；期刊；雜誌（期刊）；包裝紙；日曆；賀卡；書畫刻印作品；文具；書寫

工具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099610

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : 北京智明星通科技有限公司

   BEIJING ELEX TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街6號八層801-814

   R801-814, 8th Floor, No 6 ZhongGuanCun South Street, Haidian District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 嬰兒褲（服裝）；襪；外套；裙子；騎自行車服裝；手套（服裝）；帽子（頭戴）；鞋（腳上的穿著

物）；領帶；腰帶。  

[540] 商標 Marca : 



15772 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2015 年 8 月 5 日

[210] 編號 N.º : N/099611

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : 北京智明星通科技有限公司

   BEIJING ELEX TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街6號八層801-814

   R801-814, 8th Floor, No 6 ZhongGuanCun South Street, Haidian District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；遊戲用籌碼；遊樂場騎乘玩具；晚會、舞會道具；比例模型套件（玩具）；玩具模型；玩

具小塑像；棋盤遊戲器具；紙牌；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099612

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : 北京智明星通科技有限公司

   BEIJING ELEX TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街6號八層801-814

   R801-814, 8th Floor, No 6 ZhongGuanCun South Street, Haidian District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 在計算機網絡上提供在線遊戲；健身俱樂部（健身和體能訓練）；玩具出租；遊戲器具出租；培

訓；組織教育或娛樂競賽；組織文化或教育展覽；在線電子書籍和雜誌的出版；提供在線電子

出版物（非下載）；除廣告以外的版面設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099613

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : 北京智明星通科技有限公司

   BEIJING ELEX TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街6號八層801-814

   R801-814, 8th Floor, No 6 ZhongGuanCun South Street, Haidian District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；手提電話；計算機外圍設備；計算機軟件（已錄製）；光盤；電子字典；計算機遊戲軟

件；可下載的影像文件；平板電腦；動畫片。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099614

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : 北京智明星通科技有限公司

   BEIJING ELEX TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街6號八層801-814

   R801-814, 8th Floor, No 6 ZhongGuanCun South Street, Haidian District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 在計算機網絡上提供在線遊戲；健身俱樂部（健身和體能訓練）；玩具出租；遊戲器具出租；培

訓；組織教育或娛樂競賽；組織文化或教育展覽；在線電子書籍和雜誌的出版；提供在線電子

出版物（非下載）；除廣告以外的版面設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099615

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : 北京智明星通科技有限公司

   BEIJING ELEX TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街6號八層801-814

   R801-814, 8th Floor, No 6 ZhongGuanCun South Street, Haidian District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；手提電話；計算機外圍設備；計算機軟件（已錄製）；光盤；電子字典；計算機遊戲軟

件；可下載的影像文件；平板電腦；動畫片。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、橙色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/099616

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : 北京智明星通科技有限公司

   BEIJING ELEX TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街6號八層801-814

   R801-814, 8th Floor, No 6 ZhongGuanCun South Street, Haidian District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 在計算機網絡上提供在線遊戲；健身俱樂部（健身和體能訓練）；玩具出租；遊戲器具出租；培

訓；組織教育或娛樂競賽；組織文化或教育展覽；在線電子書籍和雜誌的出版；提供在線電子

出版物（非下載）；除廣告以外的版面設計。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、橙色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/099617

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : 浙江閃鑄三維科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省金華市婺城區仙源路518號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 3D打印機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099650

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : NG SUK CHING

 地址 Endereço : Avenida Almirante Lacerda, Edf. Long Ut Koi, 5º andar «B», Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluindo noutras classes, tudo in-

cluindo na classe 31.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, vermelho, azul, amarelo, preto tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/099651

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : NG SUK CHING

 地址 Endereço : Avenida Almirante Lacerda, Edf. Long Ut Koi, 5º andar «B», Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; tudo incluindo na classe 35.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, vermelho, azul, amarelo, preto tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/099652

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : NG SUK CHING

 地址 Endereço : Avenida Almirante Lacerda, Edf. Long Ut Koi, 5º andar «B», Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de agricultura, horticultura e silvicultura, tudo incluindo na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, vermelho, azul, amarelo, preto tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/099665

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : La Vinotheque de Bordeaux SAS

 地址 Endereço : 8 cours du 30 juillet, 33000 Bordeaux, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com exceção de cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099696

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : Société Jas Hennessy & Co.

 地址 Endereço : rue de la Richonne, 16100 Cognac, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/11/27 144137301 法國 França

[210] 編號 N.º : N/099722

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : VONZOEY PARIS

 地址 Endereço : 34 avenue des Champs Elysees 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméti-

cos, loções para o cabelo; dentífricos; depilatórios; produtos para remover a maquilhagem; 

batons; máscaras de beleza; preparados para barbear; preservativos para couro; cremes 

para couro; todos estes artigos são de origem Francesa ou manufaturados na França.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099723

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : VONZOEY PARIS

 地址 Endereço : 34 avenue des Champs Elysees 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Cidra; digestivos (licores e aguardentes); vinho; aguardentes (bebidas); bebidas alcoólicas 

(com excepção de cervejas e vinho).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099724

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : Mitsuharu Mike Tsumura Noda

 地址 Endereço : Calle San Martin 399, Miraflores, Lima 18, Lima, Peru

 國籍 Nacionalidade : 秘魯 Peruana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43
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[511] 服務 Serviços : Restaurante; restaurantes para almoços; restaurantes para jantares; serviços de restauran-

te; fornecimento de cozinha de estilo Japonês; fornecimento de cozinha de estilo Nikkei; 

fornecimento de cozinha de estilo Peruano; fornecimento de cozinha de estilo Chinês; for-

necimento de cozinha de estilo Chifa; fornecimento de sobremesas; restaurante de sushi e 

bifes; provisão de udon e/ou soba, provisão de peixe cozido; provisão de sushi; provisão de 

Otsumami; provisão de Shirumono; provisão de massa Japonesa; provisão de Nabemono; 

provisão de Nimono; provisão de Itaemono – Yakimono; provisão de Domburi; provisão 

de Agemono; provisão de Sashimi; provisão de Makis; provisão de Ceviche e Tiraditos; 

provisão de sopas e aperitivos; serviços para fornecimento de comidas e bebidas; serviços 

de restaurante para servir fora; serviços de bar; serviço de bebidas; serviços de refeições; 

serviços de fornecimento de refeições para a provisão de comida e bebida; café, cafeta-

ria, snack bar, bares de chá e casas de chá, casa de chá; fornecimento de chá, café, cacau, 

bebidas gaseificadas e/ou bebidas de sumos de frutas; serviços de snack-bar, serviços de 

restaurante de sirva-se a si próprio; fornecimento de bebidas alcoólicas; incluindo todos 

os serviços mencionados acima providenciados electronicamente ou on-line a partir duma 

base de dados informática ou pela Internet; serviços de registo e reserva relacionados com 

os serviços atrás referidos; serviços de informações, consultoria, e assessoria relacionados 

com os serviços supra mencionados; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099725

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : NUTRINAT AG

 地址 Endereço : Waldeggstrasse 37, 3097 Bern-Liebefeld, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Sal dietético; sal para uso médico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099727

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : NETMARBLE GAMES Corporation

 地址 Endereço : (Guro-dong, G-Valley Biz Plaza) 20F, 300, Digital-ro, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 智能手機；電腦程式（可下載軟件）；流動電話的電腦應用軟件；電腦遊戲軟件；電腦軟件；電

腦；平板電腦；可下載的音樂檔案；電子遊戲盒帶；預先錄製的音樂電子媒體；預先錄製的非音



15778 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2015 年 8 月 5 日

樂電子媒體（不包括電腦軟件）；動畫卡通片；可下載的電子刊物；可下載的電子書籍；可下載

的電子報紙；用於電子遊戲機的記憶卡；可下載的流動電話鈴聲；可下載的圖像檔案。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099728

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : NETMARBLE GAMES Corporation

 地址 Endereço : (Guro-dong, G-Valley Biz Plaza) 20F, 300, Digital-ro, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂資訊；電視節目製作；提供遊戲資訊；在電腦網絡上提供線上遊戲服務；假日野營娛樂服

務；遊戲設備租賃；提供線上電子刊物（非下載的）；線上出版電子書籍和期刊（非下載）；教育

資訊；場館設施租賃；組織體育比賽；新聞記者服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099741

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : ARYZTA FOOD SOLUTIONS TRADING

 地址 Endereço : Grange Castle Business Park, New Nangor Road, Clondalkin, Dublin 22, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, biscoitos, bolos, tartes, 

empadas, produtos de pastelaria e de confeitaria; produtos de pastelaria variada («viennoi-

serie»); produtos de pastelaria («patisserie»); snacks e alimentos de snack; sobremesas; pro-

dutos de padaria parcialmente e completamente preparados; croissants, baguetes, donuts, 

bagels, bolachas, muffins e doces.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099742

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : ARYZTA FOOD SOLUTIONS TRADING

 地址 Endereço : Grange Castle Business Park, New Nangor Road, Clondalkin, Dublin 22, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, biscoitos, bolos, tartes, 

empadas, produtos de pastelaria e de confeitaria; produtos de pastelaria variada («viennoi-
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serie»); produtos de pastelaria («patisserie»); snacks e alimentos de snack; sobremesas; pro-

dutos de padaria parcialmente e completamente preparados; croissants, baguetes, donuts, 

bagels, bolachas, muffins e doces.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099805

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede 

informática ou de uma base de dados informática); software de mensagens instantâneas; 

software de partilha de ficheiros; software de comunicação para a troca electrónica de 

dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através de computadores, telemóveis, 

redes sem fios e redes de telecomunicações; software informático para o processamento de 

imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; software 

descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes informá-

ticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos e mate-

riais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e marketing; 

software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores laptop; com-

putadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimé-

dia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de 

baterias; estações de trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede 

para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, 

roteadores, e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e 

sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para 

computadores; software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); 

discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de telecomunica-

ções; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefones mó-

veis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; 

câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de 
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teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para tele-

fones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global 

(GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos 

de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazena-

mento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões de crédito, 

de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticas, 

distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, descarregáveis; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tam-

pas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões 

de memória para máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099806

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-

pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de ende-

reços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões 

de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e 

magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impressão; 

anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos de 

papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; sacos 

em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na classe 

16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099807

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26
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[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-
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formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritó-

rio; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 
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com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099808

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; presta-

ção de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de 

consultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; pres-

tação de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem 

aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e 

fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de 

uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada 

na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e 

ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electró-

nicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações 

à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades 

e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comu-

nicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens auxiliada por com-

putador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomensagem; aluguer de 
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modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamen-

to de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de mensagens electrónicas; 

fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de 

dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e 

gráficos acessíveis através de redes informáticas e de telecomunicações; serviços de men-

sagens instantâneas; serviços de comunicação através de telemóveis; fornecimento de ser-

viços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, 

de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, 

música e imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, te-

lefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, 

imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto 

em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de 

conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por 

painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores executar uma conversa 

interactiva em tempo real entre um terminal de computador e painéis de afixação electró-

nicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e informação de voz tal 

como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e painéis de afixação de 

mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços 

de teledifusão; difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão de mú-

sica; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de computador 

electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras «on-line» e serviços 

de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de «video-on-demand»; serviços de 

agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios 

disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base 

de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat 

room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contratos 

e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede 

mundial de computadores para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; 

serviços de comunicação, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de 

texto; transmissão de informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de 

decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de 

conferência na «web»; serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» 

virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a 

colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de 

afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma 

rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de compu-

tadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores 

e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e opor-

tunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso 
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e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099809

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais 

e publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto 

interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualifica-

ções; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; ser-

viços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (moving pictures export group 

layer 1) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com plane-

amento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, 

visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de 

satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços 

de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou 

culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de tele-

visão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radio-

fónica e cinematográfica; preparação e produção de programas de televisão; fornecimento 

de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a diverti-

mento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio 
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de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, 

espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de 

entretenimento, educação e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferên-

cias, convenções, congressos, seminários e cursos de formação; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais para fins culturais ou educacionais; serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 

e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; forne-

cimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação di-

dáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinematográ-

ficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de progra-

mas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de 

livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação 

de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; fornecimento de jogos de ví-

deo, jogos de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações 

ou de computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; alu-

guer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de 

equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços 

de tradução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da 

gestão de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; forneci-

mento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; 

tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099810

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados documentos, e imagens na Inter-

net; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento 

de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 
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(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 

em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços 

de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações infor-

máticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados parti-

ciparem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, 

participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica 

prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em 

redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores, 

computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores 

portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concep-

ção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; ser-

viços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; 

alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à 

pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; forneci-

mento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por 

telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados 

com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de 

dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato 

de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arqui-

tectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; 

serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de progra-

mas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos 

e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos 

relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para 

os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores, redes electróni-

cas e bases de dados; segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes 

informáticas; consultadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica 

relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes 

informáticas de comunicações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world 

wide web e segurança de redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria 

nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, 

serviços de segurança de informações; serviços de autenticação para segurança informá-

tica; serviços informáticos relacionados com a autenticação online de assinaturas electró-

nicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de 

informação sobre tecnologia e programação informática através de um website; serviços 

de cartografia; computação em nuvem; serviços de consultadoria, informação e assessoria 

relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099811

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; consultadoria de propriedade intelectual; investigação ju-

rídica; serviços de preparação de documentos jurídicos; administração jurídica de licenças; 

licenciamento de propriedade intelectual; serviços de contencioso; serviços alternativos de 

resolução de litígios; serviços de arbitragem; serviços de vigilância e segurança; serviços 

de protecção pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança) 

através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-rou-

bo e contra incêndios; serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, 

dispositivos de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; 

serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados 

digitais, imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção 

de um registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; servi-

ços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos 

bens e dos indivíduos; serviços funerários; autenticação online de assinaturas electrónicas; 

serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de 

tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099812

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-
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ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede 

informática ou de uma base de dados informática); software de mensagens instantâneas; 

software de partilha de ficheiros; software de comunicação para a troca electrónica de 

dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através de computadores, telemóveis, 

redes sem fios e redes de telecomunicações; software informático para o processamento de 

imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; software 

descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes in-

formáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e 

marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores 

de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carre-

gadores de baterias; estações de trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware 

de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comu-

tadores, roteadores, e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação 

com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores; hardware e 

firmware para computadores; software para computadores (incluindo software descarregá-

vel da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de 

telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para te-

lefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipa-

mento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para 

telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global 

(GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos 

de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazena-

mento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões de crédito, 

de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticas, 

distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, descarregáveis; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tam-

pas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões 

de memória para máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099813

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26
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[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-

pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de ende-

reços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões 

de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e 

magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impressão; 

anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos de 

papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; sacos 

em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na classe 

16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099814

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-
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jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-
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ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritó-

rio; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099815

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; presta-

ção de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de 

consultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; pres-

tação de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem 

aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e 

fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de 

uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada 

na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e 

ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electró-

nicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações 

à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades 

e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comu-

nicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens auxiliada por com-

putador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomensagem; aluguer de 

modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamen-

to de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de mensagens electrónicas; 

fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de 

dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e 

gráficos acessíveis através de redes informáticas e de telecomunicações; serviços de men-

sagens instantâneas; serviços de comunicação através de telemóveis; fornecimento de ser-

viços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, 

de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, 

música e imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, te-

lefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, 

imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto 

em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de 

conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por 

painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores executar uma conversa 

interactiva em tempo real entre um terminal de computador e painéis de afixação electró-

nicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e informação de voz tal 

como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e painéis de afixação de 

mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços 

de teledifusão; difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão de mú-

sica; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de computador 
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electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras «on-line» e serviços 

de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de «video-on-demand»; serviços de 

agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios 

disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base 

de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat 

room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contratos 

e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede 

mundial de computadores para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; 

serviços de comunicação, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de 

texto; transmissão de informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de 

decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de 

conferência na «web»; serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» 

virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a 

colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de 

afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma 

rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de compu-

tadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores 

e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e opor-

tunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso 

e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099816

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 
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fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais 

e publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto 

interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualifica-

ções; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; ser-

viços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (moving pictures export group 

layer 1) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com plane-

amento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, 

visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de 

satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços 

de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou 

culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de tele-

visão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radio-

fónica e cinematográfica; preparação e produção de programas de televisão; fornecimento 

de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a diverti-

mento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio 

de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, 

espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de 

entretenimento, educação e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferên-

cias, convenções, congressos, seminários e cursos de formação; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais para fins culturais ou educacionais; serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 

e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; forne-

cimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação di-

dáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinematográ-

ficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de progra-

mas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de 

livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação 

de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; fornecimento de jogos de ví-

deo, jogos de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações 
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ou de computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; alu-

guer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de 

equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços 

de tradução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da 

gestão de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; forneci-

mento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; 

tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099817

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados documentos, e imagens na Inter-

net; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento 

de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 

em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços 

de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações infor-

máticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados parti-

ciparem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, 

participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica 

prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em 

redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores, 

computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores 

portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concep-

ção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; ser-

viços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; 
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alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à 

pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; forneci-

mento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por 

telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados 

com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de 

dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato 

de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arqui-

tectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; 

serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de progra-

mas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos 

e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos 

relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para 

os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores, redes electróni-

cas e bases de dados; segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes 

informáticas; consultadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica 

relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes 

informáticas de comunicações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world 

wide web e segurança de redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria 

nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, 

serviços de segurança de informações; serviços de autenticação para segurança informá-

tica; serviços informáticos relacionados com a autenticação online de assinaturas electró-

nicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de 

informação sobre tecnologia e programação informática através de um website; serviços 

de cartografia; computação em nuvem; serviços de consultadoria, informação e assessoria 

relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099818

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; consultadoria de propriedade intelectual; investigação ju-

rídica; serviços de preparação de documentos jurídicos; administração jurídica de licenças; 

licenciamento de propriedade intelectual; serviços de contencioso; serviços alternativos de 

resolução de litígios; serviços de arbitragem; serviços de vigilância e segurança; serviços 

de protecção pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança) 

através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-rou-

bo e contra incêndios; serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, 
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dispositivos de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; 

serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados 

digitais, imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção 

de um registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; servi-

ços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos 

bens e dos indivíduos; serviços funerários; autenticação online de assinaturas electrónicas; 

serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de 

tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099819

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede 

informática ou de uma base de dados informática); software de mensagens instantâneas; 

software de partilha de ficheiros; software de comunicação para a troca electrónica de 

dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através de computadores, telemóveis, 

redes sem fios e redes de telecomunicações; software informático para o processamento de 

imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; software 

descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes in-

formáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e 

marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores 

de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carre-

gadores de baterias; estações de trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware 

de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comu-
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tadores, roteadores, e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação 

com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores; hardware e fir-

mware para computadores; software para computadores (incluindo software descarregável 

da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de 

telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para te-

lefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipa-

mento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para 

telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global 

(GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos 

de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazena-

mento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões de crédito, 

de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticas, 

distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, descarregáveis; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tam-

pas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões 

de memória para máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099820

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-

pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de ende-

reços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões 

de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e 

magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impressão; 

anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos de 

papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; sacos 

em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na classe 

16.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099821

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 
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com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 
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grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritó-

rio; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099822

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; presta-

ção de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de 

consultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; pres-

tação de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem 

aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e 

fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de 
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uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada 

na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e 

ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electró-

nicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações 

à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades 

e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comu-

nicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens auxiliada por com-

putador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomensagem; aluguer de 

modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamen-

to de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de mensagens electrónicas; 

fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de 

dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e 

gráficos acessíveis através de redes informáticas e de telecomunicações; serviços de men-

sagens instantâneas; serviços de comunicação através de telemóveis; fornecimento de ser-

viços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, 

de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, 

música e imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, te-

lefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, 

imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto 

em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de 

conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por 

painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores executar uma conversa 

interactiva em tempo real entre um terminal de computador e painéis de afixação electró-

nicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e informação de voz tal 

como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e painéis de afixação de 

mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços 

de teledifusão; difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão de mú-

sica; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de computador 

electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras «on-line» e serviços 

de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de «video-on-demand»; serviços de 

agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios 

disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base 

de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat 

room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contratos 

e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede 

mundial de computadores para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; 

serviços de comunicação, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de 

texto; transmissão de informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de 

decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de 

conferência na «web»; serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» 

virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a 

colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de 
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afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma 

rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de compu-

tadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores 

e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e opor-

tunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso 

e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099823

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais 

e publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto 

interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualifica-

ções; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; ser-

viços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (moving pictures export group 

layer 1) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com plane-

amento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, 

visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de 
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satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços 

de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou 

culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de tele-

visão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radio-

fónica e cinematográfica; preparação e produção de programas de televisão; fornecimento 

de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a diverti-

mento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio 

de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, 

espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de 

entretenimento, educação e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferên-

cias, convenções, congressos, seminários e cursos de formação; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais para fins culturais ou educacionais; serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 

e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; forne-

cimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação di-

dáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinematográ-

ficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de progra-

mas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de 

livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação 

de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; fornecimento de jogos de ví-

deo, jogos de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações 

ou de computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; alu-

guer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de 

equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços 

de tradução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da 

gestão de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; forneci-

mento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; 

tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099824

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados documentos, e imagens na Inter-

net; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento 

de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 

em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços 

de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações infor-

máticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados parti-

ciparem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, 

participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica 

prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em 

redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores, 

computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores 

portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concep-

ção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; ser-

viços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; 

alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à 

pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; forneci-

mento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por 

telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados 

com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de 

dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato 

de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arqui-

tectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; 

serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de progra-

mas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos 

e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos 

relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para 

os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores, redes electróni-

cas e bases de dados; segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes 

informáticas; consultadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica 

relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes 

informáticas de comunicações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world 

wide web e segurança de redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria 

nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, 
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serviços de segurança de informações; serviços de autenticação para segurança informá-

tica; serviços informáticos relacionados com a autenticação online de assinaturas electró-

nicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de 

informação sobre tecnologia e programação informática através de um website; serviços 

de cartografia; computação em nuvem; serviços de consultadoria, informação e assessoria 

relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099825

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; consultadoria de propriedade intelectual; investigação ju-

rídica; serviços de preparação de documentos jurídicos; administração jurídica de licenças; 

licenciamento de propriedade intelectual; serviços de contencioso; serviços alternativos de 

resolução de litígios; serviços de arbitragem; serviços de vigilância e segurança; serviços 

de protecção pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança) 

através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-rou-

bo e contra incêndios; serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, 

dispositivos de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; 

serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados 

digitais, imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção 

de um registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; servi-

ços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos 

bens e dos indivíduos; serviços funerários; autenticação online de assinaturas electrónicas; 

serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de 

tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099828

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 鎮平縣侯氏食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國河南省南陽市鎮平縣校場路中段人民公園對面 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；肉罐頭；果肉；醃製蔬菜；蛋清；芝麻油；加工過的堅果。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099848

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : FAUCHON

 地址 Endereço : 26, Place de La Medeleine, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, secos e co-

zinhados; geleias, compotas, molhos de fruta, ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras 

alimentares, manteiga, charcutaria, carnes salgados, crustáceos (sem ser vivo); carne e 

peixe em conserva; queijo, bebidas de leite ou bebidas com maior teor de leite; refeições 

preparadas a partir dos produtos atrás citados; caviar; frutas cristalizadas; frutas, enlatado; 

marisco (sem ser vivo); fígado; foie gras; salada de frutas; lagostas (sem ser vivo); ostras (sem 

ser vivo); sumos de vegetais para cozinhar; salada de grãos de leguminosas e vegetais; pre-

parados para fazer sopas; salmão; trufas; cascas de frutas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099849

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : FAUCHON

 地址 Endereço : 26, Place de La Medeleine, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, artigos de confeitaria, tapioca, sagu, café artificial, farinha e preparados à 

base de cereais; pão, artigos de pastelaria; gelados, mel, melaço, levedura, fermento em pó; 

sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias, gelo, sanduíches, pizas, panque-

cas; produtos de biscoitos, bolos, tostas, doces, chocolate; bebidas à base de cacau, bebidas 

à base de chocolate; refeições preparadas a partir dos produtos atrás citados; temperos; 

essências, que não sejam óleos essenciais, para bebidas; rebuçados (candy) para alimentos; 

condimentos; decorações comestíveis para bolos; essências para alimentos (excepto essên-

cia etérica e óleos essenciais); infusões, não medicinal; molho de carne (molhos); alimentos 

farináceos; pasta para bolos; pastas de alimentos; fermentos para massa; bolos com creme 

(bolos); pimentas (temperos); pimenta; pó para fazer bolos; quiches; molhos para saladas; 

sushi; tabule; tartes; bebidas à base de chá e café; chá e café gelado.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099850

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : FAUCHON

 地址 Endereço : 26, Place de La Medeleine, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas, águas minerais e gaseificadas; bebidas de frutas e sumos de frutas; xaropes e ou-

tros preparados para fazer bebidas, limonadas, néctares de fruta, água de soda, aperitivos 

não alcoólicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099851

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : FAUCHON

 地址 Endereço : 26, Place de La Medeleine, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas), cidras, digestivos (álcoois e licores); vinhos, 

aguardentes, extractos ou essências alcoólicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099852

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : FAUCHON

 地址 Endereço : 26, Place de La Medeleine, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante (fornecimento de comidas e bebidas); alojamento temporário; ser-

viços de bar; serviços de fornecimento de refeições; serviços de hotéis; reservas de aloja-

mento temporário.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099853

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : FAUCHON

 地址 Endereço : 26, Place de La Medeleine, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, secos e co-

zinhados; geleias, compotas, molhos de fruta, ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras 

alimentares, manteiga, charcutaria, carnes salgados, crustáceos (sem ser vivo); carne e 

peixe em conserva; queijo, bebidas de leite ou bebidas com maior teor de leite; refeições 

preparadas a partir dos produtos atrás citados; caviar; frutas cristalizadas; frutas, enlatado; 

marisco (sem ser vivo); fígado; foie gras; salada de frutas; lagostas (sem ser vivo); ostras (sem 

ser vivo); sumos de vegetais para cozinhar; salada de grãos de leguminosas e vegetais; pre-

parados para fazer sopas; salmão; trufas; cascas de frutas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099854

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : FAUCHON

 地址 Endereço : 26, Place de La Medeleine, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, artigos de confeitaria, tapioca, sagu, café artificial, farinha e preparados à 

base de cereais; pão, artigos de pastelaria; gelados, mel, melaço, levedura, fermento em pó; 

sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias, gelo, sanduíches, pizas, panque-

cas; produtos de biscoitos, bolos, tostas, doces, chocolate; bebidas à base de cacau, bebidas 

à base de chocolate; refeições preparadas a partir dos produtos atrás citados; temperos; 

essências, que não sejam óleos essenciais, para bebidas; rebuçados (candy) para alimentos; 

condimentos; decorações comestíveis para bolos; essências para alimentos (excepto essên-

cia etérica e óleos essenciais); infusões, não medicinal; molho de carne (molhos); alimentos 

farináceos; pasta para bolos; pastas de alimentos; fermentos para massa; bolos com creme 

(bolos); pimentas (temperos); pimenta; pó para fazer bolos; quiches; molhos para saladas; 

sushi; tabule; tartes; bebidas à base de chá e café; chá e café gelado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099855

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26
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[730] 申請人 Requerente : FAUCHON

 地址 Endereço : 26, Place de La Medeleine, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas, águas minerais e gaseificadas; bebidas de frutas e sumos de frutas; xaropes e ou-

tros preparados para fazer bebidas, limonadas, néctares de fruta, água de soda, aperitivos 

não alcoólicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099856

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : FAUCHON

 地址 Endereço : 26, Place de La Medeleine, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas), cidras, digestivos (álcoois e licores); vinhos, 

aguardentes, extractos ou essências alcoólicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099857

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : FAUCHON

 地址 Endereço : 26, Place de La Medeleine, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante (fornecimento de comidas e bebidas); alojamento temporário; ser-

viços de bar; serviços de fornecimento de refeições; serviços de hotéis; reservas de aloja-

mento temporário.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099876

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : 統一藥品股份有限公司

   PRESIDENT  PHARMACEUTICAL CORPORATION

 地址 Endereço : 中國台灣台北市松山區東興路8號7樓

   7f., No.8, Dongsing Rd., 105 Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 乳液；化妝品；化妝水；身體滋潤霜；護手霜；化妝護膚品；化妝棉；美容護膚用面膜；護膚面

霜；卸妝乳液；太陽油；成套化妝用具；手修護霜；防皺膏；除皺霜；香水；香皂；沐浴乳。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099877

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : GIANFRANCO  SOLDERA

 地址 Endereço : Via dei Frassini N.39-20156 Milano Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 葡萄酒；烈酒；利口酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099905

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : Société Jas Hennessy & Co.

 地址 Endereço : rue de la Richonne, 16100 Cognac, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/11/27 144137305 法國 França
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[210] 編號 N.º : N/099906

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : 優車科技（中國）有限公司

   UCAR TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環夏愨道12號,美國銀行中心502室

   Room 502, Bank Of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；貨物展出；廣告宣傳；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告設計；商業信息；商業中

介服務；提供商業和商務聯繫信息；通過網站提供商業信息；進出口代理；拍賣；市場營銷；替

他人推銷；職業介紹所；表演藝術家經紀；對購買定單進行行政處理；計算機數據庫信息系統

化；將信息編入計算機數據庫；計算機錄入服務；會計；尋找贊助；計算機網絡上的在線廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099907

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : 優車科技（中國）有限公司

   UCAR TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環夏愨道12號,美國銀行中心502室

   Room 502, Bank Of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 汽車租賃；運載工具（車輛）出租；客車出租；司機服務；停車場服務；汽車運輸；出租車運輸；

公共汽車運輸；空中運輸；海上運輸；運輸；運輸經紀；交通信息；貨運；運輸信息；運送乘客；

商品包裝；信件投遞；旅行陪伴；安排遊覽；汽車出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099908

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : 優車科技（中國）有限公司

   UCAR TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環夏愨道12號,美國銀行中心502室

   Room 502, Bank Of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；替他人研究和開發新產品；計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；信息技

術諮詢服務；雲計算；通過網站提供計算機技術和編程信息；遠程數據備份；提供互聯網搜索

引擎；軟件運營服務；計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉換）；計算機系統分析；計算機

系統設計；包裝設計；託管計算機站（網站）；計算機軟件維護；替他人創建和維護網站；計算

機程序複製；軟件運營服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099909

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : 優車科技（中國）有限公司

   UCAR TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環夏愨道12號,美國銀行中心502室

   Room 502, Bank Of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；貨物展出；廣告宣傳；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告設計；商業信息；商業中

介服務；提供商業和商務聯繫信息；通過網站提供商業信息；進出口代理；拍賣；市場營銷；替

他人推銷；職業介紹所；表演藝術家經紀；對購買定單進行行政處理；計算機數據庫信息系統

化；將信息編入計算機數據庫；計算機錄入服務；會計；尋找贊助；計算機網絡上的在線廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099910

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : 優車科技（中國）有限公司

   UCAR TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環夏愨道12號,美國銀行中心502室

   Room 502, Bank Of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 汽車租賃；運載工具（車輛）出租；客車出租；司機服務；停車場服務；汽車運輸；出租車運輸；

公共汽車運輸；空中運輸；海上運輸；運輸；運輸經紀；交通信息；貨運；運輸信息；運送乘客；

商品包裝；信件投遞；旅行陪伴；安排遊覽；汽車出租。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099911

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : 優車科技（中國）有限公司

   UCAR TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環夏愨道12號,美國銀行中心502室

   Room 502, Bank Of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；替他人研究和開發新產品；計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；信息技

術諮詢服務；雲計算；通過網站提供計算機技術和編程信息；遠程數據備份；提供互聯網搜索

引擎；軟件運營服務；計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉換）；計算機系統分析；計算機

系統設計；包裝設計；託管計算機站（網站）；計算機軟件維護；替他人創建和維護網站；計算

機程序複製；軟件運營服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099915

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/28

[730] 申請人 Requerente : 徐民 

 地址 Endereço : 中國廣東省汕頭市金平區新福街道亦平里5號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙；雪茄煙；煙絲；捲煙紙；香煙盒；煙灰缸；吸煙用打火機；煙斗；香煙煙嘴；電子香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099979

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : NBA Properties, Inc.

 地址 Endereço : Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York, NY 10022, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25
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[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário, nomeadamente «hosiery», sapatos para basque-

tebol, sapatilhas para basquetebol, chinelas, T-shirts, camisas, polos, «sweatshirts», calças 

de fato de treino, calças, blusas de alças, «jerseys», calções, pijamas, camisas para despor-

to, camisas para «rugby», camisolas, cintos, gravatas, camisas de dormir, chapéus, bonés, 

viseiras, fatos para exercícios de aquecimento, calças para exercícios de aquecimento, tops 

para exercícios de aquecimento/camisas para a prática de tiro, jaquetas, jaquetas resistentes 

ao vento, parkas, casacos, babetes para crianças sem serem de papel, fitas para a cabeça, 

faixas para os pulsos (vestuário), aventais, roupa interior, cuecas com perna, calças de la-

zer, abafos para as orelhas, luvas, mitenes, lenços para a cabeça e para o pescoço, camisas 

tricotadas e camisas de tecido, vestidos justos ao corpo, vestidos, vestidos e uniformes para 

claques desportivas, vestuário de natação, fatos de banho, fatos de natação, biquínis, fatos 

de banho com duas peças, calções para natação, calções para o banho, calções de surf, 

fatos de mergulho, túnicas de praia, túnicas para usar por cima do fato de banho, páreos, 

sandálias, sandálias de praia, chapéus de praia, viseiras para o sol, toucas para natação, 

toucas para o banho, toucado moderno com peruca.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099980

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : NBA Properties, Inc.

 地址 Endereço : Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York, NY 10022, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; fornecimento de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

serviços de entretenimento e educacionais sob a forma de programas de rádio e televisão 

contínuos no domínio do basquetebol e sob a forma de apresentação de jogos de basquete-

bol e espectáculos de basquetebol ao vivo; produção e distribuição de espectáculos de rádio 

e de televisão com jogos de basquetebol, eventos de basquetebol e programas no domínio 

do basquetebol; realização e organização de clínicas e acampamentos de basquetebol, clíni-

cas e acampamentos de treinadores, clínicas e acampamentos de equipas de dança e jogos 

de basquetebol; serviços de entretenimento sob a forma de  actuações ao vivo de mascotes 

fantasiadas ou equipes de dança em jogos e espectáculos de basquetebol, clínicas, acampa-

mentos, promoções e outros eventos relacionados com o basquetebol, eventos especiais e 

festas; serviços de clube de fãs; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento 

de um website com material multimédia sob a forma de excertos televisivos, excertos te-

levisivos interactivos, gravações de vídeo, gravações de transmissões contínuas de vídeo, 

seleções de excertos televisivos interactivos, programas de rádio, excertos de rádio e gra-

vações de áudio no domínio do basquetebol; fornecimento de  notícias e informações sob 

a forma de estatísticas e curiosidades na área do basquetebol; fornecimento de serviços de 

jogos on-line não-transferíveis, nomeadamente, jogos de computador, jogos de vídeo, jogos 

de vídeo interactivo, jogos de acção e perícia, jogos de arcada, jogos de festas para adultos 

e crianças, jogos de tabuleiro, quebra-cabeças e jogos de perguntas e respostas; serviços de 
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publicação electrónica, nomeadamente, a publicação de revistas, guias, boletins informati-

vos, livros para colorir, e horários de jogos de terceiros on-line, através da Internet, todos 

no campo de basquetebol; fornecimento de uma base de dados de computador on-line na 

área de basquetebol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100014

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : Monster  Energy  Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 清涼飲料；碳酸能量飲料；非碳酸能量飲料；運動飲料；含豐富維生素、礦物質、營養物、氨基

酸和/或藥草之能量飲料；含豐富維生素、礦物質、營養物、氨基酸和/或藥草之運動飲料；加味

水；果汁；用於調製不含酒精飲料之濃縮液；用於調製不含酒精飲料之粉末；用於調製不含酒精

飲料之糖漿；不含酒精之茶口味飲料；咖啡口味之清涼飲料；啤酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100038

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : 利華行有限公司

   AGÊNCIA LEI VA HONG LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門馬場海邊馬路64號利昌工業大廈3樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 在線批發零售服務；藥物、食品及飲料的批發零售服務；廣告服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深綠色，青綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100039

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : 富時貿易（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路205-207號泉福工業大廈6樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用營養品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100040

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : 天津廣天自動化科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國天津華苑產業區華天道2號6012房屋 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 電動運載工具；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；遙控運載工具（非玩具）；陸地車輛用電動

機；架空運輸設備；運載工具用輪胎；運載工具防盜設備；汽車輪胎；汽車；運載工具緩衝器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100046

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : Tod’s S.p.A.

 地址 Endereço : Via Filippo Della Valle nº1, 63811 Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Casacos em couro; blusões em couro; calças em couro; saias em couro; blusas em couro; 

gabardinas em couro; casacos compridos em couro; sobretudos em couro; cintos em couro; 

cintas e suspensórios em couro para vestuário; cintos; fatos; blusões acolchoados; blusões; 

dólmans («stuff jackets»); camisolões e macacões; calças; calças de ganga («jeans»); saias; 

vestidos; casacos; sobretudos; capas e capotes; gabardinas; parcas («parkas»); pulôveres; 

camisas; camisetas («t-shirts»); blusas; camisolas («sweaters»); roupa interior; «baby-dolls» 

sendo roupa de dormir; roupões de banho; vestuário de banho; lingerie e negligé; fatos de 

banho; robes; robes de noite; vestidos inteiros; vestidos de duas peças; vestidos de noite; 

xailes; cachecóis e lenços; gravatas; laços; fatos de homem; camisas formais; camisas ha-

vianas («aloha»); camisolas («sweat shirts»); camisas interiores; camisetas com gola («polo 

shirts»); corpetes («body suits»); casacos desportivos («blazers»); calções; camisas de des-

porto; sapatos; sapatos de atletismo; chinelos e sapatos de quarto; sapatos de protecção; 

sapatos de salto baixo; sapatos em couro; sapatos em borracha; galochas; sapatos de golfe; 

socas e tamancos de madeira; sapatos para pesca; sapatos de basquetebol; sapatos formais; 

sapatos de salto alto; sapatos de alpinismo; sapatos de rugby; sapatos de pugilismo; sapatos 

de basebol; sapatos de verniz; sapatos de praia; palmilhas; solas para calçado; gáspias de 

calçado; saltos para sapatos e botas; peças antiderrapante para sapatos e botas; biqueiras 

para calçado; sapatos de chuva; sapatos de corridas de pista; sapatos de trabalho; sapatos 
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de palha; sapatilhas de ginástica; botas; botas de esqui; botinas ou botas de cano curto; bo-

tas para a neve; botas de futebol; botas de atilhos; sapatos para hóquei em campo; sapatos 

de andebol; sapatos ou sandálias de esparto ou corda; sandálias; sandálias de banho; luvas; 

luvas de Inverno; luvas de couro; mitenes; chapéus e bonés; viseiras (para chapelaria); cha-

péus e bonés em couro, tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100074

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; anéis (joalharia); pulseiras, brincos; colares (joa-

lharia); pendentes; botões de punho; argolas para chaves em metais preciosos; relógios de 

mesa e parede, relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100075

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos, mochilas, pastas, malas de mão, estojos para chaves, estojos para cartões-de-visita, 

estojos para cartões de passe, porta-moedas, sacos para compras, malas de viagem, baús, 

sacos de viagem, carteiras; couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias, e não 

incluídos noutras classes; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100076

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01
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[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; casacos; babetes; blusas; vestidos; calções; jaquetas; camisas; sweatshirts; T-

-shirts; camisolas; camisolas de alças; luvas; calças (trousers); calças de ganga; calças (pants); 

roupa interior; pijamas; trajes; suspensórios; chinelos; vestuário impermeável; vestuário de 

natação; peúgas; hosiery; sapatilhas; cintos de tecidos (vestuário); fatos para a neve; grava-

tas; lenços de cabeça e pescoço; lingerie; calçado; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100077

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e por grosso relativos a relógios de mesa e de parede, relógios, 

artigos de joalharia, óculos, sacos, vestuário, luvas, calçado, chapelaria, brinquedos, produ-

tos eléctricos e produtos de couro; serviços de importação e exportação relacionados com 

os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100078

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; anéis (joalharia); pulseiras, brincos; colares (joa-

lharia); pendentes; botões de punho; argolas para chaves em metais preciosos; relógios de 

mesa e parede, relógios.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100079

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos, mochilas, pastas, malas de mão, estojos para chaves, estojos para cartões-de-visita, 

estojos para cartões de passe, porta-moedas, sacos para compras, malas de viagem, baús, 

sacos de viagem, carteiras; couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias, e não 

incluídos noutras classes; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100080

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; casacos; babetes; blusas; vestidos; calções; jaquetas; camisas; sweatshirts; T-

-shirts; camisolas; camisolas de alças; luvas; calças (trousers); calças de ganga; calças (pants); 

roupa interior; pijamas; trajes; suspensórios; chinelos; vestuário impermeável; vestuário de 

natação; peúgas; hosiery; sapatilhas; cintos de tecidos (vestuário); fatos para a neve; grava-

tas; lenços de cabeça e pescoço; lingerie; calçado; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100081

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e por grosso relativos a relógios de mesa e de parede, relógios, 

artigos de joalharia, óculos, sacos, vestuário, luvas, calçado, chapelaria, brinquedos, produ-

tos eléctricos e produtos de couro; serviços de importação e exportação relacionados com 

os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100082

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; anéis (joalharia); pulseiras, brincos; colares (joa-

lharia); pendentes; botões de punho; argolas para chaves em metais preciosos; relógios de 

mesa e parede, relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100083

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos, mochilas, pastas, malas de mão, estojos para chaves, estojos para cartões-de-visita, 

estojos para cartões de passe, porta-moedas, sacos para compras, malas de viagem, baús, 

sacos de viagem, carteiras; couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias, e não 

incluídos noutras classes; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100084

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; casacos; babetes; blusas; vestidos; calções; jaquetas; camisas; sweatshirts; T-

-shirts; camisolas; camisolas de alças; luvas; calças (trousers); calças de ganga; calças (pants); 

roupa interior; pijamas; trajes; suspensórios; chinelos; vestuário impermeável; vestuário de 

natação; peúgas; hosiery; sapatilhas; cintos de tecidos (vestuário); fatos para a neve; grava-

tas; lenços de cabeça e pescoço; lingerie; calçado; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100085

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e por grosso relativos a relógios de mesa e de parede, relógios, 

artigos de joalharia, óculos, sacos, vestuário, luvas, calçado, chapelaria, brinquedos, produ-

tos eléctricos e produtos de couro; serviços de importação e exportação relacionados com 

os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100086

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; anéis (joalharia); pulseiras, brincos; colares (joa-

lharia); pendentes; botões de punho; argolas para chaves em metais preciosos; relógios de 

mesa e parede, relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100087

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos, mochilas, pastas, malas de mão, estojos para chaves, estojos para cartões-de-visita, 

estojos para cartões de passe, porta-moedas, sacos para compras, malas de viagem, baús, 

sacos de viagem, carteiras; couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias, e não 

incluídos noutras classes; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100088

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; casacos; babetes; blusas; vestidos; calções; jaquetas; camisas; sweatshirts; T-

-shirts; camisolas; camisolas de alças; luvas; calças (trousers); calças de ganga; calças (pants); 

roupa interior; pijamas; trajes; suspensórios; chinelos; vestuário impermeável; vestuário de 

natação; peúgas; hosiery; sapatilhas; cintos de tecidos (vestuário); fatos para a neve; grava-

tas; lenços de cabeça e pescoço; lingerie; calçado; chapelaria.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100089

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e por grosso relativos a relógios de mesa e de parede, relógios, 

artigos de joalharia, óculos, sacos, vestuário, luvas, calçado, chapelaria, brinquedos, produ-

tos eléctricos e produtos de couro; serviços de importação e exportação relacionados com 

os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100090

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; anéis (joalharia); pulseiras, brincos; colares (joa-

lharia); pendentes; botões de punho; argolas para chaves em metais preciosos; relógios de 

mesa e parede, relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100091

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01



15826 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2015 年 8 月 5 日

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos, mochilas, pastas, malas de mão, estojos para chaves, estojos para cartões-de-visita, 

estojos para cartões de passe, porta-moedas, sacos para compras, malas de viagem, baús, 

sacos de viagem, carteiras; couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias, e não 

incluídos noutras classes; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100092

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; casacos; babetes; blusas; vestidos; calções; jaquetas; camisas; sweatshirts; T-

-shirts; camisolas; camisolas de alças; luvas; calças (trousers); calças de ganga; calças (pants); 

roupa interior; pijamas; trajes; suspensórios; chinelos; vestuário impermeável; vestuário de 

natação; peúgas; hosiery; sapatilhas; cintos de tecidos (vestuário); fatos para a neve; grava-

tas; lenços de cabeça e pescoço; lingerie; calçado; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100093

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e por grosso relativos a relógios de mesa e de parede, relógios, 

artigos de joalharia, óculos, sacos, vestuário, luvas, calçado, chapelaria, brinquedos, produ-

tos eléctricos e produtos de couro; serviços de importação e exportação relacionados com 

os produtos acima mencionados.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100094

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; anéis (joalharia); pulseiras, brincos; colares (joa-

lharia); pendentes; botões de punho; argolas para chaves em metais preciosos; relógios de 

mesa e parede, relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100095

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos, mochilas, pastas, malas de mão, estojos para chaves, estojos para cartões-de-visita, 

estojos para cartões de passe, porta-moedas, sacos para compras, malas de viagem, baús, 

sacos de viagem, carteiras; couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias, e não 

incluídos noutras classes; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100096

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01
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[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; casacos; babetes; blusas; vestidos; calções; jaquetas; camisas; sweatshirts; T-

-shirts; camisolas; camisolas de alças; luvas; calças (trousers); calças de ganga; calças (pants); 

roupa interior; pijamas; trajes; suspensórios; chinelos; vestuário impermeável; vestuário de 

natação; peúgas; hosiery; sapatilhas; cintos de tecidos (vestuário); fatos para a neve; grava-

tas; lenços de cabeça e pescoço; lingerie; calçado; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100097

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e por grosso relativos a relógios de mesa e de parede, relógios, 

artigos de joalharia, óculos, sacos, vestuário, luvas, calçado, chapelaria, brinquedos, produ-

tos eléctricos e produtos de couro; serviços de importação e exportação relacionados com 

os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100098

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; anéis (joalharia); pulseiras, brincos; colares (joa-

lharia); pendentes; botões de punho; argolas para chaves em metais preciosos; relógios de 

mesa e parede, relógios.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100099

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos, mochilas, pastas, malas de mão, estojos para chaves, estojos para cartões-de-visita, 

estojos para cartões de passe, porta-moedas, sacos para compras, malas de viagem, baús, 

sacos de viagem, carteiras; couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias, e não 

incluídos noutras classes; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100100

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; casacos; babetes; blusas; vestidos; calções; jaquetas; camisas; sweatshirts; T-

-shirts; camisolas; camisolas de alças; luvas; calças (trousers); calças de ganga; calças (pants); 

roupa interior; pijamas; trajes; suspensórios; chinelos; vestuário impermeável; vestuário de 

natação; peúgas; hosiery; sapatilhas; cintos de tecidos (vestuário); fatos para a neve; grava-

tas; lenços de cabeça e pescoço; lingerie; calçado; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100101

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e por grosso relativos a relógios de mesa e de parede, relógios, 

artigos de joalharia, óculos, sacos, vestuário, luvas, calçado, chapelaria, brinquedos, produ-

tos eléctricos e produtos de couro; serviços de importação e exportação relacionados com 

os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100102

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; anéis (joalharia); pulseiras, brincos; colares (joa-

lharia); pendentes; botões de punho; argolas para chaves em metais preciosos; relógios de 

mesa e parede, relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100103

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos, mochilas, pastas, malas de mão, estojos para chaves, estojos para cartões-de-visita, 

estojos para cartões de passe, porta-moedas, sacos para compras, malas de viagem, baús, 

sacos de viagem, carteiras; couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias, e não 

incluídos noutras classes; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100104

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; casacos; babetes; blusas; vestidos; calções; jaquetas; camisas; sweatshirts; T-

-shirts; camisolas; camisolas de alças; luvas; calças (trousers); calças de ganga; calças (pants); 

roupa interior; pijamas; trajes; suspensórios; chinelos; vestuário impermeável; vestuário de 

natação; peúgas; hosiery; sapatilhas; cintos de tecidos (vestuário); fatos para a neve; grava-

tas; lenços de cabeça e pescoço; lingerie; calçado; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100105

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e por grosso relativos a relógios de mesa e de parede, relógios, 

artigos de joalharia, óculos, sacos, vestuário, luvas, calçado, chapelaria, brinquedos, produ-

tos eléctricos e produtos de couro; serviços de importação e exportação relacionados com 

os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100106

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; anéis (joalharia); pulseiras, brincos; colares (joa-

lharia); pendentes; botões de punho; argolas para chaves em metais preciosos; relógios de 

mesa e parede, relógios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100107

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos, mochilas, pastas, malas de mão, estojos para chaves, estojos para cartões-de-visita, 

estojos para cartões de passe, porta-moedas, sacos para compras, malas de viagem, baús, 

sacos de viagem, carteiras; couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias, e não 

incluídos noutras classes; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100108

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; casacos; babetes; blusas; vestidos; calções; jaquetas; camisas; sweatshirts; T-

-shirts; camisolas; camisolas de alças; luvas; calças (trousers); calças de ganga; calças (pants); 

roupa interior; pijamas; trajes; suspensórios; chinelos; vestuário impermeável; vestuário de 

natação; peúgas; hosiery; sapatilhas; cintos de tecidos (vestuário); fatos para a neve; grava-

tas; lenços de cabeça e pescoço; lingerie; calçado; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100109

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e por grosso relativos a relógios de mesa e de parede, relógios, 

artigos de joalharia, óculos, sacos, vestuário, luvas, calçado, chapelaria, brinquedos, produ-

tos eléctricos e produtos de couro; serviços de importação e exportação relacionados com 

os produtos acima mencionados.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100110

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; anéis (joalharia); pulseiras, brincos; colares (joa-

lharia); pendentes; botões de punho; argolas para chaves em metais preciosos; relógios de 

mesa e parede, relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100111

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos, mochilas, pastas, malas de mão, estojos para chaves, estojos para cartões-de-visita, 

estojos para cartões de passe, porta-moedas, sacos para compras, malas de viagem, baús, 

sacos de viagem, carteiras; couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias, e não 

incluídos noutras classes; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100112

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01
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[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; casacos; babetes; blusas; vestidos; calções; jaquetas; camisas; sweatshirts; T-

-shirts; camisolas; camisolas de alças; luvas; calças (trousers); calças de ganga; calças (pants); 

roupa interior; pijamas; trajes; suspensórios; chinelos; vestuário impermeável; vestuário de 

natação; peúgas; hosiery; sapatilhas; cintos de tecidos (vestuário); fatos para a neve; grava-

tas; lenços de cabeça e pescoço; lingerie; calçado; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100113

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : YING SI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

 地址 Endereço : OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e por grosso relativos a relógios de mesa e de parede, relógios, 

artigos de joalharia, óculos, sacos, vestuário, luvas, calçado, chapelaria, brinquedos, produ-

tos eléctricos e produtos de couro; serviços de importação e exportação relacionados com 

os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100116

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : 程社錄

   Cheng Se Lok

 地址 Endereço : 澳門關閘馬路鴻運閣11樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30
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[511] 產品 Produtos : 蜂蜜。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，黃色，紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100117

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : 程社錄

   Cheng Se Lok

 地址 Endereço : 澳門關閘馬路鴻運閣11樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 蜂蜜。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黃色，黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100118

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : 程社錄

   Cheng Se Lok

 地址 Endereço : 澳門關閘馬路鴻運閣11樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 蜂蜜，花粉。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，綠色，黃色，橙色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100128

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02
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[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 電動製飲料機；廚房用電動機械；家用電動榨水果機；真空吸塵器；洗衣機；乾洗機；電控拉窗

簾裝置；電動捲門機；汽水飲料製造機；釀造機器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100129

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機軟件（已錄製）；電子出版物（可下載）；機頂盒；電視機；放映設備；已錄製的計算機操

作程序；便攜式媒體播放器；手提電話；手提無線電話機；眼鏡；與外接顯示屏或監視器連用的

遊戲機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100130

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈；燈罩座；烹調器具；冷凍機；冰箱；空氣調節設備；浴霸；熱水器；小型取暖器；飲水機；浴

室裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100131

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 小型機動車；電動車輛；自行車、三輪車等用方向指示器；陸、空、水或鐵路用機動運載器；摩托

車；自行車；腳踏車響鈴報警系統；嬰兒車；車輛內裝飾品；汽車。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100132

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 鐘；貴重金屬盒；貴重金屬藝術品；電子鐘錶；手錶；錶鏈；測時儀器；精密計時器；記時器（手

錶）；手鐲（首飾）；計時器。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100133

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；非與外接顯示屏或監視器連用的電子遊戲機；玩具；長毛絨玩具；紙牌；棋類遊戲；鍛

煉身體肌肉器械；競技手套；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；釣具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100134

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告空間出租；計算機網絡上的在線廣告；通訊媒體上廣告時間的出租；廣告片製作；替他人

推銷；進出口代理；藝術家演出的商業管理；商業場所搬遷；計算機數據庫信息系統化；尋找

贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100135

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan So家uth Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 電話安裝和修理；空調設備的安裝和修理；商品房建造；加熱設備安裝和修理；電器設備安裝

和修理；計算機硬件安裝、維護和修理；浴室設備的安裝和修理；照明設備的安裝和修理；汽車

保養和修理；傢俱保養。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100136

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；無線廣播；信息傳送；計算機輔助信息和圖像傳送；光纖通訊；電子公告牌服務（通

訊服務）；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；提供互聯網聊天室；提供數據庫接入服

務；數字文件傳送。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100137

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；船隻出租；汽車運輸；導航；汽車出租；車輛出租；司機服務；倉庫出租；旅行陪伴；客車

出租。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100138

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織競賽（教育或娛樂）；提供在線音樂（非下載）；提供在線錄像（非下載）；在線電子書籍和

雜誌的出版；節目製作；電影製作；娛樂信息；在計算機網絡上提供在線遊戲；為藝術家提供模

特；廣播和電視節目製作。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100139

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；氣象信息；工業品外觀設計；室內裝飾設計；計算機軟件設計；計算機軟件出租；把

有形的數據或文件轉換成電子媒體；主持計算機站（網站）；提供互聯網搜索引擎；雲計算。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100140

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02
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[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 在線社交網絡服務；社交陪伴；社交護送（陪伴）；交友服務；婚姻介紹；約會；服裝出租；安全

諮詢；晚禮服出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100141

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 電動製飲料機；廚房用電動機械；家用電動榨水果機；真空吸塵器；洗衣機；乾洗機；電控拉窗

簾裝置；電動捲門機；汽水飲料製造機；釀造機器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100142

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機軟件（已錄製）；電子出版物（可下載）；機頂盒；電視機；放映設備；已錄製的計算機操

作程序；便攜式媒體播放器；手提電話；手提無線電話機；眼鏡；與外接顯示屏或監視器連用的

遊戲機。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100143

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈；燈罩座；烹調器具；冷凍機；冰箱；空氣調節設備；浴霸；熱水器；小型取暖器；飲水機；浴

室裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100144

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 小型機動車；電動車輛；自行車、三輪車等用方向指示器；陸、空、水或鐵路用機動運載器；摩托

車；自行車；腳踏車響鈴報警系統；嬰兒車；車輛內裝飾品；汽車。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100145

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION
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 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 鐘；貴重金屬盒；貴重金屬藝術品；電子鐘錶；手錶；錶鏈；測時儀器；精密計時器；記時器（手

錶）；手鐲（首飾）；計時器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100146

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；非與外接顯示屏或監視器連用的電子遊戲機；玩具；長毛絨玩具；紙牌；棋類遊戲；鍛

煉身體肌肉器械；競技手套；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；釣具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100147

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告空間出租；計算機網絡上的在線廣告；通訊媒體上廣告時間的出租；廣告片製作；替他人

推銷；進出口代理；藝術家演出的商業管理；商業場所搬遷；計算機數據庫信息系統化；尋找贊

助。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100148

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 電話安裝和修理；空調設備的安裝和修理；商品房建造；加熱設備安裝和修理；電器設備安裝

和修理；計算機硬件安裝、維護和修理；浴室設備的安裝和修理；照明設備的安裝和修理；汽車

輛保養和修理；傢俱保養。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100149

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；無線廣播；信息傳送；計算機輔助信息和圖像傳送；光纖通訊；電子公告牌服務（通

訊服務）；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；提供互聯網聊天室；提供數據庫接入服

務；數字文件傳送。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100150

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02
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[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；船隻出租；汽車運輸；導航；汽車出租；車輛出租；司機服務；倉庫出租；旅行陪伴；客車

出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100151

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織競賽（教育或娛樂）；提供在線音樂（非下載）；提供在線錄像（非下載）；在線電子書籍和

雜誌的出版；節目製作；電影製作；娛樂信息；在計算機網絡上提供在線遊戲；為藝術家提供模

特；廣播和電視節目製作。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100152

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42
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[511] 服務 Serviços : 技術研究；氣象信息；工業品外觀設計；室內裝飾設計；計算機軟件設計；計算機軟件出租；把

有形的數據或文件轉換成電子媒體；主持計算機站（網站）；提供互聯網搜索引擎；雲計算。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100153

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68 Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 在線社交網絡服務；社交陪伴；社交護送（陪伴）；交友服務；婚姻介紹；約會；服裝出租；安全

諮詢；晚禮服出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100154

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區湯立路218號8層925號房間

   925, 8/F, No.218 Tangli Road, Chaoyang District, Beijing, People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 電動製飲料機；廚房用電動機械；家用電動榨水果機；真空吸塵器；洗衣機；乾洗機；電控拉窗

簾裝置；電動捲門機；汽水飲料製造機；釀造機器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100155

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED
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 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區湯立路218號8層925號房間

   925, 8/F, No.218 Tangli Road, Chaoyang District, Beijing, People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機軟件（已錄製）；電子出版物（可下載）；機頂盒；電視機；放映設備；已錄製的計算機操

作程序；便攜式媒體播放器；手提電話；手提無線電話機；眼鏡；與外接顯示屏或監視器連用的

遊戲機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100156

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區湯立路218號8層925號房間

   925, 8/F, No.218 Tangli Road, Chaoyang District, Beijing, People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈；燈罩座；烹調器具；冷凍機；冰箱；空氣調節設備；浴霸；熱水器；小型取暖器；飲水機；浴

室裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100157

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區湯立路218號8層925號房間

   925, 8/F, No.218 Tangli Road, Chaoyang District, Beijing, People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 小型機動車；電動車輛；自行車、三輪車等用方向指示器；陸、空、水或鐵路用機動運載器；摩托

車；自行車；腳踏車響鈴報警系統；嬰兒車；車輛內裝飾品；汽車。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100158

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區湯立路218號8層925號房間

   925, 8/F, No.218 Tangli Road, Chaoyang District, Beijing, People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 鐘；貴重金屬盒；貴重金屬藝術品；電子鐘錶；手錶；錶鏈；測時儀器；精密計時器；記時器（手

錶）；手鐲（首飾）；計時器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100159

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區湯立路218號8層925號房間

   925, 8/F, No.218 Tangli Road, Chaoyang District, Beijing, People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 毛皮；書包；旅行箱；錢包；手提包；旅行包；帆布背包；運動包；傘；手杖。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100160

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區湯立路218號8層925號房間

   925, 8/F, No.218 Tangli Road, Chaoyang District, Beijing, People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；腰帶；鞋（腳上的穿著物）；帽子；襪；手套（服裝）；領帶；圍巾。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100161

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區湯立路218號8層925號房間

   925, 8/F, No.218 Tangli Road, Chaoyang District, Beijing, People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；非與外接顯示屏或監視器連用的電子遊戲機；玩具；長毛絨玩具；紙牌；棋類遊戲；鍛

煉身體肌肉器械；競技手套；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；釣具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100162

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）)有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區湯立路218號8層925號房間

   925, 8/F, No.218 Tangli Road, Chaoyang District, Beijing, People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告空間出租；計算機網絡上的在線廣告；通訊媒體上廣告時間的出租；廣告片製作；替他人

推銷；進出口代理；藝術家演出的商業管理；商業場所搬遷；計算機數據庫信息系統化；尋找贊

助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100163

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區湯立路218號8層925號房間

   925, 8/F, No.218 Tangli Road, Chaoyang District, Beijing, People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融服務；銀行；分期付款的貸款；藝術品估價；不動產管理；商品房銷售；擔保；募集慈

善基金；信託。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100164

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區湯立路218號8層925號房間

   925, 8/F, No.218 Tangli Road, Chaoyang District, Beijing, People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 電話安裝和修理；空調設備的安裝和修理；商品房建造；加熱設備安裝和修理；電器設備安裝

和修理；計算機硬件安裝、維護和修理；浴室設備的安裝和修理；照明設備的安裝和修理；汽車

保養和修理；傢俱保養。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100165

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區湯立路218號8層925號房間

   925, 8/F, No.218 Tangli Road, Chaoyang District, Beijing, People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；無線廣播；信息傳送；計算機輔助信息和圖像傳送；光纖通訊；電子公告牌服務（通

訊服務）；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；提供互聯網聊天室；提供數據庫接入服

務；數字文件傳送。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100166

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區湯立路218號8層925號房間

   925, 8/F, No.218 Tangli Road, Chaoyang District, Beijing, People’s Republic Of China
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；船隻出租；汽車運輸；導航；汽車出租；車輛出租；司機服務；倉庫出租；旅行陪伴；客車

出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100167

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區湯立路218號8層925號房間

   925, 8/F, No.218 Tangli Road, Chaoyang District, Beijing, People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織競賽（教育或娛樂）；提供在線音樂（非下載）；提供在線錄像（非下載）；在線電子書籍和

雜誌的出版；節目製作；電影製作；娛樂信息；在計算機網絡上提供在線遊戲；為藝術家提供模

特；廣播和電視節目製作。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100168

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區湯立路218號8層925號房間

   925, 8/F, No.218 Tangli Road, Chaoyang District, Beijing, People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；氣象信息；工業品外觀設計；室內裝飾設計；計算機軟件設計；計算機軟件出租；把

有形的數據或文件轉換成電子媒體；主持計算機站（網站）；提供互聯網搜索引擎；雲計算。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100169

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02
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[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區湯立路218號8層925號房間

   925, 8/F, No.218 Tangli Road, Chaoyang District, Beijing, People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 在線社交網絡服務；社交陪伴；社交護送（陪伴）；交友服務；婚姻介紹；約會；服裝出租；安全

諮詢；晚禮服出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100170

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓Ｘ 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用保健品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100171

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 四川白家食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市經濟技術開發區（龍泉驛區）白家路9號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；糖；果凍（糖果）；蜂蜜；糕點；方便粉絲；餃子；穀類製品；麵粉製品；方便面；米粉；

以米為主的零食小吃；食用麵筋；含澱粉食品；粉絲（條）；冰淇淋；調味品；食用香料（不包括

含醚香料和香精油）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100172

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02
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[730] 申請人 Requerente : 勐臘易武福元昌茶業有限公司 

 地址 Endereço : 中國雲南省西雙版納州勐臘縣易武鄉老街606號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；茶飲料；食品用糖蜜；麵包；穀粉製食品；米；速食麵；食用澱粉；調味品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100178

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : The Coca-Cola Company

 地址 Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e su-

mos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100179

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 中澳股份有限公司

   SINO AUSTRALIA CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣高雄市新興區新田路77號14樓

   14F., No. 77, Xintian Rd., Xinxing Dist., Kaohsiung City 800, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉食品；油炸丸子；肉；豬肉；肉凍；魚製食品；牛肉清湯濃縮汁；熏肉；魚片；牛肉清湯湯料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100180

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 益來成實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣台北市文山區秀明路2段6號 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 潤膚膏；潤膚乳液；護唇膏；護手霜；除汗臭劑；嬰兒油；體香劑；防曬劑；化妝用凡士林；染髮

劑；香皂；洗面乳；沐浴乳；清潔製劑；汽車用亮光蠟；牙膏；清潔假牙用製劑；皮革油；浮石；口

氣清新噴灑劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100181

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 萬國製藥廠股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣台南市東區裕農路900號 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫療用蛋白質食品；酵素膳食補充品；膳食纖維補充品；嬰兒食品；卵磷脂膳食補充品；醫用營

養添加劑；花粉膳食補充品；蜂膠膳食補充品；蛋白質膳食補充品；酵母膳食補充品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100182

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 萬國製藥廠股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣台南市東區裕農路900號 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫療用蛋白質食品；酵素膳食補充品；膳食纖維補充品；嬰兒食品；卵磷脂膳食補充品；醫用營

養添加劑；花粉膳食補充品；蜂膠膳食補充品；蛋白質膳食補充品；酵母膳食補充品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100183

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 享順有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新莊區民本街11巷29弄14號 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43
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[511] 服務 Serviços : 安親班；托育中心；日間托兒所（看孩子）；小吃店；小吃攤；日本料理店；火鍋店；牛肉麵店；牛

排館；外燴；伙食包辦；冰店；冰果店；冰淇淋店；早餐店；自助餐館；冷熱飲料店；快餐車；咖啡

館；咖啡廳；居酒居；拉麵店；披薩店；泡沫紅茶店；流動咖啡餐車；流動飲食攤；食物雕刻；素

食餐廳；茶藝館；酒吧；啤酒屋；涮涮鍋店；快餐館；備辦宴席；備辦餐飲；備辦雞尾酒會；提供

餐飲服務；飯店；飲食店；漢堡屋；複合式餐廳；學校工廠之附設餐廳；燒烤店；餐廳；點心吧；

旅館預訂；民宿；汽車旅館；住所（旅館、供膳寄宿處）；旅遊房屋出租；旅館；旅館預約；提供

膳宿處；寄宿處預訂；賓館；臨時住宿處出租；觀光客住所；日間托老服務；養老院；出租椅子、

桌子、桌布和玻璃器皿；烹飪設備出租；傢俱租賃；飲水機出租；廚房用品租賃；展覽會場出租；

會場出租；會議室出租；動物旅館；動物寄養；動物膳宿；除用於劇院或電視攝影棚外之燈光設

備出租；活動房屋出租；帳篷出租；假日野營住宿服務；提供營地設施；提供野營場地設施。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100193

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : Annco, Inc.

 地址 Endereço : 7 Times Square, New York, New York 10036, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Apresentação de produtos nos meios de comunicação social para comercialização; publi-

cidade; publicidade via correio; decoração de montras para lojas; assistência na gestão de 

negócios; agências de importação e exportação; promoção de vendas para terceiros; servi-

ços de compras para terceiros (compra de bens e serviços para outras empresas); lojas de 

venda a retalho e serviços de venda a retalho via internet; gestão de negócios; administra-

ção de negócios; funções de escritório; serviços de venda a retalho, serviços de encomenda 

por catálogo; serviços de venda a retalho via internet, tudo incluindo vestuário, calçado, 

chapelaria, acessórios para vestuário, malas, malas de mão, artigos em couro, mochilas, pe-

quenos acessórios em couro, carteiras, óculos de sol e óculos graduados, artigos de óptica, 

joalharia, relógios, acessórios para cabelo, cosméticos, produtos de higiene, fragrâncias, 

produtos para o banho, produtos de cuidado pessoal, produtos de cuidado da pele, artigos 

de decoração para a casa, artigos de papelaria, brindes; incentivos aos clientes, programas 

de recompensa e de fidelidade em relação a todo o supra mencionado; serviços de cartões 

de fidelidade incluindo programas de fidelização de clientes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100194

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : Rimowa GmbH

 地址 Endereço : Mathias-Brueggen-Str. 118, 50829 Koeln, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malões e malas, malões para transporte ferroviário, estojos de beleza, pastas para execu-

tivos, pastas para fotografias, não sendo adaptadas para os objectos que contêm (sendo os 

produtos anteriormente referidos, de alumínio ou de material plástico ou uma combinação 

desses materiais com matérias têxteis), sacos de viagem, maletas, mochilas de material têx-

til.

[554] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100195

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : Rimowa GmbH

 地址 Endereço : Mathias-Brueggen-Str. 118, 50829 Koeln, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malões e malas, malões para transporte ferroviário, estojos de beleza, pastas para execu-

tivos, pastas para fotografias, não sendo adaptadas para os objectos que contêm (sendo os 

produtos anteriormente referidos, de alumínio ou de material plástico ou uma combinação 

desses materiais com matérias têxteis), sacos de viagem, maletas, mochilas de material têx-

til.

[554] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100196

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : Rimowa GmbH

 地址 Endereço : Mathias-Brueggen-Str. 118, 50829 Koeln, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malões e malas, malões para transporte ferroviário, estojos de beleza, pastas para execu-

tivos, pastas para fotografias, não sendo adaptadas para os objectos que contêm (sendo os 

produtos anteriormente referidos, de alumínio ou de material plástico ou uma combinação 

desses materiais com matérias têxteis), sacos de viagem, maletas, mochilas de material têx-

til.

[554] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100197

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 恩基酒店管理一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路918號世界貿易中心8樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 酒店的商業管理，酒店的商業顧問及管理服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100198

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 恩基酒店管理一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路918號世界貿易中心8樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 渡假酒店服務，酒店服務，於酒店的住宿服務，門房服務，酒店預留或住宿服務，房間出租，為

會議提供設施，酒吧服務，咖啡室，餐廳。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100199

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 恩基酒店管理一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路918號世界貿易中心8樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 酒店的商業管理，酒店的商業顧問及管理服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100200

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : 神灶餐飲發展有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場181-187號光輝集團商業大廈11樓Q 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製

劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100203

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : Star Eagle International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de parede e de mesa; diamantes; brincos; pulseiras; alfinetes de peito; amuletos; 

colares; anéis; artigos de joalharia; bijutaria; guarda-jóias (estojos ou caixas); rolos de jóias; 

botões de punho; alfinetes para gravata; molas para gravata; argolas para chaves; pedras 

preciosas; pedras semi-preciosas; ornamentos para sapatos em metais preciosos; pulseiras 

para relógios; relógios; fivelas em metais preciosos; estojos para relógios; molas em metais 

preciosos; objectos de ouro e prata (que não sejam talheres, garfos e colheres); ouro e ob-

jectos de imitação de ouro; ornamentos para chapéus em metais preciosos; jóias de marfim; 

mecanismos para relógios de parede e mesa e relógios; ornamentos em metais preciosos; 

pérolas; platina; metais preciosos; ornamentos em prata.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100204

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : Star Eagle International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Mochilas; malas; cintos; estojos para cartões-de-visita; estojos para cartões de crédito (car-

teiras); sacos de praia; sacos de couro; pastas; coberturas para mobílias em couro; peles; 

peles curtidos; sacos de mão; caixas para chapéus de couro; artigos feitos de imitações de 

couro; porta-chaves; correias de couro; produtos de couro; chapéus-de-chuva e chapéus-de-
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-sol; bengalas; porta-moedas; malas escolares; sacos de compras; peles de animais; malas 

de viagem; sacos de viagem; baús (malas de viagem); estojos para artigos de higiene pesso-

al; sacos para desporto; selaria; bolsa; carteiras; roupa para animais de estimação; coleiras 

para animais; sacos a tiracolo para transportar crianças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100205

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : Star Eagle International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; cintos (vestuário); peles (vestuário); estolas de pele; luvas (vestuário); botas; bo-

nés; calçado; chapéus; sapatos de salto alto; sandálias; lenços de pescoço e cabeça; xailes; 

sapatos; sapatos de praia; sapatos de desporto; chinelos; gravatas; meias; meias de vidro; 

fatos de banho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100206

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : Star Eagle International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; consultadoria de gestão profissional; gestão e administração de assuntos co-

merciais de lojas de venda a retalho; consultoria comercial em relação à criação de lojas de 

venda a retalho e operação de lojas de venda a retalho; gestão de negócios de hotéis; admi-

nistração comercial do licenciamento de produtos e serviços de terceiros; demonstração de 

artigos; organização de desfiles de moda para fins promocionais; agências de importação 

– exportação; serviços de agência de compra e venda para terceiros; selecção de produtos 

e procura de produtos em nome de empresas; fornecimento de informações comerciais; 

marketing; modelação para publicidade ou promoção de vendas; negociação e conclusão de 

transacções comerciais para terceiros; apresentação de produtos em meios de comunicação, 
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para fins de vendas a retalho; promoção de vendas para terceiros; agregação, para o bene-

fício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes uma conveniente 

apreciação e aquisição desses produtos em estabelecimentos comerciais, lojas de venda a 

retalho ou através de portais de Internet; consultoria relacionada com serviços de venda 

a retalho; serviços de vendas a retalho através duma rede informática global; publicidade; 

serviços de vendas a grosso e distribuição relacionados com vestuário, acessórios de moda, 

cintos, sapatos, calçado, chapelaria, sacos de mão, malas, artigos de joalharia, bijutaria, 

relógios, relógios de parede e de mesa, produtos de couro, óculos de sol; serviços de vendas 

a retalho relacionados com vestuário, acessórios de moda, cintos, sapatos, calçado, chape-

laria, sacos de mão, malas, artigos de joalharia, bijutaria, relógios, relógios de parede e de 

mesa, produtos de couro, óculos de sol; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100207

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : Star Eagle International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de parede e de mesa; diamantes; brincos; pulseiras; alfinetes de peito; amuletos; 

colares; anéis; artigos de joalharia; bijutaria; guarda-jóias (estojos ou caixas); rolos de jóias; 

botões de punho; alfinetes para gravata; molas para gravata; argolas para chaves; pedras 

preciosas; pedras semi-preciosas; ornamentos para sapatos em metais preciosos; pulseiras 

para relógios; relógios; fivelas em metais preciosos; estojos para relógios; molas em metais 

preciosos; objectos de ouro e prata (que não sejam talheres, garfos e colheres); ouro e ob-

jectos de imitação de ouro; ornamentos para chapéus em metais preciosos; jóias de marfim; 

mecanismos para relógios de parede e mesa e relógios; ornamentos em metais preciosos; 

pérolas; platina; metais preciosos; ornamentos em prata.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100208

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : Star Eagle International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Mochilas; malas; cintos; estojos para cartões-de-visita; estojos para cartões de crédito (car-

teiras); sacos de praia; sacos de couro; pastas; coberturas para mobílias em couro; peles; 
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peles curtidos; sacos de mão; caixas para chapéus de couro; artigos feitos de imitações de 

couro; porta-chaves; correias de couro; produtos de couro; chapéus-de-chuva e chapéus-de-

-sol; bengalas; porta-moedas; malas escolares; sacos de compras; peles de animais; malas 

de viagem; sacos de viagem; baús (malas de viagem); estojos para artigos de higiene pesso-

al; sacos para desporto; selaria; bolsa; carteiras; roupa para animais de estimação; coleiras 

para animais; sacos a tiracolo para transportar crianças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100209

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : Star Eagle International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; cintos (vestuário); peles (vestuário); estolas de pele; luvas (vestuário); botas; bo-

nés; calçado; chapéus; sapatos de salto alto; sandálias; lenços de pescoço e cabeça; xailes; 

sapatos; sapatos de praia; sapatos de desporto; chinelos; gravatas; meias; meias de vidro; 

fatos de banho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100210

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : Star Eagle International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; consultadoria de gestão profissional; gestão e administração de assuntos co-

merciais de lojas de venda a retalho; consultoria comercial em relação à criação de lojas de 

venda a retalho e operação de lojas de venda a retalho; gestão de negócios de hotéis; admi-

nistração comercial do licenciamento de produtos e serviços de terceiros; demonstração de 

artigos; organização de desfiles de moda para fins promocionais; agências de importação 

– exportação; serviços de agência de compra e venda para terceiros; selecção de produtos 

e procura de produtos em nome de empresas; fornecimento de informações comerciais; 

marketing; modelação para publicidade ou promoção de vendas; negociação e conclusão de 

transacções comerciais para terceiros; apresentação de produtos em meios de comunicação, 

para fins de vendas a retalho; promoção de vendas para terceiros; agregação, para o bene-

fício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes uma conveniente 

apreciação e aquisição desses produtos em estabelecimentos comerciais, lojas de venda a 

retalho ou através de portais de Internet; consultoria relacionada com serviços de venda 

a retalho; serviços de vendas a retalho através duma rede informática global; publicidade; 

serviços de vendas a grosso e distribuição relacionados com vestuário, acessórios de moda, 
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cintos, sapatos, calçado, chapelaria, sacos de mão, malas, artigos de joalharia, bijutaria, 

relógios, relógios de parede e de mesa, produtos de couro, óculos de sol; serviços de vendas 

a retalho relacionados com vestuário, acessórios de moda, cintos, sapatos, calçado, chape-

laria, sacos de mão, malas, artigos de joalharia, bijutaria, relógios, relógios de parede e de 

mesa, produtos de couro, óculos de sol; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100211

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : Star Eagle International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de parede e de mesa; diamantes; brincos; pulseiras; alfinetes de peito; amuletos; 

colares; anéis; artigos de joalharia; bijutaria; guarda-jóias (estojos ou caixas); rolos de jóias; 

botões de punho; alfinetes para gravata; molas para gravata; argolas para chaves; pedras 

preciosas; pedras semi-preciosas; ornamentos para sapatos em metais preciosos; pulseiras 

para relógios; relógios; fivelas em metais preciosos; estojos para relógios; molas em metais 

preciosos; objectos de ouro e prata (que não sejam talheres, garfos e colheres); ouro e ob-

jectos de imitação de ouro; ornamentos para chapéus em metais preciosos; jóias de marfim; 

mecanismos para relógios de parede e mesa e relógios; ornamentos em metais preciosos; 

pérolas; platina; metais preciosos; ornamentos em prata.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100212

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : Star Eagle International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Mochilas; malas; cintos; estojos para cartões-de-visita; estojos para cartões de crédito (car-

teiras); sacos de praia; sacos de couro; pastas; coberturas para mobílias em couro; peles; 

peles curtidos; sacos de mão; caixas para chapéus de couro; artigos feitos de imitações de 

couro; porta-chaves; correias de couro; produtos de couro; chapéus-de-chuva e chapéus-de-

-sol; bengalas; porta-moedas; malas escolares; sacos de compras; peles de animais; malas 

de viagem; sacos de viagem; baús (malas de viagem); estojos para artigos de higiene pesso-

al; sacos para desporto; selaria; bolsa; carteiras; roupa para animais de estimação; coleiras 

para animais; sacos a tiracolo para transportar crianças.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100213

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : Star Eagle International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; cintos (vestuário); peles (vestuário); estolas de pele; luvas (vestuário); botas; bo-

nés; calçado; chapéus; sapatos de salto alto; sandálias; lenços de pescoço e cabeça; xailes; 

sapatos; sapatos de praia; sapatos de desporto; chinelos; gravatas; meias; meias de vidro; 

fatos de banho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100214

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : Star Eagle International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; consultadoria de gestão profissional; gestão e administração de assuntos 

comerciais de lojas de venda a retalho; consultoria comercial em relação à criação de 

lojas de venda a retalho e operação de lojas de venda a retalho; gestão de negócios de 

hotéis; administração comercial do licenciamento de produtos e serviços de terceiros; 

demonstração de artigos; organização de desfiles de moda para fins promocionais; agên-

cias de importação – exportação; serviços de agência de compra e venda para terceiros; 

selecção de produtos e procura de produtos em nome de empresas; fornecimento de 

informações comerciais; marketing; modelação para publicidade ou promoção de ven-

das; negociação e conclusão de transacções comerciais para terceiros; apresentação de 

produtos em meios de comunicação, para fins de vendas a retalho; promoção de vendas 

para terceiros; agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, 

permitindo aos clientes uma conveniente apreciação e aquisição desses produtos em 

estabelecimentos comerciais, lojas de venda a retalho ou através de portais de Internet; 

consultoria relacionada com serviços de venda a retalho; serviços de vendas a retalho 

através duma rede informática global; publicidade; serviços de vendas a grosso e distri-

buição relacionados com vestuário, acessórios de moda, cintos, sapatos, calçado, chape-

laria, sacos de mão, malas, artigos de joalharia, bijutaria, relógios, relógios de parede 

e de mesa, produtos de couro, óculos de sol; serviços de vendas a retalho relacionados 

com vestuário, acessórios de moda, cintos, sapatos, calçado, chapelaria, sacos de mão, 

malas, artigos de joalharia, bijutaria, relógios, relógios de parede e de mesa, produtos de 

couro, óculos de sol; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100215

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : 聯安通訊器材有限公司 

 地址 Endereço : 澳門沙嘉都喇賈罷麗街35號B地下 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 通訊器材，手機配件，手機保護套，手機屏幕保護貼。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100216

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : Bath & Body Works Brand Management, Inc.

 地址 Endereço : Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  43068, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Gel sanitário antibacteriano com álcool para a pele; preparados para a higienização das 

mãos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100217

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : 覃朝俊 

 地址 Endereço : 香港九龍何文田常盛街常樂樓812室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 精油及護膚用品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深綠色，橙色，墨綠色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100218

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03
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[730] 申請人 Requerente : 黃俊傑 

 地址 Endereço : 香港荃灣西樓角路170-184號華都中心21樓05室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品及藥用之營養食品及保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100219

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : 黃俊傑 

 地址 Endereço : 香港荃灣西樓角路170-184號華都中心21樓05室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品及藥用之營養食品及保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100220

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : 永嘉諾有限公司

   WINKLER LIMITED

 地址 Endereço : 香港北角渣華道191號嘉華國際中心1605室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 自動澆水裝置、浴室裝置、沐浴用設備、浴室用管子裝置、水龍頭、龍頭仿濺噴嘴、水管龍頭、

水暖裝置、水分配設備、管道（衛生設備部件）、衛生設備用水管、沐浴器、水過濾器、過濾器

（家用或工業裝置上的零件）、飲水濾器、飲水過濾器、盥洗池（衛生設備部件）、水淨化設備

和機器、自來水或煤氣設備和管道的調節附件、龍頭、自來水龍頭墊圈、水管調製開關、沖水裝

置、水沖洗設備、進水裝置、淋浴隔間、洗滌槽、恆溫閥（加熱裝置零件）、衛浴設備、花灑喉、

衛生設備、浴室用設備、廚房設備、排水管道設備、水管調製開關、衛生設備裝置。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100221

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : 永嘉諾有限公司

   WINKLER LIMITED

 地址 Endereço : 香港北角渣華道191號嘉華國際中心1605室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 合金鋼、金屬噴頭、銅、金屬水管、五金器具（小）、五金器具、金屬管道配件、普通金屬合金、

五金配件、金屬建築材料、普通金屬及其合金、不屬別類的普通金屬製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100223

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : 金滿堂保健製品有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍旺角登打士街56號栢裕商業中心10字樓1015室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑；人用藥；藥物飲料；醫用飲料；膳食纖維；藥用蜂膠；枸杞；飲食療法用或藥用澱

粉；氣喘茶；治痔劑；藥用鉍製劑；除口臭藥片；藥用糖漿；緩和便秘的藥物；煎好的藥；藥用助

消化劑；醫用藥物；解熱劑；藥茶；醫用凝膠；乳脂；藥草；藥用甘草；中藥成藥，護膚藥劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100224

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : 金滿堂保健製品有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍旺角登打士街56號栢裕商業中心10字樓1015室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；薑汁啤酒；麥芽啤酒；無酒精果汁；無酒精果汁飲料；果汁；水（飲料）；礦泉水（飲料）；

起泡水；餐用礦泉水；葡萄汁；檸檬水；蔬菜汁（飲料）；蘇打水；果汁冰水（飲料）；無酒精飲

料；杏仁乳（飲料）；汽水；無酒精果茶；可樂；奶茶（非奶為主）；蒸餾水（飲料）；飲用蒸餾水；

純淨水（飲料）；植物飲料；豆類飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100225

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : 百聯集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區張楊路501號19樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；市場行銷；電話市場行銷；百貨公司

（零售服務）；購物中心管理服務；超級市場零售服務；便利商店零售服務；服裝連銷店的服裝

零售服務；皮具連銷店零售服務；醫藥用品之零售服務；為廣告宣傳目的組織時裝表演；眼鏡零

售；拍賣；電器之零售服務；電器之分銷；零售店鋪銷售電器產品及提供該貨品的郵購服務；家

電或家用電器的批發及零售；零售店管理；廣告；商業經營；商業管理；辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100226

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : 百聯集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區張楊路501號19樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；市場行銷；電話市場行銷；百貨公司

（零售服務）；購物中心管理服務；超級市場零售服務；便利商店零售服務；服裝連銷店的服裝

零售服務；皮具連銷店零售服務；醫藥用品之零售服務；為廣告宣傳目的組織時裝表演；眼鏡零

售；拍賣；電器之零售服務；電器之分銷；零售店鋪銷售電器產品及提供該貨品的郵購服務；家

電或家用電器的批發及零售；零售店管理；廣告；商業經營；商業管理；辦公事務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100227

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : 金朝集團控股有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心2座6樓602室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 分期付款的貨款；債務托收代理；資本投資；基金投資；兌換貨幣；發行旅行支票；金融貨款；

財政估算；金融評估（保險、銀行、不動產）；金融服務；抵押貨款；易清算（金融）；修理費評估

（金融評估）；為建築項目安排資金；債務諮詢服務；古玩估價；藝術品估價；珠寶估價；錢幣估

價；不動產代理；募集慈善基金。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100231

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : 天明製藥股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新莊區新北大道二段217號13樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥用製劑；醫用衛生製劑；醫用營養食物和物質，人用和動物用膳食補充劑；膏藥。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，紅色，藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100232

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : 天明製藥股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新莊區新北大道二段217號13樓 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 市場推廣及廣告；市場營銷；戶外廣告；批發中西藥物；網上廣告；藥物及藥品銷售代理服務；

藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，紅色，藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100233

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : 阮偉祥

   Un Wai Cheong

 地址 Endereço : 澳門門官圍24號地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100234

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : 傳承環球投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路512-536號廣華新邨第七座地下A座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100235

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : 傳承環球投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路512-536號廣華新邨第七座地下A座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險、金融、貨幣事務、不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100236

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : 傳承環球投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路512-536號廣華新邨第七座地下A座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育、提供培訓、娛樂、文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100237

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100238

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100240

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : Perry Ellis International Group Holdings Limited

 地址 Endereço : Montague Sterling Center, 5th Floor, East Bay Street, Nassau, Bahamas

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 首飾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100241

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : Perry Ellis International Group Holdings Limited

 地址 Endereço : Montague Sterling Center, 5th Floor, East Bay Street, Nassau, Bahamas

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 手提包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100242

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : Perry Ellis International Group Holdings Limited

 地址 Endereço : Montague Sterling Center, 5th Floor, East Bay Street, Nassau, Bahamas

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服，帽子，靴鞋。  



15872 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2015 年 8 月 5 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100243

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : Horoswiss SA

 地址 Endereço : C.P. 1418, avenue Léopold-Robert 114, 2300 La chaux-de-Fonds, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia, instrumentos de relojoaria, nomeadamente relógios, relógios de pulso, 

peças de relógios de parede e mesa e relógios e acessórios para relógios de parede e mesa e 

relógios não incluídos noutras classes, relógios de parede e mesa e outros instrumentos cro-

nométricos, cronómetros, cronógrafos (relógios), aparelhos para cronómetros desportivos, 

aparelhos e instrumentos para medição e indicação do tempo não incluídos noutras clas-

ses; mostradores (relógios de parede e mesa e relojoaria), estojos para relógios de parede e 

mesa, ponteiros de relógios (relógios de parede e mesa e relojoaria), estojos para relógios, 

estojos para relógios (para oferta) e caixas para artigos de joalharia (para oferta).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100245

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/03

[730] 申請人 Requerente : 徐澤漢

   Choi Chak Hon

 地址 Endereço : 澳門氹仔海洋花園玉蘭苑19J 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 食用油。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，深啡色，深米黃色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100249

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04
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[730] 申請人 Requerente : 貝達安環境優化科技有限公司

   BIOEM ENVIRONMENT OPTIMIZATION TECHNOLOGIES LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路澳門財富中心5樓

   Avenida Comercial de Macau FIT Center, 5 Andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100264

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : Aspen Global Incorporated

 地址 Endereço : GBS Plaza, Cnr La Salette & Royal Roads, Grand Bay, Mauritius

 國籍 Nacionalidade : 毛里求斯 Mauriciana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal, alimentos para bebés; 

suplementos alimentares para humanos; farinha láctea para bebés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100265

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : Aspen Global Incorporated

 地址 Endereço : GBS Plaza, Cnr La Salette & Royal Roads, Grand Bay, Mauritius

 國籍 Nacionalidade : 毛里求斯 Mauriciana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite e lacticínios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100266

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : WhiteWave Services, Inc.

 地址 Endereço : 12002 Airport Way, Broomfield, Colorado 80021, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; alimentos 

para bebés; leite em pó para recém-nascidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100267

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : WhiteWave Services, Inc.

 地址 Endereço : 12002 Airport Way, Broomfield, Colorado 80021, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Natas para bebidas, natas para café; natas não lácteas; produtos lácteos excluindo gelados, 

leite gelado e iogurte congelado; bebidas compostas por partes iguais (half and half); man-

teiga; natas batidas; bebidas à base de soja, incluindo leite de soja; leite de soja aromati-

zado; iogurte; carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, 

congelados, secos e cozinhados; purés de frutas; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, 

leite e lacticínios; queijo, óleos e gorduras alimentares; substitutos de lacticínios; substi-

tutos de carne; sobremesas congeladas e não congeladas feitas com ingredientes à base de 

vegetais; sobremesas à base de nozes; aperitivos à base de frutas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100268

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : WhiteWave Services, Inc.

 地址 Endereço : 12002 Airport Way, Broomfield, Colorado 80021, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá, cacau; açúcar; arroz; tapioca; sagu; café artificial; farinha e preparados à base de ce-

reais; pão; artigos de pastelaria; artigos de confeitaria; mel, melaço; levedura, fermento em 

pó; bolachas de água e sal; bolachas; massa (macarrão); aperitivos; sal, mostarda; vinagre, 

molhos (condimentos); especiarias; gelos; sorvetes; gelados; iogurte congelado; molhos para 

saladas; sobremesas de chocolate; sobremesas feitas de farinha; sobremesas de baunilha; 

sobremesas com sabor a caramelo; sobremesas à base de soja; sobremesas com sabor a café; 

bebidas à base de café; bebidas à base de chá; sobremesas congeladas de café; intensificado-

res de sabor para bebidas quentes e frias.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100269

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : WhiteWave Services, Inc.

 地址 Endereço : 12002 Airport Way, Broomfield, Colorado 80021, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas à base de plantas; bebidas à base de noz; leite de coco; leite de amêndoa aro-

matizado; leite de amêndoa; leite de arroz; leite de nozes; leite de caju; bebidas de caju; 

smoothies; bebidas com poucas calorias; bebidas com baixo teor calórico; bebidas não al-

coólicas; refrigerantes; limonada; cervejas; águas minerais e gaseificadas; bebidas de avelã; 

bebidas de fruta; sumos de fruta; xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100270

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : 勁霸男裝（上海）有限公司

   K-BOXING MEN’S WEAR (SHANGHAI) CO., LTD

 地址 Endereço : 中國上海市普陀區雲嶺東路599弄19號6層

   6th Floor, no.19, Lane 599, Yunling East Road, Putuo District, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；印刷品；印刷出版物；連環漫畫書；圖畫；照相架；包裝用紙袋或塑料袋（信封、小袋）；文

具；書寫工具；繪畫材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100271

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : 勁霸男裝（上海）有限公司

   K-BOXING MEN’S WEAR (SHANGHAI) CO., LTD

 地址 Endereço : 中國上海市普陀區雲嶺東路599弄19號6層

   6th Floor, no.19, Lane 599, Yunling East Road, Putuo District, Shanghai, China
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；鞋（腳上的穿著物）；帽；襪；手套（服裝）；領帶；圍巾；腰帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100272

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : 勁霸男裝（上海）有限公司

   K-BOXING MEN’S WEAR (SHANGHAI) CO., LTD

 地址 Endereço : 中國上海市普陀區雲嶺東路599弄19號6層

   6th Floor, no.19, Lane 599, Yunling East Road, Putuo District, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；玩具；紙牌；運動用球；射箭用器具；體育活動器械；口哨；競技手套；輪滑鞋；合成

材料製聖誕樹。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100274

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : CHATEAU SIAURAC AND CO.

 地址 Endereço : Château Siaurac, 33500 Neac, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100275

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : CHATEAU SIAURAC AND CO.

 地址 Endereço : Château Siaurac, 33500 Neac, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100276

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : CHATEAU SIAURAC AND CO.

 地址 Endereço : Château Siaurac, 33500 Neac, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100277

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : CHATEAU SIAURAC AND CO.

 地址 Endereço : Château Siaurac, 33500 Neac, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100278

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : 吳樂毅

   NG Lok Ngai

 地址 Endereço : 澳門黑沙環新街南華新邨第一座地下D舖 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 獸藥及醫藥劑；醫用衛生製劑；醫用營養品，嬰兒食品；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔及牙模材料；

消毒劑；滅有害動物製劑；殺真菌劑，除草劑；人用藥品；中藥，專利中藥；中藥膏及油；醫藥
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油，醫藥膏，醫藥搽劑，醫藥乳霜，醫藥貼，醫藥香脂及醫藥止痛劑；治療風濕，骨折，挫傷及扭

傷的藥酒及膏藥；醫用草本及以草本為主的製劑；草本茶；草藥，醫藥用乳液；醫藥飲料；全屬

第5類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100280

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : 勁牌有限公司

   JING BRAND CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國湖北省大冶市大冶大道169號

   No. 169 Daye Avenue, Daye, Hubei, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 清酒；黃酒；食用酒精；果酒（含酒精）；酒精飲料（啤酒除外）；開胃酒；燒酒；蒸餾飲料；烈酒

（飲料）；白酒；利口酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100281

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : 丁婉儀

   Teng Iun Iu

 地址 Endereço : 澳門哪咜廟斜巷永安圍四號地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100282

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；商品包裝和貯藏；旅行安排。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100283

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100284

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；商品包裝和貯藏；旅行安排。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100285

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100286

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；商品包裝和貯藏；旅行安排。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100287

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100297

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : NSE Products, Inc.

 地址 Endereço : 75 West Center, Provo, Utah 84601, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações não medicinais para os cuidados da pele, nomeadamente cremes, loções, geles, 

tónicos, produtos de limpeza, soros, máscaras de tratamento facial, produtos de tratamento 

de acne, exfoliantes para a pele, cosméticos, nomeadamente sombras para os olhos, lápis 

para os olhos, pós para o rosto, «blush», batons, delineador dos lábios, bases líquidas, cor-

rectors.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100298

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : NSE Products, Inc.

 地址 Endereço : 75 West Center, Provo, Utah 84601, United States of America
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos nutritivos e dietéticos, batidos destinados a serem usados como substitutos de 

refeições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100302

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司

   NINGBO PEACEBIRD FASHION CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國浙江省寧波市海曙環城西路南段826號

   No. 826 Huancheng Road (W), Ningbo, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 香皂；去污劑；鞋油；研磨劑；香精油；化妝品；指甲油；假睫毛；假指甲；唇彩；非醫用漱口劑；

香；動物用化妝品；空氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100303

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司

   NINGBO PEACEBIRD FASHION CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國浙江省寧波市海曙環城西路南段826號

   No. 826 Huancheng Road (W), Ningbo, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 太陽鏡；眼鏡；眼鏡盒；電子出版物（可下載）；商品電子標籤；便攜式計算機專用包；發光標

誌；電話機；光盤；防火服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100304

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05
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[730] 申請人 Requerente : 寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司

   NINGBO PEACEBIRD FASHION CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國浙江省寧波市海曙環城西路南段826號

   No. 826 Huancheng Road (W), Ningbo, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬合金；首飾盒；手錶；小飾物（首飾）；珠寶首飾；人造珠寶；裝飾品（首飾）；戒指（首

飾）；耳環；手鐲（首飾）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100305

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司

   NINGBO PEACEBIRD FASHION CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國浙江省寧波市海曙環城西路南段826號

   No. 826 Huancheng Road (W), Ningbo, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 毛皮；錢包（錢夾）；包；旅行用具（皮件）；鑰匙包；傢具用皮裝飾；皮綫；傘；登山杖；寵物服

裝；馬具配件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100306

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司

   NINGBO PEACEBIRD FASHION CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國浙江省寧波市海曙環城西路南段826號

   No. 826 Huancheng Road (W), Ningbo, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；上衣；裙子；大衣；嬰兒全套衣；游泳衣；鞋；帽子；襪；圍巾；腰帶；浴帽；睡眠用眼罩。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100307

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司

   NINGBO PEACEBIRD FASHION CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國浙江省寧波市海曙環城西路南段826號

   No. 826 Huancheng Road (W), Ningbo, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 花邊；發帶；衣服裝飾品；頭髮裝飾品；胸針（服裝配件）；服裝扣；假髮；針；人造花；服裝墊

肩；修補紡織品用熱黏合片；亞麻織品標記用數字。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100308

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 伊思化妝品株式會社

   It’s skin CO., LTD.

 地址 Endereço : 韓國首爾市江南區彥州路（論峴洞）634號

   (Nonhyeon-dong) 634, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-634 Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 口紅；睫毛膏；粉底；身體乳；護膚保養品；香水；潤髮乳；卸妝劑；化妝品；化妝品組；用於製造

化妝品的芳香精油；假睫毛；浸漬化妝水的紙巾；面膜；化妝用棉棒；美容香皂；洗髮精；沐浴

乳；香皂；防曬劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100309

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 伊思化妝品株式會社

   It’s skin CO., LTD.

 地址 Endereço : 韓國首爾市江南區彥州路（論峴洞）634號

   (Nonhyeon-dong) 634, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-634 Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 口紅；睫毛膏；粉底；身體乳；護膚保養品；香水；潤髮乳；卸妝劑；化妝品；化妝品組；用於製造

化妝品的芳香精油；假睫毛；浸漬化妝水的紙巾；面膜；化妝用棉棒；美容香皂；洗髮精；沐浴乳；

香皂；防曬劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100310

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 伊思化妝品株式會社

   It’s skin CO., LTD.

 地址 Endereço : 韓國首爾市江南區彥州路（論峴洞）634號

   (Nonhyeon-dong) 634, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-634 Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 口紅；睫毛膏；粉底；身體乳；護膚保養品；香水；潤髮乳；卸妝劑；化妝品；化妝品組；用於製造

化妝品的芳香精油；假睫毛；浸漬化妝水的紙巾；面膜；化妝用棉棒；美容香皂；洗髮精；沐浴

乳；香皂；防曬劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100311

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 伊思化妝品株式會社

   It’s skin CO., LTD.

 地址 Endereço : 韓國首爾市江南區彥州路（論峴洞）634號

   (Nonhyeon-dong) 634, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-634 Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 口紅；睫毛膏；粉底；身體乳；護膚保養品；香水；潤髮乳；卸妝劑；化妝品；化妝品組；用於製造

化妝品的芳香精油；假睫毛；浸漬化妝水的紙巾；面膜；化妝用棉棒；美容香皂；洗髮精；沐浴

乳；香皂；防曬劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100313

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : McDonald’s International Property Company Limited

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Estados Unidos da Amé-

rica

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29
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[511] 產品 Produtos : Alimentos preparados à base de carne, carne de vaca, porco, peixe e carne de aves, frutos e 

vegetais em conserva e cozinhados, ovos, queijo, leite, preparações à base de leite, ‘pickles’ 

e sobremesas, tudo incluído na classe 29.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100315

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場263號中土大廈12樓N至P座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 撲克牌，娛樂品，玩具，不屬別類的體育及運動用品，聖誕樹用裝飾品，以上產品包含在第28

類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100316

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場263號中土大廈12樓N至P座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂、文娛活動、娛樂場所（夜總會、酒吧、的士高、卡拉OK、酒廊）場地提供，教育，提供培

訓，文體活動，以上所有服務包含在第41類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100317

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場263號中土大廈12樓N至P座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39
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[511] 服務 Serviços : 航海旅遊安排，旅遊安排，船舶租賃，為旅遊預訂座位，汽車租賃，公車租賃，導遊，貴重物品的

警衛護運，旅行預約，觀光（旅遊），運輸，商品包裝和貯藏，以上所有服務包含在第39類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100318

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場263號中土大廈12樓N至P座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 貿易，廣告，實業經營，實業管理，辦公事務，以上所有服務包含在第35類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，白色，如圖所示。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“地產”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/100319

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場263號中土大廈12樓N至P座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 打火機，防風打火機，煙灰缸，煙草，煙具，火柴以上所有產品包含在第34類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100320

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場263號中土大廈12樓N至P座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 滑鼠墊，太陽眼鏡，手機飾品，手機座，電腦，軟件，科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、

量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具及儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控

制電的儀器和器具，錄製、通訊、重放聲音和形象的器具，磁性數據載體，錄音盤，自動售貨器

和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計算機器，數據處理裝置和計算機，滅火器械，

以上所有產品包含在第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100321

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場263號中土大廈12樓N至P座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬製襟章，鎖匙扣，金屬建築材料，可移動金屬建築物，鐵軌用金屬材料，非電氣用纜索和

金屬線，小五金具，金屬管，保險箱，不屬別類的普通金屬製品及其合金，礦砂，以上所有產品

包含在第6類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100322

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場263號中土大廈12樓N至P座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 雨傘，卡片盒，環保購物袋，皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及

旅行袋，陽傘及手杖，鞭和馬具，以上所有產品包含在第18類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，白色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/100323

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場263號中土大廈12樓N至P座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙巾，杯墊，卡片盒，卡片套，紙袋，盒裝紙巾，記事簿，年曆，年曆卡，筷子套，紙鎮，不屬別類

的紙、紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，照片，文具用品，文具或家庭用黏合劑，美術用品，畫

筆，打字機和辦公用品（傢俱除外），教育或教學用品（儀器除外），包裝用塑料物品（不屬別類

的），印刷鉛字，印版以上所有產品包含在第16類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100324

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場263號中土大廈12樓N至P座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 杯墊，杯子，紙杯，家庭或廚房用具及容器，梳子及海綿，刷子（畫筆除外），製刷材料，清掃用

具，鋼絲絨，未加工或半加工玻璃（建築用玻璃除外），不屬別類的玻璃器皿、瓷器及陶器，以

上所有產品包含在第21類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100325

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場263號中土大廈12樓N至P座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 披肩，服裝，鞋，帽，以上所有產品包含在第25類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，白色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/100326

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場263號中土大廈12樓N至P座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 毛巾，不屬別類的布料及紡織品，床單和桌布，以上產品包含在第24類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100327

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場263號中土大廈12樓N至P座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 酒店，酒吧，酒廊，提供食物和飲料服務，臨時住宿，以上所有服務包含在第43類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100328

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場263號中土大廈12樓N至P座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 電腦的設計與開發，科學技術服務和與之相關的研究與設計服務，工業分析與研究，計算機硬

件與軟件的設計與開發，以上所有服務包含在第42類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，白色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/100463

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Ningbo Zhao Da You Co., Ltd.

 地址 Endereço : No 48, Da Zhong Road, Changle Village, Gaoqiao Town, Yinzhou District, Ningbo City, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Produtos de confeitaria de amendoim; biscoitos; bolos; pão; produtos de pastelaria; tartes; 

alimentos de snack à base de cereais; molho de soja; gelados; preparações de cereais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100464

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : 余健朗 

 地址 Endereço : 澳門海邊馬路海景花園第三座二樓R 

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100468

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : 佳信地產有限公司

   Karlson Property Ltd.

 地址 Endereço : 澳門皇朝新口岸宋玉生廣場181-187號光輝商業中心14樓x座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃，紅，白，黑，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/100470

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Walton International Ltd.

 地址 Endereço : P.O. Box 1586, George Town, Grand Cayman, KY1-1110, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário com penas (feathers), vestuário de couro, cuecas 

de malha, casacos curtos, calças de ganga, calças, calções, faixas para os pulsos, camisas, 

camisas casuais, vestuário exterior casual, t-shirts, t-shirts sem mangas, camisolas inte-

riores, roupa interior, blusas, saias, coletes, coletes, casacos, camisolas para treino, fatos 

de treino, camisetas desportivas de alças,  camisolas de malha, camisas desportivas, fatos 

de treino, fatos para ginásio, sobrecasacas, vestidos, pulôveres, camisolas de lã, camisolas 

curtas, casacos de malha, roupa interior, bandoletes, bonés, chapéus, lenços de cabeça, 

gravatas, peúgas, cintos, polainas de lã, polainas, meias, collants, soutiens, sapatos, botas, 

chinelos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100471

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Walton International Ltd.

 地址 Endereço : P.O. Box 1586, George Town, Grand Cayman, KY1-1110, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário com penas (feathers), vestuário de couro, cuecas 

de malha, casacos curtos, calças de ganga, calças, calções, faixas para os pulsos, camisas, 

camisas casuais, vestuário exterior casual, t-shirts, t-shirts sem mangas, camisolas inte-

riores, roupa interior, blusas, saias, coletes, coletes, casacos, camisolas para treino, fatos 

de treino, camisetas desportivas de alças,  camisolas de malha, camisas desportivas, fatos 

de treino, fatos para ginásio, sobrecasacas, vestidos, pulôveres, camisolas de lã, camisolas 

curtas, casacos de malha, roupa interior, bandoletes, bonés, chapéus, lenços de cabeça, 

gravatas, peúgas, cintos, polainas de lã, polainas, meias, collants, soutiens, sapatos, botas, 

chinelos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100472

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : 江蘇蘇美達機電有限公司

   SUMEC MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市長江路198號17樓

   17/F., 198 Changjiang Road, Nanjing City, Jiangsu Province, China
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；機鋸（機器）；混凝土攪拌機（機器）；非陸地車輛用引擎；非陸地車輛發動機；發電

機組；發電機；泵（機器）；高壓洗滌機；非手工操作的手持工具。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo.

[210] 編號 N.º : N/100473

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : 江蘇蘇美達機電有限公司

   SUMEC MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市長江路198號17樓

   17/F., 198 Changjiang Road, Nanjing City, Jiangsu Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；機鋸（機器）；混凝土攪拌機（機器）；非陸地車輛用引擎；非陸地車輛發動機；發電

機組；發電機；泵（機器）；高壓洗滌機；非手工操作的手持工具。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/100474

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções 

para o cabelo; dentífricos; sabão líquido para lavar mãos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100475

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08



N.º 31 — 5-8-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 15893

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de 

animais nocivos; fungicidas, herbicidas; produtos feminina para lavagem anticépticos de 

higiene; toalhetes higiénicos; purificadores de ar para fins domésticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100476

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); cutelaria; armas brancas; na-

valhas para a barba; talheres plásticos; frisadores para as pestanas, limas para unhas, enfia-

dor de agulha, tesoura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100477

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Baterias; caixas registadoras, máquinas de calcular, termómetros, tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100478

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instalações de iluminação; lâmpadas; lâmpadas para iluminação; aparelhos e 

instalações de ar condicionado; extractores para cozinha; aparelhos e instalações sanitá-

rias; sanitas; banheiras; aparelhos para secar mãos para casas de banho; bacias de mãos; 

acessórios para casas de banho; instalações sanitárias; chuveiros; cubículos para chuveiro; 

canos (para instalações sanitárias); canalizações de água; aparelhos de aquecimento; este-

rilizadores; aparelhos e instalações para purificar água.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100479

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; ar-

tigos para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou para 

uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritó-

rio (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais plás-

ticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos para 

impressoras; lenços de papel; guardanapos de papel.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «algodão-em-rama para cosméticos», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/100480

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, 

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espu-

ma do mar e substitutos para todos estes materiais, ou em plástico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100481

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-

-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado na construção); 

artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes; esponjas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100482

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, 

secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100483

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base de 

cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento 

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; cubos de gelo; sor-

vete.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100484

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos agrícolas, hortícolas e florestais e grãos não incluídos noutras classes; animais 

vivos; frutos e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, 

malte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100485

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; água destilada para be-

ber.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100486

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos usados na indústria, ciência e fotografia, bem como na agricultura, hor-

ticultura e silvicultura; resinas artificiais em bruto, matérias plásticas em bruto; adubos; 

compostos para extinção de incêndios; preparados para têmpera e soldadura; substâncias 

químicas para a preservação de alimentos; substâncias para curtimento; adesivos usados na 

indústria; preparados de desumidificação para uso doméstico; amaciadores de carne para 

fins industriais; produtos químicos para horticultura (excepção dos fungicidas, herbicidas, 

insecticidas e dos parasiticidas); produtos para a purificação do gás; produtos químicos 

para purificar a água; anti-gelos; proteínas (matéria prima); água destilada; preparados 

químicos para evitar míldio; produtos químicos industriais; produtos químicos para fins 

científico (excepto para uso médico ou veterinário); papel de fax; filmes sensibilizados não 

impressionados; preparados para a prova de fogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100487

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria; óleos essenciais, cosmé-

ticos, loções para o cabelo; dentífricos; sabão líquido para lavar as mãos; preparados para 

o banho; champôs; preparados para lavagem de roupa; preparados anti-estáticos para uso 

doméstico; incenso; preparados para cuidados da pele; artigos de toilete; cosméticos para 

animais de estimação; preparados para polimento.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100488

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de 

animais nocivos; fungicidas, herbicidas; repelentes de traças; preparados vitamínicos; óleo 

de fígado de bacalhau; pomadas refrescantes; preparados medicinais para o banho; água 

mineral para fins médicos; preparados esterilizadores; esterilizantes para toalhas de papel; 

preparados para limpeza de lentes de contacto; alimentos para bebés; produtos dietéticos 

para uso medicinal; aditivos dietéticos para fins médicos; aditivos dietéticos para fins mé-

dicos; depurativos; preparados para desodorização do ar; desodorizantes sem ser para uso 

pessoal; preparados químicos para tratar míldio; herbicidas; pesticidas; pensos higiénicos; 

gessos adesivos; algodão acético; ligaduras; estojos de primeiros socorros; laca dental; pre-

parados veterinários; fraldas de papel e celulose para bebés (descartáveis).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100489

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais metálicos para construção; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; 

ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia; canos e tubos de metal; cofres; ar-

tigos em metal não incluídos noutras classes; minérios; folha de alumínio; folhas de metal 

para embrulho e embalagem; fio de metais para amarrar; contentores de metal; fechaduras 

de metais (não eléctricos); quinquilharia de metal; sinos; pregos; acessórios de metal para 

janelas; acessórios de metal para móveis; cofres (caixas de fortes); letreiros de metal; obras 
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de arte de metais comuns; correntes para cães; materiais de construção de metal; escadas 

de metal; tubos de metal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100490

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); cutelaria; armas brancas; na-

valhas para a barba; cutelaria de mesa (facas, garfos e colheres); ferramentas manuais ope-

rados manualmente; navalhas para a barba (eléctrico ou não eléctrico); conjuntos de mani-

cure; instrumentos de afiação; utensílios de jardim (operados manualmente); implementos 

agrícolas (operados manualmente); facas; tesouras; armas brancas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100491

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; ma-

teriais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou para 

uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritó-

rio (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais plás-

ticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos para 

impressoras; artigos de cartão; guardanapos de papel; papel higiénico; toalhas de papel; 

toalhetes de papel; envelopes; blocos de apontamentos; blocos de notas; sacos (envelopes, 

bolsas) de papel ou plástico para embalagem; sacos de papel ou de plástico para lixo; pelí-

culas plásticas para embrulhar; sacos para cozinhar em microondas; artigos de papelaria; 

artigos de escritório (excepto mobiliário); impressos; publicações impressas; instrumentos 

de desenho; materiais de desenho; materiais de ensino (excepto aparelhos); materiais para 

modelagem.
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[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «aquários de interior», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/100492

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, 

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espu-

ma do mar e substitutos para todos estes materiais, ou em plástico; decorações de plástico 

para os géneros alimentícios; contentores não em metais nem de alvenaria; escadas de ma-

deira ou plásticos; palha entrançada; leques para uso pessoal (não eléctricos); obras de arte 

em madeira, cera, gesso e plástico; placas de exposição; objectos de publicidade insufláveis; 

canis para cães; acessórios não metálicos para móveis; acessórios para janelas sem ser de 

metal; acessórios para portas sem ser de metal; almofadas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100493

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico para a cozinha (sem ser em materiais preciosos 

ou revestidos dos mesmos); pentes e esponjas; escovas (com excepção de pincéis); materiais 

para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-de-aço; vidro em bruto ou semi-

-acabado (com excepção de vidro usado na construção); artigos de vidro, porcelana e faian-

ça não incluídos noutras classes; utensílios para cosmética; fio dental; copos não em metais 

preciosos; pratos em plástico; tigelas em plástico; pauzinhos; contentores não em metais 

preciosos para uso doméstico ou cozinha; utensílios de cozinha não em metais preciosos; 

utensílios de cozinha (não eléctricos); louças de mesa sem ser em metal precioso; conjun-

tos de licores; serviços de chá não em metais preciosos; porcelana; louça de barro; obras 
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de arte em porcelana; terracota ou vidro; utensílios de toilette; pentes; escovas; escovas de 

dentes; recipientes isotérmicos térmicos; instrumentos para limpeza (operados manualmen-

te); gaiolas para pássaros; palhinhas para beber.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100494

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e artigos têxteis, não incluídos noutras classes; cobertas para cama e mesa; toalhe-

tes de pano do bebé; guardanapos em tecido; toalhas de tecido; tecidos; colchas para cama; 

mantas para camas; toalhas de mesa (sem ser de papel); cortinas de tecido ou plástico; ta-

petes em tecidos; bandeiras; tapeçarias para parede de tecidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100495

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozi-

nhados; gelatinas, geleias, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras alimentares; 

salsichas; ninhos de andorinha comestíveis; peixe (sem ser vivo); mariscos (sem ser vivo); 

alimentos à base de peixe; frutas enlatados; legumes enlatados; cogumelos enlatados; fei-

jões enlatados; carne enlatada; peixe enlatado; produtos aquáticos enlatados; sopas; prepa-

rados para fazer sopas; geleias de fruta; manteiga de amendoim; passas; ameixas; tâmaras 

em conserva; frutas cristalizadas; batatas fritas; saladas de fruta; frutas congeladas; vege-

tais congelados; feijões congelados; vegetais em conserva; feijões em conserva; sumos de 

vegetais para cozinhar; saladas de vegetais; bebidas de leite (com maior teor de leite); nozes 

descascadas; cogumelos secos; coalho de soja; produtos de coalho de soja.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100496

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base de 

cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento 

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; condimentos; tem-

peros; sal para cozinhar ou temperos; vinagre; molhos; amaciadores de carne para fins do-

mésticos; massas; massas de arroz; macarrão; aletria; massas instantâneas; farinha de trigo; 

produtos de farinha de trigo; cereais para alimentos humanos; produtos de cereais; flocos; 

bolinhos recheados cozidos a vapor (dumplings); wonton; tongyuen recheados cozidos a 

vapor (dumplings); shaomai; pão recheado cozido a vapor; bebidas à base de chá; bebidas 

à base de café; artigos de pastelaria e bolos; biscoitos; bombons (candy); pipocas; leite de 

soja; fécula para uso alimentar; sorvete; gelados comestíveis; preparados aromáticos para 

alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100497

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas não alcoólicas; 

águas (bebidas); chá com leite (não com maior teor de leite); cordiais não alcoólicas; cerve-

ja; preparados para fazer bebidas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100498

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos agrícolas, hortícolas e florestais e grãos não incluídos noutras classes; animais 

vivos; frutos e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, 

malte; alimentos para animais de estimação; produtos para camas de animais; castanha de 

caju não processadas; nozes não processadas; cogumelos frescos; feijão não processadas; 

grãos (cereais); plantas; animais vivos; sementes de plantas; malte para fermentação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100499

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Manufacture Roger Dubuis SA

 地址 Endereço : Rue André-de-Garrini 2, Meyrin, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Botões de punho, molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), pulseiras (artigos de 

joalharia), brincos (artigos de joalharia), colares (artigos de joalharia), alfinetes de peito 

(artigos de joalharia), argolas para chaves em metais preciosos; relojoaria e instrumentos 

cronométricos; relógios, cronómetros, relógios de parede e de mesa, estojos para relógios, 

ponteiros de relógios (relógios de parede e mesa e relojoaria); mecanismos para relógios de 

parede e mesa e relógios; despertador; pulseiras para relógios, braceletes para relógios, cai-

xas em metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/01/16 50517/2015 瑞士 Suíça
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[210] 編號 N.º : N/100501

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : 李威朗

   Lei Wai Long

 地址 Endereço : 澳門聖味基街19A合和大廈2樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實業經營。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100502

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Interbasic Holding S.r.l.

 地址 Endereço : Strada Settecamini 166, 63811 Sant’Elpidio A Maré, Fermo, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso, relógios de parede e de mesa; relógios de pêndulo, cronógrafos e cronó-

metros; pedras preciosas em bruto; pedras preciosas; diamantes; jóias em coral; esmeralda; 

safira; rubi; opala; topázio e água-marinha; brincos; anéis; colares; pulseiras; alfinetes or-

namentais em metal precioso; enfeites em metal precioso para sapatos; pérolas; caixas em 

metal precioso; caixas de jóias em metal precioso; broches; alfinetes; alfinetes de gravata; 

botões de punho; correias, braceletes e pulseiras para relógios, tudo incluído na Classe 14.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100503

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Interbasic Holding S.r.l.

 地址 Endereço : Strada Settecamini 166, 63811 Sant’Elpidio A Maré, Fermo, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas e malas de mão; sacos de viagem; pastas de executivo; pastas de executivo em couro; 

carteiras em couro para cartões de crédito; carteiras; pastas em couro para documentos; 

bolsas em couro para chaves; porta-moedas e bolsas; baús; malas de viagem; bolsas para 

cosméticos vazias; sacos de desporto, nomeadamente, sacos desportivos multiusos, sacos 

para atletimos e sacos para alpinismo, nomeadamente, mochilas («backpacks»), mochilas 

(«rucksacks»); malas de noite e sacos de tiracolo para senhoras; sacos em couro para com-

pras; malas escolares; sacos porta-fatos para viagem; malas porta-fatos para viagem, sacos 

para sapatos para viagem; sacos de praia; sacos para fraldas; malas e sacos de tipo Boston 
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(«Boston bags»); baús de viagem; malas de tipo duffle («duffle bags»); malas de viagem 

para pernoitar; malas de bagagem de mão; malas para alpinismo; sacolas; malas e bolsas de 

ópera; estojos de toilette não equipados; peles de animal; estojos e caixas em couro; malas 

e bolsas de couro para embalagens; correias de couro; chapéus-de-chuva e de sol; coleiras e 

trelas em couro, tudo incluído na Classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100504

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Interbasic Holding S.r.l.

 地址 Endereço : Strada Settecamini 166, 63811 Sant’Elpidio A Maré, Fermo, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Casacos em couro; blusões em couro; calças em couro; saias em couro; blusas em couro; 

gabardinas em couro; casacos compridos em couro; sobretudos em couro; cintos em couro; 

cintas e suspensórios em couro para vestuário; cintos; fatos; blusões acolchoados; blusões; 

dólmans («stuff jackets»); camisolões e macacões; calças; calças de ganga («jeans»); saias; 

vestidos; casacos; sobretudos; capas e capotes; gabardinas; parcas («parkas»); pulôveres; 

camisas; camisetas («T-shirts»); blusas; camisolas («sweaters»); roupa interior; «baby-

-dolls» sendo roupa de dormir; roupões de banho; vestuário de banho; lingerie e negligé; 

fatos de banho; robes; robes de noite; vestidos inteiros; vestidos de duas peças; vestidos de 

noite; xailes; cachecóis e lenços; gravatas; laços; fatos de homem; camisas formais; cami-

sas havianas («aloha»); camisolas («sweat shirts»); camisas interiores; camisetas com gola 

(«polo shirts»); corpetes («body suits»); casacos desportivos («blazers»); calções; camisas de 

desporto; sapatos; sapatos de atletismo; chinelos e sapatos de quarto; sapatos de protecção; 

sapatos de salto baixo; sapatos em couro; sapatos em borracha; galochas; sapatos de golfe; 

socas e tamancos de madeira; sapatos para pesca; sapatos de basquetebol; sapatos formais; 

sapatos de salto alto; sapatos de alpinismo; sapatos de rugby; sapatos de pugilismo; sapatos 

de basebol; sapatos de verniz; sapatos de praia; palmilhas; solas para calçado; gáspeas de 

calçado; saltos para sapatos e botas; peças antiderrapantes para sapatos e botas; biqueiras 

para calçado; sapatos de chuva; sapatos de corridas de pista; sapatos de trabalho; sapatos 

de palha; sapatilhas de ginástica; botas; botas de esqui; botinas ou botas de cano curto; bo-

tas para a neve; botas de futebol; botas de atilhos; sapatos para hóquei em campo; sapatos 

de andebol; sapatos ou sandálias de esparto ou corda; sandálias; sandálias de banho; luvas; 

luvas de protectoras contra o frio; luvas de couro; mitenes; chapéus e bonés; viseiras (para 

chapelaria); chapéus e bonés em couro, tudo incluído na Classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100505

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Interbasic Holding S.r.l.

 地址 Endereço : Strada Settecamini 166, 63811 Sant’Elpidio A Maré, Fermo, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumaria; cosméticos; perfumes; água-de-colónia; óleo de rosas; colónias; loções para 

depois de barbear; maquilhagem; desodorizantes e antitranspirantes pessoais; óleos es-

senciais para uso pessoal; sabões; sabão para barbear; óleos de banho; espumas de banho; 

creme de banho; sais de banho para fins cosméticos; sabonetes de limpeza para higiene 

pessoal; sabões e sabonetes de banho; loções de barbear; cremes de barbear; cremes de be-

leza; cremes evanescentes; loções para a pele; cremes para as mãos; loções; leites corporais; 

preparações cosméticas para fins de emagrecimento; óleos solares; leites solares; loções e 

cremes protectores solares; pó de talco; lenços impregnados com loções cosméticas; cotone-

tes de algodão para limpeza dos ouvidos; algodão para fins cosméticos; lápis de sobrance-

lha; lápis para delinear o contorno dos olhos e rímel; pó-de-arroz; batons; desmaquilhantes 

para os olhos; leites de limpeza; loções de limpeza; preparações para cuidar dos cabelos; 

champôs; óleos para cabelo; hena; loções capilares; cremes para o cabelo; lacas para ca-

belo; descolorantes para cabelo; verniz para as unhas; produtos para depilação; estojos de 

cosméticos; dentífricos; preparações para lavandaria; nomeadamente para limpar, polir, 

desengordurar, arear e preparações abrasivas; preparações para branquear e detergentes de 

lavandaria; cremes e pomadas, produtos para polir sapatos e botas, tudo incluído na Classe 

3.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100506

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Interbasic Holding S.r.l.

 地址 Endereço : Strada Settecamini 166, 63811 Sant’Elpidio A Maré, Fermo, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos, óculos de sol, lentes e armações, lentes de contacto, lentes ópticas, lupas, estojos, 

correntes e cordões para óculos, peças e acessórios, para todos os produtos mencionados; 

capas de couro para leitores multimédia portáteis, capas de couro para telefones móveis ou 

telemóveis, capas de couro para DVDs, para capas de couro CDs, capas de couro para ca-

bos de computador, capas de couro para dispositivos de reprodução áudio, capas de couro 

para computadores portáteis («palmtops»), capas de couro para agendas electrónicas, capas 

de couro para máquinas fotográficas e capas de couro para máquinas de filmar, tudo incluí-

do na Classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100507

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Interbasic Holding S.r.l.

 地址 Endereço : Strada Settecamini 166, 63811 Sant’Elpidio A Maré, Fermo, Italy
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 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso, relógios de parede e de mesa; relógios de pêndulo, cronógrafos e cronó-

metros; pedras preciosas em bruto; pedras preciosas; diamantes; jóias em coral; esmeralda; 

safira; rubi; opala; topázio e água-marinha; brincos; anéis; colares; pulseiras; alfinetes or-

namentais em metal precioso; enfeites em metal precioso para sapatos; pérolas; caixas em 

metal precioso; caixas de jóias em metal precioso; broches; alfinetes; alfinetes de gravata; 

botões de punho; correias, braceletes e pulseiras para relógios, tudo incluído na Classe 14.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100508

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Interbasic Holding S.r.l.

 地址 Endereço : Strada Settecamini 166, 63811 Sant’Elpidio A Maré, Fermo, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas e malas de mão; sacos de viagem; pastas de executivo; pastas de executivo em couro; 

carteiras em couro para cartões de crédito; carteiras; pastas em couro para documentos; 

bolsas em couro para chaves; porta-moedas e bolsas; baús; malas de viagem; bolsas para 

cosméticos vazias; sacos de desporto, nomeadamente, sacos desportivos multiusos, sacos 

para atletimos e sacos para alpinismo, nomeadamente, mochilas («backpacks»), mochilas 

(«rucksacks»); malas de noite e sacos de tiracolo para senhoras; sacos em couro para com-

pras; malas escolares; sacos porta-fatos para viagem; malas porta-fatos para viagem, sacos 

para sapatos para viagem; sacos de praia; sacos para fraldas; malas e sacos de tipo Boston 

(«Boston bags»); baús de viagem; malas de tipo duffle («duffle bags»); malas de viagem 

para pernoitar; malas de bagagem de mão; malas para alpinismo; sacolas; malas e bolsas de 

ópera; estojos de toilette não equipados; peles de animal; estojos e caixas em couro; malas 

e bolsas de couro para embalagens; correias de couro; chapéus-de-chuva e de sol; coleiras e 

trelas em couro, tudo incluído na Classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100509

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Interbasic Holding S.r.l.

 地址 Endereço : Strada Settecamini 166, 63811 Sant’Elpidio A Maré, Fermo, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Casacos em couro; blusões em couro; calças em couro; saias em couro; blusas em couro; 

gabardinas em couro; casacos compridos em couro; sobretudos em couro; cintos em couro; 
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cintas e suspensórios em couro para vestuário; cintos; fatos; blusões acolchoados; blusões; 

dólmans («stuff jackets»); camisolões e macacões; calças; calças de ganga («jeans»); saias; 

vestidos; casacos; sobretudos; capas e capotes; gabardinas; parcas («parkas»); pulôveres; 

camisas; camisetas («T-shirts»); blusas; camisolas («sweaters»); roupa interior; «baby-

-dolls» sendo roupa de dormir; roupões de banho; vestuário de banho; lingerie e negligé; 

fatos de banho; robes; robes de noite; vestidos inteiros; vestidos de duas peças; vestidos de 

noite; xailes; cachecóis e lenços; gravatas; laços; fatos de homem; camisas formais; cami-

sas havianas («aloha»); camisolas («sweat shirts»); camisas interiores; camisetas com gola 

(«polo shirts»); corpetes («body suits»); casacos desportivos («blazers»); calções; camisas de 

desporto; sapatos; sapatos de atletismo; chinelos e sapatos de quarto; sapatos de protecção; 

sapatos de salto baixo; sapatos em couro; sapatos em borracha; galochas; sapatos de golfe; 

socas e tamancos de madeira; sapatos para pesca; sapatos de basquetebol; sapatos formais; 

sapatos de salto alto; sapatos de alpinismo; sapatos de rugby; sapatos de pugilismo; sapatos 

de basebol; sapatos de verniz; sapatos de praia; palmilhas; solas para calçado; gáspeas de 

calçado; saltos para sapatos e botas; peças antiderrapantes para sapatos e botas; biqueiras 

para calçado; sapatos de chuva; sapatos de corridas de pista; sapatos de trabalho; sapatos 

de palha; sapatilhas de ginástica; botas; botas de esqui; botinas ou botas de cano curto; bo-

tas para a neve; botas de futebol; botas de atilhos; sapatos para hóquei em campo; sapatos 

de andebol; sapatos ou sandálias de esparto ou corda; sandálias; sandálias de banho; luvas; 

luvas de protectoras contra o frio; luvas de couro; mitenes; chapéus e bonés; viseiras (para 

chapelaria); chapéus e bonés em couro, tudo incluído na Classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100510

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : 朗宏發展屋有限公司 

 地址 Endereço : 澳門河邊新街266號豐順新村第二座地下K座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，藍色，黃色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100511

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : 陳展樂 

 地址 Endereço : 澳門林茂堂船澳巷信譽灣畔一座6樓B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100512

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : 福建華穎箱包材料有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省福清市融僑經濟技術開發區洪寬工業村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 背包；皮包；錢包；書包；腰包；衣箱；旅行用大衣箱；大衣箱（行李）；手提包；旅行包（箱）；

運動包；帆布背包；旅行用具（皮件）；購物袋；野營手提袋；皮革工具袋（空的）；鑰匙盒（皮

製）；半加工或未加工皮革；皮箱或皮紙板箱；小皮夾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100513

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : 深圳市藍魔數碼科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園南區科技南十二路2號金蝶軟件園B棟3層北 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 筆記型電腦；平板電腦；計算機；電子公告牌；網絡通訊設備；智能手機；便攜式媒體播放器；

照相機（攝影）；視聽教學儀器；電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100523

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : 中山市美日潔寶有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東鳳鎮東阜三路3號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : 肥皂，洗髮液，洗髮劑，香皂，肥皂（塊），護髮素，洗面奶，浴液，漂白劑（洗衣用），洗滌劑，洗

衣液，家用增亮化學製品（顏料）（洗衣用），織物柔軟劑（洗衣用），織物軟化劑（洗衣用），去

污劑，非生產操作和醫用的去垢劑，家用除垢劑，家用抗靜電劑，盥洗室用洗滌乳劑，擋風玻璃

清洗劑，牆紙洗滌劑，清洗堵塞下水道製劑，地蠟清除劑（刷淨劑），廁所清洗劑，玻璃擦淨劑，

地毯清洗劑，拋光製劑，傢俱或地板用拋光劑，擦亮用劑，皮革洗滌劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100524

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/10

[730] 申請人 Requerente : 華都酒店有限公司 

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路S1067-A-1091-H 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，培訓，娛樂，消閒文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色底（Pantone130C），白色字，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100525

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/10

[730] 申請人 Requerente : 華都酒店有限公司 

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路S1067-A-1091-H 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐飲服務（飲食），包括提供食品和飲料，及臨時住宿服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色底（Pantone130C），白色字，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100526

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : Hermes International

 地址 Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro, imitações de couro, malas de mão, sacos de viagem, mochilas, mochilas escolares, 

pastas escolares, sacos de praia, sacos para compras, sacos de roupas para viajar, sacos 

desportivos, sacos para compras com rodas, malas a tiracolo, pacotes de sacos multi-usos, 

sacos (envelopes, bolsas) em couro para embalagem, carteiras de bolso, bolsas, estojos 

para cartões (carteira de bolso para cartões), pastas, pastas para documentos, estojos para 

chaves (artigos de couro), arcas, malas, malões de viagem, conjuntos de viagem em couro, 

bolsas e caixas adaptadas para produtos de toilete (vazias), estojos de maquilhagem (não 

ajustáveis), bolsas (de mão para a noite), bolsas em metais preciosos («minaudieres») em 

forma de pochetes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100541

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : F. RODRIGUES (SUCESSORES), LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 599, Edifício Comercial Rodrigues, 2º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Produtos de peixe congelado, conservado e seco.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100542

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : F. RODRIGUES (SUCESSORES), LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 599, Edifício Comercial Rodrigues, 2º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; agen-

tes de importação e exportação; serviços de vendas a retalho e por grosso relacionados com 

carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, frutas e vegetais em conserva, congelados, 

secos e cozinhados, geleias, compotas, molhos de fruta, ovos, leite e lacticínios, óleos e 

gorduras alimentares, e serviços de vendas a retalho fornecidos em linha a partir de uma 

base de dados informática ou via Internet, serviços de consultoria, informação, publicidade 

e promoção, serviços de gestão comercial e assessoria relacionados com todos os serviços 

supra mencionados, todos incluídos na classe 35.



15912 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2015 年 8 月 5 日

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/100543

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de casino; serviços de jogo; serviços de jogos de for-

tuna ou azar; fornecimento de instalações para jogos de fortuna ou azar; jogo interactivo; 

fornecimento de um portal na Internet no sector de jogos de computador e jogos; serviços 

de entretenimento de televisão; organização e fornecimento de jogos e concursos para fins 

de entretenimento; fornecimento ambientes virtuais nos quais os usuários podem interagir 

através de jogos sociais para fins de recreação, lazer ou entretenimento; organização de 

entretenimento para celebrações de casamentos; fornecimento de instalações para entrete-

nimento; gestão de casinos; clubes nocturnos; discotecas; cabarés; serviços de teatro e en-

tretenimento apresentando música, dança, comédia, peças de teatro e magia; clubes de gi-

nástica; clubes recreativos e desportivos; clubes de praia e de piscinas; serviços de clubes de 

golfe; fornecimento de instalações golfe; organizando torneios de golfe; serviços de clube 

sociais; fornecimento de instalações desportivas; serviços de parques de diversões; parques 

temáticos; arcadas de diversões; centros de diversões; reserva de espectáculos de música, 

comédia, dança, peças de teatro e magia; fornecimento de instalações para actividades re-

creativas; fornecimento de instalações para espectáculos de música, comédia, dança, peças 

de teatro e magia; organização e condução de provas de atletismo, concursos de atletismo e 

provas desportivas; organização e promoção de actividades e concursos desportivos; produ-

ção de programas de rádio e televisão; produção de vídeos, filmes, fitas de áudio e jogos e 

equipamentos electrónicos; fornecimento de publicações electrónicas; publicação de livros 

electrónicos e jornais on-line; organização de corrida de cavalos; gestão de instalações des-

portivas e provas desportivas; fornecimento de instalações para educação física e ginástica; 

produção de espectáculos; serviços de agências de bilhetes para teatro; organização de 

re uniões e conferências; serviços de formação; prestação de formação e treino nos secto-

res de jogos de fortuna e azar, desporto e entretenimento; formação em gestão hoteleira; 

serviços de casino que caracterizam descontos e serviços gratuitos para clientes frequentes 

com o uso de um cartão de identificação; serviços de informação, consultoria e assessoria 

relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100544

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09
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[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, motel e estância turística (resort); alojamento temporários; residências 

de marca; apartamentos com serviços domésticos; pensões, casas de hóspedes; alojamentos 

de férias, pousadas e casas turísticas; serviços de acampamento de férias (alojamentos); la-

res para idosos; serviços de reservas para alojamento em hotéis, motéis e estância turística 

(resort); serviços de reservas para aluguer de alojamento temporários; serviços de reservas 

para alojamento de pensões, casas de hóspedes, férias, pousadas e casas turísticas; reservas 

para residências de marca e apartamentos com serviços domésticos; agência de alojamento 

temporário; serviços de clubes sociais (fornecimento de alojamento, comidas e bebidas); 

fornecimento de instalações e amenidades para reuniões, conferências, seminários, eventos 

especiais (casamentos, celebrações) e banquetes; fornecimento de instalações e amenidades 

para exposições; serviços de restaurante; salas para aperitivos (bares); salas de bar; salas de 

jantar temporárias; serviço de restaurante serve a si próprio; cafés; restaurantes de comida 

rápida; lojas de café; serviços de fornecimento de refeições (banquetes); cantinas de sirva-

-se a si próprio; infantários de dia; hotéis para animais; aluguer de salas de reuniões; forne-

cimento de instalações de parques de campismo e aluguer de caravanas móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100545

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; serviços de administração de empresas e consultoria de gestão comercial; as-

sistência em gestão comercial; consultoria de gestão de negócios; apresentação comercial 

de artigos e serviços relativos aos médios; apresentação comercial de artigos e serviços re-

lativos aos médios, com fins de venda a retalho; administração de programas de incentivos 

que permitam aos participantes obter descontos e prémios complementares em artigos e 

serviços através da inscrição como sócio; organização de programas de incentivo de sócio 

para fins comerciais ou publicitários; assistência na gestão industrial ou comercial; adminis-

tração comercial para o licenciamento de bens e serviços para terceiros; promoção de ven-

das para terceiros; serviços de consultoria de recursos humanos; serviços de relocalização 

para empresas; compilação de informação numa base de dados informática; processamento 

(administrativo) de ordens de compras; serviços de contabilidade; aluguer de máquinas de 

vendas; serviços de lojas de venda a retalho e de centro comercial; operação e administra-

ção de centros comerciais e de pontos de venda.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100546

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; serviços de administração de empresas e consultoria de gestão comercial; as-

sistência em gestão comercial; consultoria de gestão de negócios; apresentação comercial 

de artigos e serviços relativos aos médios; apresentação comercial de artigos e serviços re-

lativos aos médios, com fins de venda a retalho; administração de programas de incentivos 

que permitam aos participantes obter descontos e prémios complementares em artigos e 

serviços através da inscrição como sócio; organização de programas de incentivo de sócio 

para fins comerciais ou publicitários; assistência na gestão industrial ou comercial; adminis-

tração comercial para o licenciamento de bens e serviços para terceiros; promoção de ven-

das para terceiros; serviços de consultoria de recursos humanos; serviços de relocalização 

para empresas; compilação de informação numa base de dados informática; processamento 

(administrativo) de ordens de compras; serviços de contabilidade; aluguer de máquinas de 

vendas; serviços de lojas de venda a retalho e de centro comercial; operação e administra-

ção de centros comerciais e de pontos de venda.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100547

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; serviços de administração de empresas e consultoria de gestão comercial; as-

sistência em gestão comercial; consultoria de gestão de negócios; apresentação comercial 

de artigos e serviços relativos aos médios; apresentação comercial de artigos e serviços re-

lativos aos médios, com fins de venda a retalho; administração de programas de incentivos 

que permitam aos participantes obter descontos e prémios complementares em artigos e 

serviços através da inscrição como sócio; organização de programas de incentivo de sócio 

para fins comerciais ou publicitários; assistência na gestão industrial ou comercial; adminis-



N.º 31 — 5-8-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 15915

tração comercial para o licenciamento de bens e serviços para terceiros; promoção de ven-

das para terceiros; serviços de consultoria de recursos humanos; serviços de relocalização 

para empresas; compilação de informação numa base de dados informática; processamento 

(administrativo) de ordens de compras; serviços de contabilidade; aluguer de máquinas de 

vendas; serviços de lojas de venda a retalho e de centro comercial; operação e administra-

ção de centros comerciais e de pontos de venda.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100548

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de casino; serviços de jogo; serviços de jogos de for-

tuna ou azar; fornecimento de instalações para jogos de fortuna ou azar; jogo interactivo; 

serviços de entretenimento de televisão; organização e fornecimento de jogos e concursos 

para fins de entretenimento; serviços de informação, consultoria e assessoria relacionados 

com os serviços acima referidos; gestão de casinos; clubes nocturnos; discotecas; cabarés; 

serviços de teatro e entretenimento apresentando música, dança, comédia, peças de teatro 

e magia; clubes de ginástica; clubes recreativos e desportivos; clubes de praia e de pisci-

nas; fornecimento de instalações desportivas; serviços de parques de diversões; parques 

temáticos; arcadas de diversões; centros de diversões; reserva de espectáculos de música, 

comédia, dança, peças de teatro e magia; fornecimento de instalações para actividades re-

creativas; fornecimento de instalações para espectáculos de música, comédia, dança, peças 

de teatro e magia; organização e condução de provas de atletismo, concursos de atletismo 

e provas desportivas; organização de actividades e concursos desportivos; produção de 

programas de rádio e televisão; produção de vídeos, filmes, fitas de áudio, e jogos e equipa-

mentos electrónicos; organização de corrida de cavalos; gestão de instalações desportivas e 

provas desportivas; fornecimento de instalações para educação física e ginástica; produção 

de espectáculos; organização de reuniões e conferências; serviços de agências de bilhetes 

para teatro; serviços de formação; prestação de formação e treino nos sectores de jogos de 

fortuna e azar, desporto e entretenimento; formação em gestão hoteleira; produção de pro-

gramas de televisão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100549

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43
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[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, motel e estância turística (resort); alojamento temporários; residências 

de marca; apartamentos com serviços domésticos; pensões, casas de hóspedes; alojamentos 

de férias, pousadas e casas turísticas; serviços de acampamento de férias (alojamentos); la-

res para idosos; serviços de reservas para alojamento em hotéis, motéis e estância turística 

(resort); serviços de reservas para aluguer de alojamento temporários; serviços de reservas 

para alojamento de pensões, casas de hóspedes, férias, pousadas e casas turísticas; reservas 

para residências de marca e apartamentos com serviços domésticos; agência de alojamento 

temporário; serviços de clubes sociais (fornecimento de alojamento, comidas e bebidas); 

fornecimento de instalações e amenidades para reuniões, conferências, seminários, eventos 

especiais (casamentos, celebrações) e banquetes; fornecimento de instalações e amenidades 

para exposições; serviços de restaurante; salas para aperitivos (bares); salas de bar; salas de 

jantar temporárias; serviço de restaurante serve a si próprio; cafés; restaurantes de comida 

rápida; lojas de café; serviços de fornecimento de refeições (banquetes); cantinas de sirva-

-se a si próprio; infantários de dia; hotéis para animais; aluguer de salas de reuniões; forne-

cimento de instalações de parques de campismo e aluguer de caravanas móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100550

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100551

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : Toray International, Inc.

 地址 Endereço : 1-1, Nihonbashi-honcho 3-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0023, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos; tecido tricotado; feltro e panos crus; oleados; pano gomada impermeável; pano 

revestido de vinil; pano de borracha; encerado; materiais têxteis para filtros; artigos têxteis 

tecidos para uso pessoal; coberturas de assento sanita em tecido; coberturas de assento em 

tecido; tapeçarias para parede de tecidos; cortinas; toalhas de mesa (sem ser de papel); cor-

tinados (cortinas espessas).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100552

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : Toray International, Inc.

 地址 Endereço : 1-1, Nihonbashi-honcho 3-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0023, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; ligas; suspensórios para meias; suspensórios para vestuários (suspensórios); 

faixas para a cintura; cintos (vestuário); calçado (sem ser calçado especial para desportos); 

fatos de máscara; roupas desportivas; calçado especial para desportos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100553

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : LAM INES TEK YAN

 地址 Endereço : Avenida Infante D. Henrique, No. 24, R/C, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人類膳食補充劑；中醫中藥的提取物和液體濃縮物和粉末；為醫療和營養效用的中醫中藥藥

材，藥材，草藥和製劑；中藥材；草藥補充劑；營養補充劑；人參，人參提取物；人參產品或製劑；

含有人參，人參提取物，純正人參片，人參粉，人參粉膠囊，人參片，人參提取物的飲料；人參茶，

紅參，人參飲，中醫中藥養生產品，鹿茸，鹿鞭，鹿尾羓，燕窩，冬蟲夏草。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100554

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : LAM INES TEK YAN

 地址 Endereço : Avenida Infante D. Henrique, No. 24, R/C, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 經加工處理的燕窩，保存裝燕窩，乾製燕窩，冷凍燕窩，瓶裝及罐裝燕窩，即食燕窩，罐裝食

品，罐裝海產，罐裝飽魚，乾製海產，海產（非活的）；經加工處理及保存裝的海產；非醫用經加

工處理的人參；保存裝或乾製菇類；營養補充品（非醫用的）；魚翅；乾製、經加工處理、保存

裝、冷凍及罐裝的鱷魚肉及鱷魚其他部份；粉狀的營養補充品，營養、草本和健康的營養補充

品；鹿筋產品；經加工處理及保存裝的鹿筋產品。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100555

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : LAM INES TEK YAN

 地址 Endereço : Avenida Infante D. Henrique, No. 24, R/C, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶，蜜糖，高麗參茶，紅參茶，花旗參茶，紅茶，參粉，中國傳統養生食材提煉而成的飲料和冰

糖燕窩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100556

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : LAM INES TEK YAN

 地址 Endereço : Avenida Infante D. Henrique, No. 24, R/C, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 含礦物質和其他不含酒精成份的飲料，飲料，不含酒精成份的飲料；配製飲料的人參粉和人參

精華；人參果汁和飲料，不含酒精成份的紅參、高麗參、花旗參和其他人參種類的飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100557

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09
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[730] 申請人 Requerente : LAM INES TEK YAN

 地址 Endereço : Avenida Infante D. Henrique, No. 24, R/C, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售和批發服務及透過郵件的售賣服務，透過電話、互聯網和電腦在線的訂購、經銷及寄銷服

務，買賣代理、貿易代理的產品選擇及產品購買的服務，市場營銷及推銷服務，提供貿易的資

訊；全部關於醫藥製劑及醫藥製品、燕窩、經加工處理的燕窩、保存裝燕窩、乾製燕窩、冷凍燕

窩、瓶裝及罐裝燕窩、帶冰糖的食用燕窩、即食燕窩、乾製海產、人參、乾製或保存裝菇類、鹿

茸、魚翅、藥劑、獸藥、中草藥、中藥及中草藥製劑、具有專利的中藥品、中藥及醫用食品、食用

補充品、罐裝食品、罐裝鮑魚、即食食品、冬蟲草和乾製、經加工處理、保存裝、冷凍及罐裝的

鱷魚肉及鱷魚其他部份的特許經營服務；廣告；於電視機、收音機、網上平台、手機應用程式、

報章及在線的廣告；推銷服務；廣告材料的傳播；貿易管理；貿易行政；辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100558

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : LAM INES TEK YAN

 地址 Endereço : Avenida Infante D. Henrique, No. 24, R/C, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人類膳食補充劑；中醫中藥的提取物和液體濃縮物和粉末；為醫療和營養效用的中醫中藥藥

材，藥材，草藥和製劑；中藥材；草藥補充劑；營養補充劑；人參，人參提取物；人參產品或製劑；

含有人參，人參提取物，純正人參片，人參粉，人參粉膠囊，人參片，人參提取物的飲料；人參茶，

紅參，人參飲，中醫中藥養生產品，鹿茸，鹿鞭，鹿尾羓，燕窩，冬蟲夏草。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100559

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : LAM INES TEK YAN

 地址 Endereço : Avenida Infante D. Henrique, No. 24, R/C, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 經加工處理的燕窩，保存裝燕窩，乾製燕窩，冷凍燕窩，瓶裝及罐裝燕窩，即食燕窩，罐裝食

品，罐裝海產，罐裝飽魚，乾製海產，海產（非活的）；經加工處理及保存裝的海產；非醫用經加
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工處理的人參；保存裝或乾製菇類；營養補充品（非醫用的）；魚翅；乾製、經加工處理、保存

裝、冷凍及罐裝的鱷魚肉及鱷魚其他部份；粉狀的營養補充品，營養、草本和健康的營養補充

品；鹿筋產品；經加工處理及保存裝的鹿筋產品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100560

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : LAM INES TEK YAN

 地址 Endereço : Avenida Infante D. Henrique, No. 24, R/C, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶，蜜糖，高麗參茶，紅參茶，花旗參茶，紅茶，參粉，中國傳統養生食材提煉而成的飲料和冰

糖燕窩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100561

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : LAM INES TEK YAN

 地址 Endereço : Avenida Infante D. Henrique, No. 24, R/C, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 含礦物質和其他不含酒精成份的飲料，飲料，不含酒精成份的飲料；配製飲料的人參粉和人參

精華；人參果汁和飲料，不含酒精成份的紅參、高麗參、花旗參和其他人參種類的飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100562

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : LAM INES TEK YAN

 地址 Endereço : Avenida Infante D. Henrique, No. 24, R/C, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



N.º 31 — 5-8-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 15921

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售和批發服務及透過郵件的售賣服務，透過電話、互聯網和電腦在線的訂購、經銷及寄銷服

務，買賣代理、貿易代理的產品選擇及產品購買的服務，市場營銷及推銷服務，提供貿易的資

訊；全部關於醫藥製劑及醫藥製品、燕窩、經加工處理的燕窩、保存裝燕窩、乾製燕窩、冷凍燕

窩、瓶裝及罐裝燕窩、帶冰糖的食用燕窩、即食燕窩、乾製海產、人參、乾製或保存裝菇類、鹿

茸、魚翅、藥劑、獸藥、中草藥、中藥及中草藥製劑、具有專利的中藥品、中藥及醫用食品、食用

補充品、罐裝食品、罐裝鮑魚、即食食品、冬蟲草和乾製、經加工處理、保存裝、冷凍及罐裝的

鱷魚肉及鱷魚其他部份的特許經營服務；廣告；於電視機、收音機、網上平台、手機應用程式、

報章及在線的廣告；推銷服務；廣告材料的傳播；貿易管理；貿易行政；辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100563

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : 安信通科技（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門美副將大馬路48號萬基工業大廈6樓 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；通過網站提供各類會展信息；電腦軟件的設計與

開發。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100564

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : 鴻月國際有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新店區福德里百忍街31號2樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 公事包，背包，袋，包裝用皮袋（封套，小袋），野營手提袋，登山袋，運動包，海灘袋，名片匣

（皮夾），信用卡皮夾，包裝用皮製封套，旅行用衣物袋，手提包，帆布背袋，鑰匙包，購物網

袋，錢包，嬰兒揹袋，包裝用皮小袋，錢包（小錢袋），帆布背包，書包，購物袋，抱嬰兒用吊袋，

抱嬰兒用吊帶，手提箱，空的皮工具袋，旅行袋，旅行套組（皮製品），旅行箱，行李箱（行李），

手提旅行箱，用於裝化妝用品的包，帶輪購物袋。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100565

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : 中國天王靈芝產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街244-246號澳門金融中心11樓A室 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及

奶製品，食用油和油脂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100566

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : 中國天王靈芝產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街244-246號澳門金融中心11樓A室 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 農業、園藝、林業產品及不屬別類的穀物，活動物，新鮮水果和蔬菜，種籽，草木及花卉，動物飼

料，麥芽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100567

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : 中國天王靈芝產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街244-246號澳門金融中心11樓A室 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及

奶製品，食用油和油脂。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100568

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : 中國天王靈芝產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街244-246號澳門金融中心11樓A室 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 農業、園藝、林業產品及不屬別類的穀物，新鮮水果和蔬菜，種籽，草木及花卉，動物飼料，麥

芽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100572

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : 誠品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場17C 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（Pantone 426），紅色（Pantone 1795），棕色（Pantone 477），白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100573

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : 誠品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場17C 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（Pantone 426），紅色（Pantone 1795），棕色（Pantone 477），白色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/100574

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/10

[730] 申請人 Requerente : Bath & Body Works Brand Management, Inc.

 地址 Endereço : Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Gel sanitário antibacteriano com álcool para a pele; preparados para a higienização das 

mãos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100575

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/10

[730] 申請人 Requerente : 李知海 

 地址 Endereço : 香港北角英皇道157號六合商業大廈5字樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 水（飲料）、礦泉水（飲料）、不含酒精的飲料、不含酒精的果汁、供飲料用的製劑、製飲料用糖

漿、包裝飲用水、啤酒、天然礦泉水飲品、山泉水、果茶（不含酒精）（非茶為主）、植物飲料、礦

泉水配料、純淨水（飲料）、蘇打水、餐用礦泉水、飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100576

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/10

[730] 申請人 Requerente : 北京德瑞恩鑽石有限公司

   Beijing Deruien Diamond Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區來廣營西路5號森根國際商務園區3號樓E

   Building 3E, Sengen International Business Park, No. 5 Laiguangying West Road, Chaoyang 

District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 寶石；耳環；戒指（首飾）；金剛石；鏈（首飾）；手鐲（首飾）；項鏈（首飾）；小飾物（首飾）；珍

珠（珠寶）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100577

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/10

[730] 申請人 Requerente : INTEX MARKETING LTD.

 地址 Endereço : Fleming House, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100578

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/10

[730] 申請人 Requerente : INTEX MARKETING LTD.

 地址 Endereço : Fleming House, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção civil; reparações; serviços de instalação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100579

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/10

[730] 申請人 Requerente : Galderma S.A.

 地址 Endereço : Zugerstrasse 8, CH 6330 Cham, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações cosméticas e preparações para os cuidados da pele, cabelos e unhas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100580

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/10

[730] 申請人 Requerente : Galderma S.A.

 地址 Endereço : Zugerstrasse 8, CH 6330 Cham, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos para uso dermatológico; preparações farmacêuticas para os cui-

dados da pele, cabelos e unhas; alimentos e substâncias dietéticas para uso medicinal e clí-
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nico; suplementos nutricionais e dietéticos para uso medicinal; preparações de vitaminas, 

preparações de minerais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100581

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/10

[730] 申請人 Requerente : Galderma S.A.

 地址 Endereço : Zugerstrasse 8, CH 6330 Cham, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos nas áreas dos cuidados da pele e de tratamentos da 

pele; aparelhos e instrumentos médicos nas áreas dos cuidados da pele e de tratamentos da 

pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100589

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/10

[730] 申請人 Requerente : 金泰福餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門威尼斯人大運河購物中心3005店 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐飲服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色及黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100590

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/10

[730] 申請人 Requerente : 金泰福餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門威尼斯人大運河購物中心3005店 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐飲服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色及黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100591

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/10

[730] 申請人 Requerente : WATANABE SHOTARO

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1047號南方大廈5樓O座 

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育系列活動，提供培訓、娛樂、文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 粉紅色，黃色，黑色，白色，紅色，綠色，藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100592

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/10

[730] 申請人 Requerente : WATANABE SHOTARO

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1047號南方大廈5樓O座 

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝、鞋、帽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，黑色，紅色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100593

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/10

[730] 申請人 Requerente : WATANABE SHOTARO

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1047號南方大廈5樓O座 

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物、飲料服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，黑色，紅色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100594

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/10

[730] 申請人 Requerente : SONIA  RYKIEL  CREATION  ET  DIFFUSION  DE  MODELES

 地址 Endereço : 175 Boulevard Saint Germain 75006 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 香水；精油；化妝品；肥皂；臉部保養乳霜；臉部保養牛奶乳液；臉部保養乳液；身體保養乳霜；

身體保養牛奶乳液；身體保養乳液；生髮水；洗髮精；乳霜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100599

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/10

[730] 申請人 Requerente : Caesars License Company, LLC

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; serviços de administração de empresas e consultoria de gestão comercial; as-

sistência em gestão comercial; consultoria de gestão de negócios; apresentação comercial 

de artigos e serviços relativos aos médios, com fins de venda a retalho; administração de 

programas de incentivos que permitam aos participantes obter descontos e prémios com-

plementares em artigos e serviços através da inscrição como sócio; organização de progra-

mas de incentivo de sócio para fins comerciais ou publicitários; assistência na gestão indus-

trial ou comercial; administração comercial para o licenciamento de bens e serviços para 

terceiros; promoção de vendas para terceiros; serviços de consultoria de recursos humanos; 

serviços de relocalização para empresas; compilação de informação numa base de dados 

informática; processamento (administrativo) de ordens de compra; serviços contabilidade; 

aluguer de máquinas de venda; serviços de lojas de venda a retalho e de centro comercial; 

operação e administração de centros comerciais e de pontos de venda.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100600

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/10

[730] 申請人 Requerente : Caesars License Company, LLC

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de casino apresentando descontos e serviços complementares para clientes fre-

quentes através do uso de um cartão de identificação; serviços de entretenimento; serviços 

de casino; serviços de jogo; serviços de jogos de fortuna ou azar; fornecimento de instala-

ções para jogos de fortuna ou azar; jogo interactivo; serviços de entretenimento de televi-

são; organização e fornecimento de jogos e concursos para fins de entretenimento; serviços 

de informação, consultoria e assessoria relacionados com os serviços acima referidos; ges-

tão de casinos; serviços de clubes nocturnos (entretenimento); discotecas; cabarés; serviços 

de teatro e entretenimento apresentando música, dança, comédia, peças de teatro e magia; 

clubes de ginástica; clubes recreativos e desportivos; clubes de praia e de piscinas; forne-

cimento de instalações desportivas; serviços de parques de diversões; parques temáticos; 

arcadas de diversões; centros de diversões; fornecimento de instalações para actividades 

recreativas; serviços de clubes sociais (entretenimento); organização e condução de provas 

de atletismo, concursos de atletismo e provas desportivas; organização e promoção de ac-

tividades e concursos desportivos; fornecimento de instalações para curso de golfe, ensino 

de golfe e organização de torneios de golfe; produção de programas de rádio; produção de 

vídeos, filmes, fitas de áudio e jogos electrónicos; organização de corrida de cavalos; gestão 

de instalações desportivas e provas desportivas; fornecimento de instalações para educação 

física e ginástica; produção de espectáculos; serviços de agências de bilhetes para teatro; 

organização de reuniões e conferências; serviços de formação; prestação de formação e 

treino nos sectores de jogos de fortuna e azar, desporto e entretenimento; formação em 

gestão hoteleira; produção de programas de televisão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100601

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/10

[730] 申請人 Requerente : Caesars License Company, LLC

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, motel e estância turística (resort); alojamentos temporários; residências 

de marca; apartamentos com serviços domésticos; pensões, casas de hóspedes; alojamentos 

de férias, pousadas e casas turísticas; serviços de acampamento de férias (alojamentos); la-

res para idosos; serviços de reservas para alojamento em hotéis, motéis e estâncias turísti-

cas (resort); serviços de reservas para aluguer de alojamento temporário; serviços de reser-

vas de alojamento de pensões, casas de hóspedes, férias, pousadas e casas turísticas; reser-

va de residências de marca e apartamentos com serviços domésticos; agência de alojamento 
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temporário; serviços de clubes sociais (fornecimento de alojamento, comida e bebida); 

fornecimento de instalações e amenidades para reuniões, conferências, seminários, eventos 

especiais (casamentos, celebrações) e banquetes; fornecimento de instalações e amenida-

des para exposições; serviços de restaurante; salas para aperitivos (bares); serviços de bar; 

salas de jantar temporárias; serviço de restaurante serve a si próprio; cafés; restaurantes de 

comida rápida; lojas de café; serviços de fornecimento de refeições (banquetes); cantinas de 

sirva-se a si próprio; infantários de dia; hotéis para animais; aluguer de salas de reuniões; 

fornecimento de instalações de parques de campismo e aluguer de caravanas móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100612

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : AUSUPREME INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : Office E, 28/F, EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Óleo de fígado de bacalhau; bebidas medicinais; preparados vitamínicos; medicamentos 

para consumo humano; tónicos (medicamentos); cápsulas para fins farmacêuticos; chá me-

dicinal; rebuçados para fins médicos; substâncias dietéticas adaptadas ao uso medicinal; 

suplementos nutricionais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100613

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : AUSUPREME INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : Office E, 28/F, EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Própolis de abelha; geleia real; açúcar; mel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100614

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11
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[730] 申請人 Requerente : AUSUPREME INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : Office E, 28/F, EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; apresentação de produtos em meios de comunicação para fins retalhistas; 

agências de importação e exportação; marketing; informação comercial e aconselhamento 

a consumidores; busca de patrocínio; compilação e sistematização de informações em bases 

de dados informáticas; consultoria em matéria de gestão de pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100615

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : 曾旭惠

   CHANG IOK WAI

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100617

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : 新東洋寶碧（香港）有限公司 

 地址 Endereço : 香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈28樓2804B室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 失禁用尿布；吸收式失禁用尿布褲；嬰兒用尿布；嬰兒用尿褲。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100618

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : 新東洋寶碧（香港）有限公司 

 地址 Endereço : 香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈28樓2804B室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 失禁用尿布；吸收式失禁用尿布褲；嬰兒用尿布；嬰兒用尿褲。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100619

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : 新東洋寶碧（香港）有限公司 

 地址 Endereço : 香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈28樓2804B室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 失禁用尿布；吸收式失禁用尿布褲；嬰兒用尿布；嬰兒用尿褲。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100620

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : 新東洋寶碧（香港）有限公司 

 地址 Endereço : 香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈28樓2804B室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 失禁用尿布；吸收式失禁用尿布褲；嬰兒用尿布；嬰兒用尿褲。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100621

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : Fashion Television International S.A.

 地址 Endereço : 35a, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
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 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視節目的播放和傳輸；有線電視，數字和衛星電視播放；通過電信網絡包括互聯網廣播；通

過互聯網和其他電子媒體分配在線電視頻道（在線電視節目的傳輸）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100622

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : Fashion Television International S.A.

 地址 Endereço : 35a, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 電視娛樂服務；通過互聯網和其他電子媒體製作，展示和發表在線電視頻道；通過電子方式包

括互聯網製作，展示，發表和發行用於有線電視，數字和衛星電視及視頻播放的電視節目及視

頻音頻記錄。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100634

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : IUN PUI KA

 地址 Endereço : 澳門高地烏街金賢閣7樓A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品，護膚品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色Pantone:3005C，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/100635

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : IUN PUI KA

 地址 Endereço : 澳門高地烏街金賢閣7樓A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品，護膚品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色Pantone:7282C，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100636

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : 奧仁集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門花王堂街16號新運大廈5樓I座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色，紅色，黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100637

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : Albion Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; produtos de maquilhagem; lápis cosméticos; preparações para remoção de 

maquilhagem; preparações cosméticas para os cuidados da pele; kits de cosméticos; óleos 

essenciais para uso pessoal; pestanas postiças; unhas postiças; panos ou toalhetes impreg-

nados com produtos de limpeza para a pele (para uso cosmético); algodão em rama e coto-

netes para uso cosmético; produtos de perfumaria; sabões; produtos de higiene pessoal.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100638

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : Albion Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios cosméticos e de toilette; escovas para fins cosméticos; pincéis de maquilhagem; 

escovas de unhas; borlas para pó-de-arroz; esponjas para fins de toilette; esponjas para 

sombras para os olhos; suportes para delineadores de olhos ou delineadores de lábios; cai-

xas para pó compacto (vendidas vazias); estojos para cremes cosméticos; estojos de touca-

dor (guarnecidos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100639

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : Albion Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; produtos de maquilhagem; lápis cosméticos; preparações para remoção de 

maquilhagem; preparações cosméticas para os cuidados da pele; kits de cosméticos; óleos 

essenciais para uso pessoal; pestanas postiças; unhas postiças; panos ou toalhetes impreg-

nados com produtos de limpeza para a pele (para uso cosmético); algodão em rama e coto-

netes para uso cosmético; produtos de perfumaria; sabões; produtos de higiene pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100640

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11
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[730] 申請人 Requerente : Albion Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios cosméticos e de toilette; escovas para fins cosméticos; pincéis de maquilhagem; 

escovas de unhas; borlas para pó-de-arroz; esponjas para fins de toilette; esponjas para 

sombras para os olhos; suportes para delineadores de olhos ou delineadores de lábios; cai-

xas para pó compacto (vendidas vazias); estojos para cremes cosméticos; estojos de touca-

dor (guarnecidos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100645

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : 金達利餐飲投資有限公司

   Companhia de Investimento de Restauração Kam Tat Lei Limitada, em Inglês Kam Tat 

Lei Catering Investment Company Limited

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號6樓E座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐飲服務，提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑，白，粉紅，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100646

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : Minimax Sociedade Comercial Importação e Exportação Limitada

 地址 Endereço : Avenida Olímpica, Lei Pou Kok, Flower City, 28º andar D, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos, modelos, réplicas e reproduções em escala reduzida e todos os demais 

jogos e brinquedos, nomeadamente os incluídos na classe 28.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho; Amarelo; Branco; Azul; Cinzento; Castanho; Preto.

[210] 編號 N.º : N/100647

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : Minimax Sociedade Comercial Importação e Exportação Limitada

 地址 Endereço : Avenida Olímpica, Lei Pou Kok, Flower City, 28º andar D, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos, modelos, réplicas e reproduções em escala reduzida e todos os demais 

jogos e brinquedos, nomeadamente os incluídos na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho; Branco.

[210] 編號 N.º : N/100648

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Power Tools Technology Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Ferramentas eléctricas; ferramentas industriais de ar; ferramentas pneumáticas; ferramen-

tas para jardins e relva; serras eléctricas; ferramentas de corte; secadores; enceradoras; 

escovas para pintura por vaporização; produtos para cuidar de soalhos; máquinas de lavar 

carpetes, soalho e paredes; aparelhos de limpeza para o chão; máquinas de limpeza para 

sucção; aparelhos para limpar pó; suportes; pastas e sacos especiais para transporte; moto-

res e máquinas (sem ser veículos); motores de arranque; máquinas de lavar roupa; máqui-

nas e equipamentos domésticos e para a cozinha eléctricos; utensílios e ferramentas eléc-

tricas para cozinha; misturadores; processadores eléctricos de alimentos; abridores de latas 

eléctricos; máquinas de preparação de bebidas; ferros de engomar; máquinas e máquinas 

ferramentas; alfaias agrícolas (excepto as accionadas manualmente); bombas; abridores e 

fechadores de portas eléctricos; abridores de portas de garagem; robots (máquinas); pis-

tolas adesivas (eléctricas); máquinas de triturar bolachas; ventiladores; pistola de êmbolo; 

moto-serras; serras circulares; brocas de compacto; cabeças de alimentação para manivelas; 

cultivadores; brocas ; brocas eléctricas; furadoras de colunas; escovas de corte; geradores; 

tesouras; trituradores; martelos perfurantes eléctricos; aspiradores; aparadoras de can-
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tos; máquinas de impacto; aparafusador de percussão; bombas de insuflação e deflectores; 

serras de recortes; materiais laminados; aparadores de relva; cortadores de cordas; serras; 

multi-ferramentas; pregadores; brocas de percussão; planadores; podador com mastro; ser-

ras podadoras; polidoras; máquinas de lavar a alta pressão; podadores; serras alternativas; 

berbequins; martelos rotativos; rotadores; máquinas roteadoras de corte; lixadoras; serras 

de rolagem; pulverizadores (eléctricos); grampeadores; cortadores de linha; serras de mesa; 

serras de azulejos; peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100649

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : 恩基酒店管理一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路918號世界貿易中心8樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 渡假酒店服務，酒店服務，於酒店的住宿服務，門房服務，酒店預留或住宿服務，房間出租，為

會議提供設施，酒吧服務，咖啡室，餐廳。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100650

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : 魯證期貨股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國山東省濟南市市中區經七路86號15、16號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險，金融，貨幣事務，不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100651

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : 魯證期貨股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國山東省濟南市市中區經七路86號15、16號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具

及儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器具，錄製、通訊、重放聲音和形象的

器具，磁性數據載體，錄音盤，自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計算

機器，數據處理裝置和計算機，滅火器械。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100652

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : 魯證期貨股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國山東省濟南市市中區經七路86號15、16號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計服務，工業分析與研究，計算機硬件與軟件的設計與開

發。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100653

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/11

[730] 申請人 Requerente : 魯證期貨股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國山東省濟南市市中區經七路86號15、16號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100674

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/12

[730] 申請人 Requerente : 金澳門文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門草堆街75-79號方峻大廈5樓A座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6
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[511] 產品 Produtos : 日用五金器具，金屬器具，金屬標牌，金屬藝術品，青銅藝術品，金屬鎖匙扣。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100675

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/12

[730] 申請人 Requerente : 金澳門文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門草堆街75-79號方峻大廈5樓A座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉乾，肉脯，肉鬆，火腿，肉凍，臘肉，豬肉製品，香腸，食用燕窩，板鴨，魚翅，魚製品，水果罐

頭，醃製水果，牛奶製品，果凍，加工過的堅果，豆製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100676

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/12

[730] 申請人 Requerente : 金澳門文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門草堆街75-79號方峻大廈5樓A座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 月餅，餅乾，麵包，漢堡包，蛋撻，豬扒包，糕點，咖啡，玉米花，冰淇淋，花生糖，糖果，蛋卷，杏

仁餅。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100677

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/12

[730] 申請人 Requerente : 金澳門文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門草堆街75-79號方峻大廈5樓A座 
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育、娛樂、文體活動、出版服務，美術館服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100678

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/12

[730] 申請人 Requerente : 財團法人臺灣基督復臨安息日會

   Taiwan Seventh-day Adventist Church

 地址 Endereço : 中國台灣台北市松山區八德路二段410巷5弄2號1樓

   1F., No.2, Aly. 5, Ln. 410, Sec. 2, Bade Rd., Songshan Dist., Taipei City 10556, Taiwan, 

China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 有線電視廣播；電臺廣播；電視廣播；無線電廣播；有線電視頻道之出租。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde, tons de azul, tons de amarelo, preto e cinzento.

[210] 編號 N.º : N/100679

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/12

[730] 申請人 Requerente : 財團法人臺灣基督復臨安息日會

   Taiwan Seventh-day Adventist Church

 地址 Endereço : 中國台灣台北市松山區八德路二段410巷5弄2號1樓

   1F., No.2, Aly. 5, Ln. 410, Sec. 2, Bade Rd., Songshan Dist., Taipei City 10556, Taiwan, 

China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 藝人表演服務；錄音工作室服務；音響設備租賃；攝錄影機租賃；劇院或電視攝影棚燈光設備

租賃；攝錄影機租賃；電影製片廠；新聞記者服務；攝影報導；配音；音樂製作；配字幕；劇本編

寫服務；錄影帶剪輯；錄影帶錄製；除廣告片外的影片製作；電視娛樂節目製作；廣播及電視節

目製作。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde, tons de azul, tons de amarelo, preto e cinzento.
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[210] 編號 N.º : N/100692

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/12

[730] 申請人 Requerente : 澳門意時代媒體有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環巷8號發利工業大廈4樓A座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計服務，工業分析與研究，計算機硬件與軟件的設計與開

發。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，橙色及白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100693

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/12

[730] 申請人 Requerente : 澳門意時代媒體有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環巷8號發利工業大廈4樓A座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 青綠色及深灰色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/100694

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 廣州超級週末科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區元崗路310號自編1棟A502單元 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；已錄製的計算機程序（程序）；計算機外圍設備；計算機軟件（已錄製）；計算機程序

（可下載軟件）；便攜式計算機；筆記本電腦；計算機遊戲軟件；智能手機；電子圖書閱讀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100695

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15
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[730] 申請人 Requerente : 廣州超級週末科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區元崗路310號自編1棟A502單元 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 學校（教育）；教育信息；就業指導（教育或培訓顧問）；學校教育服務；輔導（培訓）；在線電子

書籍和雜誌的出版；提供在線電子出版物（非下載）；提供在線錄像（非下載）；在計算機網絡

上提供在線遊戲；籌劃聚會（娛樂）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100696

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 廣州超級週末科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區元崗路310號自編1棟A502單元 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算機軟件維護；計算機系統設計；把有形的

數據和文件轉換成電子媒體；計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉換）；提供互聯網搜索

引擎；網絡服務器的出租；替他人研究和開發新產品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100697

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 廣州超級週末科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區元崗路310號自編1棟A502單元 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；已錄製的計算機程序（程序）；計算機外圍設備；計算機軟件（已錄製）；計算機程序

（可下載軟件）；便攜式計算機；筆記本電腦；計算機遊戲軟件；智能手機；電子圖書閱讀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100698

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 廣州超級週末科技有限公司 
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 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區元崗路310號自編1棟A502單元 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 學校（教育）；教育信息；就業指導（教育或培訓顧問）；學校教育服務；輔導（培訓）；在線電子

書籍和雜誌的出版；提供在線電子出版物（非下載）；提供在線錄像（非下載）；在計算機網絡

上提供在線遊戲；籌劃聚會（娛樂）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100699

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 廣州超級週末科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區元崗路310號自編1棟A502單元 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算機軟件維護；計算機系統設計；把有形的

數據和文件轉換成電子媒體；計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉換）；提供互聯網搜索

引擎；網絡服務器的出租；替他人研究和開發新產品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100700

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 蘇州金記食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省蘇州吳中經濟開發區東湖路田上江路202號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；魚製食品；水果罐頭；油炸土豆片；醃製蔬菜；蛋；牛奶製品；豆奶（牛奶替代品）；加工過

的堅果；豆腐。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100701

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 蘇州金記食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省蘇州吳中經濟開發區東湖路田上江路202號 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；糖；蜂蜜；麵包；穀粉製食品；穀類製品；麵條；以穀物為主的零食小吃；食用澱粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100702

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 蘇州金記食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省蘇州吳中經濟開發區東湖路田上江路202號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；以啤酒為主的雞尾酒；無酒精果汁飲料；蔬菜汁；蘇打水；果汁；礦泉水（飲料）；大豆為

主的飲料（非牛奶替代品）；飲料製作配料；汽水。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100703

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 德美企業

   Deutsch Macht Corp.

 地址 Endereço : 薩摩亞阿皮亞郵政信箱1225號錢伯斯保得利信譽通

   Portcullis Trustnet. Chambers, P.O. box 1225, Apia, Samoa

 國籍 Nacionalidade : 薩摩亞 Samoana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電池箱；電磁線圈；照明用電池；高壓電池；變壓器（電）；電池充電器；電流計；電纜鎧裝；集

電器；電容器；電導體；電線管；電導線管；電器聯接器；電器插頭；電動調節設備；變壓器；電

開關；插頭、插座及其它接觸器（電接頭）；光電開關（電器）；減壓器（電源）；電話受話器；

電話收話器；螢光屏；電池；電器接插件；膠卷卷軸（照相）；電解裝置；特製攝影設備和器具

箱；濾光鏡（攝影）；原電池；手電筒電池；放大鏡（光學）；眼鏡（光學）；麥克風；光學器械和

儀器；電話機；變阻器；電線接線器（電）；錄音器具；電視機；溫度指示計；計時器；可變電感

器；保險絲；半導體；與外接顯示屏或監視器連用的娛樂器具；計算機周邊設備；記時器（時

間記錄裝置）；計算機軟件（已錄製）；音響連接器；電子筆（螢屏顯示系統用）；燈光調節器

（電）；讀出器（數據處理設備）；掃描儀（數據處理設備）；攝像機；筆記本電腦；計算器；電

視螢光屏；電子出版物（可下載）；計算機程序（可下載軟件）；手提電話；DV D播放機；頭帶

耳機。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100704

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 德美企業

   Deutsch Macht Corp.

 地址 Endereço : 薩摩亞阿皮亞郵政信箱1225號錢伯斯保得利信譽通

   Portcullis Trustnet. Chambers, P.O. box 1225, Apia, Samoa

 國籍 Nacionalidade : 薩摩亞 Samoana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；進出口代理；廣告傳播；商業管理和組織諮詢；人事管理諮詢；貨物展出；直接郵件

廣告；樣品散發；拍賣；廣告宣傳本的出版；廣告宣傳；市場研究；組織商業或廣告展覽；替他

人推銷；組織商業或廣告交易會；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；為零售目的在通

訊媒體上展示商品；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；特許經營的商業管理；

尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100705

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 東風汽車有限公司

   Dong Feng Motor Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道10號

   No.10, Dongfeng Road, Wuhan Economic & Technological Development Zone, Wuhan 

City, Hubei Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 運載工具用蓄電池；運載工具用電池；電池充電器；原電池組；電子出版物（可下載）；計算機

程序（可下載軟件）；導航儀器；全球定位系統（GPS）設備；運載工具用導航儀器（隨載計算

機）；運載工具輪胎低壓自動指示器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100706

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 東風汽車有限公司

   Dong Feng Motor Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道10號

   No.10, Dongfeng Road, Wuhan Economic & Technological Development Zone, Wuhan 

City, Hubei Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 小汽車；電動運載工具；汽車車身；汽車車輪轂；運載工具內裝飾品；運載工具用方向盤；運載

工具用油箱蓋；運載工具座椅套；擋風玻璃；陸地車輛發動機。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100707

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 東風汽車有限公司

   Dong Feng Motor Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道10號

   No.10, Dongfeng Road, Wuhan Economic & Technological Development Zone, Wuhan 

City, Hubei Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 修復磨損或部分損壞的發動機；汽車保養和修理；運載工具（車輛）加潤滑油服務；車輛服務

站（加油和保養）；運載工具（車輛）保養服務；運載工具（車輛）故障救援修理服務；運載工具

（車輛）電池更換；噴塗服務；輪胎動平衡服務；防盜報警系統的安裝與修理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100709

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 青島先楚國際貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國山東省青島市市南區延安三路234號1號樓12A06 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；茶飲料；糖；蜂蜜；蛋糕；穀粉製食品；麵粉；以米為主的零食小吃；冰淇淋；食鹽；

醋；醬油；調味品；醬菜（調味品）；佐料（調味品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100711

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : RICARDO JOSÉ DA COSTA PINHO

 地址 Endereço : Apartado 296, EC Central (Senado), Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Directório de classificados na Internet; base de dados pesquisável de profissionais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100712

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : RICARDO JOSÉ DA COSTA PINHO
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 地址 Endereço : Apartado 296, EC Central (Senado), Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviço de redes sociais na Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100713

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : TRÊS CONTINENTES COMÉRCIO E CONSULTADORIA LIMITADA

 地址 Endereço : Av. Comercial de Macau, 251A-301, AIA Tower, 20º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Produtos papel, cartão, impressão, fotografias, artigos papelaria, colantes.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, preto, branco tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/100714

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : TRÊS CONTINENTES COMÉRCIO E CONSULTADORIA LIMITADA

 地址 Endereço : Av. Comercial de Macau, 251A-301, AIA Tower, 20º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento e actividades culturais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, preto, branco tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/100715

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : TRÊS CONTINENTES COMÉRCIO E CONSULTADORIA LIMITADA

 地址 Endereço : Av. Comercial de Macau, 251A-301, AIA Tower, 20º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Produtos papel, cartão, impressão, fotografias, artigos papelaria, colantes.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, preto, branco tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/100716

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : TRÊS CONTINENTES COMÉRCIO E CONSULTADORIA LIMITADA

 地址 Endereço : Av. Comercial de Macau, 251A-301, AIA Tower, 20º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento e actividades culturais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, preto, branco tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/100717

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 恩基酒店管理一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路918號世界貿易中心8樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 酒店的商業管理，酒店的商業顧問及管理服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100718

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 恩基酒店管理一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路918號世界貿易中心8樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43
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[511] 服務 Serviços : 渡假酒店服務，酒店服務，於酒店的住宿服務，酒店預留或住宿服務，房間出租，為會議提供設

施，酒吧服務，咖啡室，餐廳。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100719

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 于海濱 

 地址 Endereço : 中國遼寧省沈陽市鐵西區肇工南街62號1-4-1 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 牽引機；汽車底盤；陸地車輛聯動機件；陸地車輛用噴氣發動機；電動後擋板（陸地車輛部

件）；運載工具用輪胎；補內胎用全套工具；船用桅桿；運載工具用懸置減震器；運載工具用輪

轂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100720

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 香港譚木匠有限公司

   Hong Kong Carpenter Tan Co., Limited

 地址 Endereço : 香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈5樓

   5th Floor, Gloucester Tower, The Landmark, 11 Pedder Street, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 辦公傢俱；傢俱；衣帽架（傢俱）；衣服罩（衣櫃）；陳列櫃（傢俱）；非金屬盤；木箱或塑料箱；

瓶塞；火爐欄；鍍銀玻璃（鏡子）；鏡子（玻璃鏡）；柳條製品；藤編製品（不包括鞋、帽、蓆、

墊）；竹木工藝品；動物角；木、蠟、石膏或塑料像；漆器工藝品；木製或塑料製招牌；飲用麥杆

吸管；家庭寵物箱；醫院用非金屬身份證明手鐲；骨灰盒；傢俱用非金屬附件；傢俱門；枕頭；

非金屬窗戶附件；木製編織百葉窗（傢俱）；手持鏡子（化妝鏡）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100721

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 香港譚木匠有限公司

   Hong Kong Carpenter Tan Co., Limited

 地址 Endereço : 香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈5樓

   5th Floor, Gloucester Tower, The Landmark, 11 Pedder Street, Central, Hong Kong
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 推銷（替他人）；進出口代理；替他人作中介（替其他企業購買商品或服務）；廣告傳播；廣告設

計；廣告策劃；木材評估；樹木評估；廣告；標準木材估價；組織商業或廣告交易會；組織技術

展覽；人事管理諮詢；會計；特許經營的商業管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100722

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 香港譚木匠有限公司

   Hong Kong Carpenter Tan Co., Limited

 地址 Endereço : 香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈5樓

   5th Floor, Gloucester Tower, The Landmark, 11 Pedder Street, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 繡花飾品；髮夾；髮飾品；別針（非首飾）；髮夾（髮箍）；髮用蝴蝶結；針線盒；毛衣針；紐扣；

假髮；人造盆景；衣服墊肩；紡織品裝飾用熱黏補花（縫紉用品）；亞麻布標記用鉛字或數碼；

茶壺保暖套。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100723

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 香港譚木匠有限公司

   Hong Kong Carpenter Tan Co., Limited

 地址 Endereço : 香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈5樓

   5th Floor, Gloucester Tower, The Landmark, 11 Pedder Street, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 調味品瓶；廚房用切菜板；筷子；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；家庭用陶瓷製品；瓷器裝

飾品；飲用器皿；香爐；花瓶；鞋拔；梳；大齒髮梳；梳子盒；篦子；刷製品；動物用梳；獸鬃毛製

品；牙刷；牙籤盒；梳妝刷；梳妝盒；食物保溫容器；清潔器具（手工操作）；水晶（玻璃製品）；

家庭寵物用籠子；蠅拍。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100724

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : 香港譚木匠有限公司

   Hong Kong Carpenter Tan Co., Limited

 地址 Endereço : 香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈5樓

   5th Floor, Gloucester Tower, The Landmark, 11 Pedder Street, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 木器製作；鋸木（鋸木場）；刨平（鋸木場）；伐木及木料加工；雕刻；磨光；層壓板加工；定做材

料裝配（替他人）；染布；陶瓷燒製；服裝製作；藝術品裝幀；藝術品裝框。  

[540] 商標 Marca : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/077429 2015/07/13 2015/07/13 伊川杜康酒祖資產管理有限公司 33

N/084396 2015/07/13 2015/07/13 Thomas Cook Group plc 39

N/084397 2015/07/13 2015/07/13 Thomas Cook Group plc 43

N/084977 2015/07/13 2015/07/13 VEGA 03

N/085470 2015/07/13 2015/07/13 Yanua International Pte. Ltd. 09

N/087007 2015/07/13 2015/07/13 Proenza Schouler, LLC 18

N/087008 2015/07/13 2015/07/13 Proenza Schouler, LLC 25

N/088079 2015/07/13 2015/07/13 N.V. Sumatra Tobacco Trading Company 43

N/090641 2015/07/13 2015/07/13 Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited 36

N/090642 2015/07/13 2015/07/13 Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited 36

N/090643 2015/07/13 2015/07/13 Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited 36
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/090644 2015/07/13 2015/07/13 Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited 36

N/090645 2015/07/13 2015/07/13 Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited 36

N/090646 2015/07/13 2015/07/13 Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited 41

N/090647 2015/07/13 2015/07/13 Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited 36

N/090648 2015/07/13 2015/07/13 Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited 36

N/090649 2015/07/13 2015/07/13 Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited 36

N/090650 2015/07/13 2015/07/13 Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited 36

N/090891 2015/07/13 2015/07/13 Panama Jack International, Inc. 09

N/090892 2015/07/13 2015/07/13 Panama Jack International, Inc. 12

N/090893 2015/07/13 2015/07/13 Panama Jack International, Inc. 18

N/090894 2015/07/13 2015/07/13 Panama Jack International, Inc. 20

N/090895 2015/07/13 2015/07/13 Panama Jack International, Inc. 21

N/090896 2015/07/13 2015/07/13 Panama Jack International, Inc. 24

N/090897 2015/07/13 2015/07/13 Panama Jack International, Inc. 25

N/090898 2015/07/13 2015/07/13 Panama Jack International, Inc. 35

N/090899 2015/07/13 2015/07/13 Panama Jack International, Inc. 43

N/090900 2015/07/13 2015/07/13 Panama Jack International, Inc. 09

N/090901 2015/07/13 2015/07/13 Panama Jack International, Inc. 12

N/090902 2015/07/13 2015/07/13 Panama Jack International, Inc. 18

N/090903 2015/07/13 2015/07/13 Panama Jack International, Inc. 20

N/090904 2015/07/13 2015/07/13 Panama Jack International, Inc. 21

N/090905 2015/07/13 2015/07/13 Panama Jack International, Inc. 24

N/090906 2015/07/13 2015/07/13 Panama Jack International, Inc. 25

N/090907 2015/07/13 2015/07/13 Panama Jack International, Inc. 35

N/090908 2015/07/13 2015/07/13 Panama Jack International, Inc. 43

N/092636 2015/07/13 2015/07/13 Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. 05

N/092832 2015/07/13 2015/07/13 河南中煙工業有限責任公司 34

N/092833 2015/07/13 2015/07/13 河南中煙工業有限責任公司 34

N/092889 2015/07/13 2015/07/13 BIO MINERALS N.V. 03

N/092890 2015/07/13 2015/07/13 BIO MINERALS N.V. 05

N/092891 2015/07/13 2015/07/13 BIO MINERALS N.V. 05

N/092892 2015/07/13 2015/07/13 BIO MINERALS N.V. 03

N/092893 2015/07/13 2015/07/13 BIO MINERALS N.V. 05

N/092924 2015/07/13 2015/07/13 盈科大衍地產發展有限公司

Madeline Investments Limited

36
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/092925 2015/07/13 2015/07/13 盈科大衍地產發展有限公司

Madeline Investments Limited

37

N/093215 2015/07/13 2015/07/13 Thomas Cook Group plc 39

N/093216 2015/07/13 2015/07/13 Thomas Cook Group plc 43

N/093331 2015/07/13 2015/07/13 李開勝 03

N/093695 2015/07/13 2015/07/13 Been Trill, LLC 25

N/093951 2015/07/13 2015/07/13 吳建榮 07

N/093952 2015/07/13 2015/07/13 吳建榮 09

N/093953 2015/07/13 2015/07/13 吳建榮 11

N/093954 2015/07/13 2015/07/13 徐慶 07

N/093963 2015/07/13 2015/07/13 Aspen Global Incorporated 05

N/093972 2015/07/13 2015/07/13 J. Choo Limited 16

N/093977 2015/07/13 2015/07/13 ROBERTAEBASTA DI ROBERTA TAGLIAVINI 35

N/093978 2015/07/13 2015/07/13 S. C. Johnson & Son, Inc. 03

N/093979 2015/07/13 2015/07/13 S. C. Johnson & Son, Inc. 05

N/093980 2015/07/13 2015/07/13 S. C. Johnson & Son, Inc. 21

N/093981 2015/07/13 2015/07/13 Luc Belaire International Ltd. 25

N/093982 2015/07/13 2015/07/13 Luc Belaire International Ltd. 33

N/093989 2015/07/13 2015/07/13 佛山市順德區環威電器有限公司 11

N/093990 2015/07/13 2015/07/13 泉州市歐貝嬰兒用品有限公司 18

N/093991 2015/07/13 2015/07/13 周椿翔 30

N/094003 2015/07/13 2015/07/13 Indix Corporation 09

N/094004 2015/07/13 2015/07/13 Indix Corporation 35

N/094005 2015/07/13 2015/07/13 Indix Corporation 42

N/094012 2015/07/13 2015/07/13 Apple Inc. 09

N/094013 2015/07/13 2015/07/13 Apple Inc. 35

N/094014 2015/07/13 2015/07/13 Apple Inc. 36

N/094015 2015/07/13 2015/07/13 Apple Inc. 38

N/094016 2015/07/13 2015/07/13 Apple Inc. 42

N/094033 2015/07/13 2015/07/13 SANOFI 05

N/094062 2015/07/13 2015/07/13 Burger King Corporation 43

N/094063 2015/07/13 2015/07/13 雅翠堡有限公司

AQUA GREEN LIMITED

31

N/094064 2015/07/13 2015/07/13 British American Tobacco (Brands) Inc. 34
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N/094065 2015/07/13 2015/07/13 西鐵城控股股份有限公司

Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen 

Holdings Co., Ltd.

07

N/094089 2015/07/13 2015/07/13 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 03

N/094090 2015/07/13 2015/07/13 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 05

N/094091 2015/07/13 2015/07/13 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 10

N/094092 2015/07/13 2015/07/13 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 05

N/094096 2015/07/13 2015/07/13 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 05

N/094097 2015/07/13 2015/07/13 Echo Entertainment Group Limited 28

N/094098 2015/07/13 2015/07/13 Echo Entertainment Group Limited 41

N/094099 2015/07/13 2015/07/13 Echo Entertainment Group Limited 43

N/094117 2015/07/13 2015/07/13 廣州王老吉藥業股份有限公司 05

N/094118 2015/07/13 2015/07/13 廣州王老吉藥業股份有限公司 29

N/094119 2015/07/13 2015/07/13 廣州王老吉藥業股份有限公司 30

N/094120 2015/07/13 2015/07/13 廣州王老吉藥業股份有限公司 32

N/094144 2015/07/13 2015/07/13 寶倈國際有限公司 35

N/094145 2015/07/13 2015/07/13 寶倈國際有限公司 35

N/094146 2015/07/13 2015/07/13 Swarovski Aktiengesellschaft 14

N/094149 2015/07/13 2015/07/13 廣東小天才科技有限公司

Guangdong Genius Technology Co., Ltd.

28

N/094150 2015/07/13 2015/07/13 廣東小天才科技有限公司

Guangdong Genius Technology Co., Ltd.

09

N/094151 2015/07/13 2015/07/13 廣東小天才科技有限公司

Guangdong Genius Technology Co., Ltd.

14

N/094152 2015/07/13 2015/07/13 起源有限公司

GENESIS BBQ Co., Ltd.

29

N/094153 2015/07/13 2015/07/13 起源有限公司

GENESIS BBQ Co., Ltd.

43

N/094257 2015/07/13 2015/07/13 FAST RETAILING CO., LTD. 03

N/094258 2015/07/13 2015/07/13 FAST RETAILING CO., LTD. 09

N/094259 2015/07/13 2015/07/13 FAST RETAILING CO., LTD. 14

N/094260 2015/07/13 2015/07/13 FAST RETAILING CO., LTD. 18

N/094261 2015/07/13 2015/07/13 FAST RETAILING CO., LTD. 20

N/094262 2015/07/13 2015/07/13 FAST RETAILING CO., LTD. 24

N/094263 2015/07/13 2015/07/13 FAST RETAILING CO., LTD. 25

N/094264 2015/07/13 2015/07/13 FAST RETAILING CO., LTD. 26
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N/094265 2015/07/13 2015/07/13 FAST RETAILING CO., LTD. 27

N/094266 2015/07/13 2015/07/13 FAST RETAILING CO., LTD. 35

N/094287 2015/07/13 2015/07/13 北京時尚匯百貨有限公司 09

N/094288 2015/07/13 2015/07/13 北京時尚匯百貨有限公司 14

N/094289 2015/07/13 2015/07/13 北京時尚匯百貨有限公司 18

N/094290 2015/07/13 2015/07/13 北京時尚匯百貨有限公司 25

N/094318 2015/07/13 2015/07/13 北京博睿恒豐商貿有限公司 18

N/094324 2015/07/13 2015/07/13 BALLIN PROJECT S.R.L. 18

N/094325 2015/07/13 2015/07/13 BALLIN PROJECT S.R.L. 25

N/094326 2015/07/13 2015/07/13 BALLIN PROJECT S.R.L. 35

N/094350 2015/07/13 2015/07/13 廣州環亞化妝品科技有限公司 03

N/094385 2015/07/13 2015/07/13 Concepts Management (H.K.) Limited 14

N/094388 2015/07/13 2015/07/13 Concepts Management (H.K.) Limited 35

N/094553 2015/07/13 2015/07/13 Arome Bakery (H.K.) Company Limited 30

N/094554 2015/07/13 2015/07/13 Arome Bakery (H.K.) Company Limited 30

N/094918 2015/07/13 2015/07/13 廣州市浩洋電子有限公司 11

N/094923 2015/07/13 2015/07/13 上海金歐萊企業發展有限公司 03

N/094924 2015/07/13 2015/07/13 上海傳美化妝品有限公司 03

N/094933 2015/07/13 2015/07/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/094934 2015/07/13 2015/07/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/094935 2015/07/13 2015/07/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/094936 2015/07/13 2015/07/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/094937 2015/07/13 2015/07/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/094938 2015/07/13 2015/07/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/094939 2015/07/13 2015/07/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/094940 2015/07/13 2015/07/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/094941 2015/07/13 2015/07/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/094942 2015/07/13 2015/07/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/094943 2015/07/13 2015/07/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/094944 2015/07/13 2015/07/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/094945 2015/07/13 2015/07/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/094946 2015/07/13 2015/07/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/094947 2015/07/13 2015/07/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/094952 2015/07/13 2015/07/13 Richemont International SA 14
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N/094953 2015/07/13 2015/07/13 海豐縣厚樺食品廠 30

N/094975 2015/07/13 2015/07/13 Apple Inc. 37

N/094988 2015/07/13 2015/07/13 重慶途旅商貿有限公司 28

N/094989 2015/07/13 2015/07/13 重慶市榮邦食品有限公司 29

N/094990 2015/07/13 2015/07/13 天明製藥股份有限公司 05

N/094991 2015/07/13 2015/07/13 天明製藥股份有限公司 29

N/094996 2015/07/13 2015/07/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 09

N/094997 2015/07/13 2015/07/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/094998 2015/07/13 2015/07/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 28

N/094999 2015/07/13 2015/07/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/095000 2015/07/13 2015/07/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/095001 2015/07/13 2015/07/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/095052 2015/07/13 2015/07/13 Friesland Brands B.V. 29

N/095054 2015/07/13 2015/07/13 Friesland Brands B.V. 29

N/095055 2015/07/13 2015/07/13 Friesland Brands B.V. 29

N/095056 2015/07/13 2015/07/13 Friesland Brands B.V. 29

N/095057 2015/07/13 2015/07/13 Friesland Brands B.V. 29

N/095061 2015/07/13 2015/07/13 Fashion World, Inc., dba Bijan 14

N/095062 2015/07/13 2015/07/13 Fashion World, Inc., dba Bijan 18

N/095063 2015/07/13 2015/07/13 Fashion World, Inc., dba Bijan 25

N/095064 2015/07/13 2015/07/13 Fashion World, Inc., dba Bijan 14

N/095065 2015/07/13 2015/07/13 Fashion World, Inc., dba Bijan 18

N/095066 2015/07/13 2015/07/13 Fashion World, Inc., dba Bijan 25

N/095067 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 29

N/095068 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 30

N/095069 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 31

N/095070 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 32

N/095071 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 35

N/095072 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 29

N/095073 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 30

N/095074 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 31

N/095075 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 32

N/095076 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 35

N/095077 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 29
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N/095078 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 30

N/095079 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 31

N/095080 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 32

N/095081 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 35

N/095082 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 29

N/095083 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 30

N/095084 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 31

N/095085 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 32

N/095086 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 35

N/095087 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 29

N/095088 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 30

N/095089 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 31

N/095090 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 32

N/095091 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 35

N/095092 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 29

N/095093 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 30

N/095094 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 31

N/095095 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 32

N/095096 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 35

N/095097 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 29

N/095098 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 30

N/095099 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 31

N/095100 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 32

N/095101 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 35

N/095102 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 29

N/095103 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 30

N/095104 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 31

N/095105 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 32

N/095106 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 35

N/095107 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 29

N/095108 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 30

N/095109 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 31

N/095110 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 32

N/095111 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 35
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N/095112 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 29

N/095113 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 30

N/095114 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 31

N/095115 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 32

N/095116 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 35

N/095117 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 29

N/095118 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 30

N/095119 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 31

N/095120 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 32

N/095121 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 35

N/095122 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 29

N/095123 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 30

N/095124 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 31

N/095125 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 32

N/095126 2015/07/13 2015/07/13 Watson Enterprises Limited 35

N/095133 2015/07/13 2015/07/13 CERRADURAS Y CANDADOS PHILLIPS, S.A. DE C.V. 06

N/095134 2015/07/13 2015/07/13 Les Marguerites Limited 14

N/095135 2015/07/13 2015/07/13 Les Marguerites Limited 35

N/095136 2015/07/13 2015/07/13 Les Marguerites Limited 42

N/095138 2015/07/13 2015/07/13 蔡凱琳

CHOI HOI LAM

30

N/095140 2015/07/13 2015/07/13 嬌洋集團有限公司 03

N/095141 2015/07/13 2015/07/13 BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY LTD 28

N/095142 2015/07/13 2015/07/13 BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY LTD 28

N/095143 2015/07/13 2015/07/13 統一企業股份有限公司

Uni-President Enterprises Corp.

03

N/095144 2015/07/13 2015/07/13 Uni-Charm Corporation 05

N/095145 2015/07/13 2015/07/13 澎穎專業化妝服務有限公司 03

N/095146 2015/07/13 2015/07/13 澎穎專業化妝服務有限公司 44

N/095147 2015/07/13 2015/07/13 善龍有限公司

MULTIZEN ASIA LIMITED

30

N/095157 2015/07/13 2015/07/13 SUN@FOOD CO., LTD. 43

N/095158 2015/07/13 2015/07/13 SUN@FOOD CO., LTD. 43

N/095166 2015/07/13 2015/07/13 DSG INTERNATIONAL LIMITED 05

N/095168 2015/07/13 2015/07/13 做些設計有限公司 25
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N/095169 2015/07/13 2015/07/13 奧克斯集團有限公司 11

N/095170 2015/07/13 2015/07/13 重慶澳騰汽車部件有限責任公司 12

N/095172 2015/07/13 2015/07/13 陳榮森 25

N/095173 2015/07/13 2015/07/13 王輝香 35

N/095174 2015/07/13 2015/07/13 關承業 35

N/095184 2015/07/13 2015/07/13 國強生技股份有限公司 03

N/095185 2015/07/13 2015/07/13 JOÃO PAULO MARIA DA SILVA GONÇALVES 43

N/095190 2015/07/13 2015/07/13 Davidoff & Cie SA 34

N/095191 2015/07/13 2015/07/13 上海之禾時裝有限公司

SHANGHAI ICICLE CO., LTD  

03

N/095192 2015/07/13 2015/07/13 上海之禾時裝有限公司

SHANGHAI ICICLE CO., LTD  

09

N/095193 2015/07/13 2015/07/13 上海之禾時裝有限公司

SHANGHAI ICICLE CO., LTD  

14

N/095194 2015/07/13 2015/07/13 上海之禾時裝有限公司

SHANGHAI ICICLE CO., LTD  

16

N/095195 2015/07/13 2015/07/13 上海之禾時裝有限公司

SHANGHAI ICICLE CO., LTD  

18

N/095196 2015/07/13 2015/07/13 上海之禾時裝有限公司

SHANGHAI ICICLE CO., LTD  

25

N/095197 2015/07/13 2015/07/13 上海之禾時裝有限公司

SHANGHAI ICICLE CO., LTD  

03

N/095198 2015/07/13 2015/07/13 上海之禾時裝有限公司

SHANGHAI ICICLE CO., LTD  

09

N/095199 2015/07/13 2015/07/13 上海之禾時裝有限公司

SHANGHAI ICICLE CO., LTD  

14

N/095200 2015/07/13 2015/07/13 上海之禾時裝有限公司

SHANGHAI ICICLE CO., LTD  

16

N/095201 2015/07/13 2015/07/13 上海之禾時裝有限公司

SHANGHAI ICICLE CO., LTD  

18

N/095202 2015/07/13 2015/07/13 上海之禾時裝有限公司

SHANGHAI ICICLE CO., LTD  

25

N/095205 2015/07/13 2015/07/13 Strellson AG 12

N/095206 2015/07/13 2015/07/13 Strellson AG 28

N/095207 2015/07/13 2015/07/13 Strellson AG 35

N/095208 2015/07/13 2015/07/13 Hermes International 14

N/095209 2015/07/13 2015/07/13 Hermes International 18

N/095210 2015/07/13 2015/07/13 Hermes International 25
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N/095212 2015/07/13 2015/07/13 MOK I LENG 45

N/095213 2015/07/13 2015/07/13 余文生 29

N/095217 2015/07/13 2015/07/13 Ferrari S.p.A. 12

N/095218 2015/07/13 2015/07/13 Ferrari S.p.A. 28

N/095219 2015/07/13 2015/07/13 Richemont International SA 14

N/095220 2015/07/13 2015/07/13 Japan Tobacco Inc. 34

N/095221 2015/07/13 2015/07/13 許樂敏 43

N/095222 2015/07/13 2015/07/13 許樂敏 43

N/095223 2015/07/13 2015/07/13 許樂敏 43

N/095224 2015/07/13 2015/07/13 張楚

Cheong Cho

28

N/095225 2015/07/13 2015/07/13 張楚

Cheong Cho

41

N/095226 2015/07/13 2015/07/13 蘇州綠葉日用品有限公司

SUZHOU GREENLEAF DAILY COMMODITY CO.LTD

03

N/095227 2015/07/13 2015/07/13 廣州維力醫療器械股份有限公司 10

N/095228 2015/07/13 2015/07/13 廣州維力醫療器械股份有限公司 10

N/095229 2015/07/13 2015/07/13 官山礦泉水有限公司 32

N/095230 2015/07/13 2015/07/13 官山礦泉水有限公司 32

N/095231 2015/07/13 2015/07/13 深圳博林集團有限公司 09

N/095232 2015/07/13 2015/07/13 深圳博林集團有限公司 14

N/095233 2015/07/13 2015/07/13 深圳博林集團有限公司 16

N/095234 2015/07/13 2015/07/13 深圳博林集團有限公司 18

N/095235 2015/07/13 2015/07/13 深圳博林集團有限公司 20

N/095236 2015/07/13 2015/07/13 深圳博林集團有限公司 25

N/095237 2015/07/13 2015/07/13 深圳博林集團有限公司 28

N/095238 2015/07/13 2015/07/13 深圳博林集團有限公司 35

N/095239 2015/07/13 2015/07/13 深圳博林集團有限公司 41

N/095240 2015/07/13 2015/07/13 MACAU FISHERMAN’S WHARF — COMPANHIA DE 

INVESTIMENTO INTERNACIONAL, S.A.

43

N/095241 2015/07/13 2015/07/13 MACAU FISHERMAN’S WHARF — COMPANHIA DE 

INVESTIMENTO INTERNACIONAL, S.A.

43

N/095242 2015/07/13 2015/07/13 MACAU FISHERMAN’S WHARF — COMPANHIA DE 

INVESTIMENTO INTERNACIONAL, S.A.

43

N/095243 2015/07/13 2015/07/13 MACAU FISHERMAN’S WHARF — COMPANHIA DE 

INVESTIMENTO INTERNACIONAL, S.A.

43
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N/095260 2015/07/13 2015/07/13 Lion & Globe Educational Foundation Ltd as the trustee of The 

Lion & Globe Educational Trust

41

N/095261 2015/07/13 2015/07/13 Lion & Globe Educational Foundation Ltd as the trustee of The 

Lion & Globe Educational Trust

41

N/095262 2015/07/13 2015/07/13 Lion & Globe Educational Foundation Ltd as the trustee of The 

Lion & Globe Educational Trust

41

N/095263 2015/07/13 2015/07/13 Lion & Globe Educational Foundation Ltd as the trustee of The 

Lion & Globe Educational Trust

41

N/095264 2015/07/13 2015/07/13 昇恒昌金湖大飯店股份有限公司

EVER RICH GOLDEN LAKE HOTEL CORPORATION

03

N/095265 2015/07/13 2015/07/13 昇恒昌金湖大飯店股份有限公司

EVER RICH GOLDEN LAKE HOTEL CORPORATION

09

N/095266 2015/07/13 2015/07/13 昇恒昌金湖大飯店股份有限公司

EVER RICH GOLDEN LAKE HOTEL CORPORATION

16

N/095267 2015/07/13 2015/07/13 昇恒昌金湖大飯店股份有限公司

EVER RICH GOLDEN LAKE HOTEL CORPORATION

18

N/095268 2015/07/13 2015/07/13 昇恒昌金湖大飯店股份有限公司

EVER RICH GOLDEN LAKE HOTEL CORPORATION

35

N/095269 2015/07/13 2015/07/13 昇恒昌金湖大飯店股份有限公司

EVER RICH GOLDEN LAKE HOTEL CORPORATION

41

N/095270 2015/07/13 2015/07/13 昇恒昌金湖大飯店股份有限公司

EVER RICH GOLDEN LAKE HOTEL CORPORATION

43

N/095272 2015/07/13 2015/07/13 廣西城市便捷酒店管理有限公司 35

N/095273 2015/07/13 2015/07/13 廣州東呈酒店投資管理集團有限公司 35

N/095274 2015/07/13 2015/07/13 廣州東呈酒店投資管理集團有限公司 43

N/095275 2015/07/13 2015/07/13 廣州宜尚酒店投資管理有限公司 35

N/095276 2015/07/13 2015/07/13 廣州宜尚酒店投資管理有限公司 43

N/095277 2015/07/13 2015/07/13 雲君品味有限公司 29

N/095278 2015/07/13 2015/07/13 雲君品味有限公司 30

N/095279 2015/07/13 2015/07/13 雲君品味有限公司 35

N/095286 2015/07/13 2015/07/13 大昌貿易行有限公司

DAH CHONG HONG, LIMITED

29

N/095287 2015/07/13 2015/07/13 大昌貿易行有限公司

DAH CHONG HONG, LIMITED

30

N/095291 2015/07/13 2015/07/13 鳳城餅家有限公司

FENG CHENG PADARIA LIMITADA, em inglês FENG 

CHENG BAKERY LIMITED

35

N/095292 2015/07/13 2015/07/13 鳳城餅家有限公司

FENG CHENG PADARIA LIMITADA, em inglês FENG 

CHENG BAKERY LIMITED

43
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Data de despacho

權利人

Titular

類別
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N/095293 2015/07/13 2015/07/13 鳳城餅家有限公司

FENG CHENG PADARIA LIMITADA, em inglês FENG 

CHENG BAKERY LIMITED

30

N/095294 2015/07/13 2015/07/13 鳳城餅家有限公司

FENG CHENG PADARIA LIMITADA, em inglês FENG 

CHENG BAKERY LIMITED

29

N/095295 2015/07/13 2015/07/13 鳳城餅家有限公司

FENG CHENG PADARIA LIMITADA, em inglês FENG 

CHENG BAKERY LIMITED

35

N/095296 2015/07/13 2015/07/13 鳳城餅家有限公司

FENG CHENG PADARIA LIMITADA, em inglês FENG 

CHENG BAKERY LIMITED

30

N/095297 2015/07/13 2015/07/13 鳳城餅家有限公司

FENG CHENG PADARIA LIMITADA, em inglês FENG 

CHENG BAKERY LIMITED

29

N/095298 2015/07/13 2015/07/13 鳳城餅家有限公司

FENG CHENG PADARIA LIMITADA, em inglês FENG 

CHENG BAKERY LIMITED

43

N/095299 2015/07/13 2015/07/13 AES專業教育移民（澳洲）服務有限公司 41

N/095300 2015/07/13 2015/07/13 AES專業教育移民（澳洲）服務有限公司 41

N/095304 2015/07/13 2015/07/13 河南中煙工業有限責任公司 34

N/095305 2015/07/13 2015/07/13 河南中煙工業有限責任公司 34

N/095306 2015/07/13 2015/07/13 河南中煙工業有限責任公司 34

N/095308 2015/07/13 2015/07/13 FULL PROSPECT (IP) PTE. LTD. 18

N/095309 2015/07/13 2015/07/13 FULL PROSPECT (IP) PTE. LTD. 25

N/095310 2015/07/13 2015/07/13 澳之城有限公司 35

N/095311 2015/07/13 2015/07/13 澳之城有限公司 38

N/095368 2015/07/13 2015/07/13 Millennium Pharmaceuticals, Inc. 05

N/095378 2015/07/13 2015/07/13 亨得利控股有限公司

HENGDELI HOLDINGS LIMITED

14

N/095379 2015/07/13 2015/07/13 亨得利控股有限公司

HENGDELI HOLDINGS LIMITED

35

N/095380 2015/07/13 2015/07/13 亨得利控股有限公司

HENGDELI HOLDINGS LIMITED

37

N/095381 2015/07/13 2015/07/13 TOUGH JEANS LIMITED 03

N/095382 2015/07/13 2015/07/13 成都富森美家居股份有限公司

Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co., Ltd.  

35

N/095383 2015/07/13 2015/07/13 成都富森美家居股份有限公司

Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co., Ltd.  

35
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N/095384 2015/07/13 2015/07/13 友華生技醫藥股份有限公司

ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

05

N/095385 2015/07/13 2015/07/13 友華生技醫藥股份有限公司

ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

29

N/095386 2015/07/13 2015/07/13 友華生技醫藥股份有限公司

ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

30

N/095387 2015/07/13 2015/07/13 友華生技醫藥股份有限公司

ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

05

N/095388 2015/07/13 2015/07/13 友華生技醫藥股份有限公司

ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

29

N/095389 2015/07/13 2015/07/13 友華生技醫藥股份有限公司

ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

30

N/095390 2015/07/13 2015/07/13 友華生技醫藥股份有限公司

ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

05

N/095391 2015/07/13 2015/07/13 友華生技醫藥股份有限公司

ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

29

N/095392 2015/07/13 2015/07/13 友華生技醫藥股份有限公司

ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

30

N/095394 2015/07/13 2015/07/13 FA E FA SDN BHD 30

N/095395 2015/07/13 2015/07/13 FA E FA SDN BHD 30

N/095400 2015/07/13 2015/07/13 澳門國際工藝美術協會 35

N/095401 2015/07/13 2015/07/13 蔡凱琳

CHOI HOI  LAM

03

N/095403 2015/07/13 2015/07/13 三六一度（中國）有限公司 18

N/095404 2015/07/13 2015/07/13 三六一度（中國）有限公司 25

N/095405 2015/07/13 2015/07/13 三六一度（中國）有限公司 28

N/095406 2015/07/13 2015/07/13 延邊州宏雅礦泉飲品有限公司 32

N/095407 2015/07/13 2015/07/13 延邊州宏雅礦泉飲品有限公司 32

N/095409 2015/07/13 2015/07/13 北京百家互聯科技有限公司

BEIJING BAIJIA HULIAN TECHNOLOGY CO., LTD.

09

N/095410 2015/07/13 2015/07/13 北京百家互聯科技有限公司

BEIJING BAIJIA HULIAN TECHNOLOGY CO., LTD.

35

N/095411 2015/07/13 2015/07/13 北京百家互聯科技有限公司

BEIJING BAIJIA HULIAN TECHNOLOGY CO., LTD.

41

N/095412 2015/07/13 2015/07/13 北京百家互聯科技有限公司

BEIJING BAIJIA HULIAN TECHNOLOGY CO., LTD.

42

N/095413 2015/07/13 2015/07/13 北京百家互聯科技有限公司

BEIJING BAIJIA HULIAN TECHNOLOGY CO., LTD.

09

N/095414 2015/07/13 2015/07/13 北京百家互聯科技有限公司

BEIJING BAIJIA HULIAN TECHNOLOGY CO., LTD.

35
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權利人
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N/095415 2015/07/13 2015/07/13 北京百家互聯科技有限公司

BEIJING BAIJIA HULIAN TECHNOLOGY CO., LTD.

41

N/095416 2015/07/13 2015/07/13 北京百家互聯科技有限公司

BEIJING BAIJIA HULIAN TECHNOLOGY CO., LTD.

42

N/095427 2015/07/13 2015/07/13 雲南白藥天頤茶品有限公司

Yunnan Baiyao Teayield Co., Ltd.   

30

N/095428 2015/07/13 2015/07/13 雲南白藥天頤茶品有限公司

Yunnan Baiyao Teayield Co., Ltd.   

30

N/095429 2015/07/13 2015/07/13 Tiffany and Company 14

N/095452 2015/07/13 2015/07/13 世紀東方地產投資發展有限公司 35

N/095453 2015/07/13 2015/07/13 世紀東方地產投資發展有限公司 36

N/095454 2015/07/13 2015/07/13 世紀東方地產投資發展有限公司 39

N/095455 2015/07/13 2015/07/13 世紀東方地產投資發展有限公司 41

N/095488 2015/07/13 2015/07/13 McDonald’s International Property Company Limited 30

部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

編號 N.º N/093755

註冊日期 Data de registo 2015/07/13

批示日期 Data de despacho 2015/07/13

權利人 Titular 陳錫朝

Chan Sek Chio

分類 Classe 05

根據第216條，結合第214條第2款a）項的規定，拒絕“消毒劑，消毒紙巾，醫用營養品，魚油，卵磷脂”產品的註冊，但批給

“人用藥，醫用藥膏，獸醫用藥，止血藥條，藥油”產品的商標註冊申請。

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/080454 2015/07/13 陳永坤

CHAN WENG KUAN

35 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/080455 2015/07/13 陳永坤

CHAN WENG KUAN

14 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/080457 2015/07/13 陳永坤

CHAN WENG KUAN

35 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/080458 2015/07/13 陳永坤

CHAN WENG KUAN

14 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/083804 2015/07/13 劉國鋒 34 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/085915 2015/07/13 溫州卡奧爾貿易有限公司 18 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/085916 2015/07/13 溫州卡奧爾貿易有限公司 33 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º

申請之拒絕

Recusa de Pedidos

編號

N.º

遞交日期

Data de

apresentação

批示日期

Data de

despacho

其他行為之性質

Natureza de 

outros actos

權利人/申請人

Titular/Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro

N/030156 2014/11/28 2015/07/07 續期 

Renovação

Saeco International 

Group S.p.A.

第9條第1款e）項，結合第20條第1款d）項

及第218條第2款。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a alínea d) do n.º 1 do art.º 20.º e o n.º 2 do 

art.º 218.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/000379

(325-M)

P/000500

(445-M)

P/000501

(446-M)

P/000614

(559-M)

P/001015

(920-M)

P/001106

(1011-M)

P/002727

(2623-M)
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編號

N.º

P/003533

(3404-M)

P/003740

(3611-M)

P/003741

(3612-M)

P/003742

(3613-M)

P/003743

(3614-M)

P/003744

(3615-M)

P/003745

(3616-M)

P/006676

(6464-M)

P/006720

(6508-M)

P/007239

(7009-M)

P/008787

(10682-M)

P/008788

(10683-M)

P/008790

(10685-M)

P/008793

(10688-M)

P/010125

(10018-M)

P/010447

(10322-M)

P/012023

(12136-M)

N/006743 N/006744 N/007398 N/007408

N/007428 N/007447 N/007468 N/007469 N/007471 N/007472 N/007473

N/007474 N/007476 N/007477 N/007479 N/007480 N/007481 N/007482

N/007483 N/007484 N/007485 N/007486 N/007487 N/007488 N/007489

N/007490 N/007491 N/007576 N/007586 N/007731 N/007763 N/007830

N/007872 N/007873 N/007874 N/007883 N/007911 N/007999 N/008000

N/008006 N/008007 N/008028 N/008030 N/008038 N/008071 N/008072

N/008188 N/008189 N/008190 N/008423 N/008428 N/008464 N/029504

N/029759 N/029760 N/030050 N/030051 N/030052 N/030053 N/030054

N/030055 N/030056 N/030057 N/030058 N/030059 N/030777 N/030778

N/030985 N/030986 N/030988 N/030991 N/031128 N/031132 N/031134

N/031422 N/031598 N/031599 N/031656 N/031683 N/031684 N/031685

N/031686 N/031687 N/031688 N/032176 N/032472 N/032473 N/032538

N/032539 N/032576 N/032578 N/032579 N/032580 N/032581 N/032582

N/032583 N/032584 N/032585 N/032586 N/032587 N/032588 N/032589

N/032636 N/032637 N/032661 N/032662 N/032663 N/032664 N/032665

N/032666 N/032674 N/032675 N/032676 N/032757 N/032758 N/032759

N/032761 N/032762 N/032763 N/032764 N/032765 N/032766 N/032767

N/032768 N/032769 N/032770 N/032771 N/032772 N/032773 N/032774

N/032775 N/032776 N/032777 N/032778 N/032779 N/032780 N/032781

N/032782 N/032783 N/032784 N/032785 N/032786 N/032787 N/032788

N/032789 N/032790 N/032791 N/032792 N/032793 N/032794 N/032795

N/032796 N/032797 N/032798 N/032799 N/032800 N/032801 N/032802

N/032803 N/032804 N/032805 N/032806 N/032807 N/032808 N/032860

N/032861 N/032863 N/032864 N/032865 N/032933 N/032959 N/032960

N/032966 N/032967 N/033006 N/033098 N/033099 N/033100 N/033101

N/033102 N/033103 N/033105 N/033106 N/033145 N/033146 N/033173

N/033174 N/033175 N/033176 N/033177 N/033178 N/033179 N/033180

N/033181 N/033182 N/033183 N/033184 N/033185 N/033186 N/033187

N/033188 N/033189 N/033190 N/033191 N/033192 N/033275 N/033276

N/033277 N/033278 N/033279 N/033280 N/033281 N/033282 N/033283
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編號

N.º

N/033284 N/033298 N/033328 N/033376 N/033377 N/033378 N/033387

N/033388 N/033389 N/033390 N/033391 N/033392 N/033393 N/033394

N/033395 N/033396 N/033397 N/033417 N/033418 N/033455 N/033456

N/033460 N/033500 N/033501 N/033502 N/033516 N/033517 N/033518

N/033519 N/033520 N/033570 N/033571 N/033572 N/033573 N/033574

N/033575 N/033576 N/033577 N/033578 N/033579 N/033580 N/033581

N/033582 N/033583 N/033584 N/033588 N/033589 N/033590 N/033591

N/033592 N/033593 N/033632 N/033635 N/033636 N/033637 N/033638

N/033641 N/033642 N/033643 N/033704 N/033722 N/033725 N/033726

N/033727 N/033728 N/033815 N/033816 N/033818 N/033819 N/033820

N/033821 N/034049 N/034050 N/034058 N/034059 N/034060 N/034327

N/034328 N/034329 N/034341 N/034342 N/034343 N/034422 N/034423

N/034424 N/034425 N/034426 N/034565 N/034693 N/034764 N/034804

N/034805 N/034818 N/034819 N/034823 N/034965 N/034966 N/034967

N/034979 N/034980 N/034981 N/034982 N/034983 N/034984 N/035069

N/035082 N/035333 N/035334 N/035335 N/035336 N/035537 N/035541

N/035596 N/035597 N/035598 N/035599 N/035684 N/035685 N/035686

N/035687 N/035761 N/036005 N/036010 N/036011 N/036012 N/036013

N/036014 N/036016 N/036017 N/036102 N/036103 N/036104 N/036105

N/036106 N/036107 N/036108 N/036109 N/036110 N/036111 N/036112

N/036113 N/036114 N/036115 N/036116 N/036117 N/036118 N/036258

N/036269 N/036295 N/036448 N/036565 N/036654 N/036655 N/036656

N/036657 N/036658 N/036659 N/036660 N/036661 N/036663 N/036698

N/036699 N/036700 N/036822 N/036824 N/036949 N/036950 N/037002

N/037029 N/037030 N/037031 N/037038 N/037039 N/037040 N/037041

N/037042 N/037043 N/037045 N/037093 N/037112 N/037114 N/037116

N/037117 N/037118 N/037123 N/037125

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

P/005379

(5237-M)

N/003908

N/003911

2015/07/13 更改地址

Modificação de 

sede

GENERALE BISCUIT Socieda-

de por Acções simplificada

6 Av Réaumur, 92140 Clamart, France
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/007398 2015/07/13 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

Russell Corporation Russell Corporation (a Delaware cor-

poration), com sede em 2711 Centervil-

le Road, Wilmington, DE 19808, United 

States of America

2015/07/13 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Russell Corporation (a Delaware 

corporation)

Russell Brands, LLC

2015/07/13 更改地址

Modificação de 

sede

Russell Brands, LLC One Fruit of the Loom Drive, Bowling 

Green, KY 42103 United States of 

America

N/007576 2015/07/09 更改地址

Modificação de 

sede

中國民航快遞﹙澳門﹚有限公司

Expresso Aereo China (Macau) Li-

mitada / China Air Express (Macau) 

Limited

澳門區神父街165-307號八達新村地下

AS座

N/008256 2015/07/06 轉讓

Transmissão

Citigroup Global Markets Inc. Morgan Stanley Smith Barney Holdin-

gs LLC, com sede em 2000 Westchester 

Avenue, Purchase, New York 10577, 

U.S.A.

N/010074 2015/07/13 更改地址

Modificação de 

sede

GENERALE BISCUIT Socieda-

de por Acções simplificada

6 Av Réaumur, 92140 Clamart, France

N/016531

N/016532

2015/07/01 更改地址

Modificação de 

sede

FERAUD SARL 2 rue de Bassano, 75116 Paris, France

N/029504 2015/07/02 更改地址

Modificação de 

sede

HEARTS ON FIRE COMPANY, 

LLC

99 Summer Street, 4th Floor, Boston, 

Massachusetts 02110, United States of 

America

N/029964 2015/07/06 更改地址

Modificação de 

sede

Van Cleef & Arpels S.A. Route des Biches 8, CH-1752 Villars-

-sur-Glâne, Switzerland

N/031598

N/031599

2015/07/01 轉讓

Transmissão

楊劍雄

Ieong Kim Hong

楊靜純，地址為澳門祐漢第一街33號祐

佳大廈6樓L

Ieong Cheng Son

N/032143

N/032144

2015/07/09 轉讓

Transmissão

廣州紅棉吉它有限公司 廣州紅棉樂器有限公司，地址為中國廣

東省廣州市海珠區新港東路2519號自編

16號二樓部分

N/032933 2015/07/02 更改地址

Modificação de 

sede

Koi Cafe Group (S) Pte. Ltd. 4008 Ang Mo Kio Avenue 10# 01-07,  

Techplace 1, Singapore 569625

N/033145

N/033146

2015/07/01 更改地址

Modificação de 

sede

Luxottica U.S. Holdings Corp. 12 Harbor Park Dr. Port Washington, 

NY 11050 U.S.A.

N/033275

N/033276

N/033277

N/033278

N/033279

N/033280

N/033281

N/033282

N/033283

N/033284

2015/07/03 更改地址

Modificação de 

sede

Cathay Pacific Airways Limited 8/F, North Tower, Cathay Pacific City, 8 

Scenic Road, Hong Kong International 

Airport, Lantau, Hong Kong
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/033500

N/033501

N/033502

2015/07/01 更改認別資料

Modificação de 

identidade

LAM’S CORPORATION LTD 史偉莎集團有限公司

LBS CORPORATION LIMITED

2015/07/01 更改地址

Modificação de 

sede

史偉莎集團有限公司

LBS CORPORATION LIMI-

TED

Unit A&B, 1/F Victorious Factory 

Bldg.33A-37A Tseuk Luk Street, San 

Po Kong, Kowloon, Hong Kong

N/034422

N/034423

N/034424

N/034425

N/034426

2015/07/01 更改地址

Modificação de 

sede

The United States Shoe Corpora-

tion

12 Harbor Park Drive, Port Washington, 

NY 11050, United States of America

N/034553 2015/07/01 更改地址

Modificação de 

sede

Rubbermaid Incorporated 3 Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 

30328, E.U.A.

N/034565 2015/07/08 更改地址

Modificação de 

sede

床的世界股份有限公司 中國台灣臺北市內湖區舊宗路1段88號

N/036700 2015/07/01 更改地址

Modificação de 

sede

Companhia de Bebidas Kam 

Kang Tai, Limitada

澳門黑沙環馬場大馬路225-229號百利新

村2座地下F舖

N/044303 2015/07/13 更改認別資料

Modificação de 

identidade

深圳市中意廚房設備有限公司

SHENZHEN ZHONGYI KIT-

CHEN EQUIPMENT CO., LTD.

深圳市中意集團有限公司

2015/07/13 更改地址

Modificação de 

sede

深圳市中意集團有限公司 中國深圳市福田區車公廟濱河路深業泰

然水松大廈11層A號房（僅限辧公）

2015/07/13 更改地址

Modificação de 

sede

深圳市中意集團有限公司 中國深圳市寶安區寶安中心區興華路

南側榮超濱海大廈A座0513、0515、

0516、 0518

2015/07/13 更改地址

Modificação de 

sede

深圳市中意集團有限公司 中國深圳市寶安區西鄉街道寶源路財富

港大廈D座801

N/044896

N/044897

N/044898

2015/07/09 轉讓

Transmissão

湖南電視臺 湖南廣播電視台，地址為中國湖南省長

沙金鷹影視文化城金鷹大廈

N/044989 2015/07/09 更改認別資料

Modificação de 

identidade

TASAKI SHINJU CO., LTD. TASAKI & Co., Ltd.

N/049965

N/049966

N/049967

N/049968

N/049969

N/049970

N/049971

N/049972

N/049973

N/049974

N/049975

N/049976

N/049977

N/049978

N/049979

N/049980

2015/07/01 轉讓

Transmissão

Facton Ltd. TM25 Holding B.V., com sede em Joan 

Muyskenweg 39, 1114 AN Amsterdam-

-Duivendrecht, The Netherlands

N/050116

N/050117

N/050118

2015/07/09 轉讓

Transmissão

湖南電視台 湖南廣播電視台，地址為中國湖南省長

沙金鷹影視文化城金鷹大廈
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/053410

N/053411

N/053412

N/053413

2015/07/06 轉讓

Transmissão

Quilate Serviços Limitada IP Development Pte Ltd, com sede em 

128 Tanjong Pagar Road, Singapore

N/062995 2015/07/06 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Cuisine Partners (2004) Co., Ltd. Narathai Cuisine Co., Ltd.

N/066508

N/066509

2015/07/13 轉讓

Transmissão

JEEVES MACAU, LIMITADA JEEVES INTERNATIONAL LI -

MITED, com sede em Pittman Way, 

Fulwood, Preston PR2 9ZD, United 

Kingdom

N/072742

N/072743

N/072744

N/072745

N/072746

2015/07/01 轉讓

Transmissão

Facton Ltd. TM25 Holding B.V., com sede em Joan 

Muyskenweg 39, 1114 AN Amsterdam-

-Duivendrecht, The Netherlands

N/075294

N/075295

N/075296

2015/07/06 轉讓

Transmissão

Truth & Faith International Ltd AUSUPREME INTERNATIONAL 

LIMITED, com sede em Office E, 

28/F, EGL Tower, 83 Hung To Road, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

N/076289

N/076290

N/076291

2015/07/06 更改認別資料

Modificação de 

identidade

EMART Co., Ltd. E-MART Inc.

2015/07/06 更改地址

Modificação de 

sede

E-MART Inc. 377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 

Seoul, Korea

N/082055

N/082056

2015/07/01 轉讓

Transmissão

CROSS COMPANY INC. Ishikawa Foundation, com sede em 

2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, 

Okayama 700-0903 Japan

N/090803

N/090804

N/090805

2015/07/01 轉讓

Transmissão

Facton Ltd. TM25 Holding B.V., com sede em Joan 

Muyskenweg 39, 1114 AN Amsterdam-

-Duivendrecht, The Netherlands

N/091261

N/091262

2015/07/08 更改地址

Modificação de 

sede

御峯國際貿易有限公司 澳門羅神父街45號時代工業大廈地下

A1-06室

N/096867

N/096868

N/096869

2015/07/09 轉讓

Transmissão

ABBVIE INC. AbbVie Ireland Unlimited Company, 

com sede em 2 Church Street, Hamil-

ton HM 11, Bermuda

司法判決

Decisão judicial

編號

N.º

申請人/權利人

Requerente/Titular

法院

Tribunal

卷宗編號

Processo n.º  

確定判決日期

Data de trânsito 

em julgado

3 N/68941 Shun Woo Audio Equipment International 

Limited

初級法院

TJB

CV1-13-0046-CRJ, 28/04/2015
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編號

N.º

申請人/權利人

Requerente/Titular

法院

Tribunal

卷宗編號

Processo n.º  

確定判決日期

Data de trânsito 

em julgado

2 N/77476 Mycoskie 初級法院

TJB

CV2-14-0047-CRJ 2/06/2015

3 N/84296 Willy Bogner GmbH7 Co KGaA 初級法院

TJB

CV3-14-0063-CRJ 11/06/2015

1 N/77017 Angel Playing Cards Co. Ltd 初級法院

TJB

CV2-15-0007-CRJ 11/06/2015

4 N/83812 Philip Morris Products S.A. 初級法院

TJB

CV3-15-0019-CRJ 11/06/2015

4 N/74240 Lotos Asia Limited CV3-14-0011-CRJ 23/06/2015

5 N/75490 Angel Playing Cards Co, Ltd 中級法院

TSI

Ac. de 21/05/2015

Proc. n.º 264/ 2015

11/06/2015

1 初級法院維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
2 初級法院維持經濟局批准有關商標註冊之批示
3 初級法院廢止經濟局批准有關商標註冊之批示
4 初級法院廢止經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
5 中級法院廢止經濟局拒絕有關商標註冊之批示
1 O TJB manteve o despacho da DSE de recusa da marca.
2 O TJB manteve o despacho da DSE de concessão da marca
3 O TJB revogou o despacho da DSE de concessão da marca.
4 O TJB revogou o despacho da DSE de recusa da marca.
5 O Acordão do TSI, revogou o despacho da DSE de recusa da marca.

放棄

Renúncia

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

類別

Classe

N/079369 2015/07/09 SUMMERTIME 33

宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

權利人

Titular

宣布失效申請人

Requerente da declaração de caducidade

N/039894 2015/06/30 FRANCISCO DE MOURA GUEDES LOPES 

GALVÃO

JBS Textile Group A/S

N/049881 2015/07/03 Maxim’s Caterers Limited 美心餅店有限公司

PADARIA E PASTELARIA MAXIM’S 

LIMITADA
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宣佈失效

Declaração de caducidade

編號

N.º

失效日期

Data de  

caducidade

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/037476 2015/07/07 蔡英

Choi Ieng

24 第231條第1款b）項及第232條第5款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º e o n.º 5 do art.º 232.º

聲明異議

Reclamação

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/096954 2015/07/06 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

N/096955 2015/07/06 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

N/096956 2015/07/06 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

N/096957 2015/07/06 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

N/096958 2015/07/06 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

N/096959 2015/07/06 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

N/096960 2015/07/06 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

N/096961 2015/07/06 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

N/096962 2015/07/06 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

N/096963 2015/07/06 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

答辯

Contestação

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/091870 2015/05/29 LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED E. REMY MARTIN & Cº
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編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/091871 2015/05/29 LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED E. REMY MARTIN & Cº

N/091872 2015/05/29 LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED E. REMY MARTIN & Cº

N/091873 2015/05/29 LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED E. REMY MARTIN & Cº

N/091874 2015/05/29 LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED E. REMY MARTIN & Cº

N/091875 2015/05/29 LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED E. REMY MARTIN & Cº

N/091876 2015/05/29 LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED E. REMY MARTIN & Cº

N/091877 2015/05/29 LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED E. REMY MARTIN & Cº

營業場所名稱及標誌之保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的營業場所名稱及標誌登記申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期

限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do art igo 10.º do R JPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de 

estabelecimento na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial 

de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

登記日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

E/000221 2015/07/13 2015/07/13 銀芯投資有限公司

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

E/000192 2015/07/02 更改地址

Modificação de 

sede

新隆百貨有限公司 澳門關閘馬路101-105A號太平工業大廈

第1期10樓C座
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設計及新型之保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百六十五條及第一百六十六條第一款的規定，

公佈下列在澳門特別行政區提出的設計及新型註冊申請，自本通告公佈日起至給予註冊之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data da 

publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : D/001277

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/09/29

[71] 申請人 Requerente : J.Carranca Redondo, Lda.

 地址 Endereço  : Quinta do Meiral, 3200-092, Lousã, Portugal

 國籍 Nacionalidade  : 葡萄牙 Portuguesa 

[72] 創作人 Criador : José Fernandes de Oliveira Redondo

[51] 分類 Classificação  : 9 - 01

[54] 標題 Título  : “瓶子”。

   «GARRAFA», em inglês «BOTTLE».

[57] 摘要 Resumo  : O presente modelo diz respeito a uma garrafa de base circular a partir da qual se desenvol-

ve um corpo substancialmente cilíndrico com a formação de ombros, muito arredondados 

sobre os quais se configura um gargalo alto que se desenvolve inicialmente com uma parte 

bojuda continuada por uma parte cilíndrica, encimado por uma faixa em ressalto e uma 

abertura circular.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/03/31 002436600-0002 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001280

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/09/30

[71] 申請人 Requerente : 珠海市魅族科技有限公司

   Meizu Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 中國廣東省珠海市科技創新海岸魅族科技樓

   Meizu Technology Building, Technology & Innovation Coast, Zhuhai, Guangdong, P. R. 

China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 創作人 Criador : 趙英秀 Cho, Youngsu, 白永祥 BAI, Yongxiang, 黃秀章 HUANG, Xiuzhang 
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[51] 分類 Classificação  : 13 - 02

[54] 標題 Título  : USB電源適配器。

   Adaptador de energia de USB.

[57] 摘要 Resumo  : 本設計之設計特點在於此USB電源適配器有上下周圍收圓角邊的矩形筒殼，且矩形筒殼前端

垂伸出一對市電交流電源插接片體，復於矩形筒殼後端開設出一USB插接孔，由此形狀，構成

整體外觀具特異視覺效果之設計。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/04/30 201430112118.4 中國 China

[21] 編號 N.º  : D/001281

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/09/30

[71] 申請人 Requerente : 珠海市魅族科技有限公司

   Meizu Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 中國廣東省珠海市科技創新海岸魅族科技樓

   Meizu Technology Building, Technology & Innovation Coast, Zhuhai, Guangdong, P. R. 

China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 創作人 Criador : 趙英秀 Cho, Youngsu, 白永祥 BAI, Yongxiang, 黃秀章 HUANG, Xiuzhang 

[51] 分類 Classificação  : 13 - 02

[54] 標題 Título  : USB電源適配器。

   Adaptador de energia de USB.

[57] 摘要 Resumo  : 本設計之設計特點在於此USB電源適配器具有頂部形成銳圓角邊，而腰部形成鈍圓角邊，底部

形成直角圓邊之筒殼，且筒殼前端臨近下方垂伸出對應插接三孔型式市電交流電之三只市電

交流電源插接片體，復於筒殼後端開設出一USB插接孔，由此形狀，構成整體外觀具特異視覺

效果之設計。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/04/30 201430112292.9 中國 China

[21] 編號 N.º  : D/001282

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/09/30
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[71] 申請人 Requerente : 珠海市魅族科技有限公司

   Meizu Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 中國廣東省珠海市科技創新海岸魅族科技樓

   Meizu Technology Building, Technology & Innovation Coast, Zhuhai, Guangdong, P. R. 

China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 創作人 Criador : 趙英秀 Cho, Youngsu, 白永祥 BAI, Yongxiang, 黃秀章 HUANG, Xiuzhang 

[51] 分類 Classificação  : 13 - 02

[54] 標題 Título  : USB電源適配器。

   Adaptador de energia de USB.

[57] 摘要 Resumo  : 本設計之設計特點在於此USB電源適配器具有前後兩截不同筒身造形之筒殼，後筒身為上下周

圍收圓角邊的矩形筒，前筒身為上下周圍收圓角邊的六角邊形筒，且前筒身前端垂伸出對應插

接兩圓孔型式市電交流電之一對市電交流電源插接圓桿，復於後筒身後端開設出一USB插接

孔，由此形狀，構成整體外觀具特異視覺效果之設計。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/04/30 201430112436.0 中國 China

[21] 編號 N.º  : D/001284

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/10/22

[71] 申請人 Requerente : Cartier Création Studio S.A.

 地址 Endereço  : Boulevard James-Fazy 8, CH-1201 Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Serge Rabassa

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 手鍊。

   Pulseira.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho cuja a novidade é reivindicada é o padrão ou ornamento do 

artigo conforme mostrado na representação.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/06/06 DM/083746 瑞士 Suíça
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[21] 編號 N.º  : D/001288

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/05

[71] 申請人 Requerente : 珠海市魅族科技有限公司

   Meizu Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 中國廣東省珠海市科技創新海岸魅族科技樓519085

   Meizu Technology Building, Technology & Innovation Coast, Zhuhai City, Guangdong 

Province, 519085 P. R. China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 創作人 Criador : 趙英秀 Youngsu Cho, 白永祥 Yongxiang Bai, 黃秀章 Xiuzhang Huang 

[51] 分類 Classificação  : 14 - 03

[54] 標題 Título  : 多媒體手機。

   Telemóvel de multimédia.

[57] 摘要 Resumo  : 如圖所示，本創作之多媒體手機大致呈扁長方體狀，正面設置有一圓形按鍵。側面設置有長條形

按鍵。整體而言，本創作線條流暢簡潔俐落，且式樣新穎具獨創性，實為一特殊且實用之設計。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/05/20 201430140629.7 中國 China

[21] 編號 N.º  : D/001289

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/05

[71] 申請人 Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

 地址 Endereço  : 30 avenue Montaigne 75008 Paris, França

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Carole SEVAGAMY

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 圍巾手鐲。

   Pulseira com lenço.

[57] 摘要 Resumo  : As características da pulseira com lenço, para as quais a novidade é reivindicada, são a for-

ma e a configuração da pulseira com lenço conforme se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/05/06 DM/084093 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001290

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/07

[71] 申請人 Requerente : 艾爾法國際公司

   ELFA INTERNATIONAL AB



N.º 31 — 5-8-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 15979

 地址 Endereço  : Elfagatan 5 SE-593 87 Västervik, Sweden

 國籍 Nacionalidade  : 瑞典 Sueca 

[72] 創作人 Criador : 彼得．尼爾森 Peter Nilsson 

[51] 分類 Classificação  : 9 - 03

[54] 標題 Título  : 儲物箱。

   Caixa de armazenagem.

[57] 摘要 Resumo  : 本外觀申請涉及一種包含箱子和蓋子的塑料容器。箱子具有底部部分、第一對相對的壁、第二

對相對的壁。所述壁從底部部分向上延伸以限定出容器的內部空間。所述壁的上邊緣適於支撐

蓋子，並且包括從內部空間向外延伸的凸緣。蓋子具有頂部部分，所述頂部部分帶有轉角突出

部，所述轉角突出部用於堆疊配合不同尺寸的箱子的底部部分。當蓋子被蓋到箱子上時，所述

蓋子適於使得凸緣的外部部分沿著第一對壁的整個長度不被覆蓋。這意味着，即使箱子被插入

到凸緣由導軌支撐的架子中，蓋子也可以可選地被移除。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/05/14 002463752 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001291

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/07

[71] 申請人 Requerente : 艾爾法國際公司

   ELFA INTERNATIONAL AB

 地址 Endereço  : Elfagatan 5 SE-593 87 Västervik, Sweden

 國籍 Nacionalidade  : 瑞典 Sueca 

[72] 創作人 Criador : 彼得．尼爾森 Peter Nilsson 

[51] 分類 Classificação  : 9 - 03

[54] 標題 Título  : 儲物箱。

   Caixa de armazenagem.

[57] 摘要 Resumo  : 本外觀申請涉及一種包含箱子和蓋子的塑料容器。箱子具有底部部分、第一對相對的壁、第二

對相對的壁。所述壁從底部部分向上延伸以限定出容器的內部空間。所述壁的上邊緣適於支撐

蓋子，並且包括從內部空間向外延伸的凸緣。蓋子具有頂部部分，所述頂部部分帶有轉角突出

部，所述轉角突出部用於堆疊配合不同尺寸的箱子的底部部分。當蓋子被蓋到箱子上時，所述

蓋子適於使得凸緣的外部部分沿著第一對壁的整個長度不被覆蓋。這意味着，即使箱子被插入

到凸緣由導軌支撐的架子中，蓋子也可以可選地被移除。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/05/14 002463752 歐洲聯盟 União Europeia
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[21] 編號 N.º  : D/001292

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/07

[71] 申請人 Requerente : FITSON SINGAPORE PTE LTD

 地址 Endereço  : 625 Aljunied Road, #06-04A Aljunied Industrial Complex, Singapore 389836

 國籍 Nacionalidade  : 新加坡 Singapuriana 

[72] 創作人 Criador : David Anthony Edgerley, Graham Antony Tulett, Chan Ching

[51] 分類 Classificação  : 7 - 01

[54] 標題 Título  : 奶瓶。

   Biberões.

[57] 摘要 Resumo  : 該奶瓶是一款很有創新和許多特點的奶瓶。奶瓶的設計能夠減少寶寶吃奶時吸入的氣體，防

止脹氣。偏置的奶嘴使寶寶吃奶的姿勢更舒適，寶寶可以坐得更直，奶嘴上的氣閥的位置高於

奶嘴，有效防止鼓泡氧化奶水。奶瓶的橫截面接近於方形，讓媽媽餵奶和寶寶吃奶時方便調整

偏移奶嘴和進氣闊的位置。方形瓶身設計作為封閉裝置的一個元素，可輕鬆實現單手蓋合。同

時，方形奶瓶可以更有效地利用櫃子和抽屜中的存儲空間。奶嘴呈橢圓形設計，可以讓寶寶輕

鬆含住以及用舌頭啜出奶水，這也正是寶寶吸食母乳時的動作。這個設計鼓勵媽媽們進行母乳

餵養，幫助寶寶從奶瓶吃奶過渡到吃母乳；模擬乳頭形狀的仿真奶嘴，使奶瓶餵養體驗更接近

母乳餵養。奶瓶的設計狀如方圓杯，杯口大無瓶頸，容易清洗；可以重疊，易開易關，簡單好用，

加上密封蓋時，就變成了嬰兒盛放食物和飲品的容器。瓶蓋蓋住奶嘴時，突出了偏置奶嘴的形

狀，讓整個產品的尺寸更加小巧。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/05/27 D2014/671/B 新加坡 Singapura

[21] 編號 N.º  : D/001293

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/25

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço  : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 小戒指。

   Anel pequeno.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 
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[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/05/28 DM/083937 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001294

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/25

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço  : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 大戒指。

   Anel grande.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/05/28 DM/083937 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001295

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/25

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço  : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 加大戒指。

   Anel extra grande.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 
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[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/05/28 DM/083937 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001296

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/25

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço  : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 手鐲。

   Pulseira.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/05/28 DM/083937 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001297

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/25

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço  : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 耳環。

   Brinco.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/05/28 DM/083937 世界知識產權組織 WIPO
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[21] 編號 N.º  : D/001298

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/25

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço  : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 戒指。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/05/28 DM/083937 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001299

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/12/05

[71] 申請人 Requerente : Alpha Primitus, Inc.

 地址 Endereço  : 30 de Castro Street, Wickham’s Cay 1, P.O. Box 4519, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

 國籍 Nacionalidade  : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

[72] 創作人 Criador : Patrick C. HO, Scott S. LEATHERSICH, Michael M. VACANTI

[51] 分類 Classificação  : 16 - 06

[54] 標題 Título  : 用作安裝在眼鏡框的鏡腳。

   Par de hastes («temple») para armação de óculos com montagem.

[57] 摘要 Resumo  : O desenho ornamental para um par de hastes («temple») para uma armação de óculos com 

montagem, conforme mostrado e descrito.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/06/06 29/493,240 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : D/001371

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/03/20

[71] 申請人 Requerente : 澳門科學館股份有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門孫逸仙大馬路澳門科學館 

 國籍 Nacionalidade  : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

[72] 創作人 Criador : 李家隆, 李家驃, 朱嘉玲 

[51] 分類 Classificação  : 19 - 07

[54] 標題 Título  : 流動展品（視覺系列－3D立體圖）。

   Exposição de fluxo (série visual – imagem tridimensional de 3D).

[57] 摘要 Resumo  : 本產品由展品外形及展品主體兩部份組成。而安全性、耐用性及趣味性是本設計概念的主要

目標。

   展品外形均以有機的圓或弧形線條設計，配合貌似花瓣形的黃色PE構件，形成簡潔而不失趣

味的效果。大量流線形設計，邊緣皆作R5的圓角，一方面可吸引兒童注意，同時亦避免出現因

銳角而存在的危險。外形主體使用藍色無毒PE（聚乙烯）物料，確保使用者安全。為滿足不同

展品的使用需要，展品外形設計成既可平放，亦可垂直放置。簡單和有效的結構與印刷技巧，

則提供了安全且耐用的特點。

   展品主體由左右兩塊鏡面及黃色PE山形板組成，反射鏡使用鏡面不鏽鋼物料製作，避免誤操

作引致玻璃碎裂，對使用者造成危險，而黃色PE面板邊緣皆有大圓角，避免因銳角而存在的

危險，主體與外形底板之間有約30度的傾角，方便使用者。展品的四組（每組分左、右各一塊）

立體圖片使用亞克力底噴印刷技巧，使用者不能直接接觸印刷物料，既確保印刷面能長時間使

用，同時確保使用者安全。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001372

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/03/20

[71] 申請人 Requerente : 澳門科學館股份有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門孫逸仙大馬路澳門科學館 

 國籍 Nacionalidade  : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

[72] 創作人 Criador : 麥家隆, 梁健賢, 李家驃 

[51] 分類 Classificação  : 19 - 07

[54] 標題 Título  : 流動展品（視覺系列－逆透視圖畫）。

   Exposição de fluxo (série visual – quadros com perspectivas invertidas).

[57] 摘要 Resumo  : 本產品由展品外形及展品主體兩部份組成。而安全性、耐用性及趣味性是本設計概念的主要目

標。

   展品外形均以有機的圓或弧形線條設計，配合貌似花瓣形的黃色PE構件，形成簡潔而不失趣

味的效果。大量流線形設計，邊緣皆作R5的圓角，一方面可吸引兒童注意，同時亦避免出現因

銳角而存在的危險。外形主體使用藍色無毒PE（聚乙烯）物料，確保使用者安全。為滿足不同

展品的使用需要，展品外形設計成既可平放，亦可垂直放置。簡單和有效的結構與印刷技巧，

則提供了安全且耐用的特點。

   展品主體由ABS材料製作成的三棱台，表面貼上經精心設計，具透視效果的圖畫，令使用者產

生視錯覺。為提升使用效果，本展品使用了垂直放置方式，亦即外形設計上的一種放置方式。



N.º 31 — 5-8-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 15985

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001373

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/03/20

[71] 申請人 Requerente : 澳門科學館股份有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門孫逸仙大馬路澳門科學館 

 國籍 Nacionalidade  : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

[72] 創作人 Criador : 葉兆豐, 李家驃 

[51] 分類 Classificação  : 19 - 07

[54] 標題 Título  : 流動展品（視覺系列－鏡子拼圖）。

   Exposição de fluxo (série visual – quebra-cabeças de espelho).

[57] 摘要 Resumo  : 本產品由展品外形及展品主體兩部份組成。而安全性、耐用性及趣味性是本設計概念的主要

目標。

   展品外形均以有機的圓或弧形線條設計，配合貌似花瓣形的黃色PE構件，形成簡潔而不失趣

味的效果。大量流線形設計，邊緣皆作R5的圓角，一方面可吸引兒童注意，同時亦避免出現因

銳角而存在的危險。外形主體使用藍色無毒PE（聚乙烯）物料，確保使用者安全。為滿足不同

展品的使用需要，展品外形設計成既可平放，亦可垂直放置。簡單和有效的結構與印刷技巧，

則提供了安全且耐用的特點。

   展品主體由鏡子、拼圖框及拼圖方塊組成。鏡子使用亞克力不碎鏡為主，避免誤操作引致玻璃

碎裂，對使用者造成危險。拼圖框為U型實木原木飾木框，面塗不少於兩層透明有色木蜡油，所

有邊緣及表面皆打磨，使其光滑沒有毛刺，U木框通過鏡子的鏡面反射形成虛像，與木框實物

構成了一個完整的相框。拼圖方塊使用亞克力黏貼三角形條而成，三角形條一面為人眼視覺可

見，而另一面則通過鏡子反射，共同形成一張完整的圖畫。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001374

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/03/20

[71] 申請人 Requerente : 澳門科學館股份有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門孫逸仙大馬路澳門科學館 

 國籍 Nacionalidade  : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

[72] 創作人 Criador : 梁健賢, 李家驃 

[51] 分類 Classificação  : 19 - 07

[54] 標題 Título  : 流動展品（視覺系列－變形與反射）。

   Exposição de fluxo (série visual – anamorfose e reflexão).
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[57] 摘要 Resumo  : 本產品由展品外形及展品主體兩部份組成。而安全性、耐用性及趣味性是本設計概念的主要

目標。

   展品外形均以有機的圓或弧形線條設計，配合貌似花瓣形的黃色PE構件，形成簡潔而不失趣

味的效果。大量流線形設計，邊緣皆作R5的圓角，一方面可吸引兒童注意，同時亦避免出現因

銳角而存在的危險。外形主體使用藍色無毒PE（聚乙烯）物料，確保使用者安全。為滿足不同

展品的使用需要，展品外形設計成既可平放，亦可垂直放置。簡單和有效的結構與印刷技巧，

則提供了安全且耐用的特點。

   展品主體由柱面鏡子及四塊拼圖組成。柱面鏡為鏡面不鏽鋼物料製作，避免誤操作引致玻璃碎

裂，對使用者造成危險。展品的四塊拼圖使用亞克力底噴印刷技巧，使用者不能直接接觸印刷

物料，既確保印刷面能長時間使用，同時確保使用者安全。拼圖的四角內裝金屬銷，配合底板

上的磁石，確保展品搬運期間不會容易掉落。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001375

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/03/20

[71] 申請人 Requerente : 澳門科學館股份有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門孫逸仙大馬路澳門科學館 

 國籍 Nacionalidade  : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

[72] 創作人 Criador : 葉兆豐, 吳睿涵, 李家驃, 朱嘉玲 

[51] 分類 Classificação  : 19 - 07

[54] 標題 Título  : 流動展品（視覺系列－不存在的間隔）。

   Exposição de fluxo (série visual – parede mágica).

[57] 摘要 Resumo  : 本產品由展品外形及展品主體兩部份組成。而安全性、耐用性及趣味性是本設計概念的主要

目標。

   展品外形均以有機的圓或弧形線條設計，配合貌似花瓣形的黃色PE構件，形成簡潔而不失趣

味的效果。大量流線形設計，邊緣皆作R5的圓角，一方面可吸引兒童注意，同時亦避免出現因

銳角而存在的危險。外形主體使用藍色無毒PE（聚乙烯）物料，確保使用者安全。為滿足不同

展品的使用需要，展品外形設計成既可平放，亦可垂直放置。簡單和有效的結構與印刷技巧，

則提供了安全且耐用的特點。

   展品主體由偏光片圓筒、管夾及基板組成。偏光片圓筒為80mm直徑的透明亞克力圓筒，左右

貼上夾角成90度的兩塊偏光膜，使兩塊偏光膜中間重疊位置沒有光通過，產生黑牆效果。偏光

片圓筒通過黃色PE管夾固定在藍色PE基板上。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001376

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/03/20

[71] 申請人 Requerente : 澳門科學館股份有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門孫逸仙大馬路澳門科學館 

 國籍 Nacionalidade  : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 
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[72] 創作人 Criador : 吳睿涵, 李家驃, 朱嘉玲 

[51] 分類 Classificação  : 19 - 07

[54] 標題 Título  : 流動展品（視覺系列－走馬燈）。

   Exposição de fluxo (série visual – zootrópio).

[57] 摘要 Resumo  : 本產品由展品外形及展品主體兩部份組成。而安全性、耐用性及趣味性是本設計概念的主要

目標。

   展品外形均以有機的圓或弧形線條設計，配合貌似花瓣形的黃色PE構件，形成簡潔而不失趣

味的效果。大量流線形設計，邊緣皆作R5的圓角，一方面可吸引兒童注意，同時亦避免出現因

銳角而存在的危險。外形主體使用藍色無毒PE（聚乙烯）物料，確保使用者安全。為滿足不同

展品的使用需要，展品外形設計成既可平放，亦可垂直放置。簡單和有效的結構與印刷技巧，

則提供了安全且耐用的特點。

   展品主體由亞克力光柵筒、藍色PE轉盤及黃色PE轉盤外圈組成。光柵筒使用250mm直徑透明

亞克力管為主體，在其壁內塗上黑色油漆及白色面漆。籃色PE轉盤讓使用者轉動光柵筒，而黃

色PE轉盤外圈主要用作提高展品效果。

 附圖 Figura : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的設計及新型註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下

列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e 

de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de
despacho

附註之性質

Natureza de
averbamento

權利人/申請人 
Titular/Requerente

內容

Conteúdo

D/001099 2015/07/08 合併轉讓

Transmissão por 
fusão

SHFL entertainment, Inc. Bally Gaming, Inc., com sede em 6601 
South Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 
89119, United States of America

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百二十九條第二款、第一百三十條第三款、第

一百三十一條第四款及第一百三十五條，結合《國家知識產權局與澳門特別行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條

及第五條的規定，公佈下列發明專利申請之延伸。



15988 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2015 年 8 月 5 日

De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a 

Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de 

Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir a extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21] 編號 N.º  : J/001358

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/11

[71] 申請人 Requerente : 華盛頓大學

   University of Washington

 地址 Endereço  : UW Center for Commercialization, 4311 11th Avenue N.E., Suite 500, Seattle, WA 98105-

4608, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : J．A．萊德貝特, M．海登-萊德貝特, K．艾肯, 孫錫章

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201280032451.2 2012/04/27 CN 103930127A 2014/07/16

[51] 分類 Classificação  : A61K38/43

[54] 標題 Título  : 治療性核酸酶組合物和方法。

   Composição e método de «nucleic acids» terapêuticos e profilácticos.

[57] 摘要 Resumo  : 用於在哺乳動物中治療免疫相關疾病或病症的雜交核酸酶分子和方法，以及用於在哺乳動物

中治療免疫相關疾病的藥物組合物。 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2011/04/29 61/480,961 美國 Estados Unidos da América

2012/03/29 61/617,241 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001665

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/11

[71] 申請人 Requerente : 阿爾尼拉姆醫藥品有限公司

   ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.

 地址 Endereço  : 300 Third Street, Cambridge, Massachusetts 02142, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : A．埃金克, A．塞加爾, I．圖德加斯卡, D．福斯特, S．米爾斯坦, B．貝滕考特, M．梅爾, K．查理

斯, S．庫奇曼奇, K．G．拉杰夫, M．瑪諾哈蘭

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201380034051.X 2013/04/25 CN 104520310A 2015/04/15

[51] 分類 Classificação  : C07H21/04, C12N15/113

[54] 標題 Título  : SERPINC1 iRNA組合物及其使用方法。

   Composições de «SERPINC1 iRNA» e método de utilização das mesmas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及靶向Serpinc1基因的iRNA例如雙鏈核糖核酸（dsRNA）組合物，和使用這類iRNA

例如dsRNA組合物來抑制Serpinc1表達的方法以及治療患有出血性障礙例如血友病的受試者

的方法。 
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 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2012/04/26 61/638,952 美國 Estados Unidos da América

2012/07/09 61/669,249 美國 Estados Unidos da América

2012/12/07 61/734,573 美國 Estados Unidos da América

2013/03/15 13/837,129 美國 Estados Unidos da América

授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別

行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批

示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção 

dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) 

despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do 

mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a 

contar da data desta publicação.

[21] 編號 N.º  : J/001204

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/09/12

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/07/13

[73] 權利人 Titular : 王裴宜 

 地址 Endereço  : 中國廣西壯族自治區北海市北部灣東路24號B棟304室 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 王裴宜 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201310309156.3 2013/07/23 CN 103382423B 2015/05/06

[51] 分類 Classificação  : C11D9/40, C11D9/38, C11D9/00, A61Q19/10, A61Q19/08

[54] 標題 Título  : 一種珍珠提取液美容香皂。

   Um sabão de beleza com extractos de pérola.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了一種用於美容的香皂製備方法，其是以植物皂基主要原料，並添加了珍珠粉提取

液和蠶蛹提取液，以及其他輔料製成。本發明還公開了這種珍珠提取液美容香皂的製備方法，

包括攪拌、研磨、出條、打印、包裝等步驟，本發明的珍珠提取液美容香皂兼具護膚和養顏效

果，對皮膚有很好的營養作用。 
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[21] 編號 N.º  : J/001247

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/09

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/07/13

[73] 權利人 Titular : 華南再生資源（中山）有限公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省中山市沙溪鎮涌邊村工業區 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 許文姬, 李國聲, 李漢聲, 李振聲 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201310037324.8 2013/01/31 CN 103072726B 2015/06/03

[51] 分類 Classificação  : B65B69/00

[54] 標題 Título  : 一種餐廚垃圾承裝塑料袋分瓣割破裝置。

   Um dispositivo de segmentação e laceração dos sacos plásticos utilizados no acondiciona-

mento de resíduos de cozinha.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開一種餐廚垃圾承裝塑料袋分瓣割破裝置，割破裝置包括臥式筒狀外殼，外殼一端為

出料口，外殼於出料口的一端內壁設有固定一個以上的刀具，外殼另一端內設有能夠沿著外殼

內腔滑動的活塞，並連接有推動活塞運動的動力工具，活塞上對應於每個刀具位置處開設有一

個刀槽，外殼頂部中間位置開有進料口。通過本發明中的餐廚垃圾承裝袋分瓣割破裝置，是有

針對性的餐廚垃圾轉化為微生物高蛋白飼料的生產過程，防止塑料碎片混入飼料的必要性，通

過本裝置可實現塑料袋分瓣割破、拍板打散、氣吹脫袋的聯合動作，保障在餐廚垃圾的破袋工

序中，不產生塑料袋被破成碎片，尤其是做到破袋且不破碎，餐廚垃圾脫袋，且不被垃圾覆蓋的

顯著效果。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2012/11/23 201210481274.8 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001721

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/04/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/07/13

[73] 權利人 Titular : 武田疫苗股份有限公司

   Takeda Vaccines, Inc.

 地址 Endereço  : 2155 Analysis Drive, Bozeman, MT, 59718, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 查爾斯．理查德森, 托馬斯．S．維德維克, 托馬斯．R．福伯特, 威廉．蒂諾 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200880116659.6 2008/09/18 CN 101918028B 2015/01/07
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[51] 分類 Classificação  : A61K39/12, A61P31/12, A61K39/42, C12Q1/68, C12P19/34

[54] 標題 Título  : 賦予針對諾如病毒的保護性免疫應答的疫苗。

   Vacina que confere uma resposta imune protectora ao «norovirus».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及包含諾如病毒抗原和佐劑的疫苗組合物，特別是單價VLP的混合物和多價VLP的

混合物，以及在人類受試者中賦予針對諾如病毒感染的保護性免疫的方法。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2007/09/18 60/973,389 美國 Estados Unidos da América

2007/11/09 60/986,826 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001722

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/04/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/07/13

[73] 權利人 Titular : 武田藥品工業株式會社

   TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço  : 1-1, Doshomachi, 4-Chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : R．J．克里斯托弗, P．科文頓

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201210332271.8 2006/09/13 CN 102935081B 2015/03/04

[51] 分類 Classificação  : A61K31/513, A61K45/06, A61P3/10

[54] 標題 Título  : 用於治療糖尿病的二肽基肽酶抑制劑。

   Inibidores de «dipeptidyl peptidase» para tratamento de diabete.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及用於治療糖尿病的二肽基肽酶抑制劑，提供了含有2-[[6-[(3R)-3-氨基-1-哌啶基]-

3,4-二氫-3-甲基-2,4-二氧代-1(2H)-嘧啶基]甲基]-苄腈及其藥學上可接受的鹽的藥物組合物，

以及包含該藥物組合物的藥劑盒和製造品，以及使用該藥物組合物的方法。 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2005/09/14 60/717,558 美國 Estados Unidos da América

2006/05/15 60/747,273 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001723

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/04/10

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/07/13

[73] 權利人 Titular : 切盧科技公司

   Cellutech AB

 地址 Endereço  : Teknikringen 38A, 114 28, Stockholm, Sweden
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 國籍 Nacionalidade  : 瑞典 Sueca 

[72] 發明人 Inventor : 克里斯托夫赫爾．卡里克 CARRICK, Christofher, 貝爾特．彼得松 PETTERSSON, Bert, 拉

爾斯．沃格貝里 VÅGBERG, Lars, 馬庫斯．魯達 RUDA, Marcus 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080007070.X 2010/02/09 CN 102307654B 2015/01/21

[51] 分類 Classificação  : B01J13/06, B01J20/24, B01J20/30, B01D15/08

[54] 標題 Título  : 聚合物殼。

   Conchas de polímero.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種製備聚合物殼的方法，所述聚合物殼優選由纖維素或半纖維素構成，所述方

法包括以下步驟：將聚合物組分溶於第一溶劑中，所述第一溶劑優選為有機溶劑，和通過使所

述第一溶液與第二溶劑接觸，使所述聚合物組分沉澱，所述第二溶劑具有極性特性，並且在所

述第二溶劑中所述聚合物組分基本上不溶，由此獲得聚合物殼。此外，本發明涉及這種聚合物

殼，所述聚合物殼具有滲透性和響應性，以及包括這種聚合物殼在藥物遞送、分離技術和尤其

是填充材料領域在內的各種應用。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2009/02/09 0950061-2 瑞典 Suécia

2009/02/09 61/150,805 美國 Estados Unidos da América

2009/02/09 61/150,806 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001724

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/04/13

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/07/13

[73] 權利人 Titular : 滕波工業有限責任公司

   Tempo Industries, LLC

 地址 Endereço  : 1961 McGaw Ave., Irvine, CA 92614, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 丹尼斯．皮爾森 Dennis PEARSON, 金光 Guang JIN 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201180013678.8 2011/02/28 CN 102947644B 2015/02/04

[51] 分類 Classificação  : F21V15/01, F21V17/00, F21Y101/02

[54] 標題 Título  : 掛壁式過道、樓梯及走廊燈系統。

   Sistema de candeeiro de corredor, escada e galeria montado na parede.

[57] 摘要 Resumo  : 一種壁燈系統，其包含單件挂壁式擠壓件，所述擠壓件具有垂直的後部安裝表面以及水平延伸

的遮光罩。所述垂直的後部安裝表面的內部具有從其中延伸從而構成第一狹槽的第一突起和第
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二突起，而所述遮光罩的內部具有形成於其上的向下延伸的垂直突起以及水平突起，所述突起

共同構成第二狹槽。燈座具有下部舌片和上部舌片，所述舌片經放置以分別扣入所述第一狹槽

和第二狹槽中，而且所述燈座安裝携載一個或多個LED的電路板。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2010/03/12 61/313,555 美國 Estados Unidos da América

2010/05/26 12/788,122 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001725

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/04/14

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/07/13

[73] 權利人 Titular : 卡多兹公司

   CARDOZ AB

 地址 Endereço  : Kornhamnstorg 53, SE-11127 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade  : 瑞典 Sueca 

[72] 發明人 Inventor : 阿內．佩爾貝格, 馬丁．菲特爾霍斯, 烏爾麗卡．羅森斯喬姆, 卡羅拉．霍瓦特 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080026883.3 2010/06/15 CN 102596202B 2015/01/21

[51] 分類 Classificação  : C07D471/04, A61K31/519, A61P29/00, A61K45/06

[54] 標題 Título  : 吡嘧司特的晶形。

   Forma cristalina de «pemirolast».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供半水合物形態的吡嘧司特鈉鹽。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2009/06/16 61/187,355 美國 Estados Unidos da América

2009/06/16 61/187,348 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001726

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/04/17

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/07/13

[73] 權利人 Titular : 輝瑞大藥廠

   PFIZER INC.

 地址 Endereço  : 235 East 42nd Street, New York, NY 10017-5755, U.S.A.
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 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : S．W．巴格利, R．L．道, D．A．格里菲斯, A．C．史密斯

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201180052416.2 2011/10/18 CN 103189377B 2015/02/25

[51] 分類 Classificação  : C07D471/20, C07D519/00, A61K31/435

[54] 標題 Título  : N1/N2-內酰胺乙酰輔酶A羧化酶抑制劑。

   Inibidores de «N1/n2-lactam acetyl-coa carboxylase».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了式（I）的化合物，或其藥學上可接受的鹽；其中G為式（II）、式（III）、式（IV）或

式（V）；R1、R2和R3如說明書所述；其藥物組合物；及其用於治療動物中的通過抑制乙酰輔酶

A羧化酶而調節的疾病、病况或病症的用途。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2010/10/29 61/408,127 美國 Estados Unidos da América

2011/09/07 61/531,744 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001727

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/04/20

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/07/13

[73] 權利人 Titular : 深圳市完美愛鑽石有限公司

   Shenzhen Perfect Love Diamond Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 中國深圳市羅湖區翠竹街水貝二路特力工業區1棟3層東座

   East 3F, No. 1 Building, Tellus Industry Area, Shuibei 2nd Road, Luohu, Shenzhen, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 張坤芝, 張鋒 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201310060336.2 2013/02/26 CN 103126215B 2015/01/21

[51] 分類 Classificação  : A44C17/00

[54] 標題 Título  : 內部呈現十心十箭結構的81刻面的鑽石。

   Diamante de 81-faceta com a estrutura interior de 10-coração e 10-flecha.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種內部呈現十心十箭結構的81刻面的鑽石，它包括10個主冠面和10個主亭面；所

述的鑽石還有1個檯面；在所述的主冠面連接檯面處設有冠星面，所述的冠星面為10個；在主

冠面棱和冠星面連接處設有冠小面，所述的冠小面為10個；在主冠面和冠小面連接處設有小扇

面，所述的小扇面為20個；在所述的主亭面連接處設有主亭面輔助面，所述的主亭面輔助面為

20個。本發明的有益效果在於：通過將鑽石切割成81面，且內部呈現十心十箭的結構，不僅以高

端切割工藝賦予了鑽石更高的品質和價值，同時，增加了鑽石在陽光下的亮度，其亮度可以提

高20-30%。本發明的鑽石更具光彩度。 
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/001729

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/04/21

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/07/13

[73] 權利人 Titular : 吉聯亞生物科技有限公司

   GILEAD BIOLOGICS, INC.

 地址 Endereço  : 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 斯科特．艾倫．麥考利, 瑪利亞．沃伊斯貝戈 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201180041422.8 2011/08/26 CN 103140240B 2015/01/21

[51] 分類 Classificação  : A61K39/395, C12P21/08

[54] 標題 Título  : 基質金屬蛋白酶9的抗體。

   Anticorpos para «matrix metalloproteinase 9».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供涉及結合到基質金屬蛋白酶-9MMP9蛋白質（MMP9也稱為明膠酶-B）上的結合蛋

白（例如抗體和其抗原結合片段）的組合物和使用方法，其中所述結合蛋白包含免疫球蛋白Ig

重鏈（或其功能片段）和Ig輕鏈（或其功能片段）。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2010/08/27 61/377,886 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001730

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/04/21

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/07/13

[73] 權利人 Titular : 諾華股份有限公司

   Novartis AG

 地址 Endereço  : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : P．A．巴爾桑蒂, 胡成, J．金, R．凱斯, R．庫切杰克, X．林, 潘越, K．B．菲斯特, M．森齊克, J．

薩頓, 萬里鳳
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國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080033688.3 2010/07/28 CN 102482218B 2015/01/21

[51] 分類 Classificação  : C07D213/74, C07D401/04, C07D401/12, A61K31/506, A61P29/00, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 作為蛋白激酶調節劑的吡啶和吡嗪衍生物。

   Derivados de «pyridine» e «pyrazine» que servem como moduladores de «protein kinase».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了式（I）化合物及其可藥用鹽、對映異構物、立體異構體、旋轉異構體、互變異構

體、非對映體或外消旋物。本發明還提供了治療由CDK9介導的疾病或病症的方法。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2009/07/30 61/273,154 美國 Estados Unidos da América

2010/06/23 61/357,720 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001731

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/04/22

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/07/13

[73] 權利人 Titular : 錫德克斯藥物公司

   CYDEX PHARMACEUTICALS, INC.

 地址 Endereço  : 11119 N. Torrey Pines Road, Suite 200, La Jolla, CA 92037, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : G．莫舍 MOSH ER, Gerold, S．G．馬哈特哈 M ACH AT H A, Stephen, G., D．J．庫欣 

CUSHING, Daniel, J.

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080031648.5 2010/05/13 CN 102625658B 2015/01/28

[51] 分類 Classificação  : A61K31/4365, A61P7/02

[54] 標題 Título  : 包含普拉格雷和環糊精衍生物的藥物組合物及其製備和使用方法。

   Composições farmacêuticas compreendido «prasugrel» e derivados de «cyclodextrin» e 

método de preparação e de uso das mesmas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及包含普拉格雷和環糊精衍生物的藥物組合物及其製備和使用方法。 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2009/05/13 61/177,718 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001732

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/04/22
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[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/07/13

[73] 權利人 Titular : 巴克斯特國際公司

   BAXTER INTERNATIONAL INC.

 地址 Endereço  : One Baxter Parkway, DF3-2E, Deerfield, IL, 60015 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[73] 權利人 Titular : 巴克斯特保健股份有限公司

   BAXTER HEALTHCARE S.A.

 地址 Endereço  : Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark (opfikon), Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : 皮特．圖雷切克 TURECEK, Peter, 于爾根．西科曼 SIEKMANN, Juergen 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980130950.3 2009/07/29 CN 102112156B 2015/01/28

[51] 分類 Classificação  : A61K47/48, C07K14/755

[54] 標題 Título  : 凝血因子VIII聚合物偶聯物。

   Conjugados de polímero do factor VIII.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種蛋白質構建體，其包含經由凝血因子VIII中的碳水化物部分而被偶聯至水溶性

聚合物的凝血因子VIII分子，本發明還涉及其製備方法。在本發明的一個實施方式中，水溶性

聚合物選自下組：聚乙二醇（PEG）、多聚唾液酸（PSA）或者葡聚糖。 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2008/08/01 12/184,567 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001733

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/04/22

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/07/13

[73] 權利人 Titular : 餐飲技術公司

   RESTAURANT TECHNOLOGY, INC.

 地址 Endereço  : 2111 Mcdonald’s Drive Oak Brook, Illinois 60523 United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : G．A．蘇斯, E．布里奇曼, D．柯比, T．塔珀

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980111061.2 2009/03/10 CN 101980932B 2015/02/04

[51] 分類 Classificação  : B65G15/22, B65G15/24

[54] 標題 Título  : 食品烹飪、組合和包裝系統及方法。

   Sistema e método de cozimento, combinação e embalagem de comida.

[57] 摘要 Resumo  : 提供一種用於製作食品的系統和方法。設備包括具有用於組合並包裝食品的第一工作區的食品

組合包裝站、以及具有用於點餐配餐的第二工作區的點餐配餐站，點餐包括在第一工作區包裝

好的食品。傳送裝置設置在第一工作區的下方並從鄰近第一工作區的位置延伸到鄰近第二工作

區的位置。傳送裝置入口鄰近第一工作區以使工作人員能接近傳送裝置，從而允許將在第一工

作區組合和包裝好的食品人工放置到傳送裝置上，以在第一工作區下方將包裝好的食品傳送到

鄰近點餐配餐站的位置。 
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 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2008/03/25 12/079,113 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001734

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/04/23

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/07/13

[73] 權利人 Titular : 武田藥品工業株式會社

   TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço  : 1-1, Doshomachi, 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 有川泰由, B．瓊斯, B．拉姆, 聶喆, C．史密斯, 高橋昌志, 董慶, V．菲爾 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080063801.2 2010/12/17 CN 102753548B 2015/03/11

[51] 分類 Classificação  : C07D471/04, C07D487/04, A61K31/437, A61K31/519, A61P7/00, A61P11/00, A61P17/00, 

A61P19/00, A61P35/00, A61P37/00, A61P29/00

[54] 標題 Título  : 作為SYK抑制劑的稠合的雜芳族吡咯烷酮。

   «Fused heteroaromatic pyrrolidinones» que serve como inibidor de SKY.

[57] 摘要 Resumo  : 公開了式1化合物和其藥學上可接受的鹽，其中G、L1、L2、R1、R2、R3和R4在說明書中定義。本

公開還涉及用於製備式1化合物的材料和方法、包含式1化合物的藥物組合物和它們用於治療涉

及免疫系統和炎症的病症、疾病和病狀的用途，所述病症、疾病和病狀包括類風濕性關節炎、

惡性血液病、上皮癌（即，癌症）和需要抑制SYK的其它病症、疾病和病狀。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2009/12/23 61/289,969 美國 Estados Unidos da América

2010/09/27 61/386,964 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001735

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/04/23

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/07/13
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[73] 權利人 Titular : 希格馬托製藥工業公司

   SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.

 地址 Endereço  : Viale Shakespeare, 47, I-00147 Roma, Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 發明人 Inventor : A．塞利, M．戈比尼, M．托里, P．費拉里, M．費蘭迪, G．比安基

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201180051740.2 2011/10/26 CN 103180288B 2015/03/25

[51] 分類 Classificação  : C07C211/31, C07C251/34, C07C251/54, A61K31/15, C07D211/46

[54] 標題 Título  : 具有生物學特性的二萜類衍生物。

   Derivados de «diterpenoid» dotados de propriedade biológica.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及新的式（I）的二萜類衍生物、它們的製備方法以及含有它們的藥物組合物，所述藥

物組合物用於治療心血管障礙、尿失禁、哮喘或阿爾茨海默氏病，和/或用於預防由動脉切開術

和/或血管成形術引起的阻塞性血管病損，以及用於預防高血壓患者的器官損傷。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2010/10/27 10189058.0 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : J/001736

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/04/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/07/13

[73] 權利人 Titular : 梅里迪安醫學技術公司

   MERIDIAN MEDICAL TECHNOLOGIES, INC.

 地址 Endereço  : 6350 Stevens Forest Road, Suite 301, Columbia, Maryland 21046, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : J．G．威爾默特, C．M．梅薩, R．L．希爾, 小詹姆斯．R．斯圖爾特, C．J．馬修斯, C．J．赫爾斯通, 

B．G．特納, C．鄧寧

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980153442.7 2009/11/24 CN 102271736B 2015/03/11

[51] 分類 Classificação  : A61M5/20

[54] 標題 Título  : 用於自動注射器裝置的藥筒。

   Cartucho para aparelhos de auto-injector.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了一種用於自動注射器的藥筒組件裝置（106），包括容納液體藥劑（110）的柔性容

器（108）。針頭輪轂（140）與柔性容器（108）連接。針頭（144）安裝在針頭輪轂（140）上，並從

針頭輪轂（140）向近側延伸。框架（154）與針頭輪轂連接（140），並包括超過針頭（144）的近

端（158）向近側延伸的框架近端（156）。針頭輪轂（140）和針頭（144）可沿近側方向相對於框

架（154）移動，以便將針頭（144）插入病人體內。 
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 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2008/11/25 0821492.6 英國 Reino Unido

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

J/001063 2015/07/06 轉讓

Transmissão

愛爾蘭詹森研發公司

Janssen R&D Ireland

Janssen Sciences Ireland UC, com sede 

em Eastgate Village, Eastgate, Little 

Island, Co Cork, Ireland

J/001066 2015/07/06 轉讓

Transmissão

愛爾蘭詹森研發公司

Janssen R&D Ireland

Janssen Sciences Ireland UC, com sede 

em Eastgate Village, Eastgate, Little 

Island, Co Cork, Ireland

J/001235 2015/07/06 轉讓

Transmissão

愛爾蘭詹森研發公司

Janssen R&D Ireland

Janssen Sciences Ireland UC, com sede 

em Eastgate Village, Eastgate, Little 

Island, Co Cork, Ireland

發明專利之保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第八十三條及第八十四條第一款的規定，公佈下列

在澳門特別行政區提出的發明專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : I/001337

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/09/17

[71] 申請人 Requerente : 景富海外有限公司

   Taupe Overseas Limited
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 地址 Endereço  : 英屬維爾京群島托爾托拉羅德城海濱車道郵政信箱3469號

   Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade  : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

[72] 發明人 Inventor : 唐勇 TANG, Yong 

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00

[54] 標題 Título  : 一種遊戲系統的操作方法。

   Um método de operação do sistema de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開一種遊戲的操作方法，其包括使用哈希算法將遊戲系統的隨機數生成器初始生成

的初始遊戲結果進行加密。進一步，當遊戲結束時，所有的遊戲結果將會呈現給玩家。因此，玩

家有可能判斷在遊戲過程中，初始的遊戲結果是否發生改變。本發明的方法可保證遊戲的公平

性，從而可在該領域內大力推廣。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/07/31 2014208249 澳大利亞 Austrália

[21] 編號 N.º  : I/001357

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/12

[71] 申請人 Requerente : 羅伯特‧Ｂ‧斯特萊克

   ROBERT B. STRYKER

 地址 Endereço  : 1180 East Mahogany Lane, Crownsville, Maryland 21032, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[71] 申請人 Requerente : 愛德華‧Ｍ‧迪克遜

   EDWARD M. DIXON

 地址 Endereço  : 10504 Baltimore National Pike, Ellicott City, Maryland 21042, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 羅伯特‧Ｂ‧斯特萊克 ROBERT B. STRYKER, 愛德華‧Ｍ‧迪克遜 EDWARD M. DIXON, 

托馬斯‧Ｅ‧里普恩 THOMAS E. RIPPEN 

[51] 分類 Classificação  : A23B4/00

[54] 標題 Título  : 生產安全的巴氏消毒的具有高感官品質和延長的冷藏貨架期的蝦和其它有殼水生動物的方法。

   Processo para produzir os camarões e outros mariscos pasteurizados seguros de alta quali-

dade sensorial e com prazo de validade refrigerado prolongado.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了用於加工蝦和其他有殼水生動物物種的系統和方法。公開的系統和方法的實施

方式提供了比用常規的加工方法處理具有更長冷藏貨架期的有殼水生動物產品，並且生產的

有殼水生動物產品保持其比通過目前的加工方法所保持的更多的初始感官品質，比如質地、風

味和氣味。 

 附圖 Figura : 



16002 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2015 年 8 月 5 日

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/01/10 61/925,907 美國 Estados Unidos da América

2015/01/06 14/590,501 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001358

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/13

[71] 申請人 Requerente : Paltronics Australasia Pty Limited

 地址 Endereço  : Unit 4, 12-14 Mangrove Lane, Taren Point NSW 2229 Australia

 國籍 Nacionalidade  : 澳大利亞 Australiana 

[72] 發明人 Inventor : Dean Wright, Stephen Cowan, Ali Jomaa

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00

[54] 標題 Título  : 在遊戲網絡中進行競技賽所使用的系統和方法。

   Sistema e método para realização de um torneio numa rede de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 一個適合在包含多種互連遊戲裝置的遊樂網絡中進行競技賽遊戲的方法。這個方法包括在非

競技賽遊戲階段內決定是否達成觸發競技賽的條件，期間玩家能在各自的遊戲裝置進行主遊

戲。對已符合競技賽觸發條件的決定作出回應，競技賽的報名階段將會開始，符合參賽資格遊

戲裝置的相應玩家會獲得參加競技賽以及奪取大獎的機會。當競技實的報名階段結束，競技賽

遊戲階段將會開始，每部互連遊戲裝置的玩家可以繼續進行個自的主遊戲。在競技賽遊戲階

段期間，對已符合頒發大獎條件的決定作出回應，根據競技賽遊戲階段內每部參賽遊戲裝置

上，與主遊戲相關的數據評估，向其中一部遊戲裝置的玩家頒發大獎。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/01/13 2014900096 澳大利亞 Austrália

[21] 編號 N.º  : I/001359

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/14

[71] 申請人 Requerente : 環球娛樂株式會社

   Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço  : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[71] 申請人 Requerente : 阿魯策遊戲美國有限公司

   Aruze Gaming America, Inc.

 地址 Endereço  : 745 Grier Drive, Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 板垣武久 ITAGAKI, Takehisa, 加藤洋一 KATO, Yoichi, 白倉宏二郎 SHIRAKURA, Kojiro 

[51] 分類 Classificação  : A63F13/12

[54] 標題 Título  : 遊戲機。

   Máquina de jogos.
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[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種遊戲機，其能夠提供多種遊戲模式以避免為在獎勵遊戲中玩的遊戲的免費遊

戲期間的單調性。當建立免費遊戲觸發時，遊戲機執行使遊戲從基礎遊戲轉變到免費遊戲的

控制。在所述免費遊戲中，根據符號抽籤的結果而旋轉地顯示符號且使其停止於符號顯示區域

4中。在旋轉地顯示所述符號時，在與在所述基礎遊戲中使用的旋轉方向相反的方向上滾動所

述符號。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/01/17 2014-006811 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : I/001360

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/14

[71] 申請人 Requerente : 環球娛樂株式會社

   Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço  : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[71] 申請人 Requerente : 阿魯策遊戲美國有限公司

   Aruze Gaming America, Inc.

 地址 Endereço  : 745 Grier Drive, Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 板垣武久 ITAGAKI, Takehisa, 宮川祐二 MIYAGAWA, Yuji, 寺田尚生 TERADA, Naoki 

[51] 分類 Classificação  : A63F13/12

[54] 標題 Título  : 遊戲機。

   Máquina de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種遊戲機，其能夠提供多種遊戲模式以避免為在獎勵遊戲中玩的遊戲的免費遊

戲期間的單調性。當建立免費遊戲觸發時，遊戲機執行使遊戲從基礎遊戲轉變到免費遊戲的

控制。在所述免費遊戲中，根據符號抽籤的結果而旋轉地顯示符號且使其停止於符號顯示區域

4中。當頂部符號旋轉地顯示於所述符號顯示區域4中時，所述頂部符號以比其他符號低的速度

滾動。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/01/17 2014-006812 日本 Japão
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[21] 編號 N.º  : I/001361

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/14

[71] 申請人 Requerente : 環球娛樂株式會社

   Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço  : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[71] 申請人 Requerente : 阿魯策遊戲美國有限公司

   Aruze Gaming America, Inc.

 地址 Endereço  : 745 Grier Drive, Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 板垣武久 ITAGAKI, Takehisa, 宮川祐二 MIYAGAWA, Yuji, 吉田昌弘 YOSHIDA, Ma-

sahiro, 寺田尚生 TERADA, Naoki 

[51] 分類 Classificação  : A63F13/12

[54] 標題 Título  : 遊戲機。

   Máquina de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種遊戲機，其能夠提供多種遊戲模式以避免為在獎勵遊戲中玩的遊戲的免費遊

戲期間的單調性。當建立免費遊戲觸發時，遊戲機執行使遊戲從基礎遊戲轉變到免費遊戲的

控制。在所述免費遊戲中，根據符號抽籤的結果而旋轉地顯示符號且使其停止於符號顯示區域

4中。當圖片符號連續地佈置在一個卷筒上時，佈置所述連續符號的顯示區域結合成結合顯示

區域，且對應圖片顯示在所述結合顯示區域中。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/01/17 2014-006813 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : I/001362

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/23

[71] 申請人 Requerente : CFPH, LLC

 地址 Endereço  : 110 East 59th Street, New York, NY 10022, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Joshua Hanson

[51] 分類 Classificação  : A63F1/00

[54] 標題 Título  : 快速支取沙蟹。

   Rápida extracção de «stud».

[57] 摘要 Resumo  : 一種玩撲克牌遊戲的方法和系統，包括為一手牌而從玩家處收受賭注。從一副紙牌中每次發出

的紙牌的牌面位置，要麼完全牌面朝上或完全牌面朝下。玩家從一組或多組選擇紙牌中逐步選

擇紙牌。任何未獲選擇的選擇組別紙牌將被移除。該手牌完結後，該玩家的一手牌的排名會被

確定。該玩家將根據排名支付一項金額。 

 附圖 Figura : 
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[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/01/24 14/163,686 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001391

 原案申請號

 N.º de pedido inicial : I/000450

[22] 申請日 Data de pedido  : 2007/07/05

[71] 申請人 Requerente : Shuffle Master, Inc.

 地址 Endereço  : 1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : SCHEPER, Paul K., GRAUZER, Attila, BLAHA Ernst, KRENN Peter

[51] 分類 Classificação  : A63F1/14

[54] 標題 Título  : 紙牌處理設備和使用該些設備的方法。

   Dispositivo para o processamento de cartas e método para uso do seu dispositivo.

[57] 摘要 Resumo  : 一種紙牌處理設備包括一種用於識別憑之處理的紙牌的感測系統。一種控制系統可被配置，以

響應一種被接收自該感測系統的訊號而選擇性地控制該設備的一種進給系統，一種存儲系統和

／或一種輸出系統，及使使用者能夠使用該設備選擇性地執行一種洗牌操作，一種整理操作和

一種發牌操作的一或多種。一種紙牌處理設備可被配置，以分發被隨機安排的手牌，被預先安

排的手牌，被隨機安排的成副紙牌或被預先安排的成副紙牌。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2006/07/05 11/481407 美國 Estados Unidos da América

2006/11/09 11/598259 美國 Estados Unidos da América

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的發明專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

I/001053 2015/07/07 2015/07/07 續天曙
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

I/001284 2015/07/07 2015/07/07 Universal Entertainment Corporation

Aruze Gaming America, Inc.

I/001285 2015/07/07 2015/07/07 環球娛樂株式會社

Universal Entertainment Corporation

阿魯策遊戲美國有限公司

Aruze Gaming America, Inc.

I/001295 2015/07/07 2015/07/07 環球娛樂株式會社

Universal Entertainment Corporation

阿魯策遊戲美國有限公司

Aruze Gaming America, Inc.

I/001315 2015/07/07 2015/07/07 環球娛樂株式會社

Universal Entertainment Corporation

阿魯策遊戲美國有限公司

Aruze Gaming America, Inc.

實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的實用專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

實用專利之停止產生效力

Patentes de Utilidade que deixam de produzir efeitos

程序編號

Processo n.º

批示日期

Data de

despacho

註冊權利人之名稱

Nome do Titular

所屬國/地區

País/Território 

resid

備註 Observações

根據經12月13日第97/99/M號法令

核准之《工業產權法律制度》

Nos termos do RJPI, aprovado pelo

D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000131 2015/07/06 華南再生資源（中山）有限公司 CN 第120條第4款，結合第101條第1款。

N.º 4 do art.º 120.º, conjugado com o n.º 1 do art.º 

101.º
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更正

Rectificações

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/099403

N/099404

N/099405

N/099406

N/099407

N/099408

申請人（2015年7月1日第26期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Requerente (B.O. da RAEM n.º 26, 

II Série, de 1 de Julho de 2015)

DOUTONBORI CO., LTD. DOHTONBORI CO., LTD.

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se o seguinte:

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/091001

N/091002

N/091003

N/091004

產品名單（2015年2月4日第5期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 5, II Série, de 4 de Fevereiro de 

2015)

奶粉產品，包括嬰幼兒、小童及成

人奶粉產品。

奶粉產品，包括小童及成人奶粉產

品。

二零一五年七月十五日於經濟局——局長 蘇添平

Direcção dos Serviços de Economia, aos 15 de Julho de 2015. 

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

（是項刊登費用為 $765,585.00）
(Custo desta publicação $ 765 585,00)
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