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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/139210

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/06/05

[730] 申請人 Requerente : Laboratory Corporation of Ame-

rica Holdings

 地址 Endereço : 531 South Spring Street, Burlington, 

North Carolina 27215, United States

 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 : 商業管理和組織諮詢；商業管理顧問；談

話記錄（辦公事務）；商業中介服務；商業專業諮詢；為第

三方進行商業貿易的談判和締約；補償項目的商業管理

（替他人）；市場分析；市場營銷研究；計算機數據庫信

息系統化；在計算機數據庫中更新和維護數據；經濟預

測；人員招收。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2017/12/06，中國 Ch ina，編號

N.º 27909291

[210] 編號 N.º : N/139211

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/06/05

[730] 申請人 Requerente : Laboratory Corporation of Ame-

rica Holdings

 地址 Endereço : 531 South Spring Street, Burlington, 

North Carolina 27215, United States

 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 : 計算機編程；把有形的數據或文件轉換

成電子媒體；計算機軟件安裝；計算機程序和數據的數

據轉換（非有形轉換）；計算機軟件諮詢；軟件運營服務

（SaaS）；外包商提供的信息技術服務；電子數據存儲；

為他人創建和設計網絡信息索引（信息技術服務）；提供

互聯網搜索引擎；計算機軟件設計；計算機軟件更新；向

第三方出租數據庫服務器；計算機軟件諮詢；計算機硬

件設計；技術項目研究；替他人研究和開發新產品；技術

研究；臨床試驗；細菌學研究；生物學研究；在動物身上

研究化合物合用的作用機裡；製藥學研究；科學實驗室服

務；化學研究和分析；藥物評估；實施新藥領域的早期評

估；藥物開發服務；機械研究；生物化學研究和分析；質

量檢測。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2017/12/06，中國 Ch ina，編號

N.º 27909292

[210] 編號 N.º : N/139212

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/06/05

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區

政府機關通告及公告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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[730] 申請人 Requerente : Laboratory Corporation of Ame-

rica Holdings

 地址 Endereço : 531 South Spring Street, Burlington, 

North Carolina 27215, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫院；醫療保健；醫療輔助；理療；醫藥

諮詢；心理專家服務；遠程醫學服務；治療服務；健康

諮詢；為殘障人士提供醫療諮詢；基因篩查（為醫療目

的）；通過網站提供醫學信息；提供醫療信息。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2017/12/06，中國 Ch ina，編號

N.º 27909293

[210] 編號 N.º : N/139213

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/06/05

[730] 申請人 Requerente : Laboratory Corporation of Ame-

rica Holdings

 地址 Endereço : 531 South Spring Street, Burlington, 

North Carolina 27215, United States

 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 Serv iços : 法律文件準備服務；許可的法律管理；

法律研究；法律諮詢；法律信息服務；提供法律方面的信

息。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2017/12/06，中國 Ch ina，編號

N.º 27909294

[210] 編號 N.º : N/140961

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/07/12

[730] 申請人 Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

 地址 Endereço : 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis não in-

cluídos noutras classes, coberturas de mesa e cama, 

cobertores, edredons, cobertores de viagem; roupa de 

casa, capas de almofadas, roupa de cama, colchas, len-

çóis, capas de travesseiros, capas de edredão, roupa de 

banho (com excepção de vestuário), lençóis de banho, 

toalhas de toucador, luvas de toucador, roupa de mesa 

sem ser de papel, coberturas de mesa sem serem de pa-

pel, guardanapos de mesa em matérias têxteis, conjun-

tos de roupa de mesa sem serem em papel, lenços de 

bolso em matérias têxteis, etiquetas em tecido, sacos-

-cama (sacos cosidos para substituir lençóis), tapeça-

rias em matérias têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/01/18，法國 França，編號

N.º 184420712

[210] 編號 N.º : N/141476

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/07/20

[730] 申請人 Requerente : 艾普絡有限責任公司

 APR, LLC

 地址 Endereço : 美國阿拉巴馬州奧佩萊卡縣優思高速公

路西280米第4800號

 4800 US HWY 280 West, Opelika, Alabama 36801, 

USA

 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 : Kits para instalação de motores, no-

meadamente porcas e parafusos; peças ornamentais 

para veículos motorizados, nomeadamente emblemas 

(incluídos nesta classe); placas metálicas não lumino-

sas e não mecânicas para decoração.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/01/25，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 87/771,175

[210] 編號 N.º : N/141477

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/07/20

[730] 申請人 Requerente : 艾普絡有限責任公司

 APR, LLC

 地址 Endereço : 美國阿拉巴馬州奧佩萊卡縣優思高速公

路西280米第4800號
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 4800 US HWY 280 West, Opelika, Alabama 36801, 

USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Sistemas de turbocompressor, em 

especial colectores de turbocompressor, tubagens de 

óleo, tubagens de refrigerante, tubos flexíveis de sili-

cone, encaixes, caixas para sensores de massa de ar, 

correias, componentes para abastecimento de combus-

tível, em especial injectores, reguladores de pressão 

e bombas de combustível (alta/baixa pressão); turbo-

compressores, válvulas de descarga e flanges (para 

máquinas); sistemas de sobrealimentador, em especial 

tubagens de combustível, blocos de distribuição, colec-

tores, permutadores de calor e grupos rotativos; peças 

e acessórios para veículos motorizados, especifica-

mente sistemas de escape para veículos motorizados, 

sistemas de admissão para veículos motorizados, man-

gueiras para veículos motorizados, polias para veícu-

los motorizados, bombas de combustível para veículos 

motorizados, injectores de combustível para veículos 

motorizados, tubos de admissão para veículos motori-

zados; peças e acessórios para veículos motorizados, 

especificamente acessórios de colectores para veículos 

motorizados, válvulas de propulsão para veículos mo-

torizados, permutadores de calor para veículos moto-

rizados, sistemas de refrigeração para veículos moto-

rizados, válvulas de desvio para veículos motorizados, 

sistemas de cárter/acumulador de óleo para veículos 

motorizados; peças e acessórios para veículos motori-

zados, especificamente pistões para veículos motoriza-

dos, segmentos de pistões para veículos motorizados, 

bielas para veículos motorizados, eixos de êmbolos 

para veículos motorizados, rolamentos para máquinas 

motorizadas, cabeças de cilindros de alto fluxo para 

veículos motorizados, intercoolers (para máquinas), 

catalisadores (para máquinas), grampos (para máqui-

nas), sistemas de supercompressores, pistões, bielas, 

válvulas, molas de válvulas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/01/25，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 87/771,175

[210] 編號 N.º : N/141896

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/07/31

[730] 申請人 Requerente : Alphablocks Limited

 地址 Endereço : Acre House, 11/15 William Road, 

London, NW1 3ER

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; produtos de perfumaria; água 

de colónia; fragrâncias; óleos essenciais, cosméticos; 

estojos de cosmética; cremes cosméticos; loções capi-

lares; laca para cabelos; dentífricos; espuma de banho; 

óleo de banho; sais para o banho; banhos de espuma; 

algodão para uso cosmético; desodorizantes para uso 

pessoal; antitranspirantes; gel para cabelo; prepara-

ções para o cuidado dos cabelos; preparações para 

remover maquilhagem; preparações para lavar a boca 

(sem ser para uso médico); preparações para o cuidado 

das unhas; vernizes e esmaltes para as unhas; prepa-

rações para remoção de verniz de unhas; pastas den-

tífricas; preparações para uso no banho ou no duche; 

champôs; gel de duche; preparações para o cuidado da 

pele; pó de talco (sem ser para uso médico); produtos 

de higiene pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/141898

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/07/31

[730] 申請人 Requerente : Alphablocks Limited

 地址 Endereço : Acre House, 11/15 William Road, 

London, NW1 3ER

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos; joalharia, bijute-

ria; pedras preciosas; instrumentos de relojoaria e 

cronométricos; relógios; botões de punho; broches; 

pulseiras; braceletes; brincos de orelhas; pendentes 

(joalharia); medalhões; pequenos artigos de fantasia 

(metais preciosos); amuletos decorativos; anéis; bra-

celetes para relógios; alfinetes de gravata; alfinetes de 

adereço; alfinetes de joelharia; fixa [prende] gravatas; 

moedas; crachás em metais preciosos; caixas de jóias 

e estojos para jóias; porta-chaves, argolas e correntes 

para chaves, todos em metais preciosos ou revestidos 

com metais precisos; ornamentos, estatuetas e figuri-

nhas em metais precisos ou pedras preciosas ou reves-

tidas com estes materiais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/141901

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/07/31

[730] 申請人 Requerente : Alphablocks Limited

 地址 Endereço : Acre House, 11/15 William Road, 

London, NW1 3ER

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobiliário, espelhos, molduras; con-

junto de decorações (em matérias plásticas) para bo-

los; decorações em matérias plásticas para alimentos; 

almofadas de cama; almofadas; sacos-cama; acessórios 

de cama (excepto roupa); caixas de brinquedos; caixas 

para brinquedos; camas para animais de estimação; 

caixas de arrumação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/141903

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/07/31

[730] 申請人 Requerente : Alphablocks Limited

 地址 Endereço : Acre House, 11/15 William Road, 

London, NW1 3ER

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis e artigos têxteis, não incluídos 

noutras classes; coberturas de cama e de mesa; roupa 

de uso doméstico; cobertores de cama, roupa de cama, 

lençóis de cama; edredões; roupa de mesa: bases (roupa 

de mesa); toalhas de mesa, guardanapos, bases para 

pratos, corredores de mesa (todos em matérias têxteis); 

cortinas; capas de almofada; fronhas de almofada; toa-

lhas; cortinados de banho; bases para pratos; naperons 

de linho; esteiras de mesa (em matérias têxteis).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/141911

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/07/31

[730] 申請人 Requerente : Alphablocks Limited

 地址 Endereço : Acre House, 11/15 William Road, 

London, NW1 3ER

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; produtos de perfumaria; água 

de colónia; fragrâncias; óleos essenciais, cosméticos; 

estojos de cosmética; cremes cosméticos; loções capi-

lares; laca para cabelos; dentífricos; espuma de banho; 

óleo de banho; sais para o banho; banhos de espuma; 

algodão para uso cosmético; desodorizantes para uso 

pessoal; antitranspirantes; gel para cabelo; prepara-

ções para o cuidado dos cabelos; preparações para 

remover maquilhagem; preparações para lavar a boca 

(sem ser para uso médico); preparações para o cuidado 

das unhas; vernizes e esmaltes para as unhas; prepa-

rações para remoção de verniz de unhas; pastas den-

tífricas; preparações para uso no banho ou no duche; 

champôs; gel de duche; preparações para o cuidado da 

pele; pó de talco (sem ser para uso médico); produtos 

de higiene pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/141913

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/07/31

[730] 申請人 Requerente : Alphablocks Limited

 地址 Endereço : Acre House, 11/15 William Road, 

London, NW1 3ER

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos; joalharia, bijute-

ria; pedras preciosas; instrumentos de relojoaria e 

cronométricos; relógios; botões de punho; broches; 

pulseiras; braceletes; brincos de orelhas; pendentes 

(joalharia); medalhões; pequenos artigos de fantasia 

(metais preciosos); amuletos decorativos; anéis; bra-

celetes para relógios; alfinetes de gravata; alfinetes de 

adereço; alfinetes de joelharia; fixa [prende] gravatas; 

moedas; crachás em metais preciosos; caixas de jóias 

e estojos para jóias; porta-chaves, argolas e correntes 

para chaves, todos em metais preciosos ou revestidos 

com metais precisos; ornamentos, estatuetas e figuri-

nhas em metais precisos ou pedras preciosas ou reves-

tidas com estes materiais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/141916

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/07/31

[730] 申請人 Requerente : Alphablocks Limited
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 地址 Endereço : Acre House, 11/15 William Road, 

London, NW1 3ER

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobiliário, espelhos, molduras; con-

junto de decorações (em matérias plásticas) para bo-

los; decorações em matérias plásticas para alimentos; 

almofadas de cama; almofadas; sacos-cama; acessórios 

de cama (excepto roupa); caixas de brinquedos; caixas 

para brinquedos; camas para animais de estimação; 

caixas de arrumação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/141918

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/07/31

[730] 申請人 Requerente : Alphablocks Limited

 地址 Endereço : Acre House, 11/15 William Road, 

London, NW1 3ER

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis e artigos têxteis, não incluídos 

noutras classes; coberturas de cama e de mesa; roupa 

de uso doméstico; cobertores de cama, roupa de cama, 

lençóis de cama; edredões; roupa de mesa: bases (roupa 

de mesa); toalhas de mesa, guardanapos, bases para 

pratos, corredores de mesa (todos em matérias têxteis); 

cortinas; capas de almofada; fronhas de almofada; toa-

lhas; cortinados de banho; bases para pratos; naperons 

de linho; esteiras de mesa (em matérias têxteis).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/142089

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/08/06

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki 

Kaisha (Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, 

Chuo-ku, Kobe, 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 principais não eléctricos para 

veículos terrestres, não incluindo suas peças; motores 

para veículos terrestres; elementos mecânicos para 

veículos terrestres; mecanismos de embraiagem para 

veículos terrestres; braços oscilantes para veículos 

terrestres; rodas dentadas para veículos terrestres; 

correntes para veículos terrestres; correntes de trans-

missão para veículos terrestres; calibradores de travão 

para veículos terrestres; cabos de travão para veículos 

terrestres; calços de travão para veículos terrestres; 

discos de travão para veículos terrestres; tambores de 

travões para veículos terrestres; pastilhas de travões 

para veículos terrestres; cilindros matrizes de travão 

para veículos terrestres; revestimentos de calços de 

travões para veículos terrestres; amortecedores para 

veículos terrestres; sistemas de suspensão para veícu-

los terrestres; rolamentos para veículos terrestres; cai-

xas de velocidade para veículos terrestres; motores de 

corrente alterna ou motores de corrente contínua para 

veículos terrestres, não incluindo suas peças; veículos 

a motor de duas rodas, bicicletas e suas peças e acessó-

rios; minibicicletas; ciclomotores; carros laterais (side 

cars); veículos motorizados de duas rodas; veículos 

eléctricos de duas rodas; capas para veículos de duas 

rodas; buzinas para veículos de duas rodas; pára-brisas 

para veículos de duas rodas; protecções do motor para 

veículos de duas rodas; coberturas para motores de ve-

ículos de duas rodas; capotas para veículos de duas ro-

das; reservatórios de gás para veículos de duas rodas; 

tampas para tanques de combustível de veículos de 

duas rodas; porta-bagagens para veículos de duas ro-

das; caixas de transporte para veículos de duas rodas; 

protecções para calibradores de travões para veículos 

de duas rodas; cranques para veículos de duas rodas; 

assentos para veículos de duas rodas; capas de assentos 

para veículos de duas rodas; suportes para veículos de 

duas rodas; amortecedores de direcção para veículos 

de duas rodas; estribos para veículos de duas rodas; 

raios para rodas de veículos de duas rodas; spoilers 

para veículos de duas rodas; correias de transmissão 

para veículos de duas rodas; espelhos retrovisores 

para veículos de duas rodas; almofadas para punhos 

de guiadores para veículos de duas rodas; guiadores 

para veículos de duas rodas; almofadas para guiadores 

para veículos de duas rodas; protecções para as mãos 

para veículos de duas rodas; protecções de grelha para 

veículos de duas rodas; travões para veículos de duas 

rodas; tubos de travões para veículos de duas rodas; 

quadros de veículos de duas rodas; alavancas para veí-

culos de duas rodas; rodas para veículos de duas rodas; 

cubos de rodas para veículos de duas rodas; guarda-

-lamas para veículos de duas rodas;  sinais indicadores 

de direcção para veículos de duas rodas; sacos adapta-
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dos aos depósitos de combustível para veículos de duas 

rodas; sacos adaptados à traseira de veículos de duas 

rodas; sacos de selim adaptados para veículos de duas 

rodas; sacos laterais adaptados para veículos de duas 

rodas; airbags para veículos de duas rodas; pneus para 

veículos de duas rodas; câmaras-de-ar para pneus de 

veículos de duas rodas; apoios para os pés para veículos 

de duas rodas; suportes para bagagem para veículos 

de duas rodas; sistemas de segurança anti-roubo para 

veículos de duas rodas; dispositivos anti-roubo para 

veículos de duas rodas; protectores de tanques de com-

bustível para veículos; cintos de segurança para veí-

culos a motor de duas rodas; alarmes anti-roubo para 

veículos; acessórios para veículos, nomeadamente, 

guarnições para veículos a motor de duas rodas, não 

metálicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/142094

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/08/06

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki 

Kaisha (Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, 

Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Remendos ornamentais adesivos para 

casacos; emblemas para vestir (sem ser em metais pre-

ciosos); fivelas de roupa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/142123

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/08/06

[730] 申請人 Requerente : 鄺子峰

 KUONG CHI FONG

 地址 Endereço : 21G, Blk 23 Nova Taipa Garden, Rua 

de Seng Tou, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂，化妝品，護膚品。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色如圖所示。

 通知 Noti f icações : 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“清潔布”，因屬其他類別。

[210] 編號 N.º : N/142133

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/08/06

[730] 申請人 Requerente : Twentieth Century Fox Film Cor-

poration

 地址 Endereço : 10201 West Pico Boulevard, Los 

Angeles, California 90035 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 : 在計算機網絡上提供在線遊戲；遊戲廳

服務；電子遊戲廳服務；為通過計算機網站（含全球通信

網絡）玩遊戲提供互動遊戲協助服務；在計算機網絡上

提供在線虛擬現實遊戲；教育；組織電子競技遊戲比賽；

流動圖書館；提供在線電子出版物（非下載）；錄像帶發

行；除廣告片外的影片製作；提供體育設施；玩具出租；

遊戲器具出租；導遊服務；動物園服務；為藝術家提供模

特服務；組織彩票發行；室內水族池出租。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2018/02/23，中國 China，編號

N.º 29313069

[210] 編號 N.º : N/142161

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/08/07

[730] 申請人 Requerente : 太龍體育發展一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門巴波沙坊第十一街無門牌新城市花

園第二十座1樓T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 : 組織籌辦承接運動比賽。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黑色如圖所示。
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 通知 Noti f icações : 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“宣傳和推廣比賽活動”，因

屬其他類別。

[210] 編號 N.º : N/142162

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/08/07

[730] 申請人 Requerente : 太龍體育發展一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門巴波沙坊第十一街無門牌新城市花

園第二十座1樓T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 : 組織籌辦承接運動比賽。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、綠色如圖所示。

 通知 Noti f icações : 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“宣傳和推廣比賽活動”，因

屬其他類別。

[210] 編號 N.º : N/142315

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/08/10

[730] 申請人 Requerente : MUSEEC

 地址 Endereço : 54 rue de Paradis 75010 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de instrução e formação, 

educação e entretenimento, geralmente em quaisquer 

meios e especialmente em meios electrónicos (digitais 

ou analógicos) independentemente do modo de con-

sulta e transmissão; actividades culturais e desporti-

vas; serviços para entretenimento público; publicação 

de textos (com excepção de textos publicitários), ilus-

trações, livros, diários, jornais, periódicos, revistas e 

publicações em todos os formatos (com excepção de 

fins publicitários) e incluindo a publicação electróni-

ca e digital; exploração de publicações electrónicas 

online não descarregáveis; organização e direcção de 

seminários, lições e cursos (formação); organização 

e direcção de conferências, fóruns, congressos e sim-

pósios; organização e direcção de seminários, lições 

e cursos, conferências, fóruns, congressos e simpósios 

em todas as áreas do marketing, Internet e outros 

meios digitais (formação); produção e edição de pro-

gramas cinematográficos, radiofónicos e televisivos e 

de programas audiovisuais e multimédia (edição in-

formática de textos e/ou imagens fixas ou animadas, e/

ou sons musicais ou não musicais, para uso interactivo 

ou de outro tipo); publicação de livros; organização de 

competições, jogos e todo o tipo de lotarias (educa-

ção e entretenimento); organização de campanhas de 

informação e eventos profissionais e não profissionais 

para fins culturais ou educativos; organização de ex-

posições para fins educativos ou culturais; produção, 

edição de programas de informação, de entretenimen-

to radiofónico ou televisivo, programas audiovisuais e 

multimédia (edição informática de textos e/ou imagens 

fixas ou animadas, e/ou sons musicais ou não musicais, 

para uso interactivo ou de outro tipo); produção, orga-

nização e apresentação de espectáculos; produção, edi-

ção e aluguer de filmes e cassetes incluindo cassetes de 

vídeo, e mais geralmente todos os meios de suporte de 

dados multimédia ou de meios visuais e/ou sons (discos 

interactivos, discos compactos e audiodigitais somen-

te de leitura); edição, publicação de quaisquer média 

visuais e/ou sonoros, de gravações de som e/ou ima-

gens, de suportes multimédia (discos interactivos, CD-

-ROMs audiodigitais); edição de programas multimé-

dia (edição informática de textos e/ou imagens fixas ou 

animadas, e/ou sons musicais ou não musicais, para uso 

interactivo ou de outro tipo); empréstimo de livros e de 

outras publicações, bibliotecas de vídeo, nomeadamente 

serviços para empréstimo ou aluguer de videocassetes, 

bibliotecas de jogos; serviços de reportagens noticiosas 

e reportagens fotográficas; serviços informáticos, no-

meadamente assistência (consultadoria, informação) 

providenciada a terceiros sobre serviços de publicação 

de informações acessíveis através de redes informáti-

cas e através de redes de comunicação globais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/142316

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/08/10

[730] 申請人 Requerente : MUSEEC

 地址 Endereço : 54 rue de Paradis 75010 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Concepção, desenvolvimento e manu-

tenção de software; criação, produção, nomeadamente 

concepção e desenvolvimento de bancos de dados 

e bases de dados (software informático), websites; 
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programação relativa a aparelhos e instrumentos 

electrónicos, computadores, processamento remoto 

de dados e sistemas de comunicação informáticos e 

equipamentos multimédia; programação de materiais 

multimédia; aluguer de computadores, de aparelhos 

e equipamentos de processamento remoto de dados e 

de comunicação informática, aparelhos e instrumen-

tos para a operação de produtos multimédia; criação 

e manutenção de websites para terceiros; alojamento 

de sites informáticos; serviços informáticos, nomea-

damente assistência (consultadoria, informação) pro-

videnciada a terceiros para a criação de páginas web 

e páginas web pessoais e para publicação de informação 

que pode ser acedida através de redes informáticas e de 

comunicações globais; serviços informáticos, nomea-

damente o alojamento de bases de dados interactivas 

online para facilitar estudos de mercado; provisão de 

serviços de motores de busca na Internet; provisão de 

fóruns de discussão online; descarregamento de tex-

tos, artigos jornalísticos, fotografias, cabos, imagens, 

logos, mensagens, sons, toques para telefones móveis, 

música, jogos, vídeos, informação através de terminais 

de computadores, redes informáticas e comunicação 

informática, incluindo através da Internet, por cabo, 

meios de telecomunicação electrónicos, telefones 

móveis, teleimpressores e quaisquer outros meios de 

telecomunicações; conversão ou transformação de 

documentos de meios físicos para meios electrónicos; 

concepção gráfica de websites, produção gráfica (con-

cepção).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/142667

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/08/16

[730] 申請人 Requerente : 日本金錢機械株式會社

 JAPAN CASH MACHINE CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本國547-0035大阪府大阪市平野區西

脇2丁目3番15號

 3-15, Nish iwaki 2-chome, H irano-ku, Osaka-sh i, 

Osaka 5470035 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 entretenimento, gestão e 

distribuição de jogos de fortuna ou azar, loteria, apos-

tas desportivas, apostas mútuas (pari-mutuel), fantasy 

football, preenchimento e impressão de formulários 

W-2G, exploração, e actividades de manutenção e pro-

gramas num ambiente de rede; oferta de entretenimen-

to com slot machines, máquinas de jogo automáticas, 

máquinas de jogos, máquinas de jogos de vídeo [arcade] 

e máquinas de jogos de casino com software para a 

gestão e distribuição de jogos de fortuna ou azar, lote-

ria, apostas desportivas, apostas mútuas (pari-mutuel), 

fantasy football, preenchimento e impressão de formu-

lários W-2G, exploração, e actividades de manutenção 

e programas num ambiente de rede; oferta de entrete-

nimento com slot machines, máquinas de jogo automá-

ticas, máquinas de jogos, máquinas de jogos de vídeo 

[arcade] e máquinas de jogos de casino; prestação de 

entretenimento; prestação de informações sobre en-

tretenimento; fornecimento de jogos on-line através 

de uma rede informática; organização de loterias; ser-

viços de salões de jogos de arcadas; prestação de ins-

talações recreativas; prestação de informações sobre 

actividades recreativas; serviços de agência de bilhetes 

para entretenimento; planeamento, exploração e rea-

lização de eventos de entretenimento, sem ser filmes, 

espectáculos, teatro, espectáculos musicais, desporto, 

corridas de cavalos, corridas de bicicletas, corridas de 

barcos e corridas automóveis; prestação de instalações 

de divertimento; prestação de salas de slot machines.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/142847

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/08/22

[730] 申請人 Requerente : SCE DE LA RIVIERE

 地址 Endereço : 5 Bis Rue Duffour Dubergier 33074 

Bordeaux, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas de lavar roupa, máquinas de 

lavar loiça, máquinas de secar, aspiradores de pó, tri-

turadores eléctricos para uso doméstico, misturadores 

eléctricos para uso doméstico, espremedores de fruta 

eléctricos para uso doméstico, máquinas de cozinha 

eléctricas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/142858

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/08/23

[730] 申請人 Requerente : Sunrise & Co (Pte) Ltd

 地址 Endereço : No. 9 Kaki Bukit Crescent, Kaki 

Bukit Techpark 1, Singapore 416240

 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 : Ghee (óleo de manteiga purificada); 

lacticínios; alimentos, bebidas e produtos para barrar 

à base de produtos lácteos nesta classe; bebidas lác-

teas fortificadas nesta classe; produtos derivados do 

leite; leite em pó; concentrados de leite; proteína de 

leite; bebidas lácteas; substitutos do leite nesta classe; 

proteínas e produtos proteicos para consumo humano; 

barras de proteína; barras de proteína de soja; aperi-

tivos à base de proteínas; produtos probióticos nesta 

classe; iogurte, iogurte líquido e produtos de iogurte; 

produtos probióticos nesta classe e / ou produtos que 

incorporam probióticos; óleos e gorduras comestíveis; 

conservas de alimentos, molhos espessos (dips) nesta 

classe; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; 

soro de leite; caseína; pastas para barrar nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/142859

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/08/23

[730] 申請人 Requerente : Sunrise & Co (Pte) Ltd

 地址 Endereço : No. 9 Kaki Bukit Crescent, Kaki 

Bukit Techpark 1, Singapore 416240

 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 : Chocolate; produtos de chocolate e 

produtos à base de chocolate; chocolates de leite, com 

frutos secos de casca rija e com frutos; frutos revesti-

dos de chocolate; frutos secos de casca rija revestidos 

de chocolate; chocolate preto; chocolate branco; cho-

colate de leite; chocolate recheado; chocolates reche-

ados; confecções de chocolate; bombons de chocolate; 

chocolate em pó; calda de chocolate; pastas para bar-

rar à base de chocolate com ou sem frutos secos de 

casca rija; confeitaria de chocolate contendo pralinês; 

pralinês (bombons) de chocolate; chocolates reche-

ados com aromas de menta; confeitaria de chocolate 

com sabor de praliné; chocolates em forma de pralinês 

(bombons); cacau; produtos de cacau; misturas de ca-

cau; pastas para barrar de cacau; cacau em pó; cacau 

em pó instantâneo; café; aromas de café; xaropes com 

aromas para uso em café expresso e / ou cappuccino; 

grãos de café com cobertura de chocolate; casca de 

chocolate contendo grãos de café moídos; barras de 

chocolate; barras à base de chocolate; barras de noga-

do com cobertura de chocolate; barras de substituição 

de refeições à base de chocolate; alimentos contendo 

chocolate; barras alimentares prontas a comer à base 

de chocolate; barras de cereais, proteínas e energé-

ticas, sem ser para uso medicinal; bebidas à base de 

café ou cacau, com ou sem leite; chá; bebidas à base 

de café; bebidas à base de chocolate; bebidas feitas de 

chocolate; preparações para bebidas de chocolate; be-

bidas aromatizadas com chocolate; bebidas de choco-

late com leite; especiarias; especiarias em pó; misturas 

de especiarias; marinadas contendo especiarias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/142866

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/08/23

[730] 申請人 Requerente : Sunrise Plus (Pte) Ltd

 地址 Endereço : 9 Kaki Bukit Crescent, Kaki Bukit 

Tech Park 1, Singapore 416240

 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 : Ghee (óleo de manteiga purificada); 

lacticínios; alimentos, bebidas e produtos para barrar 

à base de produtos lácteos nesta classe; bebidas lác-

teas fortificadas nesta classe; produtos derivados do 

leite; leite em pó; concentrados de leite; proteína de 

leite; bebidas lácteas; substitutos do leite nesta classe; 

proteínas e produtos proteicos para consumo humano; 

barras de proteína; barras de proteína de soja; aperi-

tivos à base de proteínas; produtos probióticos nesta 

classe; iogurte, iogurte líquido e produtos de iogurte; 

produtos probióticos nesta classe e / ou produtos que 

incorporam probióticos; óleos e gorduras comestíveis; 

conservas de alimentos, molhos espessos (dips) nesta 

classe; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; 

soro de leite; caseína; pastas para barrar nesta classe.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/142867

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/08/23

[730] 申請人 Requerente : Sunrise Plus (Pte) Ltd

 地址 Endereço : 9 Kaki Bukit Crescent, Kaki Bukit 

Tech Park 1, Singapore 416240

 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 : Chocolate; produtos de chocolate e 

produtos à base de chocolate; chocolates de leite, com 

frutos secos de casca rija e com frutos; frutos revesti-

dos de chocolate; frutos secos de casca rija revestidos 

de chocolate; chocolate preto; chocolate branco; cho-

colate de leite; chocolate recheado; chocolates reche-

ados; confecções de chocolate; bombons de chocolate; 

chocolate em pó; calda de chocolate; pastas para bar-

rar à base de chocolate com ou sem frutos secos de 

casca rija; confeitaria de chocolate contendo pralinês; 

pralinês (bombons) de chocolate; chocolates reche-

ados com aromas de menta; confeitaria de chocolate 

com sabor de praliné; chocolates em forma de pralinês 

(bombons); cacau; produtos de cacau; misturas de ca-

cau; pastas para barrar de cacau; cacau em pó; cacau 

em pó instantâneo; café; aromas de café; xaropes com 

aromas para uso em café expresso e / ou cappuccino; 

grãos de café com cobertura de chocolate; casca de 

chocolate contendo grãos de café moídos; barras de 

chocolate; barras à base de chocolate; barras de noga-

do com cobertura de chocolate; barras de substituição 

de refeições à base de chocolate; alimentos contendo 

chocolate; barras alimentares prontas a comer à base 

de chocolate; barras de cereais, proteínas e energé-

ticas, sem ser para uso medicinal; bebidas à base de 

café ou cacau, com ou sem leite; chá; bebidas à base 

de café; bebidas à base de chocolate; bebidas feitas de 

chocolate; preparações para bebidas de chocolate; be-

bidas aromatizadas com chocolate; bebidas de choco-

late com leite; especiarias; especiarias em pó; misturas 

de especiarias; marinadas contendo especiarias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/143094

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/08/28

[730] 申請人 Requerente : Uni-Charm Corporation

 地址 Endereço : 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikoku-

chuo-shi, Ehime-ken, 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 : Toalhetes impregnados com loções 

farmacêuticas; toalhetes impregnados com prepara-

ções antibacterianas; toalhetes humedecidos impreg-

nados com loções farmacêuticas; toalhetes humede-

cidos para humanos impregnados com ingredientes 

alcoólicos para esterilização; toalhetes humedecidos 

para humanos impregnados com ingredientes hidra-

tantes para uso médico; toalhetes humedecidos para 

humanos compostos principalmente de água para uso 

médico; toalhetes humedecidos impregnados com 

ingredientes alcoólicos para esterilização de artigos; 

toalhetes humedecidos impregnados com ingredientes 

alcoólicos e extractos de aloé-vera para esterilização; 

toalhetes humedecidos para esterilização de artigos; 

toalhetes humedecidos para esterilização (não alco-

ólica); toalhetes humedecidos, incluídos nesta classe 

para uso médico; toalhetes humedecidos para uso 

medicinal; toalhetes humedecidos impregnados com 

loções higiénicas, ingredientes alcoólicos e ingredien-

tes de esterilização para remoção do suor; toalhetes 

humedecidos impregnados com loções higiénicas e in-

gredientes alcoólicos para remoção do suor; prepara-

ções farmacêuticas e veterinárias; produtos higiénicos 

para uso medicinal; alimentos e substâncias dietéticas 

adaptadas para uso médico ou veterinário, alimentos 

para bebés; suplementos dietéticos para humanos e 

animais; emplastros, materiais para pensos; matérias 

para obturações dentárias, cera dentária; produtos de-

sinfectantes; preparações para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas; herbicidas; discos de amamen-

tação; ligaduras para pensos; algodão hidrófilo; gaze 

para pensos; papel oleado para uso medicinal; wafers 

farmacêuticas; lactose (açúcar do leite); farinha lác-

tea (para bebés); palas oculares para fins medicinais; 

ligaduras para os ouvidos; fraldas; fraldas-calças para 

bebés; fraldas descartáveis ou fraldas de papel ou ce-

lulose para bebés; fraldas ou fraldas de papel ou celu-

lose em tipo de calças para bebés; fraldas para bebés; 

cuecas-fralda de treino; toalhitas para bebés; toalhetes 

de bebé compostos principalmente de água; toalhetes 

de bebé impregnados com ingredientes hidratantes; 

toalhetes para esterilização; lenços molhados para 

limpar o rosto ou as mãos de um bebé; lenços molha-

dos para limpar o rosto ou as mãos de uma criança 

com fins de esterilização; pensos higiénicos; forros 

para cuecas (produtos higiénicos); tampões para a 

menstruação; calções higiénicos; calções higiénicos 

em matérias têxteis e não descartáveis; fraldas para 
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incontinência; fraldas para incontinência de papel ou 

celulose; fraldas de incontinência ou fraldas de papel 

ou celulose em tipo de calças; almofadas para a urina; 

almofadas de incontinência; forros de incontinência; 

toalhetes humedecidos para adultos após micção ou 

defecação; toalhetes humedecidos para limpar o corpo 

de um adulto para uso médico; fraldas para inconti-

nência usadas em hospitais; fraldas para incontinência 

de papel ou celulose utilizadas em hospitais; fraldas 

para incontinência ou fraldas de papel ou celulose em 

tipo de calças usadas em hospitais; almofadas para a 

urina usadas em hospitais; almofadas de incontinência 

usadas em hospitais; forros de incontinência usados 

em hospitais; toalhetes humedecidos para adultos após 

micção ou defecação utilizados em hospitais; toalhetes 

humedecidos utilizados em hospitais para limpar o 

corpo de um adulto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/143413

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/05

[730] 申請人 Requerente : LF Beauty Holding Ltd

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II Road Town, Tortola, VG1110 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de concepção relacionados 

com cosméticos, produtos de beleza e de cuidado pes-

soal e para empacotamento; provisão de informação 

ou aconselhamento em áreas relacionadas com a con-

cepção de cosméticos, produtos de beleza e de cuidado 

pessoal e para empacotamento; pesquisa e desenvolvi-

mento de cosméticos, produtos de beleza e de cuidado 

pessoal e produtos de empacotamento para terceiros; 

serviços de teste de produtos cosméticos, produtos de 

beleza e de cuidado pessoal; design de produtos para 

cosméticos, produtos de beleza e de cuidado pessoal; 

serviços de design de embalagens; serviços de concep-

ção de marcas; serviços de controlo de qualidade de 

produtos; investigação de produtos cosméticos, de be-

leza e cuidado pessoal; pesquisa e desenvolvimento de 

novos produtos para terceiros; pesquisa técnica para 

produtos cosméticos, de beleza e cuidado pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho.

[210] 編號 N.º : N/143415

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/05

[730] 申請人 Requerente : LF Beauty Holding Ltd

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II Road Town, Tortola, VG1110 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de concepção relacionados 

com cosméticos, produtos de beleza e de cuidado pes-

soal e para empacotamento; provisão de informação 

ou aconselhamento em áreas relacionadas com a con-

cepção de cosméticos, produtos de beleza e de cuidado 

pessoal e para empacotamento; pesquisa e desenvolvi-

mento de cosméticos, produtos de beleza e de cuidado 

pessoal e produtos de empacotamento para terceiros; 

serviços de teste de produtos cosméticos, produtos de 

beleza e de cuidado pessoal; design de produtos para 

cosméticos, produtos de beleza e de cuidado pessoal; 

serviços de design de embalagens; serviços de concep-

ção de marcas; serviços de controlo de qualidade de 

produtos; investigação de produtos cosméticos, de be-

leza e cuidado pessoal; pesquisa e desenvolvimento de 

novos produtos para terceiros; pesquisa técnica para 

produtos cosméticos, de beleza e cuidado pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho.

[210] 編號 N.º : N/143417

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/05

[730] 申請人 Requerente : LF Beauty Holding Ltd

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II Road Town, Tortola, VG1110 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
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[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de concepção relacionados 

com cosméticos, produtos de beleza e de cuidado pes-

soal e para empacotamento; provisão de informação 

ou aconselhamento em áreas relacionadas com a con-

cepção de cosméticos, produtos de beleza e de cuidado 

pessoal e para empacotamento; pesquisa e desenvolvi-

mento de cosméticos, produtos de beleza e de cuidado 

pessoal e produtos de empacotamento para terceiros; 

serviços de teste de produtos cosméticos, produtos de 

beleza e de cuidado pessoal; design de produtos para 

cosméticos, produtos de beleza e de cuidado pessoal; 

serviços de design de embalagens; serviços de concep-

ção de marcas; serviços de controlo de qualidade de 

produtos; investigação de produtos cosméticos, de be-

leza e cuidado pessoal; pesquisa e desenvolvimento de 

novos produtos para terceiros; pesquisa técnica para 

produtos cosméticos, de beleza e cuidado pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho.

[210] 編號 N.º : N/143419

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/05

[730] 申請人 Requerente : LF Beauty Holding Ltd

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II Road Town, Tortola, VG1110 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de concepção relacionados 

com cosméticos, produtos de beleza e de cuidado pes-

soal e para empacotamento; provisão de informação 

ou aconselhamento em áreas relacionadas com a con-

cepção de cosméticos, produtos de beleza e de cuidado 

pessoal e para empacotamento; pesquisa e desenvolvi-

mento de cosméticos, produtos de beleza e de cuidado 

pessoal e produtos de empacotamento para terceiros; 

serviços de teste de produtos cosméticos, produtos de 

beleza e de cuidado pessoal; design de produtos para 

cosméticos, produtos de beleza e de cuidado pessoal; 

serviços de design de embalagens; serviços de concep-

ção de marcas; serviços de controlo de qualidade de 

produtos; investigação de produtos cosméticos, de be-

leza e cuidado pessoal; pesquisa e desenvolvimento de 

novos produtos para terceiros; pesquisa técnica para 

produtos cosméticos, de beleza e cuidado pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho.

[210] 編號 N.º : N/143447

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/06

[730] 申請人 Requerente : Rui José da Cunha

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, n˚ 759, 3˚ 

andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : Álvaro dos Santos Rodrigues

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, n˚ 759, 3˚ 

andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : Zhao Lu

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, n˚ 759, 3˚ 

andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : Nuno Sardinha da Mata

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, n˚ 759, 3˚ 

andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços jurídicos; serviços prestados 

por advogados e juristas a indivíduos, grupos de indi-

víduos, organizações e empresas; serviços jurídicos de 

contencioso, arbitragem e mediação de conflitos; ser-

viços jurídicos relativos ao registo e licenciamento de 

direitos de propriedade intelectual, nomes de domínio 

e programas de computador; serviços de notariado; 

serviços de consultadoria relacionados com os serviços 

acima referidos (não incluídos noutras classes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/143668

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/11
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[730] 申請人 Requerente : 北京京東三佰陸拾度電子商務有限

公司

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創

十一街18號C座2層222室

 Room 222, Floor 2, Building C, No.18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic And Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

 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；貨物展出；為零售目的在通訊

媒體上展示商品；計算機網絡上的在綫廣告；通過網站

提供商業信息；為廣告或銷售組織時裝展覽；商業管理

和組織諮詢；進出口代理；替他人推銷；為商品和服務的

買賣雙方提供在綫市場；網絡購物；在綫商店；食品和飲

料、保健食品、服裝、鞋帽、襪、手套、圍巾、腰帶、服裝

飾品、頭飾、眼鏡、禮品箱包、鐘錶、首飾、家用電器、厨

房用電器、厨房炊事用具及容器、餐具、汽車用品、車輛

（包括以電力為驅動、以電力為能源的車子（電瓶車）、

自行車、手推車、童車）及其配件、電子產品、智能硬件產

品、手機及其配件、相機及其配件、攝像頭、充電器、電

池、移動電源、耳機、耳麥、音箱、錄音筆、攝影攝像用產

品及其配件、音像設備、影音產品及其配件、電腦及其配

件、計算機外圍設備產品、軟件、導航儀、辦公用品、辦

公用機械、文具、家具、厨具、毛巾、浴巾、手帕、毯子、抱

枕、坐墊、電熱毯、窗簾、凉席、燈具、照明用具、家裝建

材用品、洗面奶、洗髮水、護髮素、髮蠟、化妝護膚用品、

洗漱用品、雨衣、雨傘、地毯、剃鬚刀、家用吹風機、打火

機、床上用品、清潔用品、寵物用品、圖書、音像製品、藥

品、醫療器械、保健器械、健身器具、運動用器械、運動

防護器具、體育用品、游戲器具、棋牌、帳篷、園藝工具、

急救衛生用品、母嬰用品、玩具、樂器、賀卡、花卉、水

果、蔬菜、機械設備、五金器具、紡織品、生活日用品、避

孕器具、裝飾材料、工藝品、儀器儀錶、衛生潔具、陶瓷製

品、橡膠及塑料制品的零售批發服務；便利商店；購物中

心；人事管理諮詢；商業企業遷移；對購買定單進行行政

處理；在計算機數據庫中更新和維護數據；繪製賬單、賬

目報表；自動售貨機出租；尋找贊助；銷售展示架出租；

藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/143669

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/11

[730] 申請人 Requerente : 北京京東三佰陸拾度電子商務有限

公司

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創

十一街18號C座2層222室

 Room 222, Floor 2, Building C, No.18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic And Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

 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；貨物展出；為零售目的在通訊

媒體上展示商品；計算機網絡上的在綫廣告；通過網站

提供商業信息；為廣告或銷售組織時裝展覽；商業管理

和組織諮詢；進出口代理；替他人推銷；為商品和服務的

買賣雙方提供在綫市場；網絡購物；在綫商店；食品和飲

料、保健食品、服裝、鞋帽、襪、手套、圍巾、腰帶、服裝

飾品、頭飾、眼鏡、禮品箱包、鐘錶、首飾、家用電器、厨

房用電器、厨房炊事用具及容器、餐具、汽車用品、車輛

（包括以電力為驅動、以電力為能源的車子（電瓶車）、

自行車、手推車、童車）及其配件、電子產品、智能硬件產

品、手機及其配件、相機及其配件、攝像頭、充電器、電

池、移動電源、耳機、耳麥、音箱、錄音筆、攝影攝像用產

品及其配件、音像設備、影音產品及其配件、電腦及其配

件、計算機外圍設備產品、軟件、導航儀、辦公用品、辦

公用機械、文具、家具、厨具、毛巾、浴巾、手帕、毯子、抱

枕、坐墊、電熱毯、窗簾、凉席、燈具、照明用具、家裝建

材用品、洗面奶、洗髮水、護髮素、髮蠟、化妝護膚用品、

洗漱用品、雨衣、雨傘、地毯、剃鬚刀、家用吹風機、打火

機、床上用品、清潔用品、寵物用品、圖書、音像製品、藥

品、醫療器械、保健器械、健身器具、運動用器械、運動

防護器具、體育用品、游戲器具、棋牌、帳篷、園藝工具、

急救衛生用品、母嬰用品、玩具、樂器、賀卡、花卉、水

果、蔬菜、機械設備、五金器具、紡織品、生活日用品、避

孕器具、裝飾材料、工藝品、儀器儀錶、衛生潔具、陶瓷製

品、橡膠及塑料制品的零售批發服務；便利商店；購物中

心；人事管理諮詢；商業企業遷移；對購買定單進行行政

處理；在計算機數據庫中更新和維護數據；繪製賬單、賬

目報表；自動售貨機出租；尋找贊助；銷售展示架出租；

藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/143773

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/13

[730] 申請人 Requerente : 深圳壹賬通科技服務有限公司

 OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

 地址 Endereço : 廣東省深圳市前海深港合作區前灣一路

1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
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 Qianhai Complex A201, No.1 Qianwan 1st Road, Qia-

nhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shen-

zhen, P.R. 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 P rodutos : 數據處理設備；已錄製的計算機程序

（程序）；已錄製的計算機操作程序；計算機軟件（已錄

製）；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計算機應用

軟件；具有人工智能的人形機器人；可下載的手機應用

軟件；計算機存儲裝置；連接器（數據處理設備）；監視

程序（計算機程序）；讀出器（數據處理設備）；人臉識

別設備；網絡通訊設備；電子監控裝置；安全令牌（加密

裝置）；監視程序；全球定位系統（GPS）設備；電子公告

牌；磁性身份識別卡。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/143778

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/13

[730] 申請人 Requerente : 中國仁濟（澳門）中醫藥研究院有

限公司

 地址 Endereço : 澳門柏林街180號星海豪庭地下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 : 32

[511] 產品 Produtos : 無酒精果汁，無酒精果汁飲料，乳清飲

料，飲料製作配料，飲料香精，果汁，水（飲料）汽水製作

用配料，鋰鹽礦水，礦泉水配料，礦泉水（飲料）塞爾查

礦泉水，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），蕃茄汁（飲料），無酒精飲料，

泡沫飲料用粉，汽水，菝葜（軟飲料）無酒精混合果汁，無

酒精混合果汁，無酒精果茶，果茶，等滲飲料，花生奶，不

含酒精的蘋果汁，以蜂蜜為主的無酒精飲料。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色，紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/143779

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/13

[730] 申請人 Requerente : 中國仁濟（澳門）中醫藥研究院有

限公司

 地址 Endereço : 澳門柏林街180號星海豪庭地下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 : 44

[511] 服務 Serviços : 美容院，醫療診所，醫務室，醫療按摩，療

養院，休養院，保健，按摩，醫療輔助，理療，休養所，牙

科，私人療養院，修指甲，醫療護理，醫藥諮詢，整形外

科，頭髮移植，心理專家，衛生設施出租，芳香按摩，物質

濫用病人的康復，試管受精，遠程醫學服務，日光浴服務，

桑拿浴服務，礦泉療養，美容師服務，藥劑師配藥服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色，紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/143819

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/13

[730] 申請人 Requerente : Drunk Elephant, LLC

 地址 Endereço : 3700 Newport Blvd, Suite 301, New-

port Beach, California 92663, 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 : 3

[511] 產品 Produtos : Máscaras de beleza; soros de beleza; 

cremes para os olhos; cremes para a beleza do rosto e 

do corpo; loções para o rosto e para o corpo; produtos 

de limpeza para o rosto; máscaras para o rosto; óleos 

para o rosto; bálsamos para os lábios; produtos para a 

limpeza da pele; máscaras para a pele; produtos hidra-

tantes para a pele; protectores solares; produtos não 

medicinais para os cuidados da pele; kits para os cui-

dados da pele com uma variedade de preparações não 

medicinais para os cuidados da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144003

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/18

[730] 申請人 Requerente : Carl Zeiss AG

 地址 Endereço : 73446 Oberkochen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : Substâncias viscoelásticas para ci-

rurgia ocular e cirurgia intraocular, produtos e pre-

parações farmacêuticas e veterinárias; preparações e 

substâncias para fins medicinais e cirúrgicos; solução 

de hialuronato de sódio para a cirurgia ocular; prepa-

rações e substâncias para o tratamento da artrite.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144048

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/20

[730] 申請人 Requerente : THELIOS FRANCE

 地址 Endereço : 24/32 rue Jean Goujon, 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 : 清潔製劑；肥皂；香水；香精油；化妝品；

潤髮乳；洗頭水；牙膏；牙粉；脫毛製劑；卸妝製劑；美容

護膚膜；修面製劑；護甲及美容製劑；沐浴液及沐浴露；

沐浴鹽；皮革保護劑（拋光劑）；皮革膏。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/03/20，法國 França，編號N.º 

184438630

[210] 編號 N.º : N/144049

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/20

[730] 申請人 Requerente : THELIOS FRANCE

 地址 Endereço : 24/32 rue Jean Goujon, 75008 Paris, 

France

 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 : 珠寶，首飾，人造珠寶；寶石；計時儀器

及設備；貴重金屬合金；貴重金屬藝術品；首飾盒；貴重

金屬盒；錶殼；錶帶；錶鏈；錶發條；錶玻璃； 匙圈（帶

小飾物或短鏈飾物的扣環）；貴重金屬小雕像或小塑像

（塑像）；鐘錶製造用殼；獎章；襯衫袖扣；領帶夾。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/03/20，法國 França，編號

N.º 184438630

[210] 編號 N.º : N/144050

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/20

[730] 申請人 Requerente : THELIOS FRANCE

 地址 Endereço : 24/32 rue Jean Goujon, 75008 Paris, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革；動物皮；行李箱及手

提箱；雨傘；陽傘；手杖；行李包；銀包；錢包；卡片皮夾

子（皮革製品）；皮革及人造皮革製包；手提包；背包；書

包；化妝袋（空的）；動物項圈；動物服裝；皮革或皮革板

製盒；皮革或人造皮革製信封；旅行包及旅行箱；旅行用

衣袋；旅行用衣袋； 匙包；包裝用皮袋或皮包（信封，小

袋）。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/03/20，法國 França，編號

N.º 184438630

[210] 編號 N.º : N/144051

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/20

[730] 申請人 Requerente : THELIOS FRANCE

 地址 Endereço : 24/32 rue Jean Goujon, 75008 Paris, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽；皮製及仿皮製服裝；服裝

帶（衣服）；裘皮（衣服）；手套（衣服）；圍巾；領帶；襪；

短襪；緊身衣褲；拖鞋；運動靴；內衣；游泳衣。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/03/20，法國 França，編號

N.º 184438630
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[210] 編號 N.º : N/144052

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/20

[730] 申請人 Requerente : THELIOS FRANCE

 地址 Endereço : 24/32 rue Jean Goujon, 75008 Paris, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業經營；商業管理；文書服務；

直郵廣告；替他人訂閱報紙；替他人預訂電訊服務；為零

售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理和組織咨詢；

簿記；文件複製；職業介紹服務；自由職業者服務的商業

管理；電腦文檔管理；網站流量優化；組織商業或廣告展

覽；電腦網絡上的在線廣告；在通訊媒體上出租廣告時

間；出版廣告資料；廣告空間出租；廣告材料分發；公關

服務；公司審計（商業分析）；商業中介服務；為商業、宣

傳及 /或廣告目的之客戶忠誠服務；會員卡服務；分發換

取商品及 /或服務的促銷優惠劵及 /或廣告優惠券；有關

肥皂、香精油、化妝品、梳妝品、香水、梳妝及香水用品、

梳妝盒、頭飾、香水汽化器、香水噴霧器、香水補充裝、

眼鏡、珠寶、首飾、鐘錶儀器、包、銀包、錢包、 匙包及

其他攜帶用具、行李包、雨傘、手杖、服裝、鞋、帽的在商

店、郵遞或經網站的網上的零售或批發；以上服務與院

用品無關。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/03/20，法國 França，編號

N.º 184438630

[210] 編號 N.º : N/144053

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/20

[730] 申請人 Requerente : THELIOS FRANCE

 地址 Endereço : 24/32 rue Jean Goujon, 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 : 小吃店；自助餐館；自助餐廳；備辦宴席；

提供食物和飲料服務；酒吧服務。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/03/20，法國 França，編號

N.º 184438630

[210] 編號 N.º : N/144120

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/20

[730] 申請人 Requerente : 深圳市木耳聲學電子有限公司

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區橫崗街道力嘉路108

號2013文化創客園C1棟5樓505

 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 : 可下載的手機應用軟件；可下載電腦應

用軟件；數據線；計步器；發光標誌；步話機；智能手機

用套；穿戴式行動追蹤器；手機自拍杆；耳機；頭戴耳

機；無線耳機；揚聲器音箱；便攜式媒體播放器；測距

儀；雙筒望眼鏡；電源材料；電源插頭轉換器；眼鏡；電

池充電器；移動電源。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144209

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/24

[730] 申請人 Requerente : 阿古斯有限責任公司

 AGUS SP. Z O.O.

 地址 Endereço : 波蘭華沙00-133阿樂雅傑納寶拉公寓第

2幢22號

 Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warsaw, Poland

 國籍 Nacionalidade : 波蘭 Polaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Papa de aveia; preparações de cereais; 

farinhas e preparações feitas de cereais; aperitivos à 

base de arroz; pão; aperitivos à base de cereais; pas-

telaria; alimentos farináceos; confeitaria; chips (pro-

dutos de cereais); bolos; cereais ricos em proteínas; 

bolachas; flocos (aveia) com leite; biscoitos; farinha de 

aveia com leite; tostas; bebidas à base de chá; gelados; 

flocos de cereais para o pequeno-almoço; coulis de 

frutas [molhos]; cereais para o pequeno-almoço; aveia; 

semolina; muesli; f locos de aveia; açúcar de frutas; 

temperos feitos de frutas; barras de muesli; barras de 

confeitaria; barras de cereais; barras de cereais com 

alto teor de proteínas; barras energéticas, sem ser para 

fins dietéticos e médicos; barras à base de chocolate; 

barras de aperitivos contendo uma mistura de grãos, 

nozes e frutas secas [confeitaria]; barras de pasta de 

feijão doce gelatinoso (Yohkan).



1948 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 6 期 —— 2019 年 2 月 8 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144217

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/24

[730] 申請人 Requerente : 東方紅藥業有限公司

 TUNG FONG HUNG MEDICINE COMPANY, LI-

MITED

 地址 Endereço : 香港新界大埔大埔工業邨大喜街7號

 No.7 Dai Hei Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 

New Territories, 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 : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精的飲料；水（飲料）；果汁；水果

茶（非茶為主）；果茶（不含酒精）（非茶為主）；植物萃

取飲料；以蜂蜜為主的無酒精飲料；供飲料用的製劑；包

裝飲用水；即溶薑茶包（非茶為主）；含水溶纖維飲品；

含纖維的飲料；含纖維運動飲料；含蜂王乳飲料；天然礦

泉水飲品；川貝枇杷茶；果汁汽水；果膠飲料；海藻飲料；

礦泉水（飲料）；無酒精飲料；水果飲料（含礦物質）；飲

料製劑（非藥用）；酸梅湯；無酒精果汁；無酒精果茶；米

製飲料（非牛奶替代品）；紅棗茶（非茶為主）；茶味非酒

精飲料；蘆薈飲品；製造無精飲料的起泡飲料粉末；製飲

料配料；飲品製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144218

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/24

[730] 申請人 Requerente : 東方紅藥業有限公司

 TUNG FONG HUNG MEDICINE COMPANY, LI-

MITED

 地址 Endereço : 香港新界大埔大埔工業邨大喜街7號

 No.7 Dai Hei Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 

New Territories, 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 : 在線零售服務；商業經營；為商品和服務

的買賣雙方提供在線市場；網絡購物（電子購物）；特許

經營的商業管理；為消費者提供商品和服務選擇方面的

商業信息和建議；組織商業或廣告展覽；代理進出口服

務；公共關係；公共關係傳播策略諮詢；公關顧問服務；

商業信息；廣告；商業櫥窗佈置；電腦網路上的線上廣

告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；通過網站提供

商業信息；零售及批發人用藥，魚肝油、人參、中國人參

製品（醫用營養食品）、枸杞（藥用）、珍珠層粉（藥用）、

珍珠粉（藥用）、洋參沖劑（營養補充劑）、藥物飲料、醫

用營養飲料、補充營養飲料（藥用）、藥用飲料、藥用的

草藥飲料、補藥、藥材、中藥成藥、中草藥、中草藥膏、中

草藥製成品、中藥成藥口服液、中藥成藥沖劑、中藥散、

中藥材湯包、中藥油、中藥藥材、中藥製劑、中藥製粉、

中藥貼、中藥飲片、藥酒、內服及外用藥酒、中式營養食

品（藥用）、中式營養飲品（藥用）、中式醫藥營養品、健

康營養食品（醫藥用）、健康補品（中草藥）、健康食品

添加劑（醫用）、天然營養補充劑（藥用）、營養滋補劑

（藥用）、營養片（藥用）、營養補充劑、營養補充品（藥

用）、營養補劑（藥用）、營養補助劑（藥用）、營養食品

（藥用）、營養食品補充物（藥用）、藥用保健營養產品、

嬰兒食品、醫用營養品、醫用營養物品、醫用營養補充

品、醫用營養食品、醫用營養食物、非醫用營養丸（營養

補充劑）、非醫用營養膠囊（營養補充劑）、蟲草雞精、雞

精（膳食補充劑）、非醫用營養膏、非醫用營養膠囊、含

長白山人參成份的醫用營養食品、人參靈芝孢子粉（藥用

食品）、人用藥品、人用藥油、保健茶包（中草藥）、保健

藥、草藥、草藥茶（藥用）、草藥製品（藥用）、草本製品

（藥用）、蜂膠（醫用）、蜂膠膳食補充劑、蜂蜜（醫用）、

靈芝（藥用）、靈芝孢子粉（藥用）、靈芝提取物（藥用）、

靈芝膠囊（藥用）、靈芝藥品、冬蟲草、靈芝、何首烏、野

山參所製成的保健食品（非藥用）、非醫藥用的乾製食用

菌、非醫藥用的保健（功能性）食品、人食用蠶蛹、陳皮

梅、雪耳、乾燕窩、甲殼動物（非活）、食用魚膠、魚翅、

乾貝、魚製食品、百合乾、乾桂圓、乾荔枝、話梅、蜜餞果

餔、蓮子、腰果、乾棗、冬菇、乾冬菇及其加工品、木耳、

乾食用菌、精製乾果仁、主要成份為花粉，杞子，藍莓，靈

芝及生薑之非藥用草本食物、乾果、乾海味、乾製木耳、

乾鮑魚、冰糖燕窩、堅果、山楂片、木耳及其加工品、未

加味之乾製海產貝類、未加味之乾製海產魚類、杏脯、

果皮、海參（非活）、海味、湯、湯包（菇菌，藥材）（非醫

藥用）、湯料、湯料包、無花果乾、燕窩乾貨、燕窩食品、

花膠、菇、菇菌乾製品、菌類乾製品、非活水產、非活水

產及其製品、魚肚、魚脯、魚膠、龍眼乾、咖啡、茶、茶飲

料、糖、糖果、蜂蜜、食用蜂膠、蜂王漿、龜苓膏、冰糖燕

窩、蟲草雞精、秋梨膏、燕窩梨膏、桂圓膏、枇杷膏、螺旋

藻（非醫用營養品）、非醫用營養液、非醫用營養膏、非

醫用營養膠囊、非藥用保健食品（營養食品）、非醫用營

養品（營養食品）、榖類製品、甜食、燕麥、芝麻、穀（穀

類）、玉米、植物、鮮水果、椰子、榛子、鮮食用菌、蓮子、

新鮮堅果、梅子、植物菌種、海茸、海藻（未加工的）、海

參（活的）、無花果、猴頭菇、百香果、草菇、菇類菌種、

藤本植物、蘆筍、枇杷、不含酒精的飲料、水（飲料）、果

汁、水果茶（非茶為主）、果茶（不含酒精）（非茶為主）、
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植物萃取飲料、以蜂蜜為主的無酒精飲料、供飲料用的製

劑、包裝飲用水、即溶薑茶包（非茶為主）、含水溶纖維

飲品、含纖維的飲料、含纖維運動飲料、含蜂王乳飲料、

天然礦泉水飲品、川貝枇杷茶、果汁汽水、果膠飲料、海

藻飲料、礦泉水（飲料）、無酒精飲料、水果飲料（含礦物

質）、飲料製劑（非藥用）、酸梅湯、無酒精果汁、無酒精

果茶、米製飲料（非牛奶替代品）、紅棗茶（非茶為主）、

茶味非酒精飲料、蘆薈飲品、製造無精飲料的起泡飲料

粉末、製飲料配料、飲品製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144225

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/24

[730] 申請人 Requerente : 東方紅藥業有限公司

 TUNG FONG HUNG MEDICINE COMPANY, LI-

MITED

 地址 Endereço : 香港新界大埔大埔工業邨大喜街7號

 No.7 Dai Hei Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 

New Territories, 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 : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精的飲料；水（飲料）；果汁；水果

茶（非茶為主）；果茶（不含酒精）（非茶為主）；植物萃

取飲料；以蜂蜜為主的無酒精飲料；供飲料用的製劑；包

裝飲用水；即溶薑茶包（非茶為主）；含水溶纖維飲品；

含纖維的飲料；含纖維運動飲料；含蜂王乳飲料；天然礦

泉水飲品；川貝枇杷茶；果汁汽水；果膠飲料；海藻飲料；

礦泉水（飲料）；無酒精飲料；水果飲料（含礦物質）；飲

料製劑（非藥用）；酸梅湯；無酒精果汁；無酒精果茶；米

製飲料（非牛奶替代品）；紅棗茶（非茶為主）；茶味非酒

精飲料；蘆薈飲品；製造無精飲料的起泡飲料粉末；製飲

料配料；飲品製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144226

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/24

[730] 申請人 Requerente : 東方紅藥業有限公司

 TUNG FONG HUNG MEDICINE COMPANY, LI-

MITED

 地址 Endereço : 香港新界大埔大埔工業邨大喜街7 號

 No.7 Dai Hei Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 

New Territories, 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 : 在線零售服務；商業經營；為商品和服務

的買賣雙方提供在線市場；網絡購物（電子購物）；特許

經營的商業管理；為消費者提供商品和服務選擇方面的

商業信息和建議；組織商業或廣告展覽；代理進出口服

務；公共關係；公共關係傳播策略諮詢；公關顧問服務；

商業信息；廣告；商業櫥窗佈置；電腦網路上的線上廣

告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；通過網站提供

商業信息；零售及批發人用藥，魚肝油、人參、中國人參

製品（醫用營養食品）、枸杞（藥用）、珍珠層粉（藥用）、

珍珠粉（藥用）、洋參沖劑（營養補充劑）、藥物飲料、醫

用營養飲料、補充營養飲料（藥用）、藥用飲料、藥用的

草藥飲料、補藥、藥材、中藥成藥、中草藥、中草藥膏、中

草藥製成品、中藥成藥口服液、中藥成藥沖劑、中藥散、

中藥材湯包、中藥油、中藥藥材、中藥製劑、中藥製粉、

中藥貼、中藥飲片、藥酒、內服及外用藥酒、中式營養食

品（藥用）、中式營養飲品（藥用）、中式醫藥營養品、健

康營養食品（醫藥用）、健康補品（中草藥）、健康食品

添加劑（醫用）、天然營養補充劑（藥用）、營養滋補劑

（藥用）、營養片（藥用）、營養補充劑、營養補充品（藥

用）、營養補劑（藥用）、營養補助劑（藥用）、營養食品

（藥用）、營養食品補充物（藥用）、藥用保健營養產品、

嬰兒食品、醫用營養品、醫用營養物品、醫用營養補充

品、醫用營養食品、醫用營養食物、非醫用營養丸（營養

補充劑）、非醫用營養膠囊（營養補充劑）、蟲草雞精、雞

精（膳食補充劑）、非醫用營養膏、非醫用營養膠囊、含

長白山人參成份的醫用營養食品、人參靈芝孢子粉（藥用

食品）、人用藥品、人用藥油、保健茶包（中草藥）、保健

藥、草藥、草藥茶（藥用）、草藥製品（藥用）、草本製品

（藥用）、蜂膠（醫用）、蜂膠膳食補充劑、蜂蜜（醫用）、

靈芝（藥用）、靈芝孢子粉（藥用）、靈芝提取物（藥用）、

靈芝膠囊（藥用）、靈芝藥品、冬蟲草、靈芝、何首烏、野

山參所製成的保健食品（非藥用）、非醫藥用的乾製食用

菌、非醫藥用的保健（功能性）食品、人食用蠶蛹、陳皮

梅、雪耳、乾燕窩、甲殼動物（非活）、食用魚膠、魚翅、

乾貝、魚製食品、百合乾、乾桂圓、乾荔枝、話梅、蜜餞果

餔、蓮子、腰果、乾棗、冬菇、乾冬菇及其加工品、木耳、

乾食用菌、精製乾果仁、主要成份為花粉，杞子，藍莓，靈

芝及生薑之非藥用草本食物、乾果、乾海味、乾製木耳、

乾鮑魚、冰糖燕窩、堅果、山楂片、木耳及其加工品、未

加味之乾製海產貝類、未加味之乾製海產魚類、杏脯、

果皮、海參（非活）、海味、湯、湯包（菇菌，藥材）（非醫
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藥用）、湯料、湯料包、無花果乾、燕窩乾貨、燕窩食品、

花膠、菇、菇菌乾製品、菌類乾製品、非活水產、非活水

產及其製品、魚肚、魚脯、魚膠、龍眼乾、咖啡、茶、茶飲

料、糖、糖果、蜂蜜、食用蜂膠、蜂王漿、龜苓膏、冰糖燕

窩、蟲草雞精、秋梨膏、燕窩梨膏、桂圓膏、枇杷膏、螺旋

藻（非醫用營養品）、非醫用營養液、非醫用營養膏、非

醫用營養膠囊、非藥用保健食品（營養食品）、非醫用營

養品（營養食品）、榖類製品、甜食、燕麥、芝麻、穀（穀

類）、玉米、植物、鮮水果、椰子、榛子、鮮食用菌、蓮子、

新鮮堅果、梅子、植物菌種、海茸、海藻（未加工的）、海

參（活的）、無花果、猴頭菇、百香果、草菇、菇類菌種、

藤本植物、蘆筍、枇杷、不含酒精的飲料、水（飲料）、果

汁、水果茶（非茶為主）、果茶（不含酒精）（非茶為主）、

植物萃取飲料、以蜂蜜為主的無酒精飲料、供飲料用的製

劑、包裝飲用水、即溶薑茶包（非茶為主）、含水溶纖維

飲品、含纖維的飲料、含纖維運動飲料、含蜂王乳飲料、

天然礦泉水飲品、川貝枇杷茶、果汁汽水、果膠飲料、海

藻飲料、礦泉水（飲料）、無酒精飲料、水果飲料（含礦物

質）、飲料製劑（非藥用）、酸梅湯、無酒精果汁、無酒精

果茶、米製飲料（非牛奶替代品）、紅棗茶（非茶為主）、

茶味非酒精飲料、蘆薈飲品、製造無精飲料的起泡飲料

粉末、製飲料配料、飲品製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144233

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/24

[730] 申請人 Requerente : 東方紅藥業有限公司

 TUNG FONG HUNG MEDICINE COMPANY, LI-

MITED

 地址 Endereço : 香港新界大埔大埔工業邨大喜街7號

 No.7 Dai Hei Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 

New Territories, 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 : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精的飲料；水（飲料）；果汁；水果

茶（非茶為主）；果茶（不含酒精）（非茶為主）；植物萃

取飲料；以蜂蜜為主的無酒精飲料；供飲料用的製劑；包

裝飲用水；即溶薑茶包（非茶為主）；含水溶纖維飲品；

含纖維的飲料；含纖維運動飲料；含蜂王乳飲料；天然礦

泉水飲品；川貝枇杷茶；果汁汽水；果膠飲料；海藻飲料；

礦泉水（飲料）；無酒精飲料；水果飲料（含礦物質）；飲

料製劑（非藥用）；酸梅湯；無酒精果汁；無酒精果茶；米

製飲料（非牛奶替代品）；紅棗茶（非茶為主）；茶味非酒

精飲料；蘆薈飲品；製造無精飲料的起泡飲料粉末；製飲

料配料；飲品製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144234

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/24

[730] 申請人 Requerente : 東方紅藥業有限公司

 TUNG FONG HUNG MEDICINE COMPANY, LI-

MITED

 地址 Endereço : 香港新界大埔大埔工業邨大喜街7號

 No.7 Dai Hei Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 

New Territories, 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 : 在線零售服務；商業經營；為商品和服務

的買賣雙方提供在線市場；網絡購物（電子購物）；特許

經營的商業管理；為消費者提供商品和服務選擇方面的

商業信息和建議；組織商業或廣告展覽；代理進出口服

務；公共關係；公共關係傳播策略諮詢；公關顧問服務；

商業信息；廣告；商業櫥窗佈置；電腦網路上的線上廣

告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；通過網站提供

商業信息；零售及批發人用藥，魚肝油、人參、中國人參

製品（醫用營養食品）、枸杞（藥用）、珍珠層粉（藥用）、

珍珠粉（藥用）、洋參沖劑（營養補充劑）、藥物飲料、醫

用營養飲料、補充營養飲料（藥用）、藥用飲料、藥用的

草藥飲料、補藥、藥材、中藥成藥、中草藥、中草藥膏、中

草藥製成品、中藥成藥口服液、中藥成藥沖劑、中藥散、

中藥材湯包、中藥油、中藥藥材、中藥製劑、中藥製粉、

中藥貼、中藥飲片、藥酒、內服及外用藥酒、中式營養食

品（藥用）、中式營養飲品（藥用）、中式醫藥營養品、健

康營養食品（醫藥用）、健康補品（中草藥）、健康食品

添加劑（醫用）、天然營養補充劑（藥用）、營養滋補劑

（藥用）、營養片（藥用）、營養補充劑、營養補充品（藥

用）、營養補劑（藥用）、營養補助劑（藥用）、營養食品

（藥用）、營養食品補充物（藥用）、藥用保健營養產品、

嬰兒食品、醫用營養品、醫用營養物品、醫用營養補充

品、醫用營養食品、醫用營養食物、非醫用營養丸（營養

補充劑）、非醫用營養膠囊（營養補充劑）、蟲草雞精、雞

精（膳食補充劑）、非醫用營養膏、非醫用營養膠囊、含

長白山人參成份的醫用營養食品、人參靈芝孢子粉（藥用

食品）、人用藥品、人用藥油、保健茶包（中草藥）、保健
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藥、草藥、草藥茶（藥用）、草藥製品（藥用）、草本製品

（藥用）、蜂膠（醫用）、蜂膠膳食補充劑、蜂蜜（醫用）、

靈芝（藥用）、靈芝孢子粉（藥用）、靈芝提取物（藥用）、

靈芝膠囊（藥用）、靈芝藥品、冬蟲草、靈芝、何首烏、野

山參所製成的保健食品（非藥用）、非醫藥用的乾製食用

菌、非醫藥用的保健（功能性）食品、人食用蠶蛹、陳皮

梅、雪耳、乾燕窩、甲殼動物（非活）、食用魚膠、魚翅、

乾貝、魚製食品、百合乾、乾桂圓、乾荔枝、話梅、蜜餞果

餔、蓮子、腰果、乾棗、冬菇、乾冬菇及其加工品、木耳、

乾食用菌、精製乾果仁、主要成份為花粉，杞子，藍莓，靈

芝及生薑之非藥用草本食物、乾果、乾海味、乾製木耳、

乾鮑魚、冰糖燕窩、堅果、山楂片、木耳及其加工品、未

加味之乾製海產貝類、未加味之乾製海產魚類、杏脯、

果皮、海參（非活）、海味、湯、湯包（菇菌，藥材）（非醫

藥用）、湯料、湯料包、無花果乾、燕窩乾貨、燕窩食品、

花膠、菇、菇菌乾製品、菌類乾製品、非活水產、非活水

產及其製品、魚肚、魚脯、魚膠、龍眼乾、咖啡、茶、茶飲

料、糖、糖果、蜂蜜、食用蜂膠、蜂王漿、龜苓膏、冰糖燕

窩、蟲草雞精、秋梨膏、燕窩梨膏、桂圓膏、枇杷膏、螺旋

藻（非醫用營養品）、非醫用營養液、非醫用營養膏、非

醫用營養膠囊、非藥用保健食品（營養食品）、非醫用營

養品（營養食品）、榖類製品、甜食、燕麥、芝麻、穀（穀

類）、玉米、植物、鮮水果、椰子、榛子、鮮食用菌、蓮子、

新鮮堅果、梅子、植物菌種、海茸、海藻（未加工的）、海

參（活的）、無花果、猴頭菇、百香果、草菇、菇類菌種、

藤本植物、蘆筍、枇杷、不含酒精的飲料、水（飲料）、果

汁、水果茶（非茶為主）、果茶（不含酒精）（非茶為主）、

植物萃取飲料、以蜂蜜為主的無酒精飲料、供飲料用的製

劑、包裝飲用水、即溶薑茶包（非茶為主）、含水溶纖維

飲品、含纖維的飲料、含纖維運動飲料、含蜂王乳飲料、

天然礦泉水飲品、川貝枇杷茶、果汁汽水、果膠飲料、海

藻飲料、礦泉水（飲料）、無酒精飲料、水果飲料（含礦物

質）、飲料製劑（非藥用）、酸梅湯、無酒精果汁、無酒精

果茶、米製飲料（非牛奶替代品）、紅棗茶（非茶為主）、

茶味非酒精飲料、蘆薈飲品、製造無精飲料的起泡飲料

粉末、製飲料配料、飲品製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144241

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/24

[730] 申請人 Requerente : 東方紅藥業有限公司

 TUNG FONG HUNG MEDICINE COMPANY, LI-

MITED

 地址 Endereço : 香港新界大埔大埔工業邨大喜街7號

 No.7 Dai Hei Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 

New Territories, 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 : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精的飲料；水（飲料）；果汁；水果

茶（非茶為主）；果茶（不含酒精）（非茶為主）；植物萃

取飲料；以蜂蜜為主的無酒精飲料；供飲料用的製劑；包

裝飲用水；即溶薑茶包（非茶為主）；含水溶纖維飲品；

含纖維的飲料；含纖維運動飲料；含蜂王乳飲料；天然礦

泉水飲品；川貝枇杷茶；果汁汽水；果膠飲料；海藻飲料；

礦泉水（飲料）；無酒精飲料；水果飲料（含礦物質）；飲

料製劑（非藥用）；酸梅湯；無酒精果汁；無酒精果茶；米

製飲料（非牛奶替代品）；紅棗茶（非茶為主）；茶味非酒

精飲料；蘆薈飲品；製造無精飲料的起泡飲料粉末；製飲

料配料；飲品製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144242

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/24

[730] 申請人 Requerente : 東方紅藥業有限公司

 TUNG FONG HUNG MEDICINE COMPANY, LI-

MITED

 地址 Endereço : 香港新界大埔大埔工業邨大喜街7號

 No.7 Dai Hei Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 

New Territories, 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 : 在線零售服務；商業經營；為商品和服務

的買賣雙方提供在線市場；網絡購物（電子購物）；特許

經營的商業管理；為消費者提供商品和服務選擇方面的

商業信息和建議；組織商業或廣告展覽；代理進出口服

務；公共關係；公共關係傳播策略諮詢；公關顧問服務；

商業信息；廣告；商業櫥窗佈置；電腦網路上的線上廣

告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；通過網站提供

商業信息；零售及批發人用藥，魚肝油、人參、中國人參

製品（醫用營養食品）、枸杞（藥用）、珍珠層粉（藥用）、

珍珠粉（藥用）、洋參沖劑（營養補充劑）、藥物飲料、醫

用營養飲料、補充營養飲料（藥用）、藥用飲料、藥用的

草藥飲料、補藥、藥材、中藥成藥、中草藥、中草藥膏、中
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草藥製成品、中藥成藥口服液、中藥成藥沖劑、中藥散、

中藥材湯包、中藥油、中藥藥材、中藥製劑、中藥製粉、

中藥貼、中藥飲片、藥酒、內服及外用藥酒、中式營養食

品（藥用）、中式營養飲品（藥用）、中式醫藥營養品、健

康營養食品（醫藥用）、健康補品（中草藥）、健康食品

添加劑（醫用）、天然營養補充劑（藥用）、營養滋補劑

（藥用）、營養片（藥用）、營養補充劑、營養補充品（藥

用）、營養補劑（藥用）、營養補助劑（藥用）、營養食品

（藥用）、營養食品補充物（藥用）、藥用保健營養產品、

嬰兒食品、醫用營養品、醫用營養物品、醫用營養補充

品、醫用營養食品、醫用營養食物、非醫用營養丸（營養

補充劑）、非醫用營養膠囊（營養補充劑）、蟲草雞精、雞

精（膳食補充劑）、非醫用營養膏、非醫用營養膠囊、含

長白山人參成份的醫用營養食品、人參靈芝孢子粉（藥用

食品）、人用藥品、人用藥油、保健茶包（中草藥）、保健

藥、草藥、草藥茶（藥用）、草藥製品（藥用）、草本製品

（藥用）、蜂膠（醫用）、蜂膠膳食補充劑、蜂蜜（醫用）、

靈芝（藥用）、靈芝孢子粉（藥用）、靈芝提取物（藥用）、

靈芝膠囊（藥用）、靈芝藥品、冬蟲草、靈芝、何首烏、野

山參所製成的保健食品（非藥用）、非醫藥用的乾製食用

菌、非醫藥用的保健（功能性）食品、人食用蠶蛹、陳皮

梅、雪耳、乾燕窩、甲殼動物（非活）、食用魚膠、魚翅、

乾貝、魚製食品、百合乾、乾桂圓、乾荔枝、話梅、蜜餞果

餔、蓮子、腰果、乾棗、冬菇、乾冬菇及其加工品、木耳、

乾食用菌、精製乾果仁、主要成份為花粉，杞子，藍莓，靈

芝及生薑之非藥用草本食物、乾果、乾海味、乾製木耳、

乾鮑魚、冰糖燕窩、堅果、山楂片、木耳及其加工品、未

加味之乾製海產貝類、未加味之乾製海產魚類、杏脯、

果皮、海參（非活）、海味、湯、湯包（菇菌，藥材）（非醫

藥用）、湯料、湯料包、無花果乾、燕窩乾貨、燕窩食品、

花膠、菇、菇菌乾製品、菌類乾製品、非活水產、非活水

產及其製品、魚肚、魚脯、魚膠、龍眼乾、咖啡、茶、茶飲

料、糖、糖果、蜂蜜、食用蜂膠、蜂王漿、龜苓膏、冰糖燕

窩、蟲草雞精、秋梨膏、燕窩梨膏、桂圓膏、枇杷膏、螺旋

藻（非醫用營養品）、非醫用營養液、非醫用營養膏、非

醫用營養膠囊、非藥用保健食品（營養食品）、非醫用營

養品（營養食品）、榖類製品、甜食、燕麥、芝麻、穀（穀

類）、玉米、植物、鮮水果、椰子、榛子、鮮食用菌、蓮子、

新鮮堅果、梅子、植物菌種、海茸、海藻（未加工的）、海

參（活的）、無花果、猴頭菇、百香果、草菇、菇類菌種、

藤本植物、蘆筍、枇杷、不含酒精的飲料、水（飲料）、果

汁、水果茶（非茶為主）、果茶（不含酒精）（非茶為主）、

植物萃取飲料、以蜂蜜為主的無酒精飲料、供飲料用的製

劑、包裝飲用水、即溶薑茶包（非茶為主）、含水溶纖維

飲品、含纖維的飲料、含纖維運動飲料、含蜂王乳飲料、

天然礦泉水飲品、川貝枇杷茶、果汁汽水、果膠飲料、海

藻飲料、礦泉水（飲料）、無酒精飲料、水果飲料（含礦物

質）、飲料製劑（非藥用）、酸梅湯、無酒精果汁、無酒精

果茶、米製飲料（非牛奶替代品）、紅棗茶（非茶為主）、

茶味非酒精飲料、蘆薈飲品、製造無精飲料的起泡飲料

粉末、製飲料配料、飲品製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144352

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/26

[730] 申請人 Requerente : 金波物業投資有限公司

 地址 Endereço : 澳門北京街244-246號澳門金融中心14

樓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 : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產銷售；不動產出租；不動產中介；

不動產評估；不動產估價；不動產管理。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144354

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/26

[730] 申請人 Requerente : 金波物業投資有限公司

 地址 Endereço : 澳門北京街244-246號澳門金融中心14

樓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 : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產銷售；不動產出租；不動產中介；

不動產評估；不動產估價；不動產管理。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144531

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/27

[730] 申請人 Requerente : SAP SE

 地址 Endereço : Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Wall-

dorf, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Sistematização de dados e informações 

em bases de dados informáticas para a internet e para 

utilização empresarial no local, relacionados com o de-

senvolvimento, criação, programação, implementação, 

execução, produção, distribuição, venda, aplicação, utili-

zação, operação, manuseamento, modificação, manuten-

ção, aluguer, atualização, conceção e “outsourcing” de 

programas de computador e software; sistematização 

de dados e informações em bases de dados informáti-

cas para a internet; sistematização de dados e da infor-

mação em bases de dados informáticas, para uso nas 

instalações da empresa, para criação, desenvolvimento 

e conceção de programas de computador e software 

sob a forma de software para processamento, no local 

e/ou remoto, de transações comerciais; sistematização 

de dados e da informação em bases de dados informá-

ticas para análise de dados empresariais, para tomada 

de decisões empresariais em tempo real, “ad hoc” e 

estratégicas, para dados relacionados com assistência, 

vendas, serviços, marketing, comércio e clientes, bem 

como para aplicações de análise e processamento di-

reto de dados; todos os atrás referidos destinados a ser 

operados igualmente através de um modelo de compu-

tação em nuvem.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/01，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017911508

[210] 編號 N.º : N/144533

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/27

[730] 申請人 Requerente : SAP SE

 地址 Endereço : Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Wall-

dorf, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Criação, desenvolvimento e conceção 

de programas de computador e software, em especial 

para funções comerciais, incluindo para processamen-

to, no local e/ou remoto, de transações comerciais, 

para análises de dados empresariais, para tomada de 

decisões empresariais em tempo real, “ad hoc” e 

estratégicas, para dados relacionados com assistência, 

vendas, serviços, marketing, comércio e clientes, bem 

como para gestão de relações com clientes; todos os 

atrás referidos destinados a ser operados igualmen-

te através de um modelo de computação em nuvem; 

fornecimento de software como serviço e/ou através 

de computação em nuvem, incluindo software para 

processamento, no local e/ou remoto, de transações 

comerciais, para análises de dados empresariais, para 

tomada de decisões empresariais em tempo real, “ad 

hoc” e estratégicas, para dados relacionados com 

assistência, vendas, serviços, marketing, comércio e 

clientes, bem como para gestão de relações com clien-

tes; implementação, manutenção, aluguer, “outsour-

cing” e tratamento de programas informáticos e sof-

tware; actualização e manutenção de programas de in-

formáticos e software, em especial programas relacio-

nados com desenvolvimento, elaboração, programação, 

execução, funcionamento, produção, divulgação, distri-

buição, aplicação, utilização, operação, manuseamento, 

modificação, venda, manutenção, aluguer, actualização, 

concepção e externalização (“outsourcing”); consulta-

doria técnica em matéria de criação, desenvolvimento, 

implementação e aplicação de programas de compu-

tador e software; pesquisas em programas e software 

informáticos; serviços de hospedagem.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/01，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017911508

[210] 編號 N.º : N/144555

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/28

[730] 申請人 Requerente : Bulgari Horlogerie SA

 地址 Endereço : Rue de Monruz 34, CH-2000 Neu-

châtel, 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 : Relojoaria e instrumentos cronométri-

cos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144556

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/28

[730] 申請人 Requerente : Bulgari Horlogerie SA

 地址 Endereço : Rue de Monruz 34, CH-2000 Neu-

châtel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relojoaria e instrumentos cronométri-

cos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Sem reivindicação de cor.

[210] 編號 N.º : N/144613

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/28

[730] 申請人 Requerente : ROYCE’ CONFECT CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-1, Ainosato 4-jo 9-chome, Kita-ku, 

Sapporo-shi, Hokkaido, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 工業 industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; be-

bidas com café, bebidas à base de cacau, bebidas à 

base de chocolate, bebidas à base de chá; confeitaria 

assada; biscoitos; bolachas; tortas; waffles; wafers; 

macaroons; bolos; bumkuchen [pastelaria]; biscoitos; 

caramelos, doces, confeitaria de chocolate; chocolate; 

chocolate contendo nozes; chocolate contendo frutas; 

confeitaria com cobertura de chocolate [chocolate 

em grãos de café; pipocas de chocolate; batatas fritas 

de chocolate]; pão com recheio de chocolate e geleia 

de amendoim; marshmallow; castanhas cristalizadas 

[confeitaria] [marron-glacé]; pasta à base de chocolate; 

gelos comestíveis; sorvete; gelados em forma de chupe-

ta; iogurte congelado, mel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144614

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/28

[730] 申請人 Requerente : ROYCE’ CONFECT CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-1, Ainosato 4-jo 9-chome, Kita-ku, 

Sapporo-shi, Hokkaido, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 工業 industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; be-

bidas com café, bebidas à base de cacau, bebidas à 

base de chocolate, bebidas à base de chá; confeitaria 

assada; biscoitos; bolachas; tortas; waffles; wafers; 

macaroons; bolos; bumkuchen [pastelaria]; biscoitos; 

caramelos, doces, confeitaria de chocolate; chocolate; 

chocolate contendo nozes; chocolate contendo frutas; 

confeitaria com cobertura de chocolate [chocolate 

em grãos de café; pipocas de chocolate; batatas fritas 

de chocolate]; pão com recheio de chocolate e geleia 

de amendoim; marshmallow; castanhas cristalizadas 

[confeitaria] [marron-glacé]; pasta à base de chocolate; 

gelos comestíveis; sorvete; gelados em forma de chupe-

ta; iogurte congelado, mel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144646

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/03

[730] 申請人 Requerente : De Beers Jewellers Limited

 地址 Endereço : 45 Old Bond Street, London W1S 

4QT, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 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; artigos 

de joalharias e bijuterias; pedras preciosas e semi-

-preciosas; instrumentos horológicos e cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/04/03，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017882890

[210] 編號 N.º : N/144647

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/03

[730] 申請人 Requerente : De Beers Jewellers Limited

 地址 Endereço : 45 Old Bond Street, London W1S 

4QT, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Agregação, para o benefício de tercei-

ros, de uma variedade de produtos (excluindo o trans-

porte dos mesmos), permitindo aos clientes uma con-

veniente apreciação e aquisição desses produtos em 

lojas de venda a retalho e a grosso, publicidade e ser-

viços de marketing tudo na área de metais preciosos 

e suas ligas, artigos de joalharias e bijuterias, pedras 

preciosas e semi-preciosas, instrumentos horológicos e 

cronométricos.
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/04/03，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017882890

[210] 編號 N.º : N/144648

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/03

[730] 申請人 Requerente : De Beers Jewellers Limited

 地址 Endereço : 45 Old Bond Street, London W1S 

4QT, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 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; artigos 

de joalharias e bijuterias; pedras preciosas e semi-

-preciosas; instrumentos horológicos e cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/04/03，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017882891

[210] 編號 N.º : N/144649

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/03

[730] 申請人 Requerente : De Beers Jewellers Limited

 地址 Endereço : 45 Old Bond Street, London W1S 

4QT, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Agregação, para o benefício de tercei-

ros, de uma variedade de produtos (excluindo o trans-

porte dos mesmos), permitindo aos clientes uma con-

veniente apreciação e aquisição desses produtos em 

lojas de venda a retalho e a grosso, publicidade e ser-

viços de marketing tudo na área de metais preciosos 

e suas ligas, artigos de joalharias e bijuterias, pedras 

preciosas e semi-preciosas, instrumentos horológicos e 

cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/04/03，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017882891

[210] 編號 N.º : N/144732

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/05

[730] 申請人 Requerente : SEGA SAMMY HOLDINGS 

INC.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos de diversão para 

uso em parques de diversão; aparelhos e mecanismos 

de bowling; aparelhos para jogos; máquinas de diver-

são, automáticas e operadas com moedas; máquinas de 

jogos de vídeo; controladores para consolas de jogos; 

máquinas de jogos de vídeo de arcadas; máquinas de 

jogos de vídeo de arcadas e suas partes e acessórios; 

máquinas de jogos de arcadas tipo distribuição de me-

dalhas; máquinas de jogos de arcadas tipo distribuição 

de bilhetes; máquinas de jogos de arcadas de aquisição 

de prémios; máquinas de jogos com gruas; máquinas 

de jogos de arcadas; aparelhos de carroséis de recin-

tos de feiras; máquinas de jogos de vídeo domésticos; 

jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; brin-

quedos; bonecas; câmaras-de-ar de bolas para jogos; 

tampas para pistolas (brinquedos); jogos de argolas; 

árvores de Natal de material sintético; bolas para jo-

gos; balões de brincar; cavalos de baloiço; biberões 

para bonecas; berlindes para jogar; blocos de constru-

ção (brinquedos); bombons explosivos (bombinhas de 

Natal); castiçais de velas para árvores de Natal; bolas 

de brincar; papagaios; bobinas para papagaios; sinos 

para árvores de Natal; jogos de construção; novidades 

para festas, danças (presentes para festas, favores); pis-

tolas de brinquedo; brincadeiras para pregar partidas 

(novidades); mesas de matraquilhos; chocalhos (artigos 

de brincar); camas para bonecas; casas para bonecas; 

fantoches; máscaras de teatro; máscaras de carnaval; 

veículos de modelo em escala; piscinas (artigos de 

brincar); neve artificial para árvores de Natal; jogos de 

malhas (quoits); vestuário para bonecas; quartos para 

bonecas; piões (brinquedos); trotinetes (brinquedos); 

pistolas de ar (brinquedos); espoletas (brinquedos); 

ornamentos para árvores de Natal, excepto artigos 

de iluminação e de confeitaria; suportes de árvore 

de Natal; móbiles (brinquedos); ursinhos de pelúcia; 

discos voadores (brinquedos); jogos com ferraduras; 

brinquedos de pelúcia; bolhas de sabão (brinquedos); 

veículos de brinquedo; globos de neve; chamarizes 

de caça; rodas de jogo de roleta; pinhatas; veículos de 

brinquedo controlados via rádio; caleidoscópios; kits 

de modelo em escala (brinquedos); chapéus para festas 

de papel; jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; 

modelos de brinquedos; figuras de brincar; máscaras 
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(artigos de brincar); bonecas matrioscas (bonecas rus-

sas aninhadas de madeira); controladores para brin-

quedos; brinquedos felpudos; figuras de acção; quebra-

-cabeças manipulativos; quebra-cabeças (puzzles); 

boneca com porta-chaves; boneca com correia; brin-

quedos de plástico; figuras de brinquedos de plástico; 

blocos de brinquedo; cartas de jogar; jogos de troca 

de cartões de colecção; jogos de Go; cartas de jogar 

japonesas (Utagaruta); jogo de xadrez japonês (jogos 

de Shogi); dados; jogos de dados japoneses (sugoroku); 

copos para dados; damas chinesas (jogos); jogos de 

xadrez; damas (conjunto de damas); aparelhos de pres-

tidigitação; dominós; cartas de jogar; cartas de jogar 

japonesas (Hanafuda); jogo de mah-jong; contadores 

(discos) para jogos; tabuleiros de xadrez; jogos de ga-

mão; jogos de tabuleiro; cartões de bingo; raspadinhas 

para jogar jogos de lotaria; fichas de casino; jogos de 

tabuleiro e suas partes e acessórios; fichas de jogos 

de fortuna e de azar; mesa de jogo de dados (craps); 

máquinas de bingo electrónicos; máquinas e aparelhos 

de jogo; equipamentos de bilhar; almofadas de mesas 

de bilhar; bolas de bilhar; giz para tacos de bilhar; 

marcadores de bilhar; tacos de bilhar; pontas de tacos 

de bilhar; mesas de bilhar; mesas de bilhar operadas 

com moedas; dardos; dardos tipo digitais; máquinas de 

caça-níqueis (máquinas de jogos de fortuna e de azar); 

máquinas de caça-níqueis (máquinas de jogos de for-

tuna e de azar) e suas partes e acessórios; máquinas de 

jogos de Pachinko; máquinas de Pachinkos; máquinas 

de Pachinkos e suas partes e acessórios; máquinas de 

bolas de flípes horizontais (máquinas de jogos Korin-

to); equipamentos desportivos; arcos para arqueiros; 

implementos de arqueiros; arestas de esquis; baloiços; 

luvas para lançamento (acessórios para jogos); bicicle-

tas de exercício fixas; skittles; trenós; botas para pati-

nagem no gelo com patins; luvas de boxe; redes para 

raquetes; alvos; cordas para raquetes; aparelhos para 

musculação; caneleiras (artigos de desporto); sacos de 

críquete; tacos de hóquei; expansores de peito (exer-

citadores); discos para desporto; rolos para bicicletas 

de exercício fixas; sacos de golfe, com ou sem rodas; 

redes para desporto; redes de ténis; faixas de esquis; 

halteres de barra; armadilhas de pombos em argila; 

raquetes; patins de rodas; patins de gelo; peles de foca 

(capas para esquis); pombos de barro (alvos); jogos de 

skittles (jogos); raspadores para esquis; capas de pal-

milhas para esquis; esquis; mesas para ténis de mesa; 

trenós (artigos de desporto); volantes de badminton; 

asas-delta; aparelhos para ginástica; armas de esgri-

ma; máscaras de esgrima; luvas de esgrima; luvas de 

beisebol; guardas de cotovelo (artigos de desporto); 

joelheiras (artigos de desporto); parapentes; almofadas 

de protecção (partes de roupas desportivas); pranchas 

de skate; escorregas (artigos de brincar); pranchas de 

molas (artigos de desporto); luvas de golfe; bastões gi-

ratórios; pistolas de paintball (aparelhos desportivos); 

balas de paintball (munições para pistolas de paint-

ball) (aparelhos desportivos); aparelhos de arremessos 

de bolas de ténis; blocos de partida para desporto; 

cintos de levantamento de peso (artigos de desporto); 

patins em linha; sacos de boxe; resina usada por atle-

tas; sapatos em raquete de neve; fisgas (artigos despor-

tivos); alvos electrónicos; ecrãs de camuflagem (artigos 

de desporto); adaptadores desportivos masculinos 

(artigos de desporto); pranchas de neve; placas de pon-

tapé para natação; pólos para saltos de vara; asas de 

água; cintos de natação; coletes de natação; máquinas 

de lançamento de bolas; halteres; bolas de golfe; dis-

positivos de treino para lançamentos de golfe; disposi-

tivos de prática para tacadas de golfe; redes de treino 

de golfe; outros dispositivos de práticas de golfe e suas 

partes e acessórios; ferramentas para reparar terreno 

(acessórios de golfe); outros dispositivos de golfe.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, azul e verde.

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/04/06，日本 Japão，編號

N.º 2018-050150

[210] 編號 N.º : N/144733

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/05

[730] 申請人 Requerente : SEGA SAMMY HOLDINGS 

INC.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade e publicitários; 

afixação de cartazes; disseminação de artigo publici-

tário; demonstração de produtos; publicidade de cor-

reio directo; actualização de materiais publicitários; 

distribuição de amostras; publicação de textos publici-

tários; publicidade; publicidade radiofónica; relações 

públicas; publicidade pela televisão; decoração de 

montras de lojas; agências de publicidade; modelação 

para publicidade ou promoção de vendas; organização 
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de exposições para fins comerciais ou publicitários; 

publicidade por correspondência; organização de fei-

ras para fins comerciais ou publicitários; publicidade 

online numa rede informática; aluguer de tempo de 

publicidade em meios de comunicação; apresentação 

de mercadorias em meios de comunicação, para fins de 

retalho; escrita de textos de publicidade; serviços de 

esquema para fins publicitários; organização de desfi-

les de moda para fins de promoção; produção de filmes 

publicitários; optimização de motores de busca; opti-

mização de tráfego de sítio da Internet; serviços publi-

citários através de PPC (pay-per-click); concepção de 

materiais publicitários; publicidade através de correio 

electrónico; publicidade através da Internet; eventos 

de promoção de vendas relacionados com jogos; forne-

cimento e aluguer de espaços publicitários na Internet; 

aluguer de espaços publicitários na página da Internet; 

promoção de produtos e serviços de terceiros através 

da administração de programas de incentivo de venda 

e promoção com cupões; promoção de vendas relacio-

nada a acumulação e liquidação de pontos através In-

ternet; promoção de produtos e serviços relacionados 

com emissão, gestão e liquidação de cupões ou pon-

tos; fornecimento de informações sobre promoção de 

produtos e serviços relacionados com emissão, gestão 

e liquidação de cupões ou pontos; análise de gestão 

comercial ou consultadoria comercial; pesquisa de 

marketing; fornecimento de informação relacionada 

com vendas comerciais; gestão de clientes através do 

sistema de rede; gestão e fornecimento de informações 

de dados de clientes; gestão comercial de hotéis; assis-

tência em gestão de negócios comerciais; inquéritos de 

negócios; agências de informações comerciais; análise 

do preço de custos; consultoria de gestão e organiza-

ção de empresas; consultoria em gestão pessoal; con-

sultoria de gestão de negócios; assistência em gestão 

comercial ou industrial; serviços de peritagens em 

negócios; estudo de marketing; avaliações de negócios; 

investigações para negócios comerciais; consultoria 

de organização de empresas; pesquisa de negócios; 

serviços de assessoria para gestão de empresas; con-

sultadoria profissional em negócios comerciais; previ-

sões económicas; informações comerciais; pesquisa de 

opinião; serviços de relocalização para empresas; ges-

tão comercial de artistas; serviços de aquisição para 

terceiros (compra de produtos e serviços para outras 

empresas); testes psicológicos para selecção de pesso-

al; serviços de comparação de preços; informações e 

aconselhamento comerciais para consumidores (loja 

de aconselhamento ao consumidor); processamento 

administrativo de ordens de compra; administração 

comercial para o licenciamento de bens e serviços 

para terceiros; compilação de estatísticas; pesquisa de 

patrocínio; gestão empresarial de desportistas; for-

necimento de informações de contactos comerciais e 

negócios; serviços de intermediação comercial; gestão 

comercial para serviços de freelance; negociação e 

conclusão de transacções comerciais para terceiros; 

serviços de gestão de projectos comerciais para pro-

jectos de construção; fornecimento de informações 

comerciais através de um sítio da Internet; disponibi-

lização de um espaço de mercado on-line para com-

pradores e vendedores de produtos e serviços; gestão 

administrativa por outsourcing para empresas; gestão 

comercial de hotéis em estância; gestão, operação de 

negócio de instalações de diversões; gestão, operação e 

fornecimento de informações de instalações de diver-

sões; gestão de existências e de vendas; gestão de exis-

tências; fornecimento de informações de existências; 

fornecimento de informações comerciais através on-

-line; fornecimento de informações comerciais no do-

mínio dos meios de comunicação social; fornecimento 

de informações sobre vendas de suportes de gravação 

gravados com jogos; sorteios, perguntas e respostas, 

lotarias, questionários ou jogos para promoção de pro-

dutos e serviços e fornecendo informações; forneci-

mento de informações sobre a promoção de produtos e 

serviços; promoção e marketing de produtos e serviços 

para terceiros através da colocação e distribuição de 

publicidade; serviços de publicidade e marketing onli-

ne; prestação de consultadoria de marketing no domí-

nio dos meios de comunicação social; leilões; planea-

mento, gestão ou detenção de leilão através da Inter-

net; fornecimento de informação em artigos de jornal; 

fornecimento de informações sobre artigos publicados 

em livros ou revistas; fornecimento de informações 

sobre artigos publicados em livros ou revistas através 

de dispositivos de terminais de comunicação de dados; 

serviços de escritório, nomeadamente arquivamento, 

em particular documentos ou de fitas magnéticas; ges-

tão de ficheiros computorizados; preparação de folhas 

de pagamentos; processamento de textos; serviços 

de parte cortada (clipping) de notícias; facturação; 

gestão de ficheiros através de computador; gestão e 

administração comercial e serviços administrativos de 

escritório; operação de computadores, máquinas de es-

crever, teleimpressoras ou equipamentos de escritório 

equivalentes; dactilógrafo; serviços de venda a retalho 

ou serviços de vendas por grosso para software infor-

mático e software de jogos informáticos; serviços de 
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venda a retalho ou serviços de vendas por grosso para 

brinquedos, bonecas, máquinas e aparelhos de jogos; 

serviços de venda a retalho ou serviços de vendas por 

grosso para software de jogos para máquinas de jogos 

para uso doméstico e jogos portáteis com ecrãs de cris-

tais líquidos; serviços de venda a retalho ou serviços 

de vendas por grosso para jogos de vídeo; serviços de 

venda a retalho ou serviços de vendas por grosso para 

equipamentos periféricos de máquinas de jogos de te-

levisão de arcadas; serviços de venda a retalho ou ser-

viços de vendas por grosso para máquinas de jogos de 

vídeo, máquinas e aparelhos de diversão para uso em 

parques de diversões; serviços de venda a retalho ou 

serviços de vendas por grosso para máquinas de jogos 

de arcada de aquisição prémio.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, azul e verde.

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/04/06，日本 Japão，編號

N.º 2018-050150

[210] 編號 N.º : N/144734

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/05

[730] 申請人 Requerente : SEGA SAMMY HOLDINGS 

INC.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Troca de transmissão de palavras, sons 

e imagens via rede de comunicação por um terminal 

informático electrónico; transmissão de máquinas de 

jogos de televisão de arcadas e fornecimento de infor-

mações para os mesmos; transmissão de máquinas de 

jogos de televisão domésticos e fornecimento de infor-

mações para os mesmos; telecomunicações (excluindo 

radiodifusão); envio de mensagens; transmissão de 

telegramas; serviços de telegrafia; serviços telefóni-

cos; comunicações por telefone; serviços de telex; co-

municações por terminais informáticos; transmissão 

assistida de mensagens e imagens por computador; 

transmissão por fax; informações sobre telecomuni-

cações; serviços de atendimento de chamadas (rádio, 

telefone ou outros meios de comunicação electrónica); 

transmissão via satélite; fornecimento de ligações para 

telecomunicações a uma rede informática mundial; 

serviços de encaminhamento e de ligação para teleco-

municações; serviços de teleconferência; fornecimento 

de acesso de usuários a redes globais informáticos; 

aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mun-

diais; fornecimento de canais de telecomunicações 

para serviços de televendas; fornecimento de salas de 

conversação na internet; fornecimento de acesso a ba-

ses de dados; serviços de correio de voz; transmissão 

de cartões online; transmissão de arquivos digitais; 

serviços de videoconferência; fornecimento de fóruns 

online; transmissão de dados por fluxo contínuo (stre-

aming); comunicações de rádio; comunicações por 

telefones celulares; serviços de boletins informativos 

(serviços de telecomunicações); correio electrónico; 

fornecimento de informações sobre transmissão de 

dados; comunicações por boletim eléctrico; comunica-

ções por telegramas; serviços de salas de conversação 

para redes sociais; serviços de envio de mensagens on-

-line; transmissão de informações através de redes 

de telecomunicações ópticas; difusão; radiodifusão; 

transmissão televisiva; transmissão de televisão por 

cabo; transmissão sem fios; fornecimento de informa-

ções sobre transmissão televisiva; fornecimento de in-

formações sobre transmissão; serviços de agências de 

notícias; aluguer de equipamento de telecomunicações 

incluindo telefones e aparelhos de fax; aluguer de apa-

relhos emissores de mensagens; aluguer de modems; 

aluguer de equipamentos de telecomunicações.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, azul e verde.

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/04/06，日本 Japão，編號

N.º 2018-050150

[210] 編號 N.º : N/144737

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/05

[730] 申請人 Requerente : SEGA SAMMY HOLDINGS 

INC.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de alojamento tempo-

rário; fornecimento de instalações de acampamento; 

aluguer de alojamento temporário; pensões; casas de 

turismo; hotéis; serviços de acampamento de férias 
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(alojamento); motéis; serviços de hotel, motel e estân-

cia turística (resort); agências de alojamento (reservas 

de corretagem de hotéis, pensões ou semelhantes); 

agências de alojamento (hotéis, pensões); reservas 

de pensão; reservas de hotéis; reservas de alojamen-

to temporário; fornecimento de informações sobre 

serviços de alojamento temporário; fornecimento de 

alimentos e bebidas; catering de comidas e bebidas; 

cafés; cafetarias; cantinas; restaurantes; restaurantes 

de sirva-se-a-si-próprio; snackbars; serviços de bares; 

escultura culinária; fornecimento de informações so-

bre restaurantes e comidas fornecidas pelos restauran-

tes; fornecimento de comida e bebida em instalações 

de diversões; serviços de cafetarias; fornecimento de 

comida e bebida em cibercafés; aluguer de salas de 

conferências; aluguer de instalações para exposições; 

aluguer de equipamentos de cozinha para fins indus-

triais; aluguer de cortinas; aluguer de mobiliários; alu-

guer de tapeçarias de parede; aluguer de revestimentos 

de pavimentos; aluguer de toalhas de mão molhadas; 

aluguer de toalhas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, azul e verde.

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/04/06，日本 Japão，編號

N.º 2018-050150

[210] 編號 N.º : N/144837

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/08

[730] 申請人 Requerente : Uni-Charm Corporation

 地址 Endereço : 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikoku-

chuo-shi, Ehime-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Folhas de papel para eliminação de 

resíduos de animais de estimação; forros em papel ou 

plástico para caixas de areia para animais de estima-

ção; toalhetes de papel pré-humedecidos para animais 

de estimação; toalhetes de papel humedecidos para 

limpar as pernas e o rosto de um animal de estimação; 

folhas de papel descartáveis com ingredientes deso-

dorizantes para caixas de areia de animais; lenços de 

papel humedecidos impregnados para a limpeza de 

caixas de areia e outros artigos para animais de esti-

mação, incluídos nesta classe; papel, cartão e produtos 

feitos nesses materiais, não incluídos noutras classes; 

produtos de impressão; material de encadernação; 

fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais de artistas; pincéis de 

pintura; máquinas de escrever e artigos de escritório 

(com excepção dos móveis); material de instrução e 

didáctico (excepto aparelhos); materiais plásticos para 

embalagem (não incluídos noutras classes); caracteres 

de impressão; clichés; lenços de papel; material de 

papelaria e de estudo; papéis de cozinha; panos de pó 

de papel; revistas [publicações]; recipientes para em-

balagem industrial em papel; toalhas higiénicas para 

as mãos em papel; toalhas de papel; guardanapos de 

mesa em papel; toalhas de mão em papel; lenços de 

papel; lenços de papel humedecidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores verde e 

verde lima conforme representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/144851

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/09

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro; peles de 

animais; baús e sacos de viagem; chapéus de chuva e 

chapéus de sol; bengalas; chicotes e selaria; malas de 

mão; malas de trazer ao ombro; malas de mão para a 

noite; sacos de viagem; mochilas; bolsas (sacos); sacos 

para as compras, sacos de desporto; sacos para ves-

tuário; sacos de praia; sacolas para a escola; toalhas 

para a escola; tangas e correias em couro; maletas e 

pastas em couro; toalhas em couro ou em imitações 

de couro; sacos e malas com rodas; sacos em couro 

para embalagem; sacos ou maletas (envelopes, bolsas) 

em couro para embalagem; sacos de viagem para ves-

tuário; carteiras e porta-moedas (nomeadamente em 

couro); estojos para chaves em cabedal; porta-cartões 

(marroquinaria); suportes para cartões; estojos em 

couro para cartas de condução; estojos e expositores 

para cartões de visita; baús e caixas em couro; caixas 

em couro ou imitações de couro; sacolas; baús de via-

gem; caixas para cosméticos; estojos para cosméticos 

(vazios) e conjuntos para cosméticos (vendidos vazios); 
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conjuntos de viagem (marroquinaria); sacos ou redes 

para as compras; sacos de transporte para animais.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/04/18，法國 França，編號

N.º 4447060

[210] 編號 N.º : N/144855

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/09

[730] 申請人 Requerente : Alfred Kärcher SE & Co. KG

 地址 Endereço : Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 

Winnenden, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Aluguer de máquinas e aparelhos me-

cânicos para a refrigeração, aquecimento, secagem, co-

zedura, tratamento de água, em especial água potável, 

e tratamento de águas residuais, para o tratamento de 

materiais, para o tratamento de superfícies.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor amarelo 

zinco (pantone PQ113C), tal como representado na 

figura.

[210] 編號 N.º : N/144882

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/10

[730] 申請人 Requerente : Calbee, Inc.

 地址 Endereço : 1-8-3, Marunouchi, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Batatas fritas em rodelas, batatas cro-

cantes; batatas fritas em palitos; rolinhos de batata 

tufados; aperitivos de batata em forma de palitos; ape-

ritivos de batata em rodelas; batatas fritas em forma de 

palitos; batatas fritas em rodelas; batatas processadas, 

batatas cozidas; batata-doce frita em rodelas, batata-

-doce crocante; chips com sabor de camarão; aperi-

tivos à base de legumes; aperitivos à base de batata; 

aperitivos à base de batata-doce; aperitivos à base de 

feijão; aperitivos à base de ervilhas; aperitivos à base 

de fruta; kelp [processado]; feijões edamame e grãos 

de soja torrados; aperitivos com sabor de cebola; bata-

ta-doce frita em palitos; chips de legumes; aperitivos 

de legumes; legumes crocantes; chips de feijão; feijões 

crocantes; aperitivos de batata e legumes; frutos con-

servados; legumes em conserva; frutos e legumes em 

conserva, congelados, secos e cozidos; frutos de casca 

rija processados; rolinhos de batata-doce tufados; 

misturas de caril, guisados e sopas; carne, peixe, aves 

e caça; extractos de carne; geleias, marmeladas, com-

potas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras 

comestíveis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor vermelha 

tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/144992

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/12

[730] 申請人 Requerente : Coupang Corp.

 地址 Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-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 : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de agências de publicidade; 

publicidade e promoção corporativa; serviços de 

marketing; aluguer de espaço publicitário em sites da 

Web; serviços de publicidade através da Internet e de 

serviços de informação comercial; serviços de venda a 

retalho de cupões de desconto através da Internet; ser-

viços de agência de venda de cupões de desconto atra-

vés da Internet; publicidade; fornecimento de reco-

mendações de produtos e serviços aos consumidores 

para fins comerciais; prestação de serviços informati-

zados de encomenda em linha para terceiros para uma 

grande variedade de produtos de consumo, comerciais 

e industriais; serviços de comércio em linha, nomeada-

mente avaliações comerciais relativas aos compradores 

e vendedores em linha; difusão de publicidade de pro-

dutos e serviços de terceiros através de redes informá-

ticas locais e mundiais; aconselhamento em matéria de 

gestão de negócios e marketing; administração de em-

presas e trabalhos de escritório; serviços de armazéns 

retalhistas; serviços de venda a retalho providenciados 

por hipermercados; serviços de centro comercial 

abrangente em linha; serviços de intermediário rela-

cionados com a venda por correspondência através de 

dispositivos eléctricos de comunicação; contratos de 
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compra e venda de produtos para terceiros; serviços de 

intermediário de negócios para a venda e compra de 

bens e serviços; mediação de compra e venda de pro-

dutos; avaliações relativas a questões comerciais; esti-

mativas e avaliações comerciais em matéria de negó-

cios comerciais; prestação de informações sobre pro-

dutos; disseminação de anúncios publicitários; forneci-

mento de informações comerciais; apresentação de 

produtos em meios de comunicação, para fins de venda 

a retalho; processamento administrativo dos pedidos 

de compra; demonstração de produtos; prestação de 

informações comerciais relativas aos consumidores, 

empresas, produtos e serviços industriais; fornecimen-

to de bases de dados sobre publicidade de produtos e 

serviços; fornecimento de bases de dados comerciais, 

publicitárias e de negócios para produtos e serviços; 

aquisição de contratos para a compra e venda de bens 

e serviços; serviços de loja retalhista em linha para 

brinquedos [artigos de brincar]; serviços de loja reta-

lhista em linha para livros; serviços de loja retalhista 

em linha para carrinhos de empurrar; serviços de loja 

retalhista em linha para fraldas de bebés [fraldas]; ser-

viços de loja retalhista em linha para alimentos para 

bebés; serviços de loja retalhista em linha para toalhe-

tes para bebés de uso cosmético; serviços de loja reta-

lhista em linha com mobiliário para bebés; serviços de 

loja retalhista em linha de alimentos para bebés feitos 

a partir de produtos agrícolas; serviços de loja reta-

lhista em linha de alimentos para bebés feitos a partir 

de produtos aquáticos; serviços de loja retalhista em 

linha de alimentos para bebés feitos a partir de produ-

tos provenientes de gado; serviços de loja retalhista em 

linha de preparações cosméticas para o banho; servi-

ços de loja retalhista em linha de esponjas de banho; 

serviços de loja retalhista em linha de roupa de banho 

[excepto vestuário]; serviços de loja retalhista em linha 

de preparações de limpeza; serviços de loja retalhista 

em linha de roupa interior; serviços de loja retalhista 

em linha de calçado; serviços de loja retalhista em li-

nha de sacos; serviços de loja retalhista em linha de 

relógios; serviços de loja retalhista em linha de óculos; 

serviços de loja retalhista em linha de cosméticos; ser-

viços de loja retalhista em linha de produtos de perfu-

maria; serviços de loja retalhista em linha de produtos 

de maquilhagem; serviços de loja retalhista em linha 

de alimentos para animais de estimação; serviços de 

loja retalhista em linha de artigos desportivos [com 

excepção dos artigos de golfe / artigos para escalada]; 

serviços de loja retalhista em linha de revistas descar-

regáveis; serviços de loja retalhista em linha de livros 

descarregáveis; serviços de loja retalhista em linha de 

jornais descarregáveis; serviços de loja retalhista em 

linha de periódicos descarregáveis; serviços de loja re-

talhista em linha de aparelhos e instrumentos áudio e 

de imagem eléctricos; serviços de loja retalhista em li-

nha de telefones inteligentes; serviços de loja retalhista 

em linha de aparelhos telefónicos; serviços de loja re-

talhista em linha de hardware informático e de dispo-

sitivos periféricos de computador; serviços de loja re-

talhista em linha de impressoras e suas peças; serviços 

de loja retalhista em linha de televisores; serviços de 

loja retalhista em linha de humidificadores eléctricos 

para uso doméstico; serviços de loja retalhista em li-

nha de frigoríficos eléctricos; serviços de loja retalhis-

ta em linha de sistemas eléctricos de aquecimento e de 

refrigeração para uso doméstico; serviços de loja reta-

lhista em linha de frutos e legumes em conserva/con-

gelados/secos e cozidos; serviços de loja retalhista em 

linha de sopas instantâneas ou pré-cozinhadas; servi-

ços de loja retalhista em linha de arroz seco cozinha-

do; serviços de loja retalhista em linha de nutracêuti-

cos para uso como suplementos alimentares; serviços 

de loja retalhista em linha de alimentos funcionais 

para a saúde baseados principalmente em jujuba; ser-

viços de loja retalhista em linha de suplementos ali-

mentares para a saúde baseados principalmente em 

chifres de veado; serviços de loja retalhista em linha 

de suplementos alimentares para a saúde com base em 

peixe seco e crustáceos; serviços de loja retalhista em 

linha de frutos e legumes frescos; serviços de loja reta-

lhista em linha de grãos [cereais]; serviços de loja reta-

lhista em linha de peixe e crustáceos [vivos]; serviços 

de loja retalhista em linha de algas frescas; serviços de 

loja retalhista em linha de carne; serviços de loja reta-

lhista em linha de ovos; serviços de loja retalhista em 

linha de leite; serviços de loja retalhista em linha de 

tecidos de decoração de interiores; serviços de loja re-

talhista em linha de persianas de interior têxteis; ser-

viços de loja retalhista em linha de aspiradores de pó 

para uso doméstico; serviços de loja retalhista em li-

nha de máquinas de lavar roupa para uso doméstico; 

serviços de loja retalhista em linha de cisalhas de uso 

doméstico; serviços de loja retalhista em linha de reci-

pientes para uso doméstico; serviços de loja retalhista 

em linha de luvas de protecção contra acidentes; servi-

ços de loja retalhista em linha de capacetes; serviços 

de loja retalhista em linha de vestuário de protecção; 

serviços de loja retalhista em linha de óculos de pro-

tecção; serviços de loja retalhista em linha de cintos de 

maternidade; serviços de loja retalhista em linha de 
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produtos de higiene sob a forma de produtos de higie-

ne pessoal; serviços de loja retalhista em linha de pro-

dutos higiénicos para uso médico; serviços de loja re-

talhista em linha de máscaras higiénicas para uso me-

dicinal; serviços de loja retalhista em linha de apare-

lhos e instalações sanitárias; serviços de loja retalhista 

em linha de sacos higiénicos de vinil; serviços de loja 

retalhista em linha de produtos farmacêuticos e veteri-

nários; serviços de loja retalhista em linha de máscaras 

para uso medicinal; serviços de loja retalhista em linha 

de colares; serviços de loja retalhista em linha de anéis 

[jóias]; serviços de loja retalhista em linha de orna-

mentos de joalharia; serviços de loja retalhista em li-

nha de botões de punho; serviços de loja retalhista em 

linha de artigos decorativos para o cabelo; serviços de 

loja retalhista em linha de vestuário; serviços de loja 

retalhista em linha de chapelaria; serviços de loja reta-

lhista em linha de cintos para vestuário; serviços de 

comparação de preços; leilões; serviços de publicidade; 

administração comercial do licenciamento de bens e 

serviços de terceiros; processamento administrativo de 

serviços de entrega de mercadorias; serviços de enco-

menda para entrega de mercadorias; agências de im-

portação-exportação de mercadorias; informações co-

merciais e assessoria aos consumidores na escolha de 

produtos e serviços; administração comercial no domí-

nio do transporte e da entrega; serviços de atendimen-

to telefónico; assinatura de um pacote de meios de in-

formação; compilação e sistematização de informações 

em bases de dados informáticas; aquisição de cupões; 

serviços de publicidade de cupões; promoção de ven-

das através da oferta de cupões; serviços de desalfan-

degamento; aquisição de bilhetes incluídos nesta clas-

se.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145015

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/12

[730] 申請人 Requerente : Emperor Watch & Jewellery 

Management 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos feitos nesses 

materiais, não incluídos noutras classes; produtos de 

impressão; livros, revistas, brochuras; adesivos para 

papelaria ou para uso doméstico; material de instrução 

e didáctico (excepto aparelhos); artigos de papelaria, 

papel de escrever, envelopes, cadernos, agendas, livros 

de endereços, cartões de anotações, cartões de felicita-

ções, cartões coleccionáveis; litografias; canetas, lápis, 

estojos para os mesmos, borrachas para apagar, lápis 

de cera, marcadores, lápis de cor, conjuntos de pintu-

ra, giz e quadros negros; caracteres de impressoras; 

clichés; máquinas de escrever e artigos de escritório 

(com excepção dos móveis); cartazes; fotografias; ca-

pas de livros, marcadores de livros, calendários, papel 

de embrulho para presentes; matérias plásticas para 

embalagem (não incluídas noutras classes), decorações 

em papel para festas, guardanapos de papel, naperões 

de papel, toalhas de mesa individuais em papel, papel 

crepe, cartões de convites, toalhas de mesa em papel, 

decorações para bolos em papel; decalcomanias im-

pressas para bordados ou aplicações em tecidos, pa-

drões impressos para fatos; tudo incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145017

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/12

[730] 申請人 Requerente : HERE STARTS, S.L.

 地址 Endereço : C/Verdi (Conjunto Meisho Hills), 38 

Cs 106, Urb. 29602 Marbella (Málaga) Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Hardware e software para computado-

res; aplicações de software para permitir a transmis-

são, o acesso, a organização e a gestão de mensagens 

de texto; software informático para carregamento, 

descarregamento, transmissão, visualização, edição, 

etiquetagem, blogging, streaming, conexão, partilha 

ou de outro modo fornecer ou interagir com suportes 

de informações ou electrónicos acedendo aos mesmos 

através de redes de comunicação e redes de computa-

dores; software informático para acesso à informação 

numa rede informática mundial; software descarre-

gável através da Internet e de dispositivos sem fios; 

software descarregável no domínio das redes sociais; 
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software descarregável sob a forma de uma aplicação 

para dispositivos móveis; software descarregável para 

facilitar a publicidade em linha e a promoção de negó-

cios; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodu-

ção de som ou imagens; software para utilização como 

uma interface de programação de aplicações (“API”) 

que facilita os serviços em linha para redes sociais, 

criando aplicações de software para aceder a redes so-

ciais e para permitir a recuperação, o carregamento, o 

acesso e a gestão de dados; suportes de dados magné-

ticos; discos de gravação; mecanismos para aparelhos 

operados por moedas; equipamento de processamento 

de dados e computadores; software descarregável atra-

vés da Internet e de dispositivos sem fios para aceder à 

transmissão e recepção de informações através de uma 

rede informática mundial; software de computação em 

nuvem descarregável para integração de sistemas in-

formáticos; fornecimento de publicações electrónicas 

descarregáveis em linha; dispositivos de comunicação 

com e sem fios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145018

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/12

[730] 申請人 Requerente : HERE STARTS, S.L.

 地址 Endereço : C/Verdi (Conjunto Meisho Hills), 38 

Cs 106, Urb. 29602 Marbella (Málaga) Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 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, especificamente fornecimento 

de serviços em linha e de serviços de telecomunica-

ções para interacção em tempo real entre utilizado-

res de computadores, computadores portáteis e de 

mão; serviços de telecomunicações que permitem aos 

indivíduos enviar e receber mensagens por correio 

electrónico, mensagens instantâneas ou aceder a um 

sítio na internet no domínio do interesse geral; dis-

ponibilização de salas de conversação em linha e de 

painéis de informação electrónicos para transmissão 

de mensagens entre utilizadores no domínio do inte-

resse geral; fornecimento de acesso a diários em linha, 

nomeadamente blogs, com conteúdo definido pelo uti-

lizador; serviços de mensagens instantâneas, serviços 

de mensagens da web e serviços de mensagens de tex-

to; serviços de comunicações electrónicas; serviços de 

radiodifusão; serviços de webcasting; transmissão de 

mensagens, dados e conteúdos através de uma rede in-

formática mundial e de outras redes informáticas e de 

comunicação; fornecimento de fóruns em linha, salas 

de conversação, periódicos e blogs para a transmissão 

de mensagens, comentários, informações e conteúdos 

multimédia entre os utilizadores; fornecimento de 

links de comunicação em linha que transferem utiliza-

dores de dispositivos móveis e da internet para outros 

sítios regionais e mundiais em linha; fornecimento de 

acesso a bases de dados informáticas nos domínios das 

redes sociais, apresentações e encontros sociais; forne-

cimento de uma rede de informação em tempo real.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145019

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/12

[730] 申請人 Requerente : HERE STARTS, S.L.

 地址 Endereço : C/Verdi (Conjunto Meisho Hills), 38 

Cs 106, Urb. 29602 Marbella (Málaga) Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 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, 

publicação de publicações electrónicas em linha (não 

descarregáveis); publicação de revistas em linha, no-

meadamente blogs com conteúdo definido pelo utiliza-

dor no domínio das redes sociais; fornecimento de um 

site com blogs e arquivos de texto, vídeo e áudio não-

-descarregáveis nas áreas de entretenimento, desporto, 

educação, celebridades, cultura e notícias; fornecimen-

to de uma base de dados pesquisável em linha sobre 

temas e pessoas nas indústrias de entretenimento e 

desporto; fornecimento de uma base de dados electró-

nica e em linha no domínio do entretenimento; forne-

cimento de serviços de entretenimento; fornecimento 

de imagens da internet; fornecimento de informações 

relacionadas com entretenimento; publicação de perió-

dicos; fornecimento de publicações electrónicas em li-

nha (não descarregáveis); publicação de livros, revistas 

e publicações electrónicas, publicação de material em 

suportes magnéticos ou ópticos; publicação de música 

em linha; aluguer de vídeos e gravações de áudio; ser-

viços editoriais electrónicos para terceiros; serviços 

de entretenimento, especificamente fornecimento de 

serviços de jogos interactivos e de jogadores múltiplos 
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e individuais que incluam jogos realizados através de 

redes informáticas ou de comunicações; fornecimento 

de informações relacionadas com jogos de computador 

e jogos de vídeo através de redes informáticas ou de 

comunicações; fornecimento de informações relacio-

nadas com entretenimento através de redes sociais; 

serviços de jogos electrónicos fornecidos através de 

redes sociais e de comunicação; publicações incluindo 

blogs, textos, links da Web e imagens em linha via In-

ternet e outras redes de comunicação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145042

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/15

[730] 申請人 Requerente : GIANNI VERSACE S.P.A.

 地址 Endereço : Via Manzoni, 38, 20121 Milano, 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 : Vestuário; calçado; chapelaria; ves-

tuário em imitações de couro; vestuário de couro; 

vestuário para automobilistas; vestuário de ciclistas; 

vestuário para ginástica; vestidos; roupões de banho; 

vestuário; bandanas (lenços de cabeça ou de pescoço); 

boinas; roupa interior; batas; boas (colares); bodies 

(roupa interior); ligas; calçado; calçado desportivo; 

meias; chinelos; peúgas; calças de montar a cavalo; 

camisas de manga curta; camisas; jaquetas acolcho-

adas [vestuário]; chapelaria; cartolas; casacos; ca-

puzes (vestuário); cintos para vestuário; cintos para 

dinheiro (vestuário); collants; colarinhos [vestuário]; 

colarinhos destacáveis; chapelaria (para vestir); fatos; 

roupa de praia; gravatas; plastrões (gravatas); faixas 

para a cabeça (vestuário); lenços de bolso; lenços para 

vestidos [lenços de bolso]; jaquetas [vestuário]; ligas; 

saias; vestidos “ jumper”; cintas; luvas [vestuário]; 

luvas com o comprimento do braço; casacos imperme-

áveis; vestuário pronto-a-vestir; vestuário de malha; 

camisolas [vestuário]; perneiras; calças justas (calças); 

librés; camisolas de desporto; hosiery; fatos de banho; 

pulôveres; agasalhos [vestuário]; manípulos; estolas 

em pele; mantilhas; máscaras para dormir; mini-saias; 

toucas [vestuário]; calções boxer; calções de banho; 

coletes; calças; parkas; peliças; peles (vestuário); peiti-

lhos de camisa; pijamas; faixas para os pulsos [vestuá-

rio]; ponchos; pulôveres; ligas; suspensórios de peúgas; 

soutiens; sandálias; sandálias de banho; sapatos; chi-

nelos de banho; sapatos de ginástica; calçado de praia; 

calçado desportivo; xales; faixas para vestir; cuecas; 

escapulários; sobretudos; roupa exterior; anáguas; 

saiotes (roupas interiores); frentes de camisa; botins; 

botas; estolas de pele; camisetas; combinações [vestuá-

rio]; uniformes; véus (vestuário); viseiras [chapelaria]; 

sapatos de madeira.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145095

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/18

[730] 申請人 Requerente : Elfa International AB

 地址 Endereço : Sodra Tullgatan 3, SE-211 40 MAL-

MO, SUECIA

 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 : 金屬建築材料；小五金；建築用金屬附件

及家具用金屬附件；金屬製球形把手、金屬製旋鈕；金屬

製衣服掛鉤；金屬製鐵軌；金屬製門框及金屬製門板；金

屬製拉門；拉門用之金屬製框架；家具用金屬製腳輪；所

有儲存設備的金屬構件，包含金屬線，金屬絲網，鐵軌，

支撐架，直立支架，抽屜，盒子，籃子，掛鉤。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黑色、白色，如圖所示。

[300] 優先權 Prioridade : 2018/09/18，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017958505

[210] 編號 N.º : N/145096

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/18

[730] 申請人 Requerente : Elfa International AB

 地址 Endereço : Sodra Tullgatan 3, SE-211 40 MAL-

MO, SUECIA

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 建築材料（非金屬）；非金屬製門；非金

屬製門板；非金屬製門框；非金屬製飛簷；木鑲板；桶用

木材；非金屬製折門；非金屬製拉門。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黑色、白色，如圖所示。

[300] 優先權 Prioridade : 2018/09/18，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017958505

[210] 編號 N.º : N/145097

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/18

[730] 申請人 Requerente : Elfa International AB

 地址 Endereço : Sodra Tullgatan 3, SE-211 40 MAL-

MO, SUECIA

 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 : 家具；鏡子；家具用門扉；寄物櫃；衣架；

家具擱板；家具用塑膠製邊飾；非金屬製掛衣鉤；木製或

塑膠製箱；非金屬製家具用腳輪；家具用木製隔板；非金

屬製家具用附件；碗櫥；衣櫥；推門衣櫃；室內配件；層

架；非金屬製籃；非金屬製盤；置物架；層板配件；用於衣

櫃及櫥櫃之拉門。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黑色、白色，如圖所示。

[300] 優先權 Prioridade : 2018/09/18，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017958505

[210] 編號 N.º : N/145130

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/18

[730] 申請人 Requerente : Coupang Corp.

 地址 Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-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 : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de centro comercial abran-

gente através da internet; serviços de mediação co-

mercial relacionados com encomendas postais por 

telecomunicações; serviços de aquisição de cupões 

para terceiros; aquisição de bilhetes; leilões fornecidos 

na internet; publicidade; serviços de anúncios publici-

tários; serviços de intermediação comercial de venda 

de bilhetes em linha / fora de linha / e por dispositivos 

móveis; serviços de agência de vendas de cupões de 

desconto em linha / fora de linha / e por dispositivos 

móveis; serviços de intermediação comercial de venda 

de cupões de desconto em linha / fora de linha / e por 

dispositivos móveis; serviços de agência de vendas de 

bilhetes em linha / fora de linha / e por dispositivos 

móveis; organização e gestão de programas de fideliza-

ção de clientes para fins comerciais, promocionais ou 

publicitários; serviços de agências de venda de produ-

tos farmacêuticos e veterinários; serviços de agência 

de vendas de produtos médicos; administração de pro-

gramas de fidelização de consumidores; promoção de 

vendas através de programas de fidelização de clientes; 

serviços de marketing; organização de programas de 

fidelização de clientes para fins comerciais, promo-

cionais ou publicitários; organização de eventos para 

fins comerciais / promocionais e de publicidade; ad-

ministração de programas de incentivo para promover 

a venda de bens e serviços de terceiros; publicidade e 

promoção de vendas relacionadas com bens e serviços; 

marketing afiliado; marketing directo; promoção de 

bens e serviços de terceiros através de um sistema de 

cartões de fidelidade; promoção dos bens e serviços de 

terceiros, através da distribuição de cupões; promoção 

de vendas através da oferta de cupões; promoção de 

vendas para terceiros por meio de cartões de utiliza-

dor privilegiado; promoção de vendas para terceiros 

através da distribuição e administração de cartões de 

utilizador privilegiado; marketing promocional; mar-

keting direccionado; promoção de bens e serviços de 

terceiros através de programas de cartões de desconto; 

organização e realização de eventos promocionais e 

de marketing; gestão de contas de vendas; análise de 

preço de custo de logística; consultadoria de negócios 

em conexão com análise de cadeia logística e detecção 

de falsificação; inventários de mercadorias; pesquisa 

de consumo; fornecimento de informações sobre negó-

cios comerciais e agências de informações comerciais 

através de uma rede mundial de computadores; forne-

cimento de informações ao consumidor relacionadas 

com bens e serviços; serviços para fornecimento de in-

formações sobre comércio exterior; serviços de redes 

de contratação de emprego, recrutamento, colocação, 

pessoal e de carreira; fornecimento de informações de 

emprego; gestão de bases de dados; serviços de agên-

cia de importação-exportação; serviços de desalfande-

gamento; processamento administrativo de pedidos de 

compra; processamento administrativo de serviços de 

entrega de mercadorias; serviços de encomenda para 

entrega de mercadorias; leilões; serviços de atendi-

mento telefónico; serviços de assinatura de um pacote 

de meios de informação.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145134

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/18

[730] 申請人 Requerente : Coupang Corp.

 地址 Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-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 : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de centro comercial abran-

gente através da internet; serviços de mediação co-

mercial relacionados com encomendas postais por 

telecomunicações; serviços de aquisição de cupões 

para terceiros; aquisição de bilhetes; leilões fornecidos 

na internet; publicidade; serviços de anúncios publici-

tários; serviços de intermediação comercial de venda 

de bilhetes em linha / fora de linha / e por dispositivos 

móveis; serviços de agência de vendas de cupões de 

desconto em linha / fora de linha / e por dispositivos 

móveis; serviços de intermediação comercial de venda 

de cupões de desconto em linha / fora de linha / e por 

dispositivos móveis; serviços de agência de vendas de 

bilhetes em linha / fora de linha / e por dispositivos 

móveis; organização e gestão de programas de fideliza-

ção de clientes para fins comerciais, promocionais ou 

publicitários; serviços de agências de venda de produ-

tos farmacêuticos e veterinários; serviços de agência 

de vendas de produtos médicos; administração de pro-

gramas de fidelização de consumidores; promoção de 

vendas através de programas de fidelização de clientes; 

serviços de marketing; organização de programas de 

fidelização de clientes para fins comerciais, promo-

cionais ou publicitários; organização de eventos para 

fins comerciais / promocionais e de publicidade; ad-

ministração de programas de incentivo para promover 

a venda de bens e serviços de terceiros; publicidade e 

promoção de vendas relacionadas com bens e serviços; 

marketing afiliado; marketing directo; promoção de 

bens e serviços de terceiros através de um sistema de 

cartões de fidelidade; promoção dos bens e serviços de 

terceiros, através da distribuição de cupões; promoção 

de vendas através da oferta de cupões; promoção de 

vendas para terceiros por meio de cartões de utiliza-

dor privilegiado; promoção de vendas para terceiros 

através da distribuição e administração de cartões de 

utilizador privilegiado; marketing promocional; mar-

keting direccionado; promoção de bens e serviços de 

terceiros através de programas de cartões de desconto; 

organização e realização de eventos promocionais e 

de marketing; gestão de contas de vendas; análise de 

preço de custo de logística; consultadoria de negócios 

em conexão com análise de cadeia logística e detecção 

de falsificação; inventários de mercadorias; pesquisa 

de consumo; fornecimento de informações sobre negó-

cios comerciais e agências de informações comerciais 

através de uma rede mundial de computadores; forne-

cimento de informações ao consumidor relacionadas 

com bens e serviços; serviços para fornecimento de in-

formações sobre comércio exterior; serviços de redes 

de contratação de emprego, recrutamento, colocação, 

pessoal e de carreira; fornecimento de informações de 

emprego; gestão de bases de dados; serviços de agên-

cia de importação-exportação; serviços de desalfande-

gamento; processamento administrativo de pedidos de 

compra; processamento administrativo de serviços de 

entrega de mercadorias; serviços de encomenda para 

entrega de mercadorias; leilões; serviços de atendi-

mento telefónico; serviços de assinatura de um pacote 

de meios de informação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145301

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/22

[730] 申請人 Requerente : Joosikhoesa People Pie (People 

Pie Co., Ltd.)

 地址 Endereço : #1515, 79, Nonhyeon-ro, Seocho-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 : 11

[511] 產品 Produtos : 冷卻包；加熱包；非醫用熱水暖包；一次

性加熱器（非電動）；一次性暖手器；熱敷包；暖水袋。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145318

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/22

[730] 申請人 Requerente : B9 Beverages SPRL

 地址 Endereço : Dreve Du Prieure, 19, 1160 Auder-

ghem, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145319

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/22

[730] 申請人 Requerente : B9 Beverages SPRL

 地址 Endereço : Dreve Du Prieure, 19, 1160 Auder-

ghem, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145320

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/22

[730] 申請人 Requerente : B9 Beverages SPRL

 地址 Endereço : Dreve Du Prieure, 19, 1160 Auder-

ghem, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145321

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/22

[730] 申請人 Requerente : B9 Beverages SPRL

 地址 Endereço : Dreve Du Prieure, 19, 1160 Auder-

ghem, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento para di-

vertimento e recreação de pessoas, nomeadamente: 

organização e acolhimento de eventos de entreteni-

mento social; organização de reservas de lugares para 

espectáculos; organização e realização de concertos de 

música; e organização e apresentação de espectáculos 

de variedades e espectáculos ao vivo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145335

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/22

[730] 申請人 Requerente : Variety Media, LLC

 地址 Endereço : 11175 Santa Monica Blvd., Los Ange-

les, California 90025, 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 : Software; publicações descarregáveis; 

publicações eletrónicas descarregáveis; software in-

formático e aplicações para telemóveis; publicações 

eletrónicas descarregáveis em áreas de entretenimento 

e indústria de entretenimento; software informático 

para telemóveis em áreas de aplicações para telemó-

veis que possibilitam o acesso a notícias e informações 

em áreas de entretenimento e indústria de entreteni-

mento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145336

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/22

[730] 申請人 Requerente : Variety Media, LLC

 地址 Endereço : 11175 Santa Monica Blvd., Los Ange-

les, California 90025, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Material impresso; livros; revistas; pe-

riódicos; revistas relacionadas com entretenimento e 

indústria de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145337

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/22
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[730] 申請人 Requerente : Variety Media, LLC

 地址 Endereço : 11175 Santa Monica Blvd., Los Ange-

les, California 90025, 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 : Educação; formação; serviços de diver-

timento; revistas online e sítios na rede (websites) em 

áreas de entretenimento e indústria de entretenimento; 

conferências educacionais e eventos em áreas de en-

tretenimento e indústria de entretenimento; provisão 

de notícias e informação em áreas de entretenimento 

e indústria de entretenimento; arranjo e condução de 

conferências educacionais, seminários, workshops; 

informação relacionada com entretenimento fornecida 

on-line a partir de uma base de dados informática ou 

da internet; serviços de exposições com fins educativos 

e recreativos; fornecimento de entretenimento on-line; 

serviços on-line de publicações eletrónicas, não des-

carregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145373

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/23

[730] 申請人 Requerente : 四川千機網科技有限公司

 地址 Endereço : 中國四川省成都市武侯區人民南路四段

1號1棟2單元25層2-7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 : 廣告宣傳；替他人推銷；進出口代理；為

零售目的在通訊媒體上展示商品；計算機網絡上的在線

廣告；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；通過網

站提供商業信息；電視廣告；張貼廣告；廣告材料分發；

樣品散發。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145374

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/23

[730] 申請人 Requerente : 四川千機網科技有限公司

 地址 Endereço : 中國四川省成都市武侯區人民南路四段

1號1棟2單元25層2-7號

 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 : 維修信息；電話安裝和修理；修復磨損或

部分損壞的機器；計算機硬件安裝、維護和修理；照相器

材修理。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145604

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/25

[730] 申請人 Requerente : 杭州海康威視數字技術股份有限公

司

 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區阡陌路555號

 No. 555, Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang Province, P. R. China

 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 : Mediação comercial na compra e 

venda, importação e exportação, e venda por grosso 

e venda a retalho dos dispositivos de memória para 

computadores, programas informáticos, gravados, 

programas de operação de computadores, gravados, 

software informático, gravados, aplicações de software 

informático, descarregáveis, parquímetros, aparelhos 

de controlo de franquias, detectores de moeda falsa, 

mecanismos para aparelhos operados com moedas, ho-

logramas, equipamento de reconhecimento de rostos, 

aparelhos para a fototelegrafia, aparelhos e instrumen-

tos de pesagem, medidores, quadros para afixar avisos 

electrónicos, aparelhos de intercomunicação, telefones 

com vídeo (vídeo telefones), aparelhos de sistemas 

de posicionamento global (GPS), discos compactos 

(áudio-vídeo), aparelhos para gravação de som, grava-

dores de vídeo, câmaras de vídeo, aparelhos de moni-

torização, eléctricos, dispositivos para videovigilância 

de bebés, máquinas fotográficas, telas (fotografia), 

filtros (fotografia), tripés para aparelhos fotográficos, 

trípodes para câmaras, capas para lentes, monopes de 

uso manual (selfie sticks), instrumentos de medida, 

lentes ópticas, cabos de fibra óptica, pastilhas de silício 

para circuitos integrados, chips (circuitos integrados), 

condensadores (eléctricos), ecrãs de vídeo, aparelhos 

de controlo remoto, filamentos condutores de luz (fibras 

ópticas), instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais, pára-raios, electrolisadores, 

extintores de incêndio, ecrãs radiológicos para fins 
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industriais, dispositivos de protecção para uso pessoal 

contra acidentes, instalações de prevenção de roubo, 

eléctricos, aparelhos de aviso anti-roubo, pince-nez / 

óculos, baterias, eléctricas, diapositivos (fotografia), 

câmaras digitais, câmaras analógicas, ecrã LCD, in-

terruptores de Poe (Power-Over-Ethernet), fontes de 

alimentação de comutação, cabos, intercomunicado-

res; prestação de informações comerciais; actividades 

promocionais; organização de eventos para fins publi-

cidade e/ou comerciais; compilação e gestão de fichei-

ros de dados; consultoria e informação relacionado 

com os serviços atrás referidos; os serviços atrás refe-

ridos também fornecidos através de redes electrónicas, 

como a Internet.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento e azul.

[210] 編號 N.º : N/145605

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/25

[730] 申請人 Requerente : 杭州海康威視數字技術股份有限公

司

 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區阡陌路555號

 No. 555, Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang Province, P. R. 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 : Serviços científicos e tecnológicos e 

pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; ser-

viços de desenvolvimento de hardware e software in-

formático; serviços de análises e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; design de sistemas informáticos; aluguer 

de computadores; aluguer de software informático; 

programação informática; actualização de softwa-

re informático; instalação de software informático; 

manutenção de software informático; duplicação de 

programas de computador; conversão de dados ou do-

cumentos de suporte físico para formato electrónico; 

conversão de programas e dados informáticos (sem ser 

conversão física); recuperação de dados informáticos; 

análise de sistemas informáticos; criação e manuten-

ção de sítio da Internet para terceiros; hospedagem 

de sítio informático (sítio da Internet); hospedagem 

de servidor; serviços de protecção de vírus informá-

ticos; serviços de fornecimento de busca na Internet; 

monitorização de sistemas informáticos por acesso 

remoto; realização de estudos de projectos técnicos; 

engenharia; topografia; planeamento urbano; pesquisa 

mecânica; design industrial; design de decoração de 

interiores; consultoria e informação relacionados com 

os serviços atrás referidos; incluindo serviços atrás 

referidos fornecidos através de redes electrónicos, in-

cluindo Internet.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento e azul.

[210] 編號 N.º : N/145615

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/25

[730] 申請人 Requerente : PHARMATON AG

 地址 Endereço : Hochbergerstrasse 60 B, 4057 Basel, 

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 : Preparados farmacêuticos; alimentos 

e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal; 

suplementos dietéticos para humanos; suplementos nu-

tritivos.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/145619

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/25

[730] 申請人 Requerente : Coupang Corp.

 地址 Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-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 : Chips de adn; ábacos; sapatos de 

protecção; fechaduras eléctricas; réguas de carpin-

teiro; aparelhos e instrumentos químicos e físicos de 

laboratório; aparelhos e instrumentos ópticos, excep-

to para óculos e aparelhos fotográficos; aparelhos e 

instrumentos fotográficos; aparelhos e instrumentos 

de pesagem para unidades padrão; óculos [óptica]; 
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instrumentos matemáticos; mecanismos operados a 

moedas; aparelhos e equipamentos de socorro; extin-

tores; sistemas de alarme; aparelhos de sinalização 

luminosos; máscaras de mergulho; barcos salva-vidas 

[jangadas de salvamento]; satélites; autobombas de in-

cêndio; vedações electrificadas; ensaiadores [aparelhos 

para o controlo] de ovos; aparelhos de ionização, não 

sendo para o tratamento do ar ou da água; máquinas 

de distribuição de energia eléctrica; letreiros em néon; 

baterias; aparelhos e instrumentos de medição eléc-

trica; fios eléctricos; campainhas de porta, eléctricas; 

aparelhos e instrumentos audiovisuais eléctricos; equi-

pamento para telecomunicações; programas de siste-

mas operativos; computadores; semicondutores; fichas 

eléctricas; cartuchos para jogos de vídeo; clipes nasais 

para mergulho e natação; luvas de protecção; capace-

tes; máscaras respiratórias, sem ser para a respiração 

artificial; vestuário de protecção; discos acústicos; me-

trónomos; cartões magnéticos; bilhetes descarregáveis; 

filmes impressos; publicações electrónicas descarregá-

veis; software; software móvel; software de comércio 

electrónico; software móvel de comércio electrónico; 

software para pesquisa de visualizações e compra de 

aquisição de produtos ou serviços; software informá-

tico para terceiros publicarem informação, criar catá-

logos electrónicos de produtos, responder a pedidos, 

e para colocar e preencher encomendas de produtos, 

serviços, e de oportunidades de negócios via uma rede 

local e mundial de computadores; software informáti-

co para pesquisar, navegar, e receber transmissões de 

texto, documentos electrónicos, gráficos, e informa-

ção audiovisual em área local remota, rede mundial 

de computadores, e na intranet ou em gabinetes de 

informação disponíveis em rede de computadores; 

software informático para facilitação, processamento, 

e colecta, análise, emissão de recibos, e fornecimento 

de dados e informação relativa a pagamentos móveis; 

software informático para facilitação e finalização 

de transferências monetárias via correio electrónico, 

dispositivos móveis, e rede mundial e local de compu-

tadores; software informático que permite aos utiliza-

dores efectuarem transacções comerciais electrónicas 

via dispositivos móveis e uma rede local e mundial de 

computadores; software informático que permite aos 

consumidores o uso de assinaturas electrónicas, núme-

ros de identificação pessoal, nomes, ou fotografias para 

a finalização de pagamentos de transacções móveis; 

software para autenticação da identidade do pagante; 

publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de 

revistas, livros, jornais, e periódicos na área de interes-

ses comuns; software para telemóveis; aplicações para 

telefones inteligentes (software); hardware informático 

para processamento de pagamentos electrónicos; soft-

ware informático para processamento de pagamentos 

electrónicos; software informático para uso comercial; 

aplicações de software informáticas, descarregáveis; 

aplicações descarregáveis para telefones inteligentes 

(software); software informático para processamento 

de dados; software para uso em gestão de bases de da-

dos; software para TVs inteligentes (aplicações); apli-

cações para telefones inteligentes (software); software 

informático para integração de aplicações e bases de 

dados; software informático para criação de bases de 

dados pesquisáveis de informação e dados; software 

informático para o controlo e gestão de aplicações de 

servidores de acesso; software de comércio electrónico 

informático, software de aplicações informáticas; soft-

ware de protecção de privacidade; ficheiros de dados 

gravados; cupões descarregáveis; sistemas de gestão de 

logística utilizando RFID (máquina de comunicação 

RFID); aparelhos transmissores e receptores para sis-

temas de gestão de logística utilizando RFID; manuais 

electrónicos descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145634

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/26

[730] 申請人 Requerente : CJ CGV CO., LTD.

 地址 Endereço : I-PARK Mall 6th Fl, 55, Hangang-

-daero 23-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de marketing; agências de 

publicidade; relações públicas; publicidade on-line em 

rede de comunicação informática; criação e actuali-

zação de material publicitário; publicação de material 

publicitário; aluguer de espaço publicitário e material 

publicitário; divulgação de publicidade para terceiros 

através da internet; promoção de vendas [para tercei-

ros]; publicidade e serviços de informação comercial 

através da internet; serviços de informações ou inqué-

ritos sobre negócios e marketing; serviços de pesquisa 

de marketing; compilação de informação numa base 

de dados informática; vendas em hasta pública [leilão]; 

serviços de retalho através de lojas de departamen-
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tos; supermercados; lojas de retalho de conveniência; 

serviços de loja de venda a retalho on-line com uma 

ampla variedade de bens de consumo; lojas de venda 

a retalho de peças de automóveis e acessórios; lojas de 

padaria; lojas de charcutaria; mercearias; serviços de 

retalho de produtos farmacêuticos; serviços de loja de 

retalho com uma grande variedade de bens de consu-

mo de terceiros; serviços de retalho de aparelhos e ins-

trumentos ópticos; centros comerciais completos pela 

internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145635

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/26

[730] 申請人 Requerente : CJ CGV CO., LTD.

 地址 Endereço : I-PARK Mall 6th Fl, 55, Hangang-

-daero 23-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de salas de cinema; apresen-

tações de cinema, nomeadamente serviços de cine-

-teatro; cinemas; informação sobre entretenimento; 

distribuição de filmes cinematográficos; disponibili-

zação de informações e artigos nas áreas de filmes, 

cinemas e entretenimento através de uma rede global 

de computadores; disponibilização on-line de artigos 

não descarregáveis nas áreas de filmes, cinema e en-

tretenimento; entretenimento, nomeadamente, produ-

ção de conceitos de músicas, espectáculos musicais, 

óperas, programas de televisão ou peças; legendagem; 

aluguer de projetores de cinema e acessórios; aluguer 

de filmes cinematográficos; disponibilização e gestão 

de instalações desportivas; publicações electrónicas 

não descarregáveis sob a forma de livros, publicações 

periódicas sob a forma de boletins informativos, perió-

dicos e revistas nas áreas da música, dança, concertos, 

espectáculos, filmes, entretenimento e divertimento; 

organização de exposições para fins culturais ou edu-

cativos; creches/jardins de infância; serviços de jogos 

sob a forma de jogos em casino; disponibilização e 

gestão de instalações de diversões; fotografia; parques 

de diversão; aluguer de cenários de palco; aluguer de 

equipamento de jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145636

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/26

[730] 申請人 Requerente : CJ CGV CO., LTD.

 地址 Endereço : I-PARK Mall 6th Fl, 55, Hangang-

-daero 23-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de marketing; agências de 

publicidade; relações públicas; publicidade on-line em 

rede de comunicação informática; criação e actuali-

zação de material publicitário; publicação de material 

publicitário; aluguer de espaço publicitário e material 

publicitário; divulgação de publicidade para terceiros 

através da internet; promoção de vendas [para tercei-

ros]; publicidade e serviços de informação comercial 

através da internet; serviços de informações ou inqué-

ritos sobre negócios e marketing; serviços de pesquisa 

de marketing; compilação de informação numa base 

de dados informática; vendas em hasta pública [leilão]; 

serviços de retalho através de lojas de departamen-

tos; supermercados; lojas de retalho de conveniência; 

serviços de loja de venda a retalho on-line com uma 

ampla variedade de bens de consumo; lojas de venda 

a retalho de peças de automóveis e acessórios; lojas de 

padaria; lojas de charcutaria; mercearias; serviços de 

retalho de produtos farmacêuticos; serviços de loja de 

retalho com uma grande variedade de bens de consu-

mo de terceiros; serviços de retalho de aparelhos e ins-

trumentos ópticos; centros comerciais completos pela 

internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145637

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/26

[730] 申請人 Requerente : CJ CGV CO., LTD.

 地址 Endereço : I-PARK Mall 6th Fl, 55, Hangang-

-daero 23-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de salas de cinema; apresen-

tações de cinema, nomeadamente serviços de cine-

-teatro; cinemas; informação sobre entretenimento; 

distribuição de filmes cinematográficos; disponibili-

zação de informações e artigos nas áreas de filmes, 
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cinemas e entretenimento através de uma rede global 

de computadores; disponibilização on-line de artigos 

não descarregáveis nas áreas de filmes, cinema e en-

tretenimento; entretenimento, nomeadamente, produ-

ção de conceitos de músicas, espectáculos musicais, 

óperas, programas de televisão ou peças; legendagem; 

aluguer de projetores de cinema e acessórios; aluguer 

de filmes cinematográficos; disponibilização e gestão 

de instalações desportivas; publicações electrónicas 

não descarregáveis sob a forma de livros, publicações 

periódicas sob a forma de boletins informativos, perió-

dicos e revistas nas áreas da música, dança, concertos, 

espectáculos, filmes, entretenimento e divertimento; 

organização de exposições para fins culturais ou edu-

cativos; creches/jardins de infância; serviços de jogos 

sob a forma de jogos em casino; disponibilização e 

gestão de instalações de diversões; fotografia; parques 

de diversão; aluguer de cenários de palco; aluguer de 

equipamento de jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146040

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/05

[730] 申請人 Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

 地址 Endereço : 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 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 (salvamento) e de 

ensino, aparelhos para a gravação, transmissão, repro-

dução de som ou imagens; suportes de registo magné-

tico; discos acústicos; sacos e estojos para máquinas 

fotográficas ou câmaras de vídeo; discos compactos, 

DVDs e outros suportes de gravação digital; máquinas 

de calcular, equipamento para processamento de da-

dos, computadores e equipamento para computadores; 

almofadas para ratos; unidades de disco amovível, 

diários electrónicos, software de jogos, programas 

de computador gravados, programas de computador 

e telemóvel (software descarregável) e publicações 

electrónicas descarregáveis em linha ou a partir da 

Internet; artigos ópticos, óculos, óculos de sol, óculos 

protecção para desporto; armações de óculos; lentes 

de óculos, lentes de contacto; estojos para óculos ou 

lentes de contacto; binóculos; capas para computa-

dores portáteis; sacos concebidos para computadores 

portáteis; aparelhos fotográficos; bóias de sinalização, 

bóias de marcação; telefones, telefones móveis, tele-

fones inteligentes, tablets, PDAs e leitores de MP3; 

acessórios para telefones, telemóveis, telefones inte-

ligentes, tablets, PDAs e leitores de MP3, nomeada-

mente kits mãos livres para telefones, baterias, capas, 

estojos, contracapas, carregadores, correias de pulso 

ou correias para colocar no pescoço, auriculares; sacos 

e estojos para telemóveis e equipamento telefónico; 

relógios inteligentes.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/05/18，法國 França，編號

N.º 184454441

[210] 編號 N.º : N/146041

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/05

[730] 申請人 Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

 地址 Endereço : 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, 

France

 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 : Jóias e produtos de joalharia (incluindo 

bijuteria); pedras preciosas ou semipreciosas; pérolas; 

estojos de joalharia; anéis; brincos; botões de punho; 

pulseiras; amuletos; broches; correntes; colares; pen-

dentes; argolas de fantasia para chaves; alfinetes de 

gravata; medalhões; medalhas; artigos de joalharia 

para sacos; caixas para artigos de joalharia; troféus em 

metais preciosos; produtos de relojoaria e instrumen-

tos cronométricos; relógios; relógios de pulso, pulsei-

ras de relógio; relógios despertadores; cronómetros; 

relógios de parede; estojos ou estojos de apresentação 

para relógios; relógios de mesa ou parede (relógios).

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/05/18，法國 França，編號

N.º 184454441
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[210] 編號 N.º : N/146042

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/05

[730] 申請人 Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

 地址 Endereço : 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitação de couro; baús e ma-

las de viagem; sacos de viagem, sacos de desporto; ma-

las de mão, mochilas; sacos de praia; mochilas escola-

res; sacolas; sacos para compras; baús de viagem; sacos 

de viagem para vestuário e calçado; pastas dobráveis 

para documentos; estojos para documentos; porta-mo-

edas; carteiras de bolso; porta-cartões (porta-notas); 

porta-moedas não em metais preciosos; estojos para 

chaves (artigos de couro); caixas de couro ou imitação 

de couro; conjuntos de viagem (artigos de couro); es-

tojos para artigos de toilette, não guarnecidos; bolsas 

de couro; pochetes (bolsas de noite); chapéus-de-sol; 

chapéus-de-chuva; vestuário para animais; sacos para 

transportar animais.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/05/18，法國 França，編號

N.º 184454441

[210] 編號 N.º : N/146043

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/05

[730] 申請人 Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

 地址 Endereço : 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; camisolas; coletes; camisas; 

t-shirts; calças; jaquetas (vestuário); fatos; casacos; ga-

bardinas; sobretudos; parkas; saias; vestidos; calções; 

pijamas; roupões, camisas de dormir; chapéus; bonés 

(chapelaria); luvas (vestuário); gravatas; cintos (vestu-

ário); cintos de couro (vestuário); lenços de cabeça e 

pescoço; lenços de bolso (vestuário); faixas para vestir; 

xailes; meias; peúgas; meias-calças; suspensórios para 

vestuário (suspensórios); estolas; roupa interior; linge-

rie; fatos de banho; calçado; chinelos; botas e botins.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/05/18，法國 França，編號

N.º 184454441

[210] 編號 N.º : N/146232

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/09

[730] 申請人 Requerente : Medicago inc.

 地址 Endereço : 1020, route de l’Église Bureau 600 

Québec QUEBEC G1V 3V9 Canadá

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Vacina contra a gripe humana.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/05/09，加拿大 Canadá，編號

N.º 1,898,266

[210] 編號 N.º : N/146305

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/09

[730] 申請人 Requerente : 福建省晉江興達食品有限公司

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市晉江市經濟開發區

（食品園）梧垵路8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 : 魚製食品；水產罐頭；果醬；醃製蔬菜；

乾食用菌；豆腐製品；肉；牛奶製品；食用油；蛋；食用魚

膠；加工過的魚籽；魚翅；魚鬆；豬肉食品；肉鬆；肉罐

頭；果凍；加工過的堅果；食用海藻提取物。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146349

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/12

[730] 申請人 Requerente : 深圳市街幫人網絡科技有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區南湖街道嘉賓

路海燕大廈2138-2146

 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；特許

經營的商業管理；為商品和服務的買賣雙方提供在線市

場；商業企業遷移；將信息編入計算機數據庫；商業管理

輔助；廣告；替他人推銷；自動售貨機出租；在計算機數

據庫中更新和維護數據。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146377

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/13

[730] 申請人 Requerente : Instagram, LLC

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Hardware informático; software in-

formático para redes sociais e interacção com a co-

munidade em linha; ferramentas de desenvolvimento 

de software informático; software informático para 

uso como um interface de programação de aplicações 

(“API”); de interface de programação de apl ica-

ções (“API”) para uso na construção de software de 

aplicações; interface de programação de aplicações 

(“API”) para software informático que facilita ser-

viços em linha de redes sociais e de retorno de dados, 

carregamento, descarregamento, acesso e gestão; 

software informático para criação, gestão e interacção 

com uma comunidade em linha; software informático 

para criação, edição, carregamento, descarregamento, 

acesso, visualização, afixação, apresentação, etique-

tagem, colocação em blogues, transmissão contínua, 

ligação, anotação, indicação de sentimentos, comen-

tário, integração, transmissão, partilha, ou por outros 

meios ou interacção com suportes electrónico ou in-

formação através de computador, internet ou redes de 

comunicação; software informático para modificação 

e para permitir a transmissão de imagens, áudio, e 

conteúdos e dados audiovisuais e de vídeo; software 

informático para modificação de conteúdo de fotogra-

fia, imagem, áudio, audiovisual com filtros fotográficos 

e efeitos de realidade aumentada (AR), nomeadamen-

te, gráficos, animações, texto, desenhos, etiquetagem 

de localização geográfica, etiquetagem de metadata, 

hiperligações; software informático para a recolha, 

gestão, edição, organização, modificação, transmissão, 

partilha e armazenamento de dados e informações; 

software informático para o envio e recepção de men-

sagens electrónicas, alertas, notificações e lembretes; 

software informático de motores de busca; softwares 

informáticos para a utilização na criação, gestão, me-

dição, e difusão de publicidade de terceiros; servidor 

para anúncios, nomeadamente, um servidor informáti-

co para armazenar anúncios e para distribuir anúncios 

em websites; software de realidade aumentada; softwa-

re informático para a integração de dados electrónicos 

com ambientes do mundo real para fins de divertimen-

to, comunicação, e para actividades de redes sociais; 

software informático para permitir o desenvolvimento 

e avaliação, teste e manutenção de aplicações de soft-

ware móvel para dispositivos electrónicos portáteis de 

comunicação, nomeadamente, telemóveis, telefones 

inteligentes, computadores portáteis e computado-

res “tablet”; software informático, nomeadamente, 

interface de interpretação para facilitar a interacção 

entre seres humanos e máquinas; software informático 

consciente da localização, software informático trans-

ferível e software de aplicações móvel para pesquisa, 

determinação e partilha de localizações; software in-

formático para distribuição de conteúdos sem fios, da-

dos e informação; software informático para permitir 

o acesso, visualização, edição, ligação, partilha e for-

necimento de média e informação electrónica através 

da Internet e de redes de comunicações; software in-

formático, nomeadamente, uma aplicação de forneci-

mento de funções de actividades de redes sociais; soft-

ware informático, software informático descarregável 

e software de aplicações móvel para a criação, gestão e 

acesso a grupos dentro das comunidades virtuais; soft-

ware informático descarregável para a visualização e 

interacção com um “feed” de imagens, áudio, conte-

údo audiovisual e texto e dados anexados; software in-

formático descarregável para a pesquisa de conteúdos 

e editores de conteúdos e para a subscrição de conteú-

dos; software para criar e gerir perfis de redes sociais 

e contas de utilizador; equipamentos de fotografia e 

vídeos interactivos, nomeadamente quiosques para a 

apreensão, carregamento, edição, impressão e partilha 

de imagens e vídeos digitais; software que permite que 

indivíduos, grupos, empresas e marcas criem e mante-

nham uma presença em linha para fins de marketing; 

software para publicitários comunicarem e interagirem 

com comunidades em linha; software para transmissão 

contínua de conteúdos multimédia de divertimento; 

software informático; software informático para en-
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viar e receber mensagens electrónicas, gráficos, ima-

gens, áudio e conteúdo audiovisual através da internet 

e de redes de comunicação; software informático para 

processar imagens, gráficos, áudio, vídeo, e texto; soft-

ware de mensagens.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/05/31，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75112

[210] 編號 N.º : N/146378

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/13

[730] 申請人 Requerente : Instagram, LLC

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, 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 marketing, de publicidade 

e promocionais; fornecimento de pesquisa de mercado 

e serviços de informação; promoção de bens e serviços 

de terceiros através da internet e das redes de comu-

nicação; serviços comerciais e publicitários, nomeada-

mente, planeamento de meios de comunicação e servi-

ços de aquisição de espaços em meios de comunicação 

para terceiros, serviços comerciais e publicitários, 

nomeadamente serviços de publicidade para o ras-

treamento do desempenho publicitário, para gestão, 

distribuição e veiculação de publicidade, para análise 

de dados publicitários, para relatórios de dados publi-

citários e para optimização do desempenho da publici-

dade; serviços de consultadoria nos domínios da publi-

cidade e marketing, nomeadamente a personalização 

de iniciativas de publicidade e marketing de terceiros; 

fornecimento de instalações em linha para conectar 

vendedores a compradores; publicidade, marketing e 

promoção de bens e serviços de terceiros através do 

fornecimento de equipamento de fotografia e vídeo em 

eventos especiais; fornecimento de instalações virtuais 

para transmissão contínua em tempo real de vídeos 

de eventos promocionais; organização e direcção de 

eventos especiais para fins comerciais, promocionais 

ou publicitários; fornecimento de directórios de negó-

cios em linha para as empresas, produtos e serviços de 

terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/05/31，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75112

[210] 編號 N.º : N/146379

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/13

[730] 申請人 Requerente : Instagram, LLC

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, 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 : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de partilha de fotografias e 

vídeos, especificamente a transmissão electrónica de 

ficheiros de fotografias digitais, vídeos e conteúdos 

audiovisuais entre utilizadores da internet; telecomu-

nicações; fornecimento de acesso a bases de dados 

informáticas, electrónicas e em linha; serviços de tele-

comunicações, especificamente transmissão electróni-

ca de dados, mensagens, gráficos, fotografias, imagens, 

áudio, vídeo, conteúdos audiovisuais e informações; 

fornecimento de fóruns em linha para comunicação, 

nomeadamente transmissão de temas de interesse ge-

ral; fornecimento de hiperligações de comunicação em 

linha que transferem os utilizadores de dispositivos 

móveis e da internet para outros sítios locais e mun-

diais em linha; facilitação do acesso a websites de ter-

ceiros ou a outros conteúdos electrónicos de terceiros 

através de um login universal; fornecimento em linha 

de salas de conversação, de serviços de mensagens 

instantâneas e de boletins informativos electrónicos; 

serviços de transmissão de áudio, texto e vídeo através 

da Internet e de outras redes de comunicações; forne-

cimento de acesso a bases de dados informáticas nos 

domínios das redes sociais e de apresentações sociais 

e de encontros sociais; serviços de partilha de dados 

e de fotograf ias “peer-to-peer”, nomeadamente 

transmissão electrónica de ficheiros de fotos digitais, 

gráficos e conteúdos de áudio entre utilizadores da 

internet; serviços informáticos de telecomunicações e 

de redes “peer-to-peer”, nomeadamente transmissão 

electrónica de imagens, conteúdos audiovisuais e de 

vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, 

anúncios, comunicações e informações sobre meios 

de comunicação publicitários; transmissão contínua 

e transmissão em tempo real de vídeo, audiovisual, e 
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conteúdos audiovisuais interactivos através da inter-

net.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/05/31，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75112

[210] 編號 N.º : N/146380

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/13

[730] 申請人 Requerente : Instagram, LLC

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, 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, nomea-

damente fornecimento de um fórum em linha para a 

difusão de conteúdos, dados e informações para fins 

de entretenimento e redes sociais e de negócios; servi-

ços de entretenimento, nomeadamente fornecimento 

de acesso a bases de dados electrónicas e em linha 

interactivas de conteúdo definido pelos utilizadores, 

conteúdos de terceiros, fotografias, vídeo, áudio, mate-

rial visual e audiovisual no domínio do interesse geral; 

serviços de partilha de fotografias e vídeos; serviços 

de edição electrónica para terceiros; diários em linha, 

nomeadamente “weblogs (blogs)” com conteúdos 

definidos pelos utilizadores; fornecimento de bases de 

dados informáticas, electrónicas e em linha no domí-

nio do entretenimento; serviços de edição, nomeada-

mente edição de publicações electrónicas para tercei-

ros; aluguer de quiosques de fotografia e videografia 

para a apreensão, carregamento, edição, e partilha 

de fotografias e vídeos; serviços de entretenimento, 

nomeadamente fornecimento de instalações em linha 

para a transmissão contínua de conteúdos de entre-

tenimento e transmissão de vídeo em tempo real de 

eventos de entretenimento; organização de exposições 

e conferências ao vivo nos domínios da cultura, entre-

tenimento e actividades de redes sociais para fins não 

comerciais nem de negócio; prestação de informações 

sobre entretenimento para índices pesquisáveis e bases 

de dados de informações, incluindo textos, documen-

tos electrónicos, bases de dados, gráficos, imagens 

fotográficas e informação audiovisual, através da in-

ternet e de redes de comunicações; serviços de entre-

tenimento e educativos, nomeadamente fornecimento 

de filmes, programas de televisão, “webcasts”, traba-

lhos audiovisuais e de multimédia não descarregáveis 

através da internet, bem como informação, críticas, e 

recomendações relacionadas com filmes, programas 

de televisão, “webcasts”, trabalhos audiovisuais e de 

multimédia.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/05/31，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75112

[210] 編號 N.º : N/146381

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/13

[730] 申請人 Requerente : Instagram, LLC

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços informáticos, nomeadamente 

a criação de comunidades virtuais para utilizadores 

registados organizarem grupos, reuniões, e eventos, 

participarem em discussões e tomarem parte em redes 

sociais, empresariais e comunitárias; serviços infor-

máticos, nomeadamente alojamento de serviços Web 

online para terceiros, para organização e realização 

de reuniões, eventos e debates interactivos através da 

Internet e de redes de comunicação; serviços informá-

ticos sob a forma de perfis electrónicos personalizados 

de pessoas e grupos ou páginas Web com informações 

definidas ou especificadas pelo utilizador, incluindo 

áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdos e dados; ser-

viços informáticos, especificamente fornecimento de 

motores de busca para obtenção de dados através da 

Internet e de redes de comunicações; fornecimento de 

instalações online, para participação em redes sociais 

e gestão das respectivas contas nas redes sociais; for-

necimento de uso temporário de software não descar-

regável para redes sociais, criação de uma comunidade 

virtual e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, 

conteúdo e dados; serviços de provedor de serviços de 

aplicação (ASP), nomeadamente alojamento de apli-

cações informáticas de terceiros; serviços de software 

como serviço (SAAS) com software para envio e rece-

bimento de mensagens, notificações e alertas electróni-

cos; fornecimento de uso temporário de software não 

descarregável on-line para uso na concepção, gestão, 
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medição, análise, disseminação e veiculação de publi-

cidade de terceiros; provisão de plataformas de com-

pra de anúncios online, especificamente fornecimento 

de programas de software não descarregáveis para 

permitir que compradores e vendedores de publicida-

de online comprem e vendam inventários de publicida-

de; serviços de provedor de serviços de aplicação (ASP) 

com software para uso na compra, venda, design, ges-

tão, rastreamento, avaliação, optimização, direcciona-

mento, análise, entrega e elaboração de relatórios de 

publicidade e marketing online; fornecimento de sites 

online que oferecem aos utilizadores a possibilidade 

de carregar, modificar e partilhar conteúdos, informa-

ções, experiências e dados de realidade aumentada; 

fornecimento de uso temporário de software de com-

putador não descarregável, permitindo o desenvolvi-

mento, avaliação, teste e manutenção de aplicações de 

software móvel para dispositivos de computação por-

táteis, nomeadamente, telefones móveis, telefones inte-

ligentes, computadores de mão e tablets; fornecimento 

de uso temporário de software não descarregável para 

processamento de pagamentos electrónicos; forneci-

mento de software para utilização como uma interface 

de programação de aplicações (“API”) para uso em 

mensagens electrónicas e transmissão de áudio, vídeo, 

imagens, texto, conteúdo e dados; fornecimento de uso 

temporário de software não descarregável para envio 

de mensagens electrónicas; serviços de mapeamen-

to; fornecimento de acesso temporário a software de 

computador não descarregável para serviços de mape-

amento; serviços de provedor de serviços de aplicação 

(ASP) com software para serviços de mapeamento; 

fornecimento de uso temporário de software de com-

putador não descarregável para a partilha e a exibição 

da localização de um utilizador, para planeamento de 

actividades com outros utilizadores e fazer recomen-

dações; serviços de provedor de serviços de aplicação 

(ASP) com software para activar ou facilitar a parti-

lha e a exibição da localização de um utilizador, para 

planeamento de actividades com outros utilizadores e 

fazer recomendações; fornecimento de uso temporá-

rio de software não descarregável para mapeamento 

social e de destino; serviços de provedor de serviços 

de aplicação (ASP) com software para habilitar ou 

facilitar o mapeamento social e de destino; forneci-

mento de uso temporário de software de computador 

não transferível para localização, para pesquisa, deter-

minação e partilha da localização de bens, serviços e 

eventos de interesse; serviços de provedor de serviços 

de aplicação (ASP) com software com reconhecimento 

de localização para pesquisar, determinar e partilhar 

a localização de produtos, serviços e eventos de inte-

resse; plataforma como serviço (PAAS) com platafor-

mas de software para uso na compra e disseminação 

de publicidade; fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável para modificar fotografias, 

imagens e conteúdos de áudio, vídeo e áudio-vídeo 

com filtros fotográficos e efeitos de realidade aumen-

tada (AR), nomeadamente gráficos, animações, texto, 

desenhos, geotags, etiquetas de metadados, hiperliga-

ções; fornecimento de acesso temporário a software 

não descarregável para visualização e interacção com 

uma fonte de suportes electrónicos, nomeadamente, 

imagens, conteúdos audiovisuais e de vídeo, transmis-

são ao vivo de vídeo, comentários, anúncios, notícias e 

links de internet; fornecimento de uso temporário de 

software não descarregável para encontrar conteúdos 

e  editores de conteúdo e para subscrever esses conte-

údos; fornecimento de uso temporário de software não 

descarregável para organização de imagens, vídeos e 

conteúdo audiovisual usando etiquetas de metadados; 

serviços de provedor de serviços de aplicação (ASP) 

com software para redes sociais, gestão de conteúdos 

de redes sociais, criação de uma comunidade virtual 

e transmissão de imagens, conteúdo audiovisual e de 

vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, 

anúncios, comunicações e informação de meios de 

comunicação publicitários; serviços de provedor de 

serviços de aplicação (ASP) com software para utiliza-

ção como uma interface de programação de aplicações 

(API) que facilita os serviços online para redes sociais, 

desenvolvendo aplicações de software; plataforma 

como serviço (PAAS) com plataformas de software 

para redes sociais, gestão de conteúdo de redes sociais, 

criação de uma comunidade virtual e transmissão de 

imagens, conteúdo audiovisual e de vídeo, fotografias, 

vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios, comunica-

ções e informação de meios de comunicação publicitá-

rios; aluguer de software de computador que permite 

aos utilizadores carregar, editar e partilhar imagens, 

vídeos e conteúdos audiovisuais; serviços de informá-

tica, especificamente curadoria online de conteúdos 

e anúncios publicitários definidos pelo utilizador e 

criação de feeds de media social; fornecimento de uso 

temporário de software não descarregável para tirar 

fotografias e gravar conteúdos de áudio, audiovisual e 

de vídeo; fornecimento de uso temporário de software 

não descarregável para carregar, descarregar, arqui-

var, permitir a transmissão de, e partilha de imagens, 

conteúdos de audiovisual e de vídeo e texto e dados 
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associados; fornecimento de uso temporário de soft-

ware não descarregável para transmissão de conteúdo 

de entretenimento multimédia; Fornecimento de uso 

temporário de software não descarregável para a cria-

ção e manutenção de uma presença online para indiví-

duos, grupos, empresas e marcas; fornecimento de uso 

temporário de software não descarregável para anun-

ciantes comunicarem e interagirem com comunidades 

online; fornecimento de acesso temporário a software 

não descarregável para uso na obtenção e edição de fo-

tografias e na gravação e edição de vídeos; serviços de 

provedor de serviços de aplicação (ASP) com software 

para activar ou facilitar a captura e edição de fotogra-

fias e gravação e edição de vídeos; desenvolvimento de 

software; fornecimento de software não descarregável 

online; serviços de provedor de serviços de aplicação 

(ASP); fornecimento de instalações online que ofere-

cem aos utilizadores a possibilidade de fazer carregar, 

modificar e partilhar áudio, vídeo, imagens fotográfi-

cas, texto, gráficos e dados.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/05/31，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75112

[210] 編號 N.º : N/146382

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/13

[730] 申請人 Requerente : Instagram, LLC

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, 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 : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de apresentações sociais, de 

actividades de rede social e de marcação de encon-

tros; fornecimento de acesso a bases de dados e bases 

de dados em linha pesquisáveis no domínio das redes 

sociais, das apresentações e dos encontros de carácter 

social; serviços de redes sociais em linha; serviços de 

verificação de identidade comercial.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/05/31，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75112

[210] 編號 N.º : N/146383

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/13

[730] 申請人 Requerente : Instagram, LLC

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Hardware informático; software in-

formático para redes sociais e interacção com a co-

munidade em linha; ferramentas de desenvolvimento 

de software informático; software informático para 

uso como um interface de programação de aplicações 

(“API”); de interface de programação de apl ica-

ções (“API”) para uso na construção de software de 

aplicações; interface de programação de aplicações 

(“API”) para software informático que facilita ser-

viços em linha de redes sociais e de retorno de dados, 

carregamento, descarregamento, acesso e gestão; 

software informático para criação, gestão e interacção 

com uma comunidade em linha; software informático 

para criação, edição, carregamento, descarregamento, 

acesso, visualização, afixação, apresentação, etique-

tagem, colocação em blogues, transmissão contínua, 

ligação, anotação, indicação de sentimentos, comen-

tário, integração, transmissão, partilha, ou por outros 

meios ou interacção com suportes electrónico ou in-

formação através de computador, internet ou redes de 

comunicação; software informático para modificação 

e para permitir a transmissão de imagens, áudio, e 

conteúdos e dados audiovisuais e de vídeo; software 

informático para modificação de conteúdo de fotogra-

fia, imagem, áudio, audiovisual com filtros fotográficos 

e efeitos de realidade aumentada (AR), nomeadamen-

te gráficos, animações, texto, desenhos, etiquetagem 

de localização geográfica, etiquetagem de metadata, 

hiperligações; software informático para a recolha, 

gestão, edição, organização, modificação, transmissão, 

partilha e armazenamento de dados e informações; 

software informático para o envio e recepção de men-

sagens electrónicas, alertas, notificações e lembretes; 

software informático de motores de busca; softwares 

informáticos para a utilização na criação, gestão, me-

dição, e difusão de publicidade de terceiros; servidor 

para anúncios, nomeadamente, um servidor informáti-

co para armazenar anúncios e para distribuir anúncios 

em websites; software de realidade aumentada; softwa-

re informático para a integração de dados electrónicos 

com ambientes do mundo real para fins de divertimen-

to, comunicação e para actividades de redes sociais; 
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software informático para permitir o desenvolvimento 

e avaliação, teste e manutenção de aplicações de soft-

ware móvel para dispositivos electrónicos portáteis 

de comunicação, nomeadamente telemóveis, telefones 

inteligentes, computadores portáteis e computado-

res “tablet”; software informático, nomeadamente, 

interface de interpretação para facilitar a interacção 

entre seres humanos e máquinas; software informático 

consciente da localização, software informático trans-

ferível e software de aplicações móvel para pesquisa, 

determinação e partilha de localizações; software 

informático para distribuição de conteúdos sem fios, 

dados e informação; software informático para permi-

tir o acesso, visualização, edição, ligação, partilha e 

fornecimento de média e informação electrónica atra-

vés da Internet e de redes de comunicações; software 

informático, nomeadamente uma aplicação de forneci-

mento de funções de actividades de redes sociais; soft-

ware informático, software informático descarregável 

e software de aplicações móvel para a criação, gestão e 

acesso a grupos dentro das comunidades virtuais; soft-

ware informático descarregável para a visualização e 

interacção com um “feed” de imagens, áudio, conte-

údo audiovisual e texto e dados anexados; software in-

formático descarregável para a pesquisa de conteúdos 

e editores de conteúdos e para a subscrição de conteú-

dos; software para criar e gerir perfis de redes sociais 

e contas de utilizador; equipamentos de fotografia e 

vídeos interactivos, nomeadamente quiosques para a 

apreensão, carregamento, edição, impressão e partilha 

de imagens e vídeos digitais; software que permite que 

indivíduos, grupos, empresas e marcas criem e mante-

nham uma presença em linha para fins de marketing; 

software para publicitários comunicarem e interagirem 

com comunidades em linha; software para transmissão 

contínua de conteúdos multimédia de divertimento; 

software informático; software informático para en-

viar e receber mensagens electrónicas, gráficos, ima-

gens, áudio e conteúdo audiovisual através da internet 

e de redes de comunicação; software informático para 

processar imagens, gráficos, áudio, vídeo e texto; soft-

ware de mensagens.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/12，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75216

[210] 編號 N.º : N/146384

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/13

[730] 申請人 Requerente : Instagram, LLC

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, 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 marketing, de publicidade 

e promocionais; fornecimento de pesquisa de mercado 

e serviços de informação; promoção de bens e serviços 

de terceiros através da internet e das redes de comu-

nicação; serviços comerciais e publicitários, nomeada-

mente planeamento de meios de comunicação e servi-

ços de aquisição de espaços em meios de comunicação 

para terceiros, serviços comerciais e publicitários, 

nomeadamente serviços de publicidade para o ras-

treamento do desempenho publicitário, para gestão, 

distribuição e veiculação de publicidade, para análise 

de dados publicitários, para relatórios de dados publi-

citários e para optimização do desempenho da publici-

dade; serviços de consultadoria nos domínios da publi-

cidade e marketing, nomeadamente a personalização 

de iniciativas de publicidade e marketing de terceiros; 

fornecimento de instalações em linha para conectar 

vendedores a compradores; publicidade, marketing e 

promoção de bens e serviços de terceiros através do 

fornecimento de equipamento de fotografia e vídeo em 

eventos especiais; fornecimento de instalações virtuais 

para transmissão contínua em tempo real de vídeos 

de eventos promocionais; organização e direcção de 

eventos especiais para fins comerciais, promocionais 

ou publicitários; fornecimento de directórios de negó-

cios em linha para as empresas, produtos e serviços de 

terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/12，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75216

[210] 編號 N.º : N/146385

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/13
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[730] 申請人 Requerente : Instagram, LLC

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, 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 : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de partilha de fotografias e 

vídeos, especificamente a transmissão electrónica de 

ficheiros de fotografias digitais, vídeos e conteúdos 

audiovisuais entre utilizadores da internet; telecomu-

nicações; fornecimento de acesso a bases de dados 

informáticas, electrónicas e em linha; serviços de tele-

comunicações, especificamente transmissão electróni-

ca de dados, mensagens, gráficos, fotografias, imagens, 

áudio, vídeo,  conteúdos audiovisuais e informações; 

fornecimento de fóruns em linha para comunicação, 

nomeadamente transmissão de temas de interesse ge-

ral; fornecimento de hiperligações de comunicação em 

linha que transferem os utilizadores de dispositivos 

móveis e da internet para outros sítios locais e mun-

diais em linha; facilitação do acesso a websites de ter-

ceiros ou a outros conteúdos electrónicos de terceiros 

através de um login universal; fornecimento em linha 

de salas de conversação, de serviços de mensagens 

instantâneas e de boletins informativos electrónicos; 

serviços de transmissão de áudio, texto e vídeo através 

da Internet e de outras redes de comunicações; forne-

cimento de acesso a bases de dados informáticas nos 

domínios das redes sociais e de apresentações sociais 

e de encontros sociais; serviços de partilha de dados 

e de fotograf ias “peer-to-peer”, nomeadamente 

transmissão electrónica de ficheiros de fotos digitais, 

gráficos e conteúdos de áudio entre utilizadores da 

internet; serviços informáticos de telecomunicações e 

de redes “peer-to-peer”, nomeadamente, transmissão 

electrónica de imagens, conteúdos audiovisuais e de 

vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, 

anúncios, comunicações e informações sobre meios 

de comunicação publicitários; transmissão contínua 

e transmissão em tempo real de vídeo, audiovisual, e 

conteúdos audiovisuais interactivos através da inter-

net.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/12，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75216

[210] 編號 N.º : N/146386

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/13

[730] 申請人 Requerente : Instagram, LLC

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, 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, nomea-

damente, fornecimento de um fórum em linha para a 

difusão de conteúdos, dados e informações para fins 

de entretenimento e redes sociais e de negócios; servi-

ços de entretenimento, nomeadamente fornecimento 

de acesso a bases de dados electrónicas e em linha 

interactivas de conteúdo definido pelos utilizadores, 

conteúdos de terceiros, fotografias, vídeo, áudio, mate-

rial visual e audiovisual no domínio do interesse geral; 

serviços de partilha de fotografias e vídeos; serviços 

de edição electrónica para terceiros; diários em linha, 

nomeadamente “weblogs (blogs)” com conteúdos 

definidos pelos utilizadores; fornecimento de bases de 

dados informáticas, electrónicas e em linha no domí-

nio do entretenimento; serviços de edição, nomeada-

mente, edição de publicações electrónicas para tercei-

ros; aluguer de quiosques de fotografia e videografia 

para a apreensão, carregamento, edição, e partilha 

de fotografias e vídeos; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, fornecimento de instalações em linha 

para a transmissão contínua de conteúdos de entre-

tenimento e transmissão de vídeo em tempo real de 

eventos de entretenimento; organização de exposições 

e conferências ao vivo nos domínios da cultura, entre-

tenimento e actividades de redes sociais para fins não 

comerciais nem de negócio; prestação de informações 

sobre entretenimento para índices pesquisáveis e bases 

de dados de informações, incluindo textos, documen-

tos electrónicos, bases de dados, gráficos, imagens 

fotográficas e informação audiovisual, através da in-

ternet e de redes de comunicações; serviços de entre-

tenimento e educativos, nomeadamente fornecimento 

de filmes, programas de televisão, “webcasts”, traba-

lhos audiovisuais e de multimédia não descarregáveis 

através da internet, bem como informação, críticas, e 

recomendações relacionadas com filmes, programas 

de televisão, “webcasts”, trabalhos audiovisuais e de 

multimédia.
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/12，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75216

[210] 編號 N.º : N/146387

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/13

[730] 申請人 Requerente : Instagram, LLC

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços informáticos, nomeadamente 

a criação de comunidades virtuais para utilizadores 

registados organizarem grupos, reuniões, e eventos, 

participarem em discussões e tomarem parte em redes 

sociais, empresariais e comunitárias; serviços infor-

máticos, nomeadamente alojamento de serviços Web 

online para terceiros, para organização e realização 

de reuniões, eventos e debates interactivos através da 

Internet e de redes de comunicação; serviços informá-

ticos sob a forma de perfis electrónicos personalizados 

de pessoas e grupos ou páginas Web com informações 

definidas ou especificadas pelo utilizador, incluindo 

áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdos e dados; ser-

viços informáticos, especificamente fornecimento de 

motores de busca para obtenção de dados através da 

Internet e de redes de comunicações; fornecimento de 

instalações online, para participação em redes sociais 

e gestão das respectivas contas nas redes sociais; for-

necimento de uso temporário de software não descar-

regável para redes sociais, criação de uma comunidade 

virtual e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, 

conteúdo e dados; serviços de provedor de serviços de 

aplicação (ASP), nomeadamente, alojamento de apli-

cações informáticas de terceiros; serviços de software 

como serviço (SAAS) com software para envio e rece-

bimento de mensagens, notificações e alertas electróni-

cos; fornecimento de uso temporário de software não 

descarregável on-line para uso na concepção, gestão, 

medição, análise, disseminação e veiculação de publi-

cidade de terceiros; provisão de plataformas de com-

pra de anúncios online, especificamente fornecimento 

de programas de software não descarregáveis para 

permitir que compradores e vendedores de publicida-

de online comprem e vendam inventários de publicida-

de; serviços de provedor de serviços de aplicação (ASP) 

com software para uso na compra, venda, design, ges-

tão, rastreamento, avaliação, optimização, direcciona-

mento, análise, entrega e elaboração de relatórios de 

publicidade e marketing online; fornecimento de sites 

online que oferecem aos utilizadores a possibilidade 

de carregar, modificar e partilhar conteúdos, informa-

ções, experiências e dados de realidade aumentada; 

fornecimento de uso temporário de software de com-

putador não descarregável, permitindo o desenvolvi-

mento, avaliação, teste e manutenção de aplicações de 

software móvel para dispositivos de computação por-

táteis, nomeadamente, telefones móveis, telefones inte-

ligentes, computadores de mão e tablets; fornecimento 

de uso temporário de software não descarregável para 

processamento de pagamentos electrónicos; forneci-

mento de software para utilização como uma interface 

de programação de aplicações (“API”) para uso em 

mensagens electrónicas e transmissão de áudio, vídeo, 

imagens, texto, conteúdo e dados; fornecimento de uso 

temporário de software não descarregável para envio 

de mensagens electrónicas; serviços de mapeamen-

to; fornecimento de acesso temporário a software de 

computador não descarregável para serviços de mape-

amento; serviços de provedor de serviços de aplicação 

(ASP) com software para serviços de mapeamento; 

fornecimento de uso temporário de software de com-

putador não descarregável para a partilha e a exibição 

da localização de um utilizador, para planeamento de 

actividades com outros utilizadores e fazer recomen-

dações; serviços de provedor de serviços de aplicação 

(ASP) com software para activar ou facilitar a parti-

lha e a exibição da localização de um utilizador, para 

planeamento de actividades com outros utilizadores e 

fazer recomendações; fornecimento de uso temporá-

rio de software não descarregável para mapeamento 

social e de destino; serviços de provedor de serviços 

de aplicação (ASP) com software para habilitar ou 

facilitar o mapeamento social e de destino; forneci-

mento de uso temporário de software de computador 

não transferível para localização, para pesquisa, deter-

minação e partilha da localização de bens, serviços e 

eventos de interesse; serviços de provedor de serviços 

de aplicação (ASP) com software com reconhecimento 

de localização para pesquisar, determinar e partilhar 

a localização de produtos, serviços e eventos de inte-

resse; plataforma como serviço (PAAS) com platafor-

mas de software para uso na compra e disseminação 
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de publicidade; fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável para modificar fotografias, 

imagens e conteúdos de áudio, vídeo e áudio-vídeo 

com filtros fotográficos e efeitos de realidade aumen-

tada (AR), nomeadamente gráficos, animações, texto, 

desenhos, geotags, etiquetas de metadados, hiperliga-

ções; fornecimento de acesso temporário a software 

não descarregável para visualização e interacção com 

uma fonte de suportes electrónicos, nomeadamente, 

imagens, conteúdos audiovisuais e de vídeo, transmis-

são ao vivo de vídeo, comentários, anúncios, notícias e 

links de internet; fornecimento de uso temporário de 

software não descarregável para encontrar conteúdos 

e  editores de conteúdo e para subscrever esses conte-

údos; fornecimento de uso temporário de software não 

descarregável para organização de imagens, vídeos e 

conteúdo audiovisual usando etiquetas de metadados; 

serviços de provedor de serviços de aplicação (ASP) 

com software para redes sociais, gestão de conteúdos 

de redes sociais, criação de uma comunidade virtual 

e transmissão de imagens, conteúdo audiovisual e de 

vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, 

anúncios, comunicações e informação de meios de 

comunicação publicitários; serviços de provedor de 

serviços de aplicação (ASP) com software para utiliza-

ção como uma interface de programação de aplicações 

(API) que facilita os serviços online para redes sociais, 

desenvolvendo aplicações de software; plataforma 

como serviço (PAAS) com plataformas de software 

para redes sociais, gestão de conteúdo de redes sociais, 

criação de uma comunidade virtual e transmissão de 

imagens, conteúdo audiovisual e de vídeo, fotografias, 

vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios, comunica-

ções e informação de meios de comunicação publicitá-

rios; aluguer de software de computador que permite 

aos utilizadores carregar, editar e partilhar imagens, 

vídeos e conteúdos audiovisuais; serviços de informá-

tica, especificamente curadoria online de conteúdos 

e anúncios publicitários definidos pelo utilizador e 

criação de feeds de media social; fornecimento de uso 

temporário de software não descarregável para tirar 

fotografias e gravar conteúdos de áudio, audiovisual e 

de vídeo; fornecimento de uso temporário de software 

não descarregável para carregar, descarregar, arqui-

var, permitir a transmissão de, e partilha de imagens, 

conteúdos de audiovisual e de vídeo e texto e dados 

associados; fornecimento de uso temporário de soft-

ware não descarregável para transmissão de conteúdo 

de entretenimento multimédia; Fornecimento de uso 

temporário de software não descarregável para a cria-

ção e manutenção de uma presença online para indiví-

duos, grupos, empresas e marcas; fornecimento de uso 

temporário de software não descarregável para anun-

ciantes comunicarem e interagirem com comunidades 

online; fornecimento de acesso temporário a software 

não descarregável para uso na obtenção e edição de fo-

tografias e na gravação e edição de vídeos; serviços de 

provedor de serviços de aplicação (ASP) com software 

para activar ou facilitar a captura e edição de fotogra-

fias e gravação e edição de vídeos; desenvolvimento de 

software; fornecimento de software não descarregável 

online; serviços de provedor de serviços de aplicação 

(ASP); fornecimento de instalações online que ofere-

cem aos utilizadores a possibilidade de fazer carregar, 

modificar e partilhar áudio, vídeo, imagens fotográfi-

cas, texto, gráficos e dados.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/12，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75216

[210] 編號 N.º : N/146388

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/13

[730] 申請人 Requerente : Instagram, LLC

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, 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 : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de apresentações sociais, de 

actividades de rede social e de marcação de encon-

tros; fornecimento de acesso a bases de dados e bases 

de dados em linha pesquisáveis no domínio das redes 

sociais, das apresentações e dos encontros de carácter 

social; serviços de redes sociais em linha; serviços de 

verificação de identidade comercial.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/12，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75216
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[210] 編號 N.º : N/146395

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/13

[730] 申請人 Requerente : 事業開發研究所株式會社

 Institute of Business Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 日本國東京都昭島市玉川町四丁目6番

14號

 4-6-14 Tamagawa cho, Akishima-shi, Tokyo 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 : 衣服。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/05/16，日本 Japão，編號

N.º 2018-071515

[210] 編號 N.º : N/146397

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/13

[730] 申請人 Requerente : 深圳市街幫人網絡科技有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區南湖街道嘉賓

路海燕大廈2138—2146

 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 : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；特許

經營的商業管理；為商品和服務的買賣雙方提供在線市

場；商業企業遷移；將信息編入計算機數據庫；商業管理

輔助；廣告；替他人推銷；自動售貨機出租；在計算機數

據庫中更新和維護數據。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146428

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/13

[730] 申請人 Requerente : 廣東樂心醫療電子股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市火炬開發區東利路

105號A區

 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 P rodutos : 計算機軟件（已錄製）；智能手錶（數

據處理）；計步器；連線手環（測量儀器）；衡器；衡量器

具；秤；可下載的計算機應用軟件；電池；穿戴式行動追

蹤器；穿戴式計算機；首飾形式的通訊設備；智能手機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146429

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/13

[730] 申請人 Requerente : 廣東樂心醫療電子股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市火炬開發區東利路

105號A區

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫用體育活動器械；醫療器械和儀器；血

壓計；心率監測設備；牙科設備和儀器；電療器械；助聽

器；奶瓶；非化學避孕用具；矯形帶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146430

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/13

[730] 申請人 Requerente : 廣東樂心醫療電子股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市火炬開發區東利路

105號A區

 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 : 貴重金屬盒；未加工或半加工貴重金屬；

珠寶首飾；表；計時器（手錶）；項鍊（首飾）；鐘；手錶；

錶帶；表用禮品盒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146484

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/14

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOBE 

SEIKO SHO trading also as KOBE STEEL, LTD.

 地址 Endereço : 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-cho-

me, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Lagartas para veículos [tracção]; meca-

nismos para veículos terrestres; motores para veículos 

terrestres; apoios de motores para veículos terrestres; 

elementos mecânicos para veículos terrestres; veios, 

eixos ou fusos para veículos terrestres; acoplamentos 

de eixos ou conectores para veículos terrestres; rola-

mentos para veículos terrestres; eixos para veículos 

terrestres; eixos para veículos; eixos cardãs para veí-

culos; juntas universais para veículos terrestres; aco-

plamentos de eixos para veículos terrestres; caixas de 

eixos para veículos terrestres; rolamentos de roda para 

veículos terrestres; fusos de eixos; juntas de eixos para 

veículos; engrenagens para veículos terrestres; trans-

missões para veículos terrestres; cames para veículos 

terrestres; ligações para veículos terrestres; correntes 

de rolos para veículos terrestres; engrenagens de mar-

cha atrás para veículos terrestres; caixas redutoras 

para veículos terrestres; rodas de engrenagens para 

veículos terrestres; caixas de mudanças para veículos 

terrestres; engrenagens impulsoras para veículos ter-

restres; caixas de velocidade para veículos terrestres; 

polias intermediárias para veículos terrestres; polias de 

correia para veículos terrestres; correias de transmis-

são para veículos terrestres; embraiagens para veículos 

terrestres; circuitos hidráulicos para veículos; conver-

sores de binário para veículos terrestres; acoplamentos 

fluidos para veículos terrestres; pinhões de roda; uni-

dades de direcção para veículos terrestres; bielas para 

veículos terrestres, sem ser partes de motores e me-

canismos; amortecedores de veículos; suspensões de 

rodas; sistemas de suspensão para automóveis; braços 

de suspensão, barras de suspensão (bola de reboque) 

peças para suspensões; molas para veículos terrestres; 

travões para veículos; calços de travões para veículos; 

páraquedas; dispositivos anti-roubo para veículos; veí-

culos para deficientes físicos e pessoas com mobilidade 

limitada; motores, eléctricos, para veículos terrestres; 

veículos de locomoção por terra, por ar, por água ou 

sobre carris; veículos aquáticos; dragas [barcos]; em-

barcações e suas partes e acessórios; partes estruturais 

para barcos; lemes; remos de barcos; cascos de navios; 

painéis de bordo para veículos; suportes para copos 

para usar em veículos; assentos para veículos; arnês de 

segurança para assentos de veículos; apoios de cabeça 

para assentos de veículos; coberturas para assentos de 

veículos; estofos para assentos de veículos; apoios de 

braços para veículos; puxadores de travão de mão para 

veículos; maçanetas para alavancas de mudanças para 

veículos; reservatórios de combustível para veículos; 

tampões para reservatórios de combustível de veículos; 

redes para bagagem para veículos; buzinas para veí-

culos; vidros para veículos; painéis de carroçaria para 

veículos; painéis de porta para veículos; portas para 

veículos; aeronaves e suas partes e acessórios; veículos 

espaciais; partes estruturais de aeronaves; jantes para 

veículos; cintos de segurança para assentos de veículos; 

chassis de veículos; material rolante para caminhos-de-

-ferro e suas partes e acessórios; partes estruturais de 

comboios; carroçarias para vagões ferroviários; estri-

bos para veículos terrestres; puxadores de portas para 

veículos terrestres; espelhos retrovisores laterais para 

veículos; painéis de tejadilho para veículos terrestres; 

alavancas de mudanças para veículos terrestres; auto-

móveis e suas partes e acessórios; empilhadoras; rodas 

livres para veículos terrestres; partes estruturais para 

automóveis; carroçarias para veículos; chassis para 

automóveis; capots para automóveis; pára-choques 

para automóveis; portas para automóveis; estribos de 

automóvel; assentos de automóveis; airbags (almofada 

de ar) para veículos; componentes para enfeitar inte-

riores de automóveis; espelhos retrovisores; volantes 

para veículos; palas de sol para automóveis; isqueiros 

eléctricos para veículos terrestres; porcas para jantes 

de veículos; guarda-lamas; suportes de bagagem para 

veículos; suportes de rodas sobresselentes; indicadores 

de direcção para veículos terrestres; pára-brisas; limpa 

pára-brisas; escovas para limpa pára-brisas; grampos 

para prender peças de automóveis às carrocerias; pe-

dais de travões para veículos; veículos motorizados 

de duas rodas; veículos motorizados de duas rodas, 

bicicletas e suas partes e acessórios; partes estruturais 

de motociclos; bicicletas; partes estruturais de bicicle-

tas; carrinhos de transporte; remendos adesivos em 

borracha para a reparação de câmaras-de-ar; veículos 

de almofadas de ar; carrinhos de bebé; cinzeiros para 

automóveis.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/06/26，日本 Japão，編號

N.º 2018-83498

[210] 編號 N.º : N/146543

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/15

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOBE 

ISHIDAYA (KOBE ISHIDAYA Co., Ltd.)
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 地址 Endereço : 1-20-9, Kitanagasadori, Chuo-ku, 

Kobe-shi, Hyogo, 650-0012, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 外賣餐館；餐廳；自助餐廳；日式料理餐

廳；咖啡館；自助餐廳；快餐館；茶館；天婦羅餐廳；提供

食物和飲料服務；臨時住所；餐館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146544

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/15

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOBE 

ISHIDAYA (KOBE ISHIDAYA Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 1-20-9, Kitanagasadori, Chuo-ku, 

Kobe-shi, Hyogo, 650-0012, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 外賣餐館；餐廳；自助餐廳；日式料理餐

廳；咖啡館；自助餐廳；快餐館；茶館；天婦羅餐廳；提供

食物和飲料服務；臨時住所；餐館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146545

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/15

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOBE 

ISHIDAYA (KOBE ISHIDAYA Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 1-20-9, Kitanagasadori, Chuo-ku, 

Kobe-shi, Hyogo, 650-0012, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 外賣餐館；餐廳；自助餐廳；日式料理餐

廳；咖啡館；自助餐廳；快餐館；茶館；天婦羅餐廳；提供

食物和飲料服務；臨時住所；餐館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146588

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Pasta de madeira; Pasta de madeira 

desfibrada; Pasta de papel; Pasta de sulfitos; Polpa de 

celulose [matéria-prima]; Pasta de papel destintada; 

Pasta termomecânica; Pasta de palha; Pasta de espar-

to; Pasta de filaça; Pasta químico-mecânica; Papel em 

pasta [polpa]; Pasta de madeira tratada quimicamente; 

Pasta de papel reciclado; Pasta de papel utilizada no 

fabrico de papel; Pasta de madeira para uso no fabri-

co; Pasta de celulose solúvel para usar na manufatura; 

Dispersantes para uso na indústria da pasta de papel; 

Polpa de celulose para fabrico de papel; Pasta de papel 

utilizada no fabrico de cartão; Fluidos auxiliares para 

utilizar como aditivos destinados a pasta de madeira; 

Pasta de bagaço para uso no fabrico de papel; Aditivos 

químicos destinados ao tratamento da pasta de papel; 

Compostos químicos colantes destinados ao fabrico de 

polpas; Enzimas para remover resinas das polpas na 

indústria da fabricação do papel.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/07/16，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017930825

[210] 編號 N.º : N/146633

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : Premier Foods Group Limited

 地址 Endereço : Premier House, Centrium Business 

Park, Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire AL1 

2RE United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[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；加工過的、聽裝的、罐裝的、切割

的、冷凍的和醃製的水果、蔬菜；罐裝的、加工過的和乾

的豆類、肉類、肉製品和魚產品；製作速食的配料（以水

果、蔬菜或肉類為主）；家畜肉；家畜肉醬；家畜肉調拌

料；家畜肉粉末；家畜肉濃縮液；肉、魚和蔬菜高湯；魚、

肉和蔬菜醬；製湯製劑；製作湯料、醬、肉湯、牛肉清湯、

雜燴濃湯、燉湯和湯類的製劑。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/146634

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : Premier Foods Group Limited

 地址 Endereço : Premier House, Centrium Business 

Park, Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire AL1 

2RE United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可和咖啡代用品；米；食用

澱粉和西米；麵粉和穀類製品；麵包、糕點和甜食；飲用

冰；糖，蜂蜜，糖漿；鮮酵母，發酵粉；食鹽；芥末；醋，

沙司（調味品）；辛香料；冰（凍結的水）；醬的調拌料；

醬的製劑；烹飪醬；中國式烹飪醬；用旺火炒的菜的醬；

桌醬汁；蘸醬；醬油；辣椒醬；酸甜醬；甜辣椒蘸醬；蠔油

醬；蘇梅醬；印度炸圓麵包片；印度飛餅。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146635

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : 愛筆（北京）智能科技有限公司

 Aibee (Beijing) Intelligence Science & Technology 

Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地三街9號B座11

層B1201-B01

 Room B1201, Floor 11, Tower B, No. 9 Shangdi 3rd 

Street, Haidian District, Beijing, 100085, 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 : 計算機器；可下載的手機應用軟件；計算

機外圍設備；自動取款機（AT M）；自動廣告機；計算機

軟件（已錄製）；自動售票機；人臉識別設備；計算機用光

盤驅動器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146636

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : 愛筆（北京）智能科技有限公司

 Aibee (Beijing) Intelligence Science & Technology 

Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地三街9號B座11

層B1201-B01

 Room B1201, Floor 11, Tower B, No. 9 Shangdi 3rd 

Street, Haidian District, Beijing, 100085, 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 Serv iços : 生物學研究；化學研究；工業品外觀設

計；計算機編程；計算機硬件設計和開發諮詢；軟件即服

務（SaaS）；技術研究；計算機軟件設計；計算機軟件更

新；托管計算機站（網站）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146637

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : 愛筆（北京）智能科技有限公司

 Aibee (Beijing) Intelligence Science & Technology 

Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地三街9號B座11

層B1201-B01

 Room B1201, Floor 11, Tower B, No. 9 Shangdi 3rd 

Street, Haidian District, Beijing, 100085, 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 : 計算機器；計算機軟件（已錄製）；可下

載的手機應用軟件；自動售票機；自動取款機（AT M）；

自動廣告機；計算機外圍設備；人臉識別設備；生物識別

掃描儀。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146638

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : 愛筆（北京）智能科技有限公司

 Aibee (Beijing) Intelligence Science & Technology 

Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地三街9號B座11

層B1201-B01

 Room B1201, Floor 11, Tower B, No. 9 Shangdi 3rd 

Street, Haidian District, Beijing, 100085, 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 Serv iços : 化學研究；生物學研究；工業品外觀設

計；計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；計
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算機硬件設計和開發諮詢；軟件即服務（SaaS）；技術研

究；托管計算機站（網站）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146641

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : C & C IP SÀRL

 地址 Endereço : 18 avenue Marie-Thérèse, L-2132 

Luxembourg, Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Cidra.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146652

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : Tempting Brands AG

 地址 Endereço : Poststrasse 5, CH-8808 Pfäffikon, 

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 de toilette 

não medicinais; dentífricos não medicinais; perfuma-

ria, óleos essenciais, preparações para branquear e 

outras substâncias para a lavagem; preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146653

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : Tempting Brands AG

 地址 Endereço : Poststrasse 5, CH-8808 Pfäffikon, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 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 (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, 

distribuição, transformação, acumulação, regulação ou 

controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o regis-

to, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; 

suportes de registo magnético, discos acústicos; discos 

compactos; DVD’s e outros suportes de gravação di-

gitais; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamen-

tos para o tratamento da informação, computadores; 

software informático; extintores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146654

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : Tempting Brands AG

 地址 Endereço : Poststrasse 5, CH-8808 Pfäffikon, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de iluminação, de aqueci-

mento, de produção de vapor, de cozedura, de refri-

geração, de secagem, de ventilação, de distribuição de 

água e instalações sanitárias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146655

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : Tempting Brands AG

 地址 Endereço : Poststrasse 5, CH-8808 Pfäffikon, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 12
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[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos de locomoção por 

terra, por ar ou por água.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146656

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : Tempting Brands AG

 地址 Endereço : Poststrasse 5, CH-8808 Pfäffikon, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão; produtos de impressão; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de 

papelaria e artigos para escritório, excepto móveis; 

adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para 

uso doméstico; material para desenho e material para 

artistas; pincéis; material de instrução ou de ensino 

(com excepção de aparelhos); folhas, películas e sacos 

em matérias plásticas para empacotamento e embala-

gem; caracteres de imprensa; clichés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146657

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : Tempting Brands AG

 地址 Endereço : Poststrasse 5, CH-8808 Pfäffikon, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro; peles de 

animais e couros; bagagem e bagagem de mão; cha-

péus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas, chicotes, 

arreios e selaria; coleiras, trelas e vestuário para ani-

mais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146658

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : Tempting Brands AG

 地址 Endereço : Poststrasse 5, CH-8808 Pfäffikon, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobília, vidros (espelhos), molduras; 

recipientes, não metálicos, para armazenamento ou 

transporte; osso, chifre, osso de baleia ou madrepéro-

la em bruto ou semitrabalhado; conchas; espuma-do-

-mar; âmbar amarelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146659

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : Tempting Brands AG

 地址 Endereço : Poststrasse 5, CH-8808 Pfäffikon, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 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 do-

méstico ou para a cozinha; trens de cozinha e serviços 

de mesa, excepto garfos, facas e colheres; pentes e 

esponjas; escovas (com excepção de pincéis); materiais 

para o fabrico de escovas; material de limpeza; vidro 

em bruto ou semi-acabado (com excepção do vidro de 

construção); vidraria, porcelana e faiança.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/146660

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : Tempting Brands AG

 地址 Endereço : Poststrasse 5, CH-8808 Pfäffikon, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : Cordas, cordéis, redes, tendas e toldos; 

oleados em têxteis ou materiais sintéticos; velas, sacas 

para o transporte e armazenamento de materiais a 

granel; matérias para almofadar, estofar e de enchi-

mento com excepção de papel, cartão, borracha ou 

matérias plásticas; matérias têxteis fibrosas em bruto e 

respectivos sucedâneos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146661

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : Tempting Brands AG

 地址 Endereço : Poststrasse 5, CH-8808 Pfäffikon, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Produtos têxteis e respectivos substi-

tutos; roupa de casa; cortinas de matérias têxteis ou 

plásticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146662

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : Tempting Brands AG

 地址 Endereço : Poststrasse 5, CH-8808 Pfäffikon, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 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/146663

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : Tempting Brands AG

 地址 Endereço : Poststrasse 5, CH-8808 Pfäffikon, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos, brinquedos e artigos de brincar; 

aparelhos de jogos de vídeo; artigos de ginástica e de 

desporto; decorações para árvores de Natal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146665

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/19

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, 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 : 數據處理設備；計算機軟件（已錄製）；

手機；智能手機；智能手機用套；智能手機屏幕專用保

護膜；自拍鏡頭；頭戴式耳機；照相機（攝影）；usb線； 

電池；移動電源（可充電電池）；交互式觸屏終端；可下

載的手機應用軟件；人臉識別設備；掃描儀（數據處理

設備）；揚聲器音箱；頭戴式虛擬現實裝置；芯片（集成

電路）；記時器（時間記錄裝置）；量具；內部通訊裝置；

DV D播放機；自拍杆（手持單腳架）；電源材料（電線、

電纜）；電源插頭轉換器；智能手表（數據處理）；智能戒

指（數據處理）；學習機；觸摸屏；眼鏡；穿戴式計算機；

音頻視頻接收器；電子信號發射器；無線電和電視設備用
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中繼器；電視機；電子圖書閱讀器；電子防盜裝置；聯機

手環（測量儀器）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146666

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/19

[730] 申請人 Requerente : 銀聯商務股份有限公司

 China Unionpay Merchant Services Co., Ltd.

 地址 Endereç o : 中國（上海）自由貿易試驗區張衡路

1006、1008號

 No.1006 & 1008, Zhangheng Road, Pilot Free Trade 

Zone, Shanghai, P.R. 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 : 可下載的計算機應用軟件；交互式觸屏

終端；收銀機；無線電設備；測量裝置；半導體；芯片（集

成電路）；投幣啟動設備用機械裝置；銷售終端機（POS

機）；電池。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146667

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/19

[730] 申請人 Requerente : 銀聯商務股份有限公司

 China Unionpay Merchant Services Co., Ltd.

 地址 Endereç o : 中國（上海）自由貿易試驗區張衡路

1006、1008號

 No.1006 & 1008, Zhangheng Road, Pilot Free Trade 

Zone, Shanghai, P.R. China

 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；商業管理諮詢；商業信息；替他人

推銷；人事管理諮詢；對購買定單進行行政處理；繪製賬

單、賬目報表；尋找贊助；計算機網絡上的在線廣告；自

動售貨機出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146668

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/19

[730] 申請人 Requerente : 銀聯商務股份有限公司

 China Unionpay Merchant Services Co., Ltd.

 地址 Endereç o : 中國（上海）自由貿易試驗區張衡路

1006、1008號

 No.1006 & 1008, Zhangheng Road, Pilot Free Trade 

Zone, Shanghai, P.R. 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；提供在線論壇；提供數據庫接

入服務；數字文件傳送；數據流傳輸；電子郵件傳輸；電

話會議服務；視頻點播傳輸；計算機終端通訊；計算機輔

助信息和圖像傳送。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146669

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/19

[730] 申請人 Requerente : 銀聯商務股份有限公司

 China Unionpay Merchant Services Co., Ltd.

 地址 Endereç o : 中國（上海）自由貿易試驗區張衡路

1006、1008號

 No.1006 & 1008, Zhangheng Road, Pilot Free Trade 

Zone, Shanghai, P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 船運貨物；空中運輸；能源分配；汽車運

輸；快遞服務（信件或商品）；倉庫貯存；旅行預訂；商品

包裝；貨物遞送；運載工具（車輛）出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146670

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/19

[730] 申請人 Requerente : 銀聯商務股份有限公司

 China Unionpay Merchant Services Co., Ltd.

 地址 Endereç o : 中國（上海）自由貿易試驗區張衡路

1006、1008號

 No.1006 & 1008, Zhangheng Road, Pilot Free Trade 

Zone, Shanghai, P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；質量控制；包裝設計；計算機

軟件設計；計算機系統分析；把有形的數據或文件轉換

成電子媒體；測量；氣象信息；服裝設計；化學研究。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146671

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/19

[730] 申請人 Requerente : 銀聯商務股份有限公司

 China Unionpay Merchant Services Co., Ltd.

 地址 Endereç o : 中國（上海）自由貿易試驗區張衡路

1006、1008號

 No.1006 & 1008, Zhangheng Road, Pilot Free Trade 

Zone, Shanghai, P.R. 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 : 可下載的計算機應用軟件；交互式觸屏

終端；收銀機；無線電設備；測量裝置；半導體；芯片（集

成電路）；投幣啟動設備用機械裝置；銷售終端機（POS

機）；電池。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146672

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/19

[730] 申請人 Requerente : 銀聯商務股份有限公司

 China Unionpay Merchant Services Co., Ltd.

 地址 Endereç o : 中國（上海）自由貿易試驗區張衡路

1006、1008號

 No.1006 & 1008, Zhangheng Road, Pilot Free Trade 

Zone, Shanghai, P.R. China

 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；商業管理諮詢；商業信息；替他人

推銷；人事管理諮詢；對購買定單進行行政處理；繪製賬

單、賬目報表；尋找贊助；計算機網絡上的在線廣告；自

動售貨機出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146673

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/19

[730] 申請人 Requerente : 銀聯商務股份有限公司

 China Unionpay Merchant Services Co., Ltd.

 地址 Endereç o : 中國（上海）自由貿易試驗區張衡路

1006、1008號

 No.1006 & 1008, Zhangheng Road, Pilot Free Trade 

Zone, Shanghai, P.R. China

 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 : 金融管理；珠寶估價；不動產代理；經紀；

擔保；受托管理；典當經紀；借記卡支付處理；網上銀行；

電子轉賬。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146674

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/19

[730] 申請人 Requerente : 銀聯商務股份有限公司

 China Unionpay Merchant Services Co., Ltd.

 地址 Endereç o : 中國（上海）自由貿易試驗區張衡路

1006、1008號

 No.1006 & 1008, Zhangheng Road, Pilot Free Trade 

Zone, Shanghai, P.R. 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；提供在線論壇；提供數據庫接

入服務；數字文件傳送；數據流傳輸；電子郵件傳輸；電

話會議服務；視頻點播傳輸；計算機終端通訊；計算機輔

助信息和圖像傳送。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146675

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/19

[730] 申請人 Requerente : 銀聯商務股份有限公司

 China Unionpay Merchant Services Co., Ltd.

 地址 Endereç o : 中國（上海）自由貿易試驗區張衡路

1006、1008號

 No.1006 & 1008, Zhangheng Road, Pilot Free Trade 

Zone, Shanghai, P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial



1992 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 6 期 —— 2019 年 2 月 8 日

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 船運貨物；空中運輸；能源分配；汽車運

輸；快遞服務（信件或商品）；倉庫貯存；旅行預訂；商品

包裝；貨物遞送；運載工具（車輛）出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146676

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/19

[730] 申請人 Requerente : 銀聯商務股份有限公司

 China Unionpay Merchant Services Co., Ltd.

 地址 Endereç o : 中國（上海）自由貿易試驗區張衡路

1006、1008號

 No.1006 & 1008, Zhangheng Road, Pilot Free Trade 

Zone, Shanghai, P.R. 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 : 技術研究；質量控制；包裝設計；計算機

軟件設計；計算機系統分析；把有形的數據或文件轉換

成電子媒體；測量；氣象信息；服裝設計；化學研究。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146708

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/19

[730] 申請人 Requerente : 浙江人本鞋業有限公司

 地址 Endereço : 中國浙江省瑞安市仙降街道膠鞋園區

 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 P roduto s : 嬰兒全套衣；鞋；婚紗；帽；手套（服

裝）；手套；皮帶（服裝用）；領帶；游泳衣；襪；高統橡膠

套鞋；運動鞋；童裝；靴。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146754

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/20

[730] 申請人 Requerente : Nautica Apparel, Inc.

 地址 Endereço : 1411 Broadway, 4th Floor, New York, 

New York 10018, Estados Unidos da 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 : Bolsas de mão, carteiras, carteiras de 

bolso, mochilas, malas [pastas], pastas [malas], bolsas 

de noite [clutches], sacolas, bolsas com pulseiras, sa-

colas de comprras, sacolas tira-colo, malas, sacos de 

desporto [duffle], bolsas de viagem, estojos para car-

tões, estojos para passaportes, porta-moedas, porta-

-chaves em couro, estojos de toilette vendidos vazios, 

estojos de comesméticos vendidos vazios, chicotes e 

selaria, coleiras para animais de estimação, trelas para 

animais de estimação, chapéus de chuva, bengalas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146767

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/20

[730] 申請人 Requerente : 上海艾棲智能科技有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市松江區中創路68號13幢5層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬噴頭；金屬門；金屬門框；金屬窗；

金屬絲網；金屬墊圈；金屬螺母；金屬製窗鎖；金屬門閂；

金屬門把手；非電動開窗器；金屬門鈴（非電動）；金屬鎖

（非電）；金屬 匙；掛鎖；金屬鎖簧；保險櫃（金屬或非

金屬）；金屬儲藏盒；金屬標誌牌；普通金屬藝術品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146768

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/20

[730] 申請人 Requerente : 上海艾棲智能科技有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市松江區中創路68號13幢5層

 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 : 磁性身份識別卡；已編碼磁卡；智能卡

（集成電路卡）；可下載的手機應用軟件；人臉識別設

備；閃光信號燈；電及電子視頻監控設備；遙控裝置；報

警器；門窺視孔（廣擴鏡）；鈴（報警裝置）；電鎖；電子



N.º 6 — 8-2-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 1993

防盜裝置；電門鈴；生物指紋門鎖；數字門鎖；無線電頻

率控制鎖；聯鎖門用電子門禁裝置；電池；USB線。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146851

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/21

[730] 申請人 Requerente : Gulfstream Aerospace Corpora-

tion

 地址 Endereço : 500 Gulfstream Road, Savannah, 

Georgia 31407, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Hardware e software de computador 

para o controle de dispositivos eléctricos em aviões 

usados por passageiros, incluindo dispositivos eléctri-

cos em aviões, usados por passageiros, para o controle 

de sistemas de áudio, vídeo, luz, entretenimento e 

ambiente; os acima ditos excluindo descodificadores 

de televisão ou software para operação dos mesmos na 

Class 9.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/05/24，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 87/935025

[210] 編號 N.º : N/146853

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/21

[730] 申請人 Requerente : Timeless Skin Care, LLC

 地址 Endereço : PO Box 1149, Rancho Cucamonga, 

CA 91729, United States

 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 : 非藥用護膚品；非藥用護膚霜，精華素，

乳液，凝膠，化妝水，清潔劑和去角質；用於皮膚護理的

非藥用噴霧劑；所有用於護理皮膚，指甲，頭髮和頭皮的

非藥用製劑；除皺護膚品；化妝品；身體和美容護理化妝

品；化妝品面霜，乳液和護膚品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146898

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳美思康宸商貿有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道後海

大道以東天利中央商務廣場2005

 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；用作茶葉代用品的花或葉；茶

飲料；糖；糖果；冰糖燕窩；甜食；穀類製品；冰淇淋。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146899

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳美思康宸商貿有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道後海

大道以東天利中央商務廣場2005

 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 : 中藥材；原料藥；醫用營養食物；醫用營

養飲料；藥物飲料；補藥（藥）；人參；減肥藥；阿膠（中藥

材）；醫用眼罩。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146900

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳美思康宸商貿有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道後海

大道以東天利中央商務廣場2005

 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；用作茶葉代用品的花或葉；茶

飲料；糖；糖果；冰糖燕窩；甜食；穀類製品；冰淇淋。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/146932

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/22

[730] 申請人 Requerente : MEDIA SERVICE by Tina Streidl 

Inh. Tina Stamps

 地址 Endereço : Hauptstraße 30b, D-86456 Gabling, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Artigos de higiene pessoal; produtos 

para limpar e perfumar; produtos para tratamento 

(limpeza) de animais; óleos essenciais e extratos aro-

máticos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/05/24，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017906217

[210] 編號 N.º : N/146933

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/22

[730] 申請人 Requerente : MEDIA SERVICE by Tina Streidl 

Inh. Tina Stamps

 地址 Endereço : Hauptstraße 30b, D-86456 Gabling, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos e preparações dietéticos; 

produtos farmacêuticos e remédios naturais; prepara-

ções e materiais de diagnóstico; preparações biológicas 

para uso medicinal; preparações biológicas para uso 

veterinário; enzimas para uso medicinal; preparações 

enzimáticas para uso medicinal; preparações enzimáti-

cas para uso veterinário; cápsulas para medicamentos; 

comprimidos para uso farmacêutico; colagénio para 

fins médicos; loções para uso veterinário; aditivos para 

forragens para uso medicinal; preparações medicinais 

de cuidados de saúde; preparações médicas; agentes 

de activação da função celular para uso médico; pre-

parações destinadas à naturopatia; champôs medici-

nais; champôs medicinais para animais de estimação; 

preparações medicinais de higiene pessoal; champôs 

secos medicinais; suplementos nutricionais para uso 

veterinário; preparações alimentares à base de mine-

rais para uso médico; preparados farmacêuticos para 

uso veterinário; produtos farmacêuticos para animais; 

preparações de oligoelementos para consumo huma-

no e animal; células reconstituídas para tratamentos 

médicos da pele; células reconstituídas para tratamen-

tos clínicos de cuidados da pele; analgésicos para uso 

veterinário; preparações terapêuticas para o banho; 

preparações e substâncias veterinárias; preparações 

vitamínicas e minerais; preparações e artigos de higie-

ne; preparações à base de aminoácidos para uso médi-

co; preparações de aminoácidos para uso veterinário; 

medicamentos para uso veterinário; preparações bio-

químicas para uso médico; preparações bioquímicas 

para uso veterinário; preparações químicas para uso 

medicinal; preparações químicas para uso veterinário; 

enzimas para uso veterinário; preparações de oligoele-

mentos para animais; preparações higiénicas para uso 

veterinário.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/05/24，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017906217

[210] 編號 N.º : N/146942

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/22

[730] 申請人 Requerente : Instagram, LLC

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, 

California 94025, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Hardware informático; software in-

formático para redes sociais e interacção com a co-

munidade em linha; ferramentas de desenvolvimento 

de software informático; software informático para 

uso como um interface de programação de aplicações 

(“API”); de interface de programação de apl ica-

ções (“API”) para uso na construção de software de 

aplicações; interface de programação de aplicações 

(“API”) para software informático que facilita ser-

viços em linha de redes sociais e de retorno de dados, 

carregamento, descarregamento, acesso e gestão; 

software informático para criação, gestão e interacção 

com uma comunidade em linha; software informáti-

co para criação, edição, carregamento, descarrega-

mento, acesso, visualização, afixação, apresentação, 
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etiquetagem, colocação em blogues, transmissão con-

tínua, ligação, anotação, indicação de sentimentos, 

comentário, integração, transmissão, partilha, ou por 

outros meios ou interacção com suportes electrónico 

ou informação através de computador, internet ou 

redes de comunicação; software informático para mo-

dificação e para permitir a transmissão de imagens, 

áudio e conteúdos e dados audiovisuais e de vídeo; 

software informático para modificação de conteúdo 

de fotografia, imagem, áudio, audiovisual com filtros 

fotográficos e efeitos de realidade aumentada (AR), 

nomeadamente gráficos, animações, texto, desenhos, 

etiquetagem de localização geográfica, etiquetagem 

de metadata, hiperligações; software informático para 

a recolha, gestão, edição, organização, modificação, 

transmissão, partilha e armazenamento de dados e in-

formações; software informático para o envio e recep-

ção de mensagens electrónicas, alertas, notificações e 

lembretes; software informático de motores de busca; 

softwares informáticos para a utilização na criação, 

gestão, medição e difusão de publicidade de terceiros; 

servidor para anúncios, nomeadamente um servidor 

informático para armazenar anúncios e para distribuir 

anúncios em websites; software de realidade aumen-

tada; software informático para a integração de dados 

electrónicos com ambientes do mundo real para fins de 

divertimento, comunicação e para actividades de redes 

sociais; software informático para permitir o desenvol-

vimento e avaliação, teste e manutenção de aplicações 

de software móvel para dispositivos electrónicos por-

táteis de comunicação nomeadamente telemóveis, tele-

fones inteligentes, computadores portáteis e computa-

dores “tablet”; software informático, nomeadamente 

interface de interpretação para facilitar a interacção 

entre seres humanos e máquinas; software informático 

consciente da localização, software informático trans-

ferível e software de aplicações móvel para pesquisa, 

determinação e partilha de localizações; software 

informático para distribuição de conteúdos sem fios, 

dados e informação; software informático para permi-

tir o acesso, visualização, edição, ligação, partilha e 

fornecimento de média e informação electrónica atra-

vés da Internet e de redes de comunicações; software 

informático, nomeadamente uma aplicação de forneci-

mento de funções de actividades de redes sociais; soft-

ware informático, software informático descarregável 

e software de aplicações móvel para a criação, gestão e 

acesso a grupos dentro das comunidades virtuais; soft-

ware informático descarregável para a visualização e in-

teracção com um “feed” de imagens, áudio, conteúdo 

audiovisual e texto e dados anexados; software infor-

mático descarregável para a pesquisa de conteúdos e 

editores de conteúdos e para a subscrição de conteú-

dos; software para criar e gerir perfis de redes sociais 

e contas de utilizador; equipamentos de fotografia e 

vídeos interactivos, nomeadamente quiosques para a 

apreensão, carregamento, edição, impressão e partilha 

de imagens e vídeos digitais; software que permite que 

indivíduos, grupos, empresas e marcas criem e mante-

nham uma presença em linha para fins de marketing; 

software para publicitários comunicarem e interagirem 

com comunidades em linha; software para transmissão 

contínua de conteúdos multimédia de divertimento; 

software informático; software informático para en-

viar e receber mensagens electrónicas, gráficos, ima-

gens, áudio e conteúdo audiovisual através da internet 

e de redes de comunicação; software informático para 

processar imagens, gráficos, áudio, vídeo, e texto; soft-

ware de mensagens.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

amarela e rosa tal como representado na figura.

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/12，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75215

[210] 編號 N.º : N/146943

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/22

[730] 申請人 Requerente : Instagram, LLC

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, 

California 94025, 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 marketing, de publicidade 

e promocionais; fornecimento de pesquisa de mercado 

e serviços de informação; promoção de bens e serviços 

de terceiros através da internet e das redes de comu-

nicação; serviços comerciais e publicitários, nomeada-

mente planeamento de meios de comunicação e servi-

ços de aquisição de espaços em meios de comunicação 

para terceiros, serviços comerciais e publicitários, 

nomeadamente serviços de publicidade para o ras-

treamento do desempenho publicitário, para gestão, 

distribuição e veiculação de publicidade, para análise 

de dados publicitários, para relatórios de dados publi-
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citários e para optimização do desempenho da publici-

dade; serviços de consultadoria nos domínios da publi-

cidade e marketing, nomeadamente a personalização 

de iniciativas de publicidade e marketing de terceiros; 

fornecimento de instalações em linha para conectar 

vendedores a compradores; publicidade, marketing e 

promoção de bens e serviços de terceiros através do 

fornecimento de equipamento de fotografia e vídeo em 

eventos especiais; fornecimento de instalações virtuais 

para transmissão contínua em tempo real de vídeos 

de eventos promocionais; organização e direcção de 

eventos especiais para fins comerciais, promocionais 

ou publicitários; fornecimento de directórios de negó-

cios em linha para as empresas, produtos e serviços de 

terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

amarela e rosa tal como representado na figura.

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/12，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75215

[210] 編號 N.º : N/146944

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/22

[730] 申請人 Requerente : Instagram, LLC

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, 

California 94025, 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 : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de partilha de fotografias e 

vídeos, especificamente a transmissão electrónica de 

ficheiros de fotografias digitais, vídeos e conteúdos 

audiovisuais entre utilizadores da internet; telecomu-

nicações; fornecimento de acesso a bases de dados 

informáticas, electrónicas e em linha; serviços de tele-

comunicações, especificamente transmissão electróni-

ca de dados, mensagens, gráficos, fotografias, imagens, 

áudio, vídeo, conteúdos audiovisuais e informações; 

fornecimento de fóruns em linha para comunicação, 

nomeadamente transmissão de temas de interesse ge-

ral; fornecimento de hiperligações de comunicação em 

linha que transferem os utilizadores de dispositivos 

móveis e da internet para outros sítios locais e mun-

diais em linha; facilitação do acesso a websites de ter-

ceiros ou a outros conteúdos electrónicos de terceiros 

através de um login universal; fornecimento em linha 

de salas de conversação, de serviços de mensagens 

instantâneas e de boletins informativos electrónicos; 

serviços de transmissão de áudio, texto e vídeo através 

da Internet e de outras redes de comunicações; forne-

cimento de acesso a bases de dados informáticas nos 

domínios das redes sociais e de apresentações sociais 

e de encontros sociais; serviços de partilha de dados 

e de fotograf ias “peer-to-peer”, nomeadamente 

transmissão electrónica de ficheiros de fotos digitais, 

gráficos e conteúdos de áudio entre utilizadores da 

internet; serviços informáticos de telecomunicações e 

de redes “peer-to-peer”, nomeadamente transmissão 

electrónica de imagens, conteúdos audiovisuais e de 

vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, 

anúncios, comunicações e informações sobre meios 

de comunicação publicitários; transmissão contínua 

e transmissão em tempo real de vídeo, audiovisual e 

conteúdos audiovisuais interactivos através da inter-

net.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

amarela e rosa tal como representado na figura.

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/12，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75215

[210] 編號 N.º : N/146945

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/22

[730] 申請人 Requerente : Instagram, LLC

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, 

California 94025, 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, nomea-

damente fornecimento de um fórum em linha para a 

difusão de conteúdos, dados e informações para fins 

de entretenimento e redes sociais e de negócios; servi-

ços de entretenimento, nomeadamente fornecimento 

de acesso a bases de dados electrónicas e em linha 

interactivas de conteúdo definido pelos utilizadores, 

conteúdos de terceiros, fotografias, vídeo, áudio, mate-

rial visual e audiovisual no domínio do interesse geral; 

serviços de partilha de fotografias e vídeos; serviços de 

edição electrónica para terceiros; diários em linha, no-
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meadamente “weblogs (blogs)” com conteúdos defi-

nidos pelos utilizadores; fornecimento de bases de da-

dos informáticas, electrónicas e em linha no domínio 

do entretenimento; serviços de edição, nomeadamente 

edição de publicações electrónicas para terceiros; 

aluguer de quiosques de fotografia e videografia para 

a apreensão, carregamento, edição e partilha de foto-

grafias e vídeos; serviços de entretenimento, nomea-

damente fornecimento de instalações em linha para a 

transmissão contínua de conteúdos de entretenimento 

e transmissão de vídeo em tempo real de eventos de 

entretenimento; organização de exposições e conferên-

cias ao vivo nos domínios da cultura, entretenimento 

e actividades de redes sociais para fins não comerciais 

nem de negócio; prestação de informações sobre entre-

tenimento para índices pesquisáveis e bases de dados 

de informações, incluindo textos, documentos electró-

nicos, bases de dados, gráficos, imagens fotográficas 

e informação audiovisual, através da internet e de 

redes de comunicações; serviços de entretenimento e 

educativos, nomeadamente fornecimento de filmes, 

programas de televisão, “webcasts”, trabalhos audio-

visuais e de multimédia não descarregáveis através da 

internet, bem como informação, críticas e recomenda-

ções relacionadas com filmes, programas de televisão, 

“webcasts”, trabalhos audiovisuais e de multimédia.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

amarela e rosa tal como representado na figura.

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/12，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75215

[210] 編號 N.º : N/146946

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/22

[730] 申請人 Requerente : Instagram, LLC

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, 

California 94025, 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços informáticos, nomeadamente 

a criação de comunidades virtuais para utilizadores 

registados organizarem grupos, reuniões e eventos, 

participarem em discussões e tomarem parte em redes 

sociais, empresariais e comunitárias; serviços infor-

máticos, nomeadamente alojamento de serviços Web 

online para terceiros, para organização e realização 

de reuniões, eventos e debates interactivos através da 

Internet e de redes de comunicação; serviços informá-

ticos sob a forma de perfis electrónicos personalizados 

de pessoas e grupos ou páginas Web com informações 

definidas ou especificadas pelo utilizador, incluindo 

áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdos e dados; ser-

viços informáticos, especificamente fornecimento de 

motores de busca para obtenção de dados através da 

Internet e de redes de comunicações; fornecimento de 

instalações online, para participação em redes sociais 

e gestão das respectivas contas nas redes sociais; for-

necimento de uso temporário de software não descar-

regável para redes sociais, criação de uma comunidade 

virtual e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, 

conteúdo e dados; serviços de provedor de serviços 

de aplicação (ASP), nomeadamente alojamento de 

aplicações informáticas de terceiros; serviços de soft-

ware como serviço (SAAS) com software para envio 

e recebimento de mensagens, notificações e alertas 

electrónicos; fornecimento de uso temporário de soft-

ware não descarregável on-line para uso na concepção, 

gestão, medição, análise, disseminação e veiculação 

de publicidade de terceiros; provisão de plataformas 

de compra de anúncios online, especificamente for-

necimento de programas de software não descarregá-

veis para permitir que compradores e vendedores de 

publicidade online comprem e vendam inventários de 

publicidade; serviços de provedor de serviços de apli-

cação (ASP) com software para uso na compra, venda, 

design, gestão, rastreamento, avaliação, optimização, 

direccionamento, análise, entrega e elaboração de 

relatórios de publicidade e marketing online; forne-

cimento de sites online que oferecem aos utilizadores 

a possibilidade de carregar, modificar e partilhar 

conteúdos, informações, experiências e dados de rea-

lidade aumentada; fornecimento de uso temporário de 

software de computador não descarregável, permitin-

do o desenvolvimento, avaliação, teste e manutenção 

de aplicações de software móvel para dispositivos de 

computação portáteis, nomeadamente telefones mó-

veis, telefones inteligentes, computadores de mão e 

tablets; fornecimento de uso temporário de software 

não descarregável para processamento de pagamentos 

electrónicos; fornecimento de software para utilização 

como uma interface de programação de aplicações 

(“API”) para uso em mensagens electrónicas e trans-

missão de áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo e da-
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dos; fornecimento de uso temporário de software não 

descarregável para envio de mensagens electrónicas; 

serviços de mapeamento; fornecimento de acesso tem-

porário a software de computador não descarregável 

para serviços de mapeamento; serviços de provedor de 

serviços de aplicação (ASP) com software para servi-

ços de mapeamento; fornecimento de uso temporário 

de software de computador não descarregável para a 

partilha e a exibição da localização de um utilizador, 

para planeamento de actividades com outros utiliza-

dores e fazer recomendações; serviços de provedor de 

serviços de aplicação (ASP) com software para activar 

ou facilitar a partilha e a exibição da localização de 

um utilizador, para planeamento de actividades com 

outros utilizadores e fazer recomendações; forneci-

mento de uso temporário de software não descarregá-

vel para mapeamento social e de destino; serviços de 

provedor de serviços de aplicação (ASP) com software 

para habilitar ou facilitar o mapeamento social e de 

destino; fornecimento de uso temporário de software 

de computador não transferível para localização, para 

pesquisa, determinação e partilha da localização de 

bens, serviços e eventos de interesse; serviços de pro-

vedor de serviços de aplicação (ASP) com software 

com reconhecimento de localização para pesquisar, 

determinar e partilhar a localização de produtos, ser-

viços e eventos de interesse; plataforma como serviço 

(PAAS) com plataformas de software para uso na 

compra e disseminação de publicidade; fornecimento 

de acesso temporário a software não descarregável 

para modificar fotografias, imagens e conteúdos de 

áudio, vídeo e áudio-vídeo com filtros fotográficos e 

efeitos de realidade aumentada (AR), nomeadamente 

gráficos, animações, texto, desenhos, geotags, eti-

quetas de metadados, hiperligações; fornecimento de 

acesso temporário a software não descarregável para 

visualização e interacção com uma fonte de suportes 

electrónicos, nomeadamente imagens, conteúdos au-

diovisuais e de vídeo, transmissão ao vivo de vídeo, 

comentários, anúncios, notícias e links de internet; 

fornecimento de uso temporário de software não des-

carregável para encontrar conteúdos e editores de con-

teúdo e para subscrever esses conteúdos; fornecimento 

de uso temporário de software não descarregável para 

organização de imagens, vídeos e conteúdo audiovisual 

usando etiquetas de metadados; serviços de provedor 

de serviços de aplicação (ASP) com software para 

redes sociais, gestão de conteúdos de redes sociais, 

criação de uma comunidade virtual e transmissão de 

imagens, conteúdo audiovisual e de vídeo, fotografias, 

vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios, comunica-

ções e informação de meios de comunicação publici-

tários; serviços de provedor de serviços de aplicação 

(ASP) com software para utilização como uma interfa-

ce de programação de aplicações (API) que facilita os 

serviços online para redes sociais, desenvolvendo apli-

cações de software; plataforma como serviço (PAAS) 

com plataformas de software para redes sociais, gestão 

de conteúdo de redes sociais, criação de uma comuni-

dade virtual e transmissão de imagens, conteúdo au-

diovisual e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, 

mensagens, anúncios, comunicações e informação de 

meios de comunicação publicitários; aluguer de soft-

ware de computador que permite aos utilizadores car-

regar, editar e partilhar imagens, vídeos e conteúdos 

audiovisuais; serviços de informática, especificamente 

curadoria online de conteúdos e anúncios publicitários 

definidos pelo utilizador e criação de feeds de media 

social; fornecimento de uso temporário de software 

não descarregável para tirar fotografias e gravar con-

teúdos de áudio, audiovisual e de vídeo; fornecimento 

de uso temporário de software não descarregável para 

carregar, descarregar, arquivar, permitir a transmissão 

de, e partilha de imagens, conteúdos de audiovisual e 

de vídeo e texto e dados associados; fornecimento de 

uso temporário de software não descarregável para 

transmissão de conteúdo de entretenimento multimé-

dia; Fornecimento de uso temporário de software não 

descarregável para a criação e manutenção de uma 

presença online para indivíduos, grupos, empresas e 

marcas; fornecimento de uso temporário de software 

não descarregável para anunciantes comunicarem e 

interagirem com comunidades online; fornecimento de 

acesso temporário a software não descarregável para 

uso na obtenção e edição de fotografias e na gravação 

e edição de vídeos; serviços de provedor de serviços de 

aplicação (ASP) com software para activar ou facilitar 

a captura e edição de fotografias e gravação e edição 

de vídeos; desenvolvimento de software; fornecimento 

de software não descarregável online; serviços de pro-

vedor de serviços de aplicação (ASP); fornecimento 

de instalações online que oferecem aos utilizadores a 

possibilidade de fazer carregar, modificar e partilhar 

áudio, vídeo, imagens fotográficas, texto, gráficos e da-

dos.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

amarela e rosa tal como representado na figura.

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/12，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75215

[210] 編號 N.º : N/146947

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/22

[730] 申請人 Requerente : Instagram, LLC

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, 

California 94025, 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 : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de apresentações sociais, de 

actividades de rede social e de marcação de encon-

tros; fornecimento de acesso a bases de dados e bases 

de dados em linha pesquisáveis no domínio das redes 

sociais, das apresentações e dos encontros de carácter 

social; serviços de redes sociais em linha; serviços de 

verificação de identidade comercial.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

amarela e rosa tal como representado na figura.

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/12，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75215

[210] 編號 N.º : N/146968

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/23

[730] 申請人 Requerente : University of The Arts, London

 地址 Endereço : 272 High Holborn, London WC1V 

7EY, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

 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/146989

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/23

[730] 申請人 Requerente : Premier Foods Group Limited

 地址 Endereço : Premier House, Centrium Business 

Park, Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire AL1 

2RE United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽及野味；肉製品；魚製品；

肉醬；加工過的、乾的、煮熟的、罐裝的、冷凍的水果、

蔬菜、豆類、肉、肉製品、魚和魚製品；湯；乳製品及其替

代品；奶製品及其替代品；蛋；酸奶；奶酪及其替代品；

牛奶飲料；牛奶飲料替代品；奶昔；奶昔替代品；奶昔粉

末；奶粉或奶替代品；加工過的果醬、柑橘醬；蜜餞；花

生醬；肉、魚、水果、蔬菜、開胃菜、甜醬和三明治醬；食

用油和油脂；鹹菜；醃製的開胃小菜；果凍；碎水果餡；水

果凝乳；水果甜點；水果沙拉；預製的食物（以蔬菜、肉

類、水果、魚類、家禽或乳製品為主）；零食（以蔬菜、肉

類、水果、魚類、家禽或乳製品為主）；人食用菌蛋白；由

菌蛋白組成或包含菌蛋白的開胃菜；奶製品布丁。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，橙色，肉色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/147007

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/26

[730] 申請人 Requerente : 廣州金十信息科技有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區赤崗西路288

號D101房（僅限辦公用途）

 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；計算機

軟件（已錄製）；電子出版物（可下載）；計算機程序（可

下載軟件）；可下載的影像文件；可下載的計算機應用軟

件；動畫片；網絡通訊設備；光盤（音像）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147008

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/26

[730] 申請人 Requerente : 廣州金十信息科技有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區赤崗西路288

號D101房（僅限辦公用途）

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告空間出租；計算機網絡上的在

線廣告；在通訊媒體上出租廣告時間；點擊付費廣告；通

過網站提供商業信息；組織商業或廣告展覽；替他人推

銷；網站流量優化；為消費者提供商品和服務選擇方面

的商業信息和建議。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147009

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/26

[730] 申請人 Requerente : 廣州金十信息科技有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區赤崗西路288

號D101房（僅限辦公用途）

 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 : 金融分析；金融信息；通過網站提供金融

信息；股票和債券經紀；保險諮詢；藝術品估價；不動產

代理；海關金融經紀服務；募集慈善基金；信託。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147010

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/26

[730] 申請人 Requerente : 美尚（廣州）化妝品股份有限公司

 MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區林和中路146

號3002房

 Room 3002, No. 146 Linhe Middle Road, Tianhe 

District, Guangzhou City, Guangdong Province, 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 : 潔膚乳液；清潔製劑；化妝品；美容面

膜；香精油；香水；成套化妝品；化妝洗液；化妝油；護膚

用化妝劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147022

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/26

[730] 申請人 Requerente : 景亮

 地址 Endereço : 中國河北省深州市榆科鎮南榆林村76

號

 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 : 備辦宴席；餐廳；假日野營住宿服務；咖

啡館；茶館；自助餐廳；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；

飯店；酒吧服務；快餐館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147023

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/26

[730] 申請人 Requerente : 景亮

 地址 Endereço : 中國河北省深州市榆科鎮南榆林村76

號

 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 : 備辦宴席；餐廳；假日野營住宿服務；咖

啡館；茶館；自助餐廳；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；

飯店；酒吧服務；快餐館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147063

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/27

[730] 申請人 Requerente : ESPRIT INTERNATIONAL

 地址 Endereço : 1370 Broadway, New York, Ny 10018 

USA

 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; peles 

de animais e couros; bagagem e sacos de transporte; 

chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chico-

tes, arreios e selaria; coleiras, trelas e vestuário para 

animais; malas de mão, baús e sacos de viagem; pastas 

de transporte; sacos para vestuário; sacos para calça-

do; mochilas; sacos de desporto; sacos para ginástica; 

mochilas de lona; mochilas com duas alças; malas para 

usar ao ombro; sacos de equipamento [com formato 

cilíndrico]; sacos multiuso; sacos de compras; sacos de 

campistas e sacos de alpinistas; mochilas escolares; 

sacos de usar à cintura; sacos de praia; etiquetas para 
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bagagem; maletas; malas diplomáticas; carteiras para 

notas; bolsas, carteiras, porta-moedas; pastas para do-

cumentos; sacos para transporte de merendas; poche-

tes; bolsas para a cintura; caixas e estojos para cosmé-

ticos (vazios); caixas e estojos para artigos de higiene 

pessoal (vazios); carteiras porta-chaves; tudo incluído 

na Classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/22，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017988716

[210] 編號 N.º : N/147064

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/27

[730] 申請人 Requerente : ESPRIT INTERNATIONAL

 地址 Endereço : 1370 Broadway, New York, Ny 10018 

USA

 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; ves-

tuário para homem, senhora e crianças; vestuário 

exterior; vestuário formal; vestuário casual; vestuário 

informal; vestuário desportivo; vestuário impermeá-

vel; vestuário para a chuva; fatos, coletes para fatos, 

casacos, sobretudos, parkas, jaquetas, coletes, vestuá-

rio corta-vento, tops [vestuário], blusas, camisas, t-

-shirts, camisas pólo, sweatshirts, camisas desportivas, 

camisas de golfe, camisas de rugby, túnicas, corpetes 

interiores, fatos de jogging, fatos para a neve, roupas 

de malha, jerseys  [vestuário], camisolas, pulôveres, 

cardigãs, calças, calças de ganga, ceroulas, calças lar-

gas, calças de treino, calções, vestidos, saias, culotes, 

peúgas, perneiras, meias, collants; roupa de dormir, 

pijamas, camisolas de dormir, camisas de dormir, rou-

pões; roupões de banho; vestuário de natação, fatos de 

banho, calções de banho, ceroulas de banho, vestuário 

de praia; hosiery; lingerie feminina, soutiens, cuecas, 

combinações; roupa interior; fatos de fantasia; uni-

formes; batas; lenços de cabeça e pescoço, pelerines, 

xailes; chapéus, bonés, gorros, viseiras; tapa-orelhas; 

gravatas; luvas (vestuário); cintos (vestuário); faixas de 

transpiração, faixas para a cabeça (vestuário), faixas 

para os pulsos; presilhas para calças; calçado de uso 

comum e para desporto, botas, sapatilhas, mocassins, 

sapatos, sapatos informais, sandálias, chinelas; sapatos 

e calçado para golfe; tudo incluído na Classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/22，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017988716

[210] 編號 N.º : N/147065

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/27

[730] 申請人 Requerente : ESPRIT INTERNATIONAL

 地址 Endereço : 1370 Broadway, New York, Ny 10018 

USA

 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 comer-

ciais; administração de negócios; trabalhos de escri-

tório; serviços de venda a retalho, serviços de venda 

a retalho em grandes armazéns, serviços de venda a 

retalho em supermercados, serviços de encomendas, 

serviços de venda por grosso, serviços de distribuição 

de vendas a retalho e venda a retalho em linha todos 

estes serviços em relação a vestuário, calçado, chape-

laria, sacos, malas de mão, sacos de viagem, bagagem, 

perfumes, cosméticos, artigos de higiene, produtos de 

higiene pessoal, produtos de cuidados pessoais e de 

beleza, preparações higiénicas, dentífricos, substân-

cias para uso em lavandaria, preparações para limpar, 

polir e raspar, óculos, artigos ópticos, electrodomés-

ticos, aparelhos electrónicos de consumo, aparelhos e 

acessórios audiovisuais, gravações áudio e de imagem 

em qualquer formato, equipamento de comunicações, 

computadores, produtos e acessórios informáticos, 

artigos em metais preciosos ou em plaqué, joalharia e 

bijuteria, relojoaria e instrumentos cronométricos, pe-

dras preciosas, artigos de papelaria, instrumentos de 

escrita, papel e produtos de papel, produtos de impres-

são, materiais para embrulhar presentes e fitas, artigos 

em couro e em imitação de couro, sacos, baús e sacos 

de viagem, chapéus-de-chuva, têxteis e artigos têxteis, 

tecidos para móveis de casa, roupa de casa, roupa de 

cama, vestuário e acessórios de moda, calçado, cha-

pelaria; serviços de publicidade e de marketing; ser-

viços de agência de publicidade; difusão de anúncios 

publicitários; publicidade directa por correio; serviços 

de vendas, serviços de publicidade e de marketing 

em linha; demonstração de produtos; distribuição de 

amostras; decoração de montras; organização de ex-

positores; serviços de promoções e exposições com 

fins publicitários; serviços de fotocópia; inquéritos de 

negócios comerciais; investigações comerciais e estu-

dos de mercado; informações estatísticas de negócios 

e de mercado; organização de publicação de textos pu-

blicitários; serviços de assinatura de jornais para ter-
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ceiros; avaliações de negócios comerciais, assistência 

em gestão de negócios; consultadoria de gestão e de 

organização de negócios comerciais; agências de im-

portação-exportação; assistência em gestão industrial; 

consultadoria em gestão de pessoal; relações públicas; 

produção, preparação e apresentação de material pu-

blicitário; aluguer de espaços publicitários; serviços de 

atendimento telefónico e de recepção de mensagens; 

serviços de consultadoria relacionados com franquia 

(franchising); serviços de leilões; análises de preços de 

custo; compilação e aluguer de listas de correio; inves-

tigações de negócios comerciais; prestação de informa-

ção, assessoria e consultadoria em relação aos serviços 

supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/22，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017988716

[210] 編號 N.º : N/147074

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/27

[730] 申請人 Requerente : LEAF BUSINESS HOLDINGS, 

S.L.

 地址 Endereço : C/Lagasca 88–4º, 28001 Madr id, 

Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Canos e tubos metálicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147075

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/27

[730] 申請人 Requerente : LEAF BUSINESS HOLDINGS, 

S.L.

 地址 Endereço : C/Lagasca 88–4º, 28001 Madr id, 

Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Tubos para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147080

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/27

[730] 申請人 Requerente : BoCo株式會社

 BoCo inc.

 地址 Endereço : 日本東京都中央區八重洲2-11-7一新大

廈6F

 6F Isshin Bldg.,2-11-7 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 輔聽器；助聽器；骨傳導輔聽器；骨傳導

助聽器；喇叭狀助聽器；聽力保護器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147081

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/27

[730] 申請人 Requerente : BoCo株式會社

 BoCo inc.

 地址 Endereço : 日本東京都中央區八重洲2-11-7一新大

廈6F

 6F Isshin Bldg.,2-11-7 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 輔聽器；助聽器；骨傳導輔聽器；骨傳導

助聽器；喇叭狀助聽器；聽力保護器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147082

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/27

[730] 申請人 Requerente : BoCo株式會社

 BoCo inc.

 地址 Endereço : 日本東京都中央區八重洲2-11-7一新大

廈6F

 6F Isshin Bldg.,2-11-7 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : 揚聲器；耳機；頭戴耳機；無線耳機；骨

傳導耳機；聲音傳送器具；揚聲器音箱；揚聲器喇叭；低

音喇叭；混音器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147083

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/27

[730] 申請人 Requerente : BoCo株式會社

 BoCo inc.

 地址 Endereço : 日本東京都中央區八重洲2-11-7一新大

廈6F

 6F Isshin Bldg.,2-11-7 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 輔聽器；助聽器；骨傳導輔聽器；骨傳導

助聽器；喇叭狀助聽器；聽力保護器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147084

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/27

[730] 申請人 Requerente : BoCo株式會社

 BoCo inc.

 地址 Endereço : 日本東京都中央區八重洲2-11-7一新大

廈6F

 6F Isshin Bldg.,2-11-7 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028, 

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 : 揚聲器；耳機；頭戴耳機；無線耳機；骨

傳導耳機；聲音傳送器具；揚聲器音箱；揚聲器喇叭；低

音喇叭；混音器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147085

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/27

[730] 申請人 Requerente : BoCo株式會社

 BoCo inc.

 地址 Endereço : 日本東京都中央區八重洲2-11-7一新大

廈6F

 6F Isshin Bldg.,2-11-7 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 輔聽器；助聽器；骨傳導輔聽器；骨傳導

助聽器；喇叭狀助聽器；聽力保護器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147093

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/27

[730] 申請人 Requerente : 上海加悅酒業有限公司

 地址 Endereç o : 中國（上海）自由貿易試驗區法賽路

三一O號一幢三層四一六室

 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；薑汁啤酒；麥芽啤酒；製啤酒用麥

芽汁；以啤酒為主的雞尾酒；大麥啤酒；製啤酒用蛇麻子

汁；麥芽汁（發酵後成啤酒）；愛爾啤酒；淡色愛爾啤酒；

低酒精啤酒；精釀啤酒；咖啡味啤酒；脫醇啤酒；無酒精

啤酒；已調味的啤酒；印度愛爾啤酒；波特啤酒；黑啤酒

（烘製麥芽啤酒）；拉格啤酒；烈性黑啤酒；調味啤酒；

無酒精的啤酒；香迪啤酒；小麥啤酒；無酒精果汁；薑汁

汽水；無酒精果汁飲料；乳清飲料；果汁；水（飲料）；鋰

鹽礦水；礦泉水（飲料）；起泡水；佐餐飲用水；葡萄汁；

檸檬水；蔬菜汁（飲料）；未發酵的葡萄汁；蘇打水；果

汁冰水（飲料）；番茄汁（飲料）；無酒精飲料；汽水；菝

葜（無酒精飲料）；無酒精的開胃酒；無酒精雞尾酒；帶

果肉果汁飲料；等滲飲料；無酒精蘋果酒；格瓦斯（無酒

精飲料）；以蜂蜜為主的無酒精飲料；果昔；無酒精蘆薈

飲料；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；富含蛋白質的

運動飲料；米製飲料（非牛奶替代品）；咖啡味非酒精

飲料；茶味非酒精飲料；軟飲料；能量飲料；可樂；酸梅

湯；綠豆飲料；乳酸飲料（果製品，非奶）；奶茶（非奶為

主）；果子粉；果子晶；蒸餾水（飲料）；飲用蒸餾水；純

淨水（飲料）；植物飲料；豆類飲料；薑汁飲料；烏梅濃汁

（不含酒精）；米製飲料；豆汁；菠蘿汁飲料；不含酒精的

啤酒味飲料；橙汁飲料；低卡路里軟飲料；番茄汁飲料；

含果汁的非酒精飲料；加味礦泉水；加味水；咖啡味軟飲

料；檸檬蘇打水；蘋果汁飲料；水果製茶味軟飲料；無酒

精混合果汁；椰子汁（飲料）；冰凍果汁飲料；茶味無酒

精蘇打飲料；低熱量軟飲料；番石榴果汁；根汁汽水；果
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汁汽水；黑醋栗汁；混合果汁；可樂（軟飲料）；奎寧蘇打

水；綠蔬菜汁飲料；蔓越莓汁；芒果汁；奶油味蘇打汽水；

濃縮果汁；瓶裝飲用水；石榴汁；蔬菜昔；蔬菜汁飲料；水

果果昔；水果味軟飲料；碳酸礦泉水；碳酸無酒精飲料；

甜瓜汁；脫醇葡萄酒；未發酵的加工過的葡萄汁；無酒

精麥芽飲料；無酒精軟飲料；運動飲料；製軟飲料用濃縮

液；製軟飲料用濃縮汁；製飲料用無酒精果汁；冰川水；

冰凍水果飲料；彈珠汽水（日式檸檬汽水）；等滲無酒精

飲料；乾薑汁汽水；瓜拉那飲料；果昔（水果飲料，水果為

主的）；含電解質的運動飲料；含肉桂和柿餅的非酒精飲

料（水正果）；混合水果果汁；加氣果汁；加氣礦泉水；加

調味的礦泉水；橘子汁；可樂飲料；冷凍水果飲料；冷凍

碳酸飲料；蘆薈飲料；蘆薈汁；瓶裝水；葡萄汁飲料；汽

水（蘇打水）；水果味的碳酸飲料；無酒精的葡萄酒；無

酒精果汁甜飲料；無酒精雞尾酒基飲料，無酒精米酒飲

料（食醯）；無酒精潘趣酒；無酒精碳酸飲料；西瓜汁；椰

子水；已調味的水飲料；以水果為主的飲料；飲用水；增

味水飲料；製作果汁用濃縮汁；製作水果飲料用濃縮汁；

飲料製作配料；飲料香精；製飲料用糖漿；汽水製作用配

料；製檸檬水用糖漿；烈性酒配料；杏仁糖漿；起泡飲料

用錠劑；起泡飲料用粉；飲料用麥芽糖漿；製軟飲料用糖

漿；製帶味礦泉水用糖漿；製果味飲料用糖漿；製無酒精

飲料用糖漿；製造礦泉水的香精（非天然香精油）；製造

無酒精飲料的香精（非天然香精油）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147094

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/27

[730] 申請人 Requerente : 上海加悅酒業有限公司

 地址 Endereç o : 中國（上海）自由貿易試驗區法賽路

三一O號一幢三層四一六室

 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 : 薄荷酒；果酒（含酒精）；苦味酒；茴芹酒

（利口酒）；茴香酒（利口酒）；開胃酒；亞力酒；蒸餾飲

料；蘋果酒；雞尾酒；柑香酒；蒸煮提取物（利口酒和烈

酒）；葡萄酒；杜松子酒；利口酒；蜂蜜酒；櫻桃酒；烈酒

（飲料）；白蘭地；酸酒（低等葡萄酒）；梨酒；清酒（日本

米酒）；威士忌；酒精飲料原汁；酒精飲料濃縮汁；酒精

飲料（啤酒除外）；含水果酒精飲料；米酒；朗姆酒；伏特

加酒；預先混合的酒精飲料（以啤酒為主的除外）；尼瓦

（以甘蔗為主的酒精飲料）；白酒；汽酒；青稞酒；黃酒；

食用酒精；燒酒；甜果酒；不起泡葡萄酒；甘蔗汁釀朗姆

酒；甘蔗製烈酒；乾型蘋果酒；含酒精蛋奶酒；含酒精的

水果雞尾酒飲料；含酒精水果飲料；含奶油利口酒；紅葡

萄酒；加烈葡萄酒；加香料的熱葡萄酒；苦艾酒；朗姆潘

趣酒；老酒（中國蒸餾烈酒）；烈酒；烈酒濃縮汁；葡萄潘

趣酒；起泡白葡萄酒；起泡紅葡萄酒；日本波布蛇酒；日

本梅子酒；日本松針酒；桑格利亞汽酒；調製好的葡萄酒

雞尾酒；威末酒；五加皮酒（中國混合烈酒）；以朗姆酒為

主的飲料；以葡萄酒為主的開胃酒；以葡萄酒為主的飲

料；以蒸餾酒為主的開胃酒；櫻桃白蘭地；白乾酒（中國

白酒）；白葡萄酒；波旁威士忌酒；草莓酒；朝鮮燒酒；除

啤酒外的酒精飲料；刺五加酒；蝮蛇酒；高粱酒；格拉巴

酒；果酒；含酒精的充氣飲料（啤酒除外）；含酒精的潘

趣酒；含牛奶的雞尾酒；黑醋栗酒；黑覆盆子酒；茴香酒；

混合威士忌酒；咖啡利口酒；卡沙薩酒；朗姆酒（酒精飲

料）；冷凍凝膠狀的雞尾酒；烈性乾酒；馬格利酒（朝鮮

傳統米酒）；麥芽威士忌；梅酒；奶油利口酒；葡萄汽酒；

日式甜米酒；燒酒（烈酒）；水果汽酒；松葉酒；桃紅葡萄

酒；天然汽酒；甜酒；雪利酒；已調味的蒸餾酒；預調甜

酒；蒸餾米酒（泡盛酒）；佐餐酒；含酒精的雞尾酒混合

飲品；預調酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147108

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28

[730] 申請人 Requerente : 天津琪鑫科技有限公司

 地址 Endereço : 中國天津市河東區建新路5號I區A-007

 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 : 電動自行車；自行車車座；電動運載工

具；摩托車；機動自行車；電動三輪車；助力車；電動代步

車（行動遲緩人使用）；電動獨輪車；嬰兒車。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147109

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28

[730] 申請人 Requerente : 天津琪鑫科技有限公司

 地址 Endereço : 中國天津市河東區建新路5號I區A-007

 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 : 電視廣告；廣告材料和商業廣告的製作；

廣告；廣告材料分發；樣品散發；貨物展出；市場營銷；替

他人採購（替其他企業購買商品或服務）；替他人推銷；

進出口代理。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147146

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28

[730] 申請人 Requerente : 鍾薛高食品（上海）有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路515號5

層501室

 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 : 糖炒栗子；蔬菜色拉；奶茶（以奶為主）；

加工過的松子；水果色拉；已調味的堅果；加工過的榛

子；皮蛋（松花蛋）；加工過的瓜子；加工過的開心果；加

工過的花生；冷凍水果；牛奶；酸奶；加工過的香榧；以

果蔬為主的零食小吃；加工過的堅果。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147147

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28

[730] 申請人 Requerente : 鍾薛高食品（上海）有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路515號5

層501室

 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 : 花卷；冰棍；茶飲料；蛋糕；元宵；饅頭；

冰磚；包子；方便米飯；含牛奶的巧克力飲料；麵條；冰淇

淋；餃子；加奶咖啡飲料；咖啡飲料；巧克力；冰糕；凍酸

奶（冰凍甜點）；果汁刨冰；巧克力飲料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147148

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28

[730] 申請人 Requerente : 鍾薛高食品（上海）有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路515號5

層501室

 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 : 糖炒栗子；蔬菜色拉；奶茶（以奶為主）；

加工過的松子；水果色拉；已調味的堅果；加工過的榛

子；皮蛋（松花蛋）；加工過的瓜子；加工過的開心果；加

工過的花生；冷凍水果；牛奶；酸奶；加工過的香榧；以

果蔬為主的零食小吃；加工過的堅果。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147149

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28

[730] 申請人 Requerente : 鍾薛高食品（上海）有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路515號5

層501室

 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 : 花卷；冰棍；茶飲料；蛋糕；元宵；饅頭；

冰磚；包子；方便米飯；含牛奶的巧克力飲料；麵條；冰淇

淋；餃子；加奶咖啡飲料；咖啡飲料；巧克力；冰糕；凍酸

奶（冰凍甜點）；果汁刨冰；巧克力飲料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147150

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28

[730] 申請人 Requerente : 鍾薛高食品（上海）有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路515號5

層501室

 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 : 糖炒栗子；蔬菜色拉；奶茶（以奶為主）；

加工過的松子；水果色拉；已調味的堅果；加工過的榛

子；皮蛋（松花蛋）；加工過的瓜子；加工過的開心果；加

工過的花生；冷凍水果；牛奶；酸奶；加工過的香榧；以

果蔬為主的零食小吃；加工過的堅果。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147151

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28
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[730] 申請人 Requerente : 鍾薛高食品（上海）有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路515號5

層501室

 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 : 花卷；冰棍；茶飲料；蛋糕；元宵；饅頭；

冰磚；包子；方便米飯；含牛奶的巧克力飲料；麵條；冰淇

淋；餃子；加奶咖啡飲料；咖啡飲料；巧克力；冰糕；凍酸

奶（冰凍甜點）；果汁刨冰；巧克力飲料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147153

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28

[730] 申請人 Requerente : 重慶巴源品道餐飲管理有限公司

 地址 Endereço : 中國重慶市九龍坡區楊家坪西郊二村60

棟2-1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 : 蛋糕；粥；食品用香料（含醚香料和香精

油除外）；麵條；佐料（調味品）；涮羊肉調料；蜂蜜；豆

豉；調味料；調味品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147154

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28

[730] 申請人 Requerente : 重慶巴源品道餐飲管理有限公司

 地址 Endereço : 中國重慶市九龍坡區楊家坪西郊二村60

棟2-1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 : 廣告宣傳；為商品和服務的買賣雙方提

供在線市場；廣告；演員的商業管理；市場營銷；預約提

醒服務（辦公事務）；尋找贊助；特許經營的商業管理；

商業管理輔助；替他人推銷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147155

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28

[730] 申請人 Requerente : 重慶巴源品道餐飲管理有限公司

 地址 Endereço : 中國重慶市九龍坡區楊家坪西郊二村60

棟2-1號

 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 : 日間托兒所（看孩子）；烹飪設備出租；預

訂臨時住所；流動飲食供應；快餐館；汽車旅館；會議室

出租；養老院；餐廳；餐館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147174

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28

[730] 申請人 Requerente : MILSING d.o.o.

 地址 Endereço : Velika cesta 99, HR-10000 Zagreb, 

Croatia (HR)

 國籍 Nacionalidade : 克羅地亞 Croata

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用營養食物；醫用營養品；醫用營養飲

料；醫用食物營養製劑；醫用營養添加劑；維生素製劑；

礦物食品添加劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色及灰色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147175

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28

[730] 申請人 Requerente : 江門市趙記傳承餐飲管理服務有限

公司

 地址 Endereço : 中國廣東省江門市蓬江區港口二路93號

2208室、2209室

 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；果汁刨冰；甜食；龜苓膏；糕

點；肉餡餅；冰淇淋；麵條；以穀物為主的零食小吃。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/147176

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28

[730] 申請人 Requerente : 江門市趙記傳承餐飲管理服務有限

公司

 地址 Endereço : 中國廣東省江門市蓬江區港口二路93號

2208室、2209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；組織商業或廣告展覽；飯店商

業管理；進出口代理；替他人推銷；為商品和服務的買賣

雙方提供在線市場；會計；尋找贊助；開發票；特許經營

的商業管理。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147177

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28

[730] 申請人 Requerente : 江門市趙記傳承餐飲管理服務有限

公司

 地址 Endereço : 中國廣東省江門市蓬江區港口二路93號

2208室、2209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 : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴

席；咖啡館；餐廳；酒吧服務；日式料理餐廳；茶館；流動

飲食攤；快餐館；自助餐廳。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147180

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28

[730] 申請人 Requerente : AIDIS Inc.

 地址 Endereço : 1-7-7, Shibuya, Shibuya-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 : 街機視頻遊戲機的遊戲程序；電子機器

（設備及其零件）；計算機程序；應用軟件；可下載的智

能手機和個人數字助理遊戲程序；計算機程序（可下載

軟件）；計算機遊戲軟件；電信機器和設備；手機外殼和

蓋子；手機皮套；留聲機唱片；可下載的音樂文件；可下

載的圖像文件；可下載的圖形（圖像文件和電影）；錄製

的DVD（視頻光盤和錄像帶）；電子出版物；消費者視頻

遊戲程序；電子電路和CD-ROM記錄有用於帶有液晶顯

示器的手持遊戲的程序；動畫片。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147181

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28

[730] 申請人 Requerente : AIDIS Inc.

 地址 Endereço : 1-7-7, Shibuya, Shibuya-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 : 在線遊戲服務；通過網站提供虛擬現實

遊戲服務；安排和組織在線遊戲；提供電子出版物；電影

院演示或電影製作和發行；通過全球計算機網絡提供角

色圖像和動態圖像；為遊戲提供在線圖像和音樂（不可

下載）；提供頭像和角色圖像；現場表演；戲劇的方向或

表現；音樂表演的介紹；在教育，文化，娛樂或體育領域

製作錄像帶電影（不適用於電影或電視節目，不適用於廣

告或宣傳）；玩具租賃。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147182

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28

[730] 申請人 Requerente : NEOWIZ CORPORATION

 地址 Endereço : Neowiz Pangyo Tower, 14, Daewang-

pangyo-ro 645 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-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 : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogos de computador 

gravados, programas de computador para jogos pré-

-gravados, programas operativos para computadores 

gravados, ficheiros de música transferíveis, software 

de jogos descarregáveis, publicações electrónicas 

descarregáveis, aplicações de software informático 

descarregáveis, programas de computador descarregá-

veis, cupões descarregáveis, software informático para 

entrega de conteúdos sem fios, aplicações de telefones 

inteligentes (software), software para processamento 

de imagens, gráficos e texto, programas de compu-

tador para edição de imagens, som e vídeo, cupões 

electrónicos, software de jogos de vídeo, programas de 
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software para jogos de vídeo, discos com software de 

jogos de vídeo, cartuchos para jogos de vídeo, software 

informático para aparelhos e jogos do tipo de salão de 

jogos, jogos de vídeo programados contidos em cartu-

chos [software].

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/05/29，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0072531

[210] 編號 N.º : N/147183

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28

[730] 申請人 Requerente : NEOWIZ CORPORATION

 地址 Endereço : Neowiz Pangyo Tower, 14, Daewang-

pangyo-ro 645 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-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 : 41

[511] 服務 Serviços : Distribuição de software de jogos, for-

necimento de informações relacionadas com serviços 

de jogos electrónicos, produção de desenhos anima-

dos, distribuição de desenhos animados, serviços de 

arcada de diversões, serviços de jogos fornecidos por 

aplicações móveis transferíveis, fornecimento de mú-

sica digital através de dispositivos móveis, serviços de 

jogos electrónicos através de jogos móveis aplicações 

(app), serviços de jogos em linha prestados através de 

aplicações móveis, serviços móveis de jogos, disponibi-

lização de conteúdos de jogos em linha, serviço de jo-

gos em linha, serviços de jogos electrónicos fornecidos 

através da internet, publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis, fornecimento de vídeo através da 

comunicação de uma consola de jogos de vídeo de uso 

doméstico, fornecimento de imagem e voz de jogos 

através de comunicações de consolas de uso domésti-

co, organização e realização de eventos de jogos, pro-

dução de animações, produção de gravações de áudio.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/05/29，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0072531

[210] 編號 N.º : N/147184

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28

[730] 申請人 Requerente : 本鋼集團有限公司

 BENXI STEEL GROUP CORPORATION

 地址 Endereço : 中國遼寧省本溪市平山區永豐街103號

 No. 103, Yongfeng St., Pingshan District, Benxi City, 

Liaoning Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Aço, em bruto ou semitrabalhado; tu-

bos de aço; construções de aço; material ferroviário de 

metal; cabos de aço; ferro cromado; aço fundido; ligas 

de aço; chapas de aço; tiras de aço; fio de solda de me-

tal; folha-de-flandres; minérios de ferro; ladrilhos de 

fornos [metalurgia]; fivelas de metal comum [hardwa-

re].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147215

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/29

[730] 申請人 Requerente : 成都樂狗科技有限公司

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區九興大道1號1

幢

 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 : 磁盤；電子出版物（可下載）；視頻遊戲

卡；讀出器（數據處理設備）；計算機遊戲軟件；視頻遊

戲機用內存卡；計算機程序（可下載軟件）；C D盤（音

像）；透明軟片（照相）；動畫片；可下載的手機應用軟

件；虛擬現實遊戲軟件；交互式多媒體計算機遊戲程序；

可下載的電子遊戲程序；可通過全球計算機網絡和無線

設備下載的計算機遊戲軟件；移動電話用計算機遊戲軟

件。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147216

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/29

[730] 申請人 Requerente : 成都樂狗科技有限公司

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區九興大道1號1

幢

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serv iços : 培訓；組織表演（演出）；組織舞會；組

織體育比賽；安排選美競賽；提供在線電子出版物（非

下載）；娛樂信息；廣播和電視節目製作；籌劃聚會（娛

樂）；在計算機網絡上提供在線遊戲；組織電子競技遊戲

比賽；組織遊戲；通過互聯網方式提供的電子遊戲服務；

提供在線計算機遊戲。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147217

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/29

[730] 申請人 Requerente : 成都樂狗科技有限公司

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區九興大道1號1

幢

 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 : 替他人研究和開發新產品；包裝設計；計

算機軟件安裝；計算機軟件更新；計算機軟件設計；恢復

計算機數據；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；託

管計算機站（網站）；計算機編程；計算機軟件出租；手

機應用軟件的設計和開發；計算機遊戲軟件的設計和開

發；計算機視頻遊戲編程；計算機遊戲編程；平面美術設

計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147234

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/30

[730] 申請人 Requerente : 菲鵬生物股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區西麗留仙洞中

山園路1001號TCL科學園區研發樓D2棟6層ABCD單元

601; 602; 603; 604號房

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 動物蛋白（原料）；蛋白質（原料）；生物

化學催化劑；科學用化學製劑（非醫用、非獸醫用）；非醫

用、非獸醫用診斷製劑；非醫用、非獸醫用生物製劑；非

醫用、非獸醫用微生物製劑；工業用膠原蛋白；生產用抗

氧化劑；製藥用抗氧化劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147235

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/30

[730] 申請人 Requerente : 菲鵬生物股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區西麗留仙洞中

山園路1001號TCL科學園區研發樓D2棟6層ABCD單元

601; 602; 603; 604號房

 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 : 獸醫用製劑；獸醫用生物製劑；醫用或獸

醫用微生物製劑；醫用生物製劑；醫用藥物；醫用診斷製

劑；醫用酶；生化藥品；疫苗；血液製品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147236

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/30

[730] 申請人 Requerente : 菲鵬生物股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區西麗留仙洞中

山園路1001號TCL科學園區研發樓D2棟6層ABCD單元

601; 602; 603; 604號房

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 獸醫用器械和工具；醫用放射設備；醫用

診斷設備；醫療分析儀器；醫療器械和儀器；外科儀器和

器械；護理器械；理療設備；電療器械；驗血儀器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147237

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/30

[730] 申請人 Requerente : 菲鵬生物股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區西麗留仙洞中

山園路1001號TCL科學園區研發樓D2棟6層ABCD單元

601; 602; 603; 604號房

 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 : 科學實驗室服務；科學研究；質量檢測；

化學分析；細菌學研究；生物學研究；臨床試驗；材料測

試；工業品外觀設計；雲計算；替他人研究和開發新產

品；技術研究。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/147273

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/30

[730] 申請人 Requerente : 彭樹維

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市開福區撈刀河鎮鍾石

村瓦塘組308號

 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 : 備辦宴席；餐館；咖啡館；茶館；飯店；快

餐館；外賣餐館；自助餐廳；活動房屋出租；出租椅子、桌

子、桌布和玻璃器皿；烹飪設備出租；餐館預訂服務；冰

淇淋店（店內食用）；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；假

日野營住宿服務；會議室出租；養老院；托兒所服務；動

物寄養；餐具出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147274

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/30

[730] 申請人 Requerente : 彭樹維

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市開福區撈刀河鎮鍾石

村瓦塘組308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；電視廣告製作；進出口代理；商業

管理輔助；市場營銷；替他人推銷；為商品和服務的買

賣雙方提供在線市場；尋找贊助；報刊剪貼；會計；飯店

商業管理；通過電子手段展示商品和服務以便於電視購

物和居家購物；替他人採購（替其他企業購買商品或服

務）；職業介紹；商業企業遷移服務；預約安排服務（辦

公事務）；對購買定單進行行政處理；自動售貨機出租；

藥用、獸醫用、衛生製劑和醫療用品的零售服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147285

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/30

[730] 申請人 Requerente : 深圳弘元生物科技有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區蓮花街道梅嶺

社區新聞路59號深茂大廈6層

 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 : 肥皂；化妝用潤髮脂；修面劑；非醫用沐

浴鹽；洗髮液；研磨製劑；研磨材料；香精油；香料；化妝

品；防曬劑；香水；牙膏；動物用化妝品；砂紙；熏香製劑

（香料）；個人用除臭劑；梳妝用顏料；乾花瓣與香料混

合物（香料）；芳香劑（香精油）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147291

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : 韓美有限公司

 地址 Endereço : 澳門畢仕達大馬路26號中福商業中心

12樓A-D

 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 美容面膜。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147292

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : 韓美有限公司

 地址 Endereço : 澳門畢仕達大馬路26號中福商業中心

12樓A-D

 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 美容面膜。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/147314

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/30

[730] 申請人 Requerente : Stéphane PATOU

 地址 Endereço : 18 avenue de la Libération, 92350 Le 

Plessis Robinson - 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 : Desodorizantes para uso pessoal; den-

tífricos; champôs; produtos amaciadores para o cabelo; 

loções capilares; produtos cosméticos para os cuidados 

dos cabelos; gel para o duche; gel de banho; sabões; sa-

bões perfumados; sais de banho perfumados; produtos 

para banhos de espuma para uso cosmético; prepara-

ções para maquilhagem; cremes, loções e leites perfu-

mados para o corpo; leites de limpeza para uso higié-

nico; cremes cosméticos; água-de-colónia; água-de-

-perfume; água-de-toilette; perfumes em forma sólida; 

perfumaria; perfumes; preparações para perfumar o 

ambiente; bases para perfumes de flores; saquetas para 

perfumar a roupa; preparações para barbear; óleos 

para uso cosmético; óleos de perfume; óleos perfuma-

dos; óleos de banho.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2018/06/27，法國 França，編號

N.º 4464993

[210] 編號 N.º : N/147315

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/30

[730] 申請人 Requerente : Evergreen, Inc.

 地址 Endereço : No. 403, Jungang Innotech, 148, Sagi-

makgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 

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 : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de layout para fins publicitá-

rios; demonstração de produtos; administração comer-

cial do licenciamento de bens e serviços de terceiros; 

distribuição de amostras; serviços de compras de chá 

verde para terceiros; serviços de aquisição de café para 

terceiros; serviços de aquisição de bebidas de chá para 

terceiros; serviços de agências de importação e expor-

tação; publicidade; investigação ao consumidor.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147316

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/30

[730] 申請人 Requerente : Evergreen, Inc.

 地址 Endereço : No. 403, Jungang Innotech, 148, Sagi-

makgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 

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 : 43

[511] 服務 Serviços : Cantinas; serviços de restaurante pres-

tados no âmbito do franchising; padarias; serviços de 

casa de chá; serviços de café; serviços de casa de café; 

serviços de snack-bar; serviços de comida e bebida 

para fora; serviços de restaurante; serviços de catering.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147369

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 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 : 補藥；醫用礦泉水；藥物飲料；膳食纖

維；減肥用藥劑；治療用或醫用營養製劑；人用藥；維生

素製劑；醫用放射性物質；醫用氣體；心電圖電極用化學

導體；人工授精用精液；消毒劑；隱形眼鏡用溶液；培養

細菌用介質；藥製糖果；蛋白質膳食補充劑；卵磷脂膳食

補充劑；白朊膳食補充劑；營養補充劑；礦物質食品補充

劑；醫用營養飲料；醫用營養品；醫用營養食物；嬰兒含

乳麵粉；嬰兒食品；嬰兒配方奶粉；嬰兒奶粉；空氣淨化

製劑；含藥物的飼料；動物用膳食補充劑；殺蟲劑；嬰兒

尿布；防溢乳墊；牙用研磨劑；寵物尿布；刺激益生菌生

長的膳食補充劑；醫用益生菌製劑。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147370

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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；食用海藻提取物；魚（非活）；水果罐

頭；醃製水果；以果蔬為主的零食小吃；加工過的檳榔；

醃製蔬菜；蛋；黃油；奶油（奶製品）；牛奶；牛奶製品；

酸奶；攪打過的奶油；奶粉；牛奶飲料（以牛奶為主）；豆

奶；奶昔；奶茶（以奶為主）；杏仁漿；豆漿；斯美塔那酸

奶油；花生漿；豆奶粉；豆漿精；椰漿；米漿；以椰漿為主

的飲料；以杏仁漿為主的飲料；以花生漿為主的飲料；奶

酪；食用油脂；果凍；加工過的堅果；乾食用菌；豆腐製

品；天然或人造的香腸腸衣；奶片（牛奶製品）；羊奶粉。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147371

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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 : 咖啡飲料；含牛奶的巧克力飲料；咖啡；

可可（烘過的、粉末狀的、顆粒狀的或飲料用的）；巧克

力飲料；茶；茶飲料；糖；糖果；奶片（糖果）；蜂蜜；黃色

糖漿；糕點；麵包；甜食；燕麥片；方便米飯；穀類製品；

大豆粉；米；西米；麵粉；方便麵；米粉（條狀）；以穀物

為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；食用澱粉；冰淇

淋；食用冰；冰棍；食鹽；醋；醬油；調味品；芥末；魚沙

司；酵母；發酵劑；食用芳香劑；食品用香料（含醚香料和

香精油除外）；攪稠奶油製劑；家用嫩肉劑；食用預製穀

蛋白；米粉（粉狀）；製冰淇淋用漿料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147372

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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；米製飲料（非牛奶替代品）；不含

酒精的啤酒味飲料；運動飲料；能量飲料；無酒精碳酸飲

料；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；鋰鹽礦水；

礦泉水（飲料）；起泡水；佐餐飲用水；檸檬水；蘇打水；

無酒精飲料；汽水；等滲飲料；格瓦斯（無酒精飲料）；果

昔；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；富含蛋白質的運

動飲料；咖啡味非酒精飲料；茶味非酒精飲料；軟飲料；

可樂；乳酸飲料（果製品，非奶）；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；豆汁；飲料製作配料；果汁冰水（飲料）；核桃

乳；益生菌粉（飲料製劑）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147373

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 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 : 補藥；醫用礦泉水；藥物飲料；膳食纖

維；減肥用藥劑；治療用或醫用營養製劑；人用藥；維生

素製劑；醫用放射性物質；醫用氣體；心電圖電極用化學

導體；人工授精用精液；消毒劑；隱形眼鏡用溶液；培養

細菌用介質；藥製糖果；蛋白質膳食補充劑；卵磷脂膳食

補充劑；白朊膳食補充劑；營養補充劑；礦物質食品補充

劑；醫用營養飲料；醫用營養品；醫用營養食物；嬰兒含

乳麵粉；嬰兒食品；嬰兒配方奶粉；嬰兒奶粉；空氣淨化

製劑；含藥物的飼料；動物用膳食補充劑；殺蟲劑；嬰兒

尿布；防溢乳墊；牙用研磨劑；寵物尿布；刺激益生菌生

長的膳食補充劑；醫用益生菌製劑。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/147374

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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；食用海藻提取物；魚（非活）；水果罐

頭；醃製水果；以果蔬為主的零食小吃；加工過的檳榔；

醃製蔬菜；蛋；黃油；奶油（奶製品）；牛奶；牛奶製品；

酸奶；攪打過的奶油；奶粉；牛奶飲料（以牛奶為主）；豆

奶；奶昔；奶茶（以奶為主）；杏仁漿；豆漿；斯美塔那酸

奶油；花生漿；豆奶粉；豆漿精；椰漿；米漿；以椰漿為主

的飲料；以杏仁漿為主的飲料；以花生漿為主的飲料；奶

酪；食用油脂；果凍；加工過的堅果；乾食用菌；豆腐製

品；天然或人造的香腸腸衣；奶片（牛奶製品）；羊奶粉。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147375

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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 : 咖啡飲料；含牛奶的巧克力飲料；咖啡；

可可（烘過的、粉末狀的、顆粒狀的或飲料用的）；巧克

力飲料；茶；茶飲料；糖；糖果；奶片（糖果）；蜂蜜；黃色

糖漿；糕點；麵包；甜食；燕麥片；方便米飯；穀類製品；

大豆粉；米；西米；麵粉；方便麵；米粉（條狀）；以穀物

為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；食用澱粉；冰淇

淋；食用冰；冰棍；食鹽；醋；醬油；調味品；芥末；魚沙

司；酵母；發酵劑；食用芳香劑；食品用香料（含醚香料和

香精油除外）；攪稠奶油製劑；家用嫩肉劑；食用預製穀

蛋白；米粉（粉狀）；製冰淇淋用漿料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147376

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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；米製飲料（非牛奶替代品）；不含

酒精的啤酒味飲料；運動飲料；能量飲料；無酒精碳酸飲

料；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；鋰鹽礦水；

礦泉水（飲料）；起泡水；佐餐飲用水；檸檬水；蘇打水；

無酒精飲料；汽水；等滲飲料；格瓦斯（無酒精飲料）；果

昔；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；富含蛋白質的運

動飲料；咖啡味非酒精飲料；茶味非酒精飲料；軟飲料；

可樂；乳酸飲料（果製品，非奶）；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；豆汁；飲料製作配料；果汁冰水（飲料）；核桃

乳；益生菌粉（飲料製劑）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147377

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 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 : 補藥；醫用礦泉水；藥物飲料；膳食纖

維；減肥用藥劑；治療用或醫用營養製劑；人用藥；維生

素製劑；醫用放射性物質；醫用氣體；心電圖電極用化學

導體；人工授精用精液；消毒劑；隱形眼鏡用溶液；培養

細菌用介質；藥製糖果；蛋白質膳食補充劑；卵磷脂膳食

補充劑；白朊膳食補充劑；營養補充劑；礦物質食品補充

劑；醫用營養飲料；醫用營養品；醫用營養食物；嬰兒含

乳麵粉；嬰兒食品；嬰兒配方奶粉；嬰兒奶粉；空氣淨化

製劑；含藥物的飼料；動物用膳食補充劑；殺蟲劑；嬰兒

尿布；防溢乳墊；牙用研磨劑；寵物尿布；刺激益生菌生

長的膳食補充劑；醫用益生菌製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147378

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司
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 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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；食用海藻提取物；魚（非活）；水果罐

頭；醃製水果；以果蔬為主的零食小吃；加工過的檳榔；

醃製蔬菜；蛋；黃油；奶油（奶製品）；牛奶；牛奶製品；

酸奶；攪打過的奶油；奶粉；牛奶飲料（以牛奶為主）；豆

奶；奶昔；奶茶（以奶為主）；杏仁漿；豆漿；斯美塔那酸

奶油；花生漿；豆奶粉；豆漿精；椰漿；米漿；以椰漿為主

的飲料；以杏仁漿為主的飲料；以花生漿為主的飲料；奶

酪；食用油脂；果凍；加工過的堅果；乾食用菌；豆腐製

品；天然或人造的香腸腸衣；奶片（牛奶製品）；羊奶粉。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147379

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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 : 咖啡飲料；含牛奶的巧克力飲料；咖啡；

可可（烘過的、粉末狀的、顆粒狀的或飲料用的）；巧克

力飲料；茶；茶飲料；糖；糖果；奶片（糖果）；蜂蜜；黃色

糖漿；糕點；麵包；甜食；燕麥片；方便米飯；穀類製品；

大豆粉；米；西米；麵粉；方便麵；米粉（條狀）；以穀物

為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；食用澱粉；冰淇

淋；食用冰；冰棍；食鹽；醋；醬油；調味品；芥末；魚沙

司；酵母；發酵劑；食用芳香劑；食品用香料（含醚香料和

香精油除外）；攪稠奶油製劑；家用嫩肉劑；食用預製穀

蛋白；米粉（粉狀）；製冰淇淋用漿料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147380

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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；米製飲料（非牛奶替代品）；不含

酒精的啤酒味飲料；運動飲料；能量飲料；無酒精碳酸飲

料；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；鋰鹽礦水；

礦泉水（飲料）；起泡水；佐餐飲用水；檸檬水；蘇打水；

無酒精飲料；汽水；等滲飲料；格瓦斯（無酒精飲料）；果

昔；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；富含蛋白質的運

動飲料；咖啡味非酒精飲料；茶味非酒精飲料；軟飲料；

可樂；乳酸飲料（果製品，非奶）；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；豆汁；飲料製作配料；果汁冰水（飲料）；核桃

乳；益生菌粉（飲料製劑）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147381

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 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 : 補藥；醫用礦泉水；藥物飲料；膳食纖

維；減肥用藥劑；治療用或醫用營養製劑；人用藥；維生

素製劑；醫用放射性物質；醫用氣體；心電圖電極用化學

導體；人工授精用精液；消毒劑；隱形眼鏡用溶液；培養

細菌用介質；藥製糖果；蛋白質膳食補充劑；卵磷脂膳食

補充劑；白朊膳食補充劑；營養補充劑；礦物質食品補充

劑；醫用營養飲料；醫用營養品；醫用營養食物；嬰兒含

乳麵粉；嬰兒食品；嬰兒配方奶粉；嬰兒奶粉；空氣淨化

製劑；含藥物的飼料；動物用膳食補充劑；殺蟲劑；嬰兒

尿布；防溢乳墊；牙用研磨劑；寵物尿布；刺激益生菌生

長的膳食補充劑；醫用益生菌製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147382

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；食用海藻提取物；魚（非活）；水果罐

頭；醃製水果；以果蔬為主的零食小吃；加工過的檳榔；

醃製蔬菜；蛋；黃油；奶油（奶製品）；牛奶；牛奶製品；

酸奶；攪打過的奶油；奶粉；牛奶飲料（以牛奶為主）；豆

奶；奶昔；奶茶（以奶為主）；杏仁漿；豆漿；斯美塔那酸

奶油；花生漿；豆奶粉；豆漿精；椰漿；米漿；以椰漿為主

的飲料；以杏仁漿為主的飲料；以花生漿為主的飲料；奶

酪；食用油脂；果凍；加工過的堅果；乾食用菌；豆腐製

品；天然或人造的香腸腸衣；奶片（牛奶製品）；羊奶粉。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147383

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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 : 咖啡飲料；含牛奶的巧克力飲料；咖啡；

可可（烘過的、粉末狀的、顆粒狀的或飲料用的）；巧克

力飲料；茶；茶飲料；糖；糖果；奶片（糖果）；蜂蜜；黃色

糖漿；糕點；麵包；甜食；燕麥片；方便米飯；穀類製品；

大豆粉；米；西米；麵粉；方便麵；米粉（條狀）；以穀物

為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；食用澱粉；冰淇

淋；食用冰；冰棍；食鹽；醋；醬油；調味品；芥末；魚沙

司；酵母；發酵劑；食用芳香劑；食品用香料（含醚香料和

香精油除外）；攪稠奶油製劑；家用嫩肉劑；食用預製穀

蛋白；米粉（粉狀）；製冰淇淋用漿料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147384

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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；米製飲料（非牛奶替代品）；不含

酒精的啤酒味飲料；運動飲料；能量飲料；無酒精碳酸飲

料；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；鋰鹽礦水；

礦泉水（飲料）；起泡水；佐餐飲用水；檸檬水；蘇打水；

無酒精飲料；汽水；等滲飲料；格瓦斯（無酒精飲料）；果

昔；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；富含蛋白質的運

動飲料；咖啡味非酒精飲料；茶味非酒精飲料；軟飲料；

可樂；乳酸飲料（果製品，非奶）；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；豆汁；飲料製作配料；果汁冰水（飲料）；核桃

乳；益生菌粉（飲料製劑）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147385

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 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 : 補藥；醫用礦泉水；藥物飲料；膳食纖

維；減肥用藥劑；治療用或醫用營養製劑；人用藥；維生

素製劑；醫用放射性物質；醫用氣體；心電圖電極用化學

導體；人工授精用精液；消毒劑；隱形眼鏡用溶液；培養

細菌用介質；藥製糖果；蛋白質膳食補充劑；卵磷脂膳食

補充劑；白朊膳食補充劑；營養補充劑；礦物質食品補充

劑；醫用營養飲料；醫用營養品；醫用營養食物；嬰兒含

乳麵粉；嬰兒食品；嬰兒配方奶粉；嬰兒奶粉；空氣淨化

製劑；含藥物的飼料；動物用膳食補充劑；殺蟲劑；嬰兒

尿布；防溢乳墊；牙用研磨劑；寵物尿布；刺激益生菌生

長的膳食補充劑；醫用益生菌製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147386

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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；食用海藻提取物；魚（非活）；水果罐

頭；醃製水果；以果蔬為主的零食小吃；加工過的檳榔；

醃製蔬菜；蛋；黃油；奶油（奶製品）；牛奶；牛奶製品；

酸奶；攪打過的奶油；奶粉；牛奶飲料（以牛奶為主）；豆
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奶；奶昔；奶茶（以奶為主）；杏仁漿；豆漿；斯美塔那酸

奶油；花生漿；豆奶粉；豆漿精；椰漿；米漿；以椰漿為主

的飲料；以杏仁漿為主的飲料；以花生漿為主的飲料；奶

酪；食用油脂；果凍；加工過的堅果；乾食用菌；豆腐製

品；天然或人造的香腸腸衣；奶片（牛奶製品）；羊奶粉。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147387

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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 : 咖啡飲料；含牛奶的巧克力飲料；咖啡；

可可（烘過的、粉末狀的、顆粒狀的或飲料用的）；巧克

力飲料；茶；茶飲料；糖；糖果；奶片（糖果）；蜂蜜；黃色

糖漿；糕點；麵包；甜食；燕麥片；方便米飯；穀類製品；

大豆粉；米；西米；麵粉；方便麵；米粉（條狀）；以穀物

為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；食用澱粉；冰淇

淋；食用冰；冰棍；食鹽；醋；醬油；調味品；芥末；魚沙

司；酵母；發酵劑；食用芳香劑；食品用香料（含醚香料和

香精油除外）；攪稠奶油製劑；家用嫩肉劑；食用預製穀

蛋白；米粉（粉狀）；製冰淇淋用漿料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147388

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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；米製飲料（非牛奶替代品）；不含

酒精的啤酒味飲料；運動飲料；能量飲料；無酒精碳酸飲

料；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；鋰鹽礦水；

礦泉水（飲料）；起泡水；佐餐飲用水；檸檬水；蘇打水；

無酒精飲料；汽水；等滲飲料；格瓦斯（無酒精飲料）；果

昔；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；富含蛋白質的運

動飲料；咖啡味非酒精飲料；茶味非酒精飲料；軟飲料；

可樂；乳酸飲料（果製品，非奶）；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；豆汁；飲料製作配料；果汁冰水（飲料）；核桃

乳；益生菌粉（飲料製劑）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147389

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 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 : 補藥；醫用礦泉水；藥物飲料；膳食纖

維；減肥用藥劑；治療用或醫用營養製劑；人用藥；維生

素製劑；醫用放射性物質；醫用氣體；心電圖電極用化學

導體；人工授精用精液；消毒劑；隱形眼鏡用溶液；培養

細菌用介質；藥製糖果；蛋白質膳食補充劑；卵磷脂膳食

補充劑；白朊膳食補充劑；營養補充劑；礦物質食品補充

劑；醫用營養飲料；醫用營養品；醫用營養食物；嬰兒含

乳麵粉；嬰兒食品；嬰兒配方奶粉；嬰兒奶粉；空氣淨化

製劑；含藥物的飼料；動物用膳食補充劑；殺蟲劑；嬰兒

尿布；防溢乳墊；牙用研磨劑；寵物尿布；刺激益生菌生

長的膳食補充劑；醫用益生菌製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147390

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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；食用海藻提取物；魚（非活）；水果罐

頭；醃製水果；以果蔬為主的零食小吃；加工過的檳榔；

醃製蔬菜；蛋；黃油；奶油（奶製品）；牛奶；牛奶製品；

酸奶；攪打過的奶油；奶粉；牛奶飲料（以牛奶為主）；豆

奶；奶昔；奶茶（以奶為主）；杏仁漿；豆漿；斯美塔那酸

奶油；花生漿；豆奶粉；豆漿精；椰漿；米漿；以椰漿為主

的飲料；以杏仁漿為主的飲料；以花生漿為主的飲料；奶

酪；食用油脂；果凍；加工過的堅果；乾食用菌；豆腐製

品；天然或人造的香腸腸衣；奶片（牛奶製品）；羊奶粉。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147391

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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 : 咖啡飲料；含牛奶的巧克力飲料；咖啡；

可可（烘過的、粉末狀的、顆粒狀的或飲料用的）；巧克

力飲料；茶；茶飲料；糖；糖果；奶片（糖果）；蜂蜜；黃色

糖漿；糕點；麵包；甜食；燕麥片；方便米飯；穀類製品；

大豆粉；米；西米；麵粉；方便麵；米粉（條狀）；以穀物

為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；食用澱粉；冰淇

淋；食用冰；冰棍；食鹽；醋；醬油；調味品；芥末；魚沙

司；酵母；發酵劑；食用芳香劑；食品用香料（含醚香料和

香精油除外）；攪稠奶油製劑；家用嫩肉劑；食用預製穀

蛋白；米粉（粉狀）；製冰淇淋用漿料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147392

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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；米製飲料（非牛奶替代品）；不含

酒精的啤酒味飲料；運動飲料；能量飲料；無酒精碳酸飲

料；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；鋰鹽礦水；

礦泉水（飲料）；起泡水；佐餐飲用水；檸檬水；蘇打水；

無酒精飲料；汽水；等滲飲料；格瓦斯（無酒精飲料）；果

昔；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；富含蛋白質的運

動飲料；咖啡味非酒精飲料；茶味非酒精飲料；軟飲料；

可樂；乳酸飲料（果製品，非奶）；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；豆汁；飲料製作配料；果汁冰水（飲料）；核桃

乳；益生菌粉（飲料製劑）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147393

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 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 : 補藥；醫用礦泉水；藥物飲料；膳食纖

維；減肥用藥劑；治療用或醫用營養製劑；人用藥；維生

素製劑；醫用放射性物質；醫用氣體；心電圖電極用化學

導體；人工授精用精液；消毒劑；隱形眼鏡用溶液；培養

細菌用介質；藥製糖果；蛋白質膳食補充劑；卵磷脂膳食

補充劑；白朊膳食補充劑；營養補充劑；礦物質食品補充

劑；醫用營養飲料；醫用營養品；醫用營養食物；嬰兒含

乳麵粉；嬰兒食品；嬰兒配方奶粉；嬰兒奶粉；空氣淨化

製劑；含藥物的飼料；動物用膳食補充劑；殺蟲劑；嬰兒

尿布；防溢乳墊；牙用研磨劑；寵物尿布；刺激益生菌生

長的膳食補充劑；醫用益生菌製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147394

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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；食用海藻提取物；魚（非活）；水果罐

頭；醃製水果；以果蔬為主的零食小吃；加工過的檳榔；

醃製蔬菜；蛋；黃油；奶油（奶製品）；牛奶；牛奶製品；

酸奶；攪打過的奶油；奶粉；牛奶飲料（以牛奶為主）；豆

奶；奶昔；奶茶（以奶為主）；杏仁漿；豆漿；斯美塔那酸

奶油；花生漿；豆奶粉；豆漿精；椰漿；米漿；以椰漿為主

的飲料；以杏仁漿為主的飲料；以花生漿為主的飲料；奶
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酪；食用油脂；果凍；加工過的堅果；乾食用菌；豆腐製

品；天然或人造的香腸腸衣；奶片（牛奶製品）；羊奶粉。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147395

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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 : 咖啡飲料；含牛奶的巧克力飲料；咖啡；

可可（烘過的、粉末狀的、顆粒狀的或飲料用的）；巧克

力飲料；茶；茶飲料；糖；糖果；奶片（糖果）；蜂蜜；黃色

糖漿；糕點；麵包；甜食；燕麥片；方便米飯；穀類製品；

大豆粉；米；西米；麵粉；方便麵；米粉（條狀）；以穀物

為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；食用澱粉；冰淇

淋；食用冰；冰棍；食鹽；醋；醬油；調味品；芥末；魚沙

司；酵母；發酵劑；食用芳香劑；食品用香料（含醚香料和

香精油除外）；攪稠奶油製劑；家用嫩肉劑；食用預製穀

蛋白；米粉（粉狀）；製冰淇淋用漿料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147396

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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；米製飲料（非牛奶替代品）；不含

酒精的啤酒味飲料；運動飲料；能量飲料；無酒精碳酸飲

料；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；鋰鹽礦水；

礦泉水（飲料）；起泡水；佐餐飲用水；檸檬水；蘇打水；

無酒精飲料；汽水；等滲飲料；格瓦斯（無酒精飲料）；果

昔；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；富含蛋白質的運

動飲料；咖啡味非酒精飲料；茶味非酒精飲料；軟飲料；

可樂；乳酸飲料（果製品，非奶）；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；豆汁；飲料製作配料；果汁冰水（飲料）；核桃

乳；益生菌粉（飲料製劑）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147397

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 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 : 補藥；醫用礦泉水；藥物飲料；膳食纖

維；減肥用藥劑；治療用或醫用營養製劑；人用藥；維生

素製劑；醫用放射性物質；醫用氣體；心電圖電極用化學

導體；人工授精用精液；消毒劑；隱形眼鏡用溶液；培養

細菌用介質；藥製糖果；蛋白質膳食補充劑；卵磷脂膳食

補充劑；白朊膳食補充劑；營養補充劑；礦物質食品補充

劑；醫用營養飲料；醫用營養品；醫用營養食物；嬰兒含

乳麵粉；嬰兒食品；嬰兒配方奶粉；嬰兒奶粉；空氣淨化

製劑；含藥物的飼料；動物用膳食補充劑；殺蟲劑；嬰兒

尿布；防溢乳墊；牙用研磨劑；寵物尿布；刺激益生菌生

長的膳食補充劑；醫用益生菌製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147398

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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；食用海藻提取物；魚（非活）；水果罐

頭；醃製水果；以果蔬為主的零食小吃；加工過的檳榔；

醃製蔬菜；蛋；黃油；奶油（奶製品）；牛奶；牛奶製品；

酸奶；攪打過的奶油；奶粉；牛奶飲料（以牛奶為主）；豆

奶；奶昔；奶茶（以奶為主）；杏仁漿；豆漿；斯美塔那酸

奶油；花生漿；豆奶粉；豆漿精；椰漿；米漿；以椰漿為主
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的飲料；以杏仁漿為主的飲料；以花生漿為主的飲料；奶

酪；食用油脂；果凍；加工過的堅果；乾食用菌；豆腐製

品；天然或人造的香腸腸衣；奶片（牛奶製品）；羊奶粉。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147399

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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 : 咖啡飲料；含牛奶的巧克力飲料；咖啡；

可可（烘過的、粉末狀的、顆粒狀的或飲料用的）；巧克

力飲料；茶；茶飲料；糖；糖果；奶片（糖果）；蜂蜜；黃色

糖漿；糕點；麵包；甜食；燕麥片；方便米飯；穀類製品；

大豆粉；米；西米；麵粉；方便麵；米粉（條狀）；以穀物

為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；食用澱粉；冰淇

淋；食用冰；冰棍；食鹽；醋；醬油；調味品；芥末；魚沙

司；酵母；發酵劑；食用芳香劑；食品用香料（含醚香料和

香精油除外）；攪稠奶油製劑；家用嫩肉劑；食用預製穀

蛋白；米粉（粉狀）；製冰淇淋用漿料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147400

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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；米製飲料（非牛奶替代品）；不含

酒精的啤酒味飲料；運動飲料；能量飲料；無酒精碳酸飲

料；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；鋰鹽礦水；

礦泉水（飲料）；起泡水；佐餐飲用水；檸檬水；蘇打水；

無酒精飲料；汽水；等滲飲料；格瓦斯（無酒精飲料）；果

昔；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；富含蛋白質的運

動飲料；咖啡味非酒精飲料；茶味非酒精飲料；軟飲料；

可樂；乳酸飲料（果製品，非奶）；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；豆汁；飲料製作配料；果汁冰水（飲料）；核桃

乳；益生菌粉（飲料製劑）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147401

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 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 : 補藥；醫用礦泉水；藥物飲料；膳食纖

維；減肥用藥劑；治療用或醫用營養製劑；人用藥；維生

素製劑；醫用放射性物質；醫用氣體；心電圖電極用化學

導體；人工授精用精液；消毒劑；隱形眼鏡用溶液；培養

細菌用介質；藥製糖果；蛋白質膳食補充劑；卵磷脂膳食

補充劑；白朊膳食補充劑；營養補充劑；礦物質食品補充

劑；醫用營養飲料；醫用營養品；醫用營養食物；嬰兒含

乳麵粉；嬰兒食品；嬰兒配方奶粉；嬰兒奶粉；空氣淨化

製劑；含藥物的飼料；動物用膳食補充劑；殺蟲劑；嬰兒

尿布；防溢乳墊；牙用研磨劑；寵物尿布；刺激益生菌生

長的膳食補充劑；醫用益生菌製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147402

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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；食用海藻提取物；魚（非活）；水果罐

頭；醃製水果；以果蔬為主的零食小吃；加工過的檳榔；

醃製蔬菜；蛋；黃油；奶油（奶製品）；牛奶；牛奶製品；

酸奶；攪打過的奶油；奶粉；牛奶飲料（以牛奶為主）；豆

奶；奶昔；奶茶（以奶為主）；杏仁漿；豆漿；斯美塔那酸
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奶油；花生漿；豆奶粉；豆漿精；椰漿；米漿；以椰漿為主

的飲料；以杏仁漿為主的飲料；以花生漿為主的飲料；奶

酪；食用油脂；果凍；加工過的堅果；乾食用菌；豆腐製

品；天然或人造的香腸腸衣；奶片（牛奶製品）；羊奶粉。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147403

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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 : 咖啡飲料；含牛奶的巧克力飲料；咖啡；

可可（烘過的、粉末狀的、顆粒狀的或飲料用的）；巧克

力飲料；茶；茶飲料；糖；糖果；奶片（糖果）；蜂蜜；黃色

糖漿；糕點；麵包；甜食；燕麥片；方便米飯；穀類製品；

大豆粉；米；西米；麵粉；方便麵；米粉（條狀）；以穀物

為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；食用澱粉；冰淇

淋；食用冰；冰棍；食鹽；醋；醬油；調味品；芥末；魚沙

司；酵母；發酵劑；食用芳香劑；食品用香料（含醚香料和

香精油除外）；攪稠奶油製劑；家用嫩肉劑；食用預製穀

蛋白；米粉（粉狀）；製冰淇淋用漿料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147404

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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；米製飲料（非牛奶替代品）；不含

酒精的啤酒味飲料；運動飲料；能量飲料；無酒精碳酸飲

料；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；鋰鹽礦水；

礦泉水（飲料）；起泡水；佐餐飲用水；檸檬水；蘇打水；

無酒精飲料；汽水；等滲飲料；格瓦斯（無酒精飲料）；果

昔；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；富含蛋白質的運

動飲料；咖啡味非酒精飲料；茶味非酒精飲料；軟飲料；

可樂；乳酸飲料（果製品，非奶）；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；豆汁；飲料製作配料；果汁冰水（飲料）；核桃

乳；益生菌粉（飲料製劑）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147405

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 呢啲媽咪媒體廣告有限公司

 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，商業經營，商業管理，辦公事務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺啡、深啡、肉色、黑色、淺

藍、深藍、白色、紅色、粉紅、淺灰、深灰、如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147406

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 呢啲媽咪媒體廣告有限公司

 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 : 39

[511] 服務 Serviços : 商品包裝，貯藏，倉庫貯存，貨物遞送，

貯藏信息，投遞報紙。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺啡、深啡、肉色、黑色、淺

藍、深藍、白色、紅色、粉紅、淺灰、深灰、如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147407

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03
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[730] 申請人 Requerente : 黃家進

 Wong Ka Chon

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路216號如意閣商場1樓

M1

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 礦泉水、汽水及其他不含酒精的飲料、蒸

餾水、純淨水。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147415

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[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 : 9

[511] 產品 Produtos : Software, electrónicos e outros compo-

nentes para uso em aparelhos e equipamentos de jogos 

incluindo máquinas de caça-níqueis electrónicas e dis-

positivos electrónicos portáteis; software informático 

para jogos de fortuna e azar; software para jogar jogos 

de caça-níqueis e jogos de póquer; software informá-

tico para fornecimento de acesso a jogos informáticos 

através de páginas de redes sociais on-line; software 

de jogos informáticos para utilizar em dispositivos mó-

veis; software de aplicações; software para aplicações 

móveis; software apresentando jogos e entretenimento; 

software descarregáveis apresentando jogos e entrete-

nimento; software de aplicação descarregáveis (apps); 

aplicações móveis descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147416

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, incluindo 

fornecimento de jogos informáticos online; jogos de 

internet (não-descarregáveis); fornecimento de jogos 

de entretenimento não-descarregáveis; fornecimento 

de jogos através da internet; serviços de jogo; serviços 

de jogo online; fornecimento de serviços de jogo atra-

vés de uma página de web (websites); fornecimento de 

jogos online através de software não-descarregáveis e 

através de redes sociais online global.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147417

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 專業教育移民（澳洲）服務有

限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336-342號富達花園4

槨樓O，P，Q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，教學。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147420

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 張劍

 地址 Endere ç o : 中國湖北省武漢市江漢區建設大道

641-3號5樓3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 : 潔膚乳液；去污劑；皮革漂白製劑；研磨

劑；香料；化妝品；牙膏；香；動物用化妝品；空氣芳香

劑。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/147421

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 張劍

 地址 Endere ç o : 中國湖北省武漢市江漢區建設大道

641-3號5樓3號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 化妝用具；專用化妝包；彩色玻璃器皿；

瓷、陶瓷、陶土、赤陶或玻璃製藝術品；盥洗室器具；梳；

牙刷；牙線；手動清潔器具；電刷（機器部件除外）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147422

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 好運集團有限公司

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1023號南方大廈2樓

AD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 : 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 : 黑色。

[210] 編號 N.º : N/147423

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 好運集團有限公司

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1023號南方大廈2樓

AD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 : 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 : 黑色。

[210] 編號 N.º : N/147430

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : 江蘇歐糧源貿易有限公司

 地址 Endereço : 中國江蘇省南通市開發區優山美地名邸

18幢商業112室

 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 : 礦泉水配料；水（飲料）；果汁；大豆為主

的飲料（非牛奶替代品）；起泡水；檸檬水；以啤酒為主

的雞尾酒；啤酒；礦泉水（飲料）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147446

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : TWINSET S.P.A.

 地址 Endereço : Via del Commercio, 32, 41012 - Carpi 

(Modena), 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 : Couro e imitação de couro, nomeada-

mente, sacos; sacos de mão; mochilas; baús e malas de 

viagem; estojos para chaves; carteiras; carteiras feitas 

de couro e imitação de couro; sacos de maquilhagem 

vendidos vazios; chapéus de sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147447

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : TWINSET S.P.A.

 地址 Endereço : Via del Commercio, 32, 41012 - Carpi 

(Modena), 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 : Vestuário para homens, mulheres e 

crianças, nomeadamente, saias; calças; calções; cal-

ças de ganga; camisas; blusas; camisolas; camisas de 

treino; t-shirts; coletes; fatos; fatos de treino; capotes; 

casacos; sobretudos [vestuário]; casacos de aviador; 

túnicas; casacos curtos; parkas; casacos para a chuva 

[Impermeáveis]; collants [meias]; meias; chapéus, cha-
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pelaria; cachecóis; luvas [vestuário]; gravatas; fatos de 

banho; cintos; sapatos; calçado de praia; chinelos; bo-

tas; calçado para ginástica; sapatos de ténis; roupões 

de banho; collants; roupa interior; vestuário de des-

porto; malhas [vestuário].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147448

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/04

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha BANDAI 

NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI 

NAMCO Entertainment Inc.)

 地址 Endereço : 5-37-8 Shiba, Minato-ku, Tokyo, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de vídeo; estojos 

para máquinas de jogos de vídeo; aparelhos para jogos; 

máquinas de diversão accionadas com moedas ou ac-

cionadas sem moedas; máquinas de jogos de diversão 

accionadas com moedas ou accionadas sem moedas; 

jogos; controladores para máquinas de jogos de vídeo; 

cartas de jogar e jogos de cartas; jogos electrónicos 

portáteis; artigos de brincar; brinquedos e bonecas; 

“slot-machines” [máquinas de jogos]; jogos de tabu-

leiro; artigos de ginástica e de desporto; equipamento 

de pesca; cartões impressos de lotaria para raspar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147449

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/04

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha BANDAI 

NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI 

NAMCO Entertainment Inc.)

 地址 Endereço : 5-37-8 Shiba, Minato-ku, Tokyo, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de vídeo; estojos 

para máquinas de jogos de vídeo; aparelhos para jogos; 

máquinas de diversão accionadas com moedas ou ac-

cionadas sem moedas; máquinas de jogos de diversão 

accionadas com moedas ou accionadas sem moedas; 

jogos; controladores para máquinas de jogos de vídeo; 

cartas de jogar e jogos de cartas; jogos electrónicos 

portáteis; artigos de brincar; brinquedos e bonecas; 

“slot-machines” [máquinas de jogos]; jogos de tabu-

leiro; artigos de ginástica e de desporto; equipamento 

de pesca; cartões impressos de lotaria para raspar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147450

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/04

[730] 申請人 Requerente : Council of Better Business Bure-

aus, Inc.

 地址 Endereço : 3033 Wilson Blvd., Suite 600 Arling-

ton, Virginia 22201, Estados Unidos

 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 investigação e informação 

relativos a práticas de negócios e de comércio para 

proteger negócios responsáveis e o público de práticas 

comerciais abusivas e para estabelecer e manter práti-

cas legítimas de publicidade e propaganda [merchandi-

sing].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147451

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/04

[730] 申請人 Requerente : 瞿華平

 Qu HuaPing

 地址 Endereço : 澳門南灣羅保博士街七號豪華大廈3/A

 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 P ro d ut o s : 中式服裝（旗袍、外套、披肩、連體

衣）。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/147469

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/04

[730] 申請人 Requerente : 深圳市雲中飛網絡科技有限公司

 Shenzhen Yun Zhong Fei Network Technology Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道高新

南一道13號賦安科技大廈B座207-2

 207-2, Block B, Fu’an Science & Technology Mansion, 

No.13 Gaoxinnanyi Avenue, Yuehai Street, Nanshan 

District, Shenzhen, Guangdong, 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  P r o d u t o s :  筆記本電腦；計算機程序（可下載

軟件）；可下載的智能手機應用軟件；個人數字助理

（P DA）；智能手表（數據處理）；智能眼鏡（數據處

理）；交互式觸屏終端；指紋掃描儀；具有人工智能的人

形機器人；穿戴式計算機；手勢識別軟件；虛擬現實遊戲

軟件；口述聽寫機；人臉識別設備；生物識別掃描儀；傳

真機；帶身體質量分析儀的秤；量具；天線；導航儀器；

穿戴式行動追蹤器；可視電話；手機；智能手機；移動電

話；智能手機用套；手機帶；首飾形式的通訊設備；手機

鍵盤；無線音箱；便攜式媒體播放器；頭戴式耳機；教學

儀器；攝像機；頭戴式虛擬現實裝置；安全監控機器人；

穿戴式視頻顯示器；照相機（攝影）；放大設備（攝影）；

幻燈片放映設備；自拍杆（手持單腳架）；望遠鏡；USB

線；芯片（集成電路）；電源插頭轉換器；視頻顯示屏；觸

摸屏；遙控裝置；電子防盜裝置；眼鏡；電池；電池充電

器；移動電源；動畫片。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147470

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/04

[730] 申請人 Requerente : 深圳市雲中飛網絡科技有限公司

 Shenzhen Yun Zhong Fei Network Technology Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道高新

南一道13號賦安科技大廈B座207-2

 207-2, Block B, Fu’an Science & Technology Mansion, 

No.13 Gaoxinnanyi Avenue, Yuehai Street, Nanshan 

District, Shenzhen, Guangdong, China

 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；為零售目的在通訊媒體上展示商

品；通過提供，搜索，瀏覽和檢索全球計算機網絡和其他

電子和通信網絡上可用的信息，站點和其他資源為他人

促銷產品和服務；計算機網絡上的在線廣告；廣告空間

出租；商業管理和組織諮詢；通過網站提供商業信息；通

過互聯網、有線網絡或其他形式的數據傳輸提供商業信

息；通過發行和管理貴賓卡替他人推銷；替他人推銷；為

商品和服務的買賣雙方提供在線市場；進出口代理；人事

管理諮詢；商業企業遷移；為商業或廣告目的匯編信息

索引；在計算機數據庫中更新和維護數據；會計；尋找贊

助；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147471

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/04

[730] 申請人 Requerente : 深圳市雲中飛網絡科技有限公司

 Shenzhen Yun Zhong Fei Network Technology Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道高新

南一道13號賦安科技大廈B座207-2

 207-2, Block B, Fu’an Science & Technology Mansion, 

No.13 Gaoxinnanyi Avenue, Yuehai Street, Nanshan 

District, Shenzhen, Guangdong, 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 : 無線廣播；電視播放；電話業務；移動電

話通訊；提供在線論壇；無線數字信息傳送服務；數據流

傳輸；提供數據庫接入服務；計算機終端通訊；計算機輔

助信息和圖像傳送；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；為社交網絡提供在線聊天室；

信息傳送；電信信息；視頻點播傳輸。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/147472

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/04

[730] 申請人 Requerente : 深圳市雲中飛網絡科技有限公司

 Shenzhen Yun Zhong Fei Network Technology Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道高新

南一道13號賦安科技大廈B座207-2

 207-2, Block B, Fu’an Science & Technology Mansion, 

No.13 Gaoxinnanyi Avenue, Yuehai Street, Nanshan 

District, Shenzhen, Guangdong, 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 : 技術研究；替他人研究和開發新產品；

電信技術諮詢；化學分析；生物學研究；氣象信息；材料

測試；移動電話設計；建設項目的開發；服裝設計；計算

機軟件設計；軟件出版框架下的軟件開發；平台即服務

（PaaS）；軟件即服務（SaaS）；數據加密服務；手機應用

軟件的設計和開發；雲計算；智能手機數據恢復；虛擬現

實軟件的設計和開發；藝術品鑒定；平面美術設計；筆跡

分析（筆跡學）；地圖繪製服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147473

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/04

[730] 申請人 Requerente : 深圳市康尼塑膠有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市光明區馬田街道合水

口第四工業區第9棟

 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 : 信封（文具）；錫紙；包裝用紙袋或塑料

袋（信封、小袋）；紙製或塑料製垃圾袋；微波烹飪袋；澱

粉製包裝材料；包裝用塑料膜；包裝用塑料氣泡膜；墊貨

盤用可伸展塑料膜；保鮮膜；衛生紙；紙手帕；紙餐巾；紙

巾；文具或家用膠；紙製或塑料製食品包裝用吸收紙；寵

物垃圾處理用塑料袋；包裝紙；牛皮紙；紙桌布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147478

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/04

[730] 申請人 Requerente : Holland & Barrett International 

Limited

 地址 Endereço : Samuel Ryder House, Barling Way, 

Eliot Park, Nuneaton, Warwickshire, CV10 7RH, 

United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; substâncias 

dietéticas para uso medicinal; alimentos para diabéti-

cos; alimentos dietéticos adaptados para fins médicos; 

substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; 

preparados medicinais para fins de emagrecimento; pí-

lulas de emagrecimento; ervas medicinais; preparados 

de ervas para fins medicinais; suplementos e extractos 

de ervas; bebidas herbáceas; chás herbáceos para fins 

médicos; vitaminas, preparados vitamínicos; minerais, 

preparados minerais; suplementos alimentares vitamí-

nicos e minerais; suplementos alimentares; suplemen-

tos nutricionais; suplementos dietéticos de proteínas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde, preto, bran-

co e cinzento.

[210] 編號 N.º : N/147479

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/04

[730] 申請人 Requerente : Holland & Barrett International 

Limited

 地址 Endereço : Samuel Ryder House, Barling Way, 

Eliot Park, Nuneaton, Warwickshire, CV10 7RH, 

United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Demonstração de produtos; publici-

dade por correio directo; distribuição de amostras; 

serviços de retalho relacionados com produtos anti-

-alérgicos, produtos de bebidas, produtos de aparelhos 

de musculação, cosméticos, produtos odontológicos, 

produtos para diabéticos, produtos dietéticos, bebidas, 

óleos essenciais e fragrâncias, produtos alimentares, 

alimentos, produtos de jardinagem, produtos para 

saúde, alimentos saudáveis, produtos ervanários, pro-

dutos de limpeza doméstica, produtos domésticos para 

purificação da água, revistas e periódicas, material im-

presso, minerais, nutracêuticos, produtos nutricionais, 

suplementos nutricionais, perfumaria, produtos de hi-
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giene pessoal, farmacêuticos, impressos, produtos para 

uso pessoal para o tratamento de doenças, produtos 

para a promoção de condicionamento físico, sacos de 

compras e sacolas, aperitivos alimentares, alimentos 

aperitivos, artigos de desporto, produtos de nutrição 

desportiva, produtos terapêuticos, produtos de higiene 

pessoal, vitaminas, e alimentos integrais, permitindo 

que os clientes visualizem e comprem esses produtos 

de maneira conveniente por meio de lojas de retalho, 

pontos de venda a grosso, através de máquinas de ven-

da automáticas, catálogos de venda por correspondên-

cia ou através de meios electrónicos, na Internet, atra-

vés de páginas ou programas de compras televisivas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde, preto, bran-

co e cinzento.

[210] 編號 N.º : N/147481

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/04

[730] 申請人 Requerente : De Beers UK Limited

 地址 Endereço : 20 Carlton House Terrace, London 

SW1Y 5AN, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 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; distin-

tivos em metal precioso; lingotes de metais preciosos; 

caixas em metais preciosos; ornamentos em metais 

preciosos; artigos de joalharias e bijuterias; pedras 

preciosas e semi-preciosas; instrumentos horológicos 

e cronométicos incluindo relógios, relógios de bolso e 

relógios de parede e mesa.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/08，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017915644

[210] 編號 N.º : N/147482

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/04

[730] 申請人 Requerente : De Beers UK Limited

 地址 Endereço : 20 Carlton House Terrace, London 

SW1Y 5AN, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho e por gros-

so, serviços de publicidade e comercialização, tudo no 

sector de metais preciosos e suas ligas, distintivos em 

metal precioso, lingotes de metais preciosos, caixas 

em metais preciosos, ornamentos em metais preciosos, 

artigos de joalharias e bijuterias, pedras preciosas e 

semi-preciosas, instrumentos horológicos e cronomé-

tricos incluindo relógios, relógios de bolso e relógios 

de parede e mesa.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/08，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017915644

[210] 編號 N.º : N/147488

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/04

[730] 申請人 Requerente : 北京京東三佰陸拾度電子商務有限

公司

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創

十一街18號C座2層222室

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic And Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

 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；貨物展出；為零售目的在通訊

媒體上展示商品；飯店商業管理；通過網站提供商業信

息；為廣告或銷售組織時裝展覽；特許經營的商業管理；

進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買

商品或服務）；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；

市場營銷；網絡購物；人事管理諮詢；商業企業遷移；對

購買定單進行行政處理；計算機數據庫信息系統化；繪製

賬單、帳目報表；會計；自動售貨機出租；尋找贊助；銷售

展示架出租；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零

售服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147489

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/04
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[730] 申請人 Requerente : 北京京東三佰陸拾度電子商務有限

公司

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創

十一街18號C座2層222室

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic And Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

 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；貨物展出；為零售目的在通訊

媒體上展示商品；飯店商業管理；通過網站提供商業信

息；為廣告或銷售組織時裝展覽；特許經營的商業管理；

進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買

商品或服務）；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；

市場營銷；網絡購物；人事管理諮詢；商業企業遷移；對

購買定單進行行政處理；計算機數據庫信息系統化；繪製

賬單、帳目報表；會計；自動售貨機出租；尋找贊助；銷售

展示架出租；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零

售服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147490

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/04

[730] 申請人 Requerente : 北京京東三佰陸拾度電子商務有限

公司

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創

十一街18號C座2層222室

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic And Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

 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；貨物展出；為零售目的在通訊

媒體上展示商品；飯店商業管理；通過網站提供商業信

息；為廣告或銷售組織時裝展覽；特許經營的商業管理；

進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買

商品或服務）；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；

市場營銷；網絡購物；人事管理諮詢；商業企業遷移；對

購買定單進行行政處理；計算機數據庫信息系統化；繪製

賬單、帳目報表；會計；自動售貨機出租；尋找贊助；銷售

展示架出租；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零

售服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147491

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : Volcan Azul

 地址 Endereço : Monte Caucaso 915 Piso 6, COL. 

Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo CP. 11000, 

Mexico

 國籍 Nacionalidade : 墨西哥 Mexicana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 酒精飲料（啤酒除外）；龍舌蘭酒；烈酒，

即蒸餾蘭舌酒。

[554] 商標 Marca : 

[571] 商標描述 Descrição da marca : 本酒瓶商品包含瓶身面表

面所標示之平面圖型、商標號、標語，以及整個瓶身立

體形都具有特殊獨特的辨識效果，與酒瓶同類商品識別

區分性強，能達到令大眾一眼望之即產生獨特的深刻印

象，首先其身面表面所標示之平面圖型有簡潔雙連之山

形線條，並於山頂上放出猶如天晴般青爽般感受地藍色

光芒，有先奪人注目效果，接下來山圖型下方再呈現商

標”VOLCA N”字樣，以及更下方的小字標語，達到令

人醒目不久就習慣性地集中思緒看讀商標標語的效果，

再者瓶體雖好似尋常瓶口塞軟木塞長頸圓筒的透明瓶身

一般構造，但稍再往下看分明，便會乍然驚奇地以為瓶內

最底的水藍色溶液中央怎麼鼓凸起一座水山來了，才發

現原來是其瓶底殼壁向內中央向內頂凸之外，並單獨將

瓶底底殼壁製成半透明水藍色，形成上下兩節，下節之瓶

底猶如水藍色溶液凸水山的錯覺，瓶底所形成之水杉正

好又可跟放光的連山圖型呼應，故因此深具商品立體標

誌區分效果，合乎立體商標申請規定，援依商標法申請立

體商標。

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色、藍色、黑色、白色，如

圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147501

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05
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[730] 申請人 Requerente : 十六湖餐飲管理有限公司

 地址 Endereço : 澳門荷蘭園大馬路111號111號B地下B

舖

 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，如下圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147502

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : 金福煙草集團有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路231號南方工業大廈

第一座6樓CI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 : 煙草製品，煙斗，雪茄。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147509

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : 譚美懿

 Tam Mei I

 地址 Endereço : 澳門氹仔哥英布拉街太子花城第2座

23J

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品膠囊，眼藥水，敷布，醫用敷料，魚

肝油，藥油，醫用營養添加劑，藥用錠劑，醫用藥膏，醫用

藥丸，醫用營養食品，嬰兒食品，醫用營養飲料。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147510

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : ESSENTIAL EXPORT SOCIE-

DAD ANONIMA

 地址 Endereço : San Jose – Santa Ana Forum II Edifi-

cio Pacheco Coto, Cuarto Piso.Costa Rica

 國籍 Nacionalidade : 哥斯達黎加 Costa-Riquenha

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos ópticos, óculos, óculos de 

sol, aparelhos e instrumentos para conduzir, comutar, 

transformar, acumular, regular ou controlar eletricida-

de; aparelhos para o registar, transmitir ou reproduzir 

som ou de imagens; suporte de registo magnético, dis-

cos de gravação; discos compactos, DVDs, USB e ou-

tros meios de gravação digital; máquinas de calcular, 

equipamento para processamento de dados, computa-

dores; programas de computador [software]; aparelhos 

e instrumentos de pesagem, medida e sinalização; 

bolsas e mochilas para computadores portáteis, capas 

para computadores portáteis; vestuário para proteção 

contra acidentes ou ferimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147511

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : ESSENTIAL EXPORT SOCIE-

DAD ANONIMA

 地址 Endereço : San Jose – Santa Ana Forum II Edifi-

cio Pacheco Coto, Cuarto Piso.Costa Rica

 國籍 Nacionalidade : 哥斯達黎加 Costa-Riquenha

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas de v iagem, Pastas [malas], 

mochilas, mochilas escolares e malas feitas de lona, 

materiais sintéticos, couro e imitações de couro; sacos 

de viagem, malas de viagem com rodas, sacos de lona, 

portefolios tipo pasta, bolsas e carteiras em couro e 

imitação de couro, guardas-chuva.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147512

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : ESSENTIAL EXPORT SOCIE-

DAD ANONIMA

 地址 Endereço : San Jose – Santa Ana Forum II Edifi-

cio Pacheco Coto, Cuarto Piso.Costa Rica

 國籍 Nacionalidade : 哥斯達黎加 Costa-Riquenha

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, roupa para exterior, chape-

laria e calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147513

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : ESSENTIAL EXPORT SOCIE-

DAD ANONIMA

 地址 Endereço : San Jose – Santa Ana Forum II Edifi-

cio Pacheco Coto, Cuarto Piso.Costa Rica

 國籍 Nacionalidade : 哥斯達黎加 Costa-Riquenha

 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 de roupas, 

chapelaria, calçados e uma variedade de bolsas, malas 

de viagens, pastas, mochilas e malas feitas de lona, 

materiais sintéticos, couro e imitações de couro, malas 

de viagem, malas de viagem com rodas, sacos de lona, 

portefolios tipo pasta, bolsas e carteiras, acessórios de 

moda, relógios, sabonetes, perfumaria, óleos essen-

ciais, cosméticos, óculos e óculos de sol, aparelhos de 

gravação, transmissão ou reprodução de som, imagens, 

electricidade, carregadores e painéis solares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147514

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : ESSENTIAL EXPORT SOCIE-

DAD ANONIMA

 地址 Endereço : San Jose – Santa Ana Forum II Edifi-

cio Pacheco Coto, Cuarto Piso.Costa Rica

 國籍 Nacionalidade : 哥斯達黎加 Costa-Riquenha

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos ópticos; óculos; óculos de 

sol; aparelhos para a condução, regulação ou controle 

da eletricidade; aparelhos para gravação, transmissão 

ou reprodução de sons ou imagens, USB e outros su-

portes de gravação digital; programas de computador 

[software]; aparelhos e instrumentos de pesagem, 

medida e sinalização; malas e mochilas para computa-

dores portáteis, mangas para computadores portáteis e 

telefones móveis; vestuário de proteção contra aciden-

tes ou ferimentos; todos os produtos anteriores excep-

to, óculos e óculos de sol para a prática de desporto e 

produtos destinados à prática de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147515

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : ESSENTIAL EXPORT SOCIE-

DAD ANONIMA

 地址 Endereço : San Jose – Santa Ana Forum II Edifi-

cio Pacheco Coto, Cuarto Piso.Costa Rica

 國籍 Nacionalidade : 哥斯達黎加 Costa-Riquenha

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas de v iagem, pastas [malas], 

mochilas, mochilas escolares e malas feitas de lona, 

materiais sintéticos, couro e imitações de couro; sacos 

de viagem, malas de viagem com rodas, sacos de lona, 

portefolios tipo pasta, bolsas e carteiras em couro e 

imitação de couro, guarda-chuva; todos os produtos 

anteriores excepto, mochilas e artigos para a prática 

de desporto.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/147516

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : ESSENTIAL EXPORT SOCIE-

DAD ANONIMA

 地址 Endereço : San Jose – Santa Ana Forum II Edifi-

cio Pacheco Coto, Cuarto Piso.Costa Rica

 國籍 Nacionalidade : 哥斯達黎加 Costa-Riquenha

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, roupa para exterior, chape-

laria e calçado; exceto: roupa para praia, roupas des-

portivas, calçados para a prática de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147517

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : ESSENTIAL EXPORT SOCIE-

DAD ANONIMA

 地址 Endereço : San Jose – Santa Ana Forum II Edifi-

cio Pacheco Coto, Cuarto Piso.Costa Rica

 國籍 Nacionalidade : 哥斯達黎加 Costa-Riquenha

 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 apresentan-

do vestuário, chapelaria, calçados e uma variedade de 

bolsas, malas de viagens, pastas, mochilas e malas fei-

tas de lona, materiais sintéticos, couro e imitações de 

couro, malas de viagem, malas de viagem com rodas, 

sacos de lona, portefolios tipo pasta, bolsas e carteiras, 

acessórios de moda, relógios, sabonetes, perfumaria, 

óleos essenciais, cosméticos, óculos e óculos de sol, 

aparelhos de gravação, transmissão ou reprodução de 

som, imagens, electricidade, carregadores e painéis 

solares, e todos os produtos anteriores excepto roupa 

de praia, roupa de desporto, calçado para a prática de 

desporto, óculos e mochilas destinados à prática de 

desporto e artigos desportivos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147518

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : 清心福全股份有限公司

 QING XIN FU QUAN CO., LTD

 地址 Endereço : 中國台灣臺南市北區成德里育德路518

號

 No.518, Yude Rd., Nor th Dist., Ta inan City 704, 

Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 加奶可可飲料；加奶咖啡飲料；加奶巧克

力飲料；咖啡飲料；可可飲料；巧克力飲料；茶；作為茶代

用品之花或葉；冰茶；茶葉飲料；食用冰；冰塊。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色的色調，白色和棕色。

[210] 編號 N.º : N/147519

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : 清心福全股份有限公司

 QING XIN FU QUAN CO., LTD

 地址 Endereço : 中國台灣臺南市北區成德里育德路518

號

 No.518, Yude Rd., Nor th Dist., Ta inan City 704, 

Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 無酒精果汁；無酒精果汁飲料；無酒精

飲料；不含酒精濃縮果汁；果汁；汽水；檸檬水；水果冰沙

【飲料】；水果冰沙飲料；非代乳品以黃豆為主之飲料；

茶口味之不含酒精飲料；乳酸飲料（果製品，非奶）；起泡

水。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色的色調，白色和棕色。

[210] 編號 N.º : N/147520

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : 清心福全股份有限公司

 QING XIN FU QUAN CO., LTD

 地址 Endereço : 中國台灣臺南市北區成德里育德路518

號

 No.518, Yude Rd., Nor th Dist., Ta inan City 704, 

Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43
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[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴

席；咖啡館；餐廳；飯店；餐館；快餐館；酒吧服務；流動

飲食供應；茶館。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色的色調，白色和棕色。

[210] 編號 N.º : N/147532

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : Br it i sh A mer ican Tobacco 

(Brands) Limited

 地址 Endereço : Globe House, 4 Temple Place, 

London, WC2R 2PG, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto ou 

manufacturado; produtos derivados de tabaco; sucedâ-

neos de tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos, 

cigarrilhas, isqueiros; fósforos; artigos para fumadores; 

mortalhas para cigarros, tubos de cigarros, filtros para 

cigarros; aparelhos de bolso para enrolar cigarros; má-

quinas manuseadas manualmente para injectar tabaco 

em tubos de papel; cigarros electrónicos; líquidos para 

cigarros electrónicos; produtos de tabaco para serem 

aquecidos; dispositivos electrónicos e suas peças para 

aquecer cigarros e tabaco.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147537

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : 郭宜峰

 地址 Endereço : 中國安徽省滁州市明光市柳巷鄉柳巷村

5組1145-1號

 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；襪；帽；圍巾；腰帶；鞋；嬰兒全套

衣；手套（服裝）；內衣；旗袍。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147538

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : THE NIKKA WHISKY DIS-

TILLING CO., LTD.

 地址 Endereço : 4-31, Minami-Aoyama 5-Chome, 

Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Uísque; cidra; conhaque; vodka; lico-

res; gin; bitters alcoólicos; bebidas alcoólicas, excepto 

cerveja.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147539

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : THE NIKKA WHISKY DIS-

TILLING CO., LTD.

 地址 Endereço : 4-31, Minami-Aoyama 5-Chome, 

Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Uísque; cidra; conhaque; vodka; lico-

res; gin; bitters alcoólicos; bebidas alcoólicas, excepto 

cerveja.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147540

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : THE NIKKA WHISKY DIS-

TILLING CO., LTD.

 地址 Endereço : 4-31, Minami-Aoyama 5-Chome, 

Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43



2032 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 6 期 —— 2019 年 2 月 8 日

[511] 服務 Serviços : Serviços de bar e restaurante; forneci-

mento de alimentos e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147541

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : THE NIKKA WHISKY DIS-

TILLING CO., LTD.

 地址 Endereço : 4-31, Minami-Aoyama 5-Chome, 

Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Uísque; cidra; conhaque; vodka; lico-

res; gin; bitters alcoólicos; bebidas alcoólicas, excepto 

cerveja.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147542

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : THE NIKKA WHISKY DIS-

TILLING CO., LTD.

 地址 Endereço : 4-31, Minami-Aoyama 5-Chome, 

Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de bar e restaurante; forneci-

mento de alimentos e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147543

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : THE NIKKA WHISKY DIS-

TILLING CO., LTD.

 地址 Endereço : 4-31, Minami-Aoyama 5-Chome, 

Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Uísque.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147544

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : THE NIKKA WHISKY DIS-

TILLING CO., LTD.

 地址 Endereço : 4-31, Minami-Aoyama 5-Chome, 

Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de bar e restaurante; forneci-

mento de alimentos e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147545

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : THE NIKKA WHISKY DIS-

TILLING CO., LTD.

 地址 Endereço : 4-31, Minami-Aoyama 5-Chome, 

Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Uísque; cidra; conhaque; vodka; lico-

res; gin; bitters alcoólicos; bebidas alcoólicas, excepto 

cerveja.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147546

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05
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[730] 申請人 Requerente : THE NIKKA WHISKY DIS-

TILLING CO., LTD.

 地址 Endereço : 4-31, Minami-Aoyama 5-Chome, 

Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Uísque; cidra; conhaque; vodka; lico-

res; gin; bitters alcoólicos; bebidas alcoólicas, excepto 

cerveja.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147547

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : THE NIKKA WHISKY DIS-

TILLING CO., LTD.

 地址 Endereço : 4-31, Minami-Aoyama 5-Chome, 

Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Uísque.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147548

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : THE NIKKA WHISKY DIS-

TILLING CO., LTD.

 地址 Endereço : 4-31, Minami-Aoyama 5-Chome, 

Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de bar e restaurante; forneci-

mento de alimentos e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147549

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[730] 申請人 Requerente : THE NIKKA WHISKY DIS-

TILLING CO., LTD.

 地址 Endereço : 4-31, Minami-Aoyama 5-Chome, 

Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de bar e restaurante; forneci-

mento de alimentos e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147550

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 卓遠企業服務有限公司

 Accolade Corporate Services Limited

 地址 Endereço : 香港上環禧利街27號富輝商業中心7樓

702室

 Room 701-2, 7/F., Fu Fai Commercia l Centre, 27 

Hillier Street, Sheung Wan, 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 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 金融管理；保險經紀；不動產估價；不動

產出租；金融評估（保險、銀行、不動產）；股票經紀服

務；信託；金融票據交換所；銀行；金融諮詢。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147552

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/06

[730] 申請人 Requerente : 天利國際有限公司

 T & L LIMITADA, em inglês T & L COMPANY 

LIMITED

 地址 Endereço : 澳門提督馬路41號祐適工業大廈10樓

A、B

 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 : 廣告傳播、市場分析、廣告宣傳、市場研

究、特許經營的商業管理。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 青色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147553

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/06

[730] 申請人 Requerente : 天利國際有限公司

 T & L LIMITADA, em inglês T & L COMPANY 

LIMITED

 地址 Endereço : 澳門提督馬路41號祐適工業大廈10樓

A、B

 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 : 養老院。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 青色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147554

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/06

[730] 申請人 Requerente : 天利國際有限公司

 T & L LIMITADA, em inglês T & L COMPANY 

LIMITED

 地址 Endereço : 澳門提督馬路41號祐適工業大廈10樓

A、B

 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 : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療服務，獸醫服務，人或動物的衛生和

美容服務，農業、園藝和林業服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 青色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147555

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/06

[730] 申請人 Requerente : 天利國際有限公司

 T & L LIMITADA, em inglês T & L COMPANY 

LIMITED

 地址 Endereço : 澳門提督馬路41號祐適工業大廈10樓

A、B

 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 Serv iços : 學校（教育）、函教課程、培訓教學、教

育、教學、講課、錄音製品出租、電影製作、圖書出版、書

籍出版、廣播和電視節目製作、節目製作、安排和組織會

議、教育信息、教育考核、組織文化或教育展覽、就業指

導（教育或培訓顧問）除廣告以外的版面設計。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 青色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147556

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/06

[730] 申請人 Requerente : 譚美懿

 Tam Mei I

 地址 Endereço : 澳門氹仔哥英布拉街太子花城第2座

23J

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 敷布，醫用敷料，藥油，魚肝油，藥用錠

劑，醫用藥膏，藥品膠囊，醫用藥丸，醫用營養食品，嬰兒

食品，醫用營養飲料，醫用藥草，搽劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone：CF161B紅色如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/147557

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/06

[730] 申請人 Requerente : 運通集團有限公司

 地址 Endereço : 澳門祐漢新村第四街42號祐成工業大廈

（第2期）5D
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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 : 3

[511] 產品 P rodutos : 洗衣用漂白劑、及其他物料，清潔、擦

亮、去漬及研磨用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗

髮水，牙膏。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147558

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/06

[730] 申請人 Requerente : 運通集團有限公司

 地址 Endereço : 澳門祐漢新村第四街42號祐成工業大廈

（第2期）5D

 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147559

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/06

[730] 申請人 Requerente : THE NIKKA WHISKY DIS-

TILLING CO., LTD.

 地址 Endereço : 4-31, Minami-Aoyama 5-Chome, 

Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Uísque.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147560

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/06

[730] 申請人 Requerente : THE NIKKA WHISKY DIS-

TILLING CO., LTD.

 地址 Endereço : 4-31, Minami-Aoyama 5-Chome, 

Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Uísque.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147561

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/06

[730] 申請人 Requerente : Madizac Enterprise Company 

Limited

 地址 Endereço : Unit C2, 2/F., Phase 5, HK Spinners 

Industrial Building, 760-762 Cheung Sha Wan Road, 

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 : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; perfumaria; cremes cos-

méticos; produtos para os cuidados da pele; loções 

hidratantes [cosméticos]; produtos para enxaguar o 

cabelo [para uso cosmético]; produtos de maquilha-

gem para olhos, lábios e rosto; leites para lavar o rosto; 

loções para o banho; óleos de massagem para o corpo; 

preparações para emagrecimento [cosméticas] sem 

ser para uso medicinal; batons; pasta para pestanas; 

pasta para sombrear os olhos; lápis de sobrancelhas; 

máscaras para o rosto para cuidados de beleza; cremes 

branqueadores; preparações de protecção solar; cre-

mes para remoção de máculas, cremes anti-rugas; kits 

cosméticos; pó de maquilhagem; preparações hidra-

tantes para a pele; cremes para remoção de maquilha-

gem; líquidos para remoção de maquilhagem; produtos 

para os cuidados das unhas; autocolantes para arte de 

unhas; tudo incluído na classe 3.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/147563

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/06

[730] 申請人 Requerente : Bevtech Limited

 地址 Endereço : Estrada Marginal da I lha Verde, 

n˚780, Edifício Man Seng, 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 : Carne, nomeadamente carne de porco 

enlatada ou conservas de carne de porco e carnes para 

charcutaria, peixe, aves e caça; extractos de carne; 

frutos e legumes em conserva, congelados, secos e 

cozinhados; geleias, doces, compotas; ovos, leite, lacti-

cínios e produtos lácteos, incluindo, entre outros, leite 

evaporado adicionado de gorduras ou óleos vegetais 

refinados ou hidrogenados (“filled evaporated milk”), 

leite condensado; óleos e gorduras comestíveis, tudo 

incluído na classe 29.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo claro C4 M3 Y41 

K0, amarelo escuro C8 M34 Y81 K5, castanho C32 

M67 Y100 K31 conforme o exemplar da marca.

[210] 編號 N.º : N/147564

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/06

[730] 申請人 Requerente : Pfizer Inc.

 地址 Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, 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 : Preparados farmacêuticos e veteri-

nários; preparados sanitários para fins medicinais; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptadas para uso 

medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para humanos e animais; gessos, ma-

teriais para pensos; chumbo para dentes, cera dental; 

desinfectantes; preparados para destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147565

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/06

[730] 申請人 Requerente : Pfizer Inc.

 地址 Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de serviços de informa-

ção médica relacionados com doenças e distúrbios on-

cológicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147579

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 廣州瀚星文化傳播有限公司

 GUANGZHOU HANXING CULTURAL DIFFU-

SION Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省廣州市天河區廣棠西路8號D棟

D410房

 Room D410, D Building, No.8, Guangtang West Road, 

Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Provin-

ce, 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 : 教育；安排和組織音樂會；出借書籍的圖

書館；在線電子書籍和雜誌的出版；廣播和電視節目製

作；電視文娛節目；錄音製品出租；演出；馴獸；為藝術家

提供模特。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147580

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : HERMES INTERNATIONAL

 地址 Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 

75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : Perfumes, produtos de perfumaria, 

águas de toilette, água perfumada, água de Colónia, 

óleos essenciais para uso pessoal, cosméticos, prepara-

ções para maquilhagem, loções cosméticas para o cor-

po, loções para o cabelo, sabões para fins cosméticos, 

sabões para o corpo, desodorizantes para uso pessoal, 

géis de banho, géis de duche, champôs, cremes de be-

leza para o corpo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147581

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : MGM Resorts International

 地址 Endereço : 3600 Las Vegas Blvd South, Las 

Vegas, Nevada 89109

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Mochilas; sacolas; carteiras; sacos para 

livros; sacos de lona; sacos de couro e de imitação de 

couro; sacos de transporte para todos os fins.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147582

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : ADEGA COOPERATIVA DE 

BORBA, C.R.L.

 地址 Endereço : Largo Gago Coutinho e Sacadura 

Cabral, no. 25, 7151-913 Borba, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas excepto cerveja; 

vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147583

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : ADEGA COOPERATIVA DE 

BORBA, C.R.L.

 地址 Endereço : Largo Gago Coutinho e Sacadura 

Cabral, no. 25, 7151-913 Borba, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas excepto cerveja; 

vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147584

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : ADEGA COOPERATIVA DE 

BORBA, C.R.L.

 地址 Endereço : Largo Gago Coutinho e Sacadura 

Cabral, no. 25, 7151-913 Borba, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas excepto cerveja; 

vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147585

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : ADEGA COOPERATIVA DE 

BORBA, C.R.L.

 地址 Endereço : Largo Gago Coutinho e Sacadura 

Cabral, no. 25, 7151-913 Borba, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas excepto cerveja; 

vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147586

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : ADEGA COOPERATIVA DE 

BORBA, C.R.L.

 地址 Endereço : Largo Gago Coutinho e Sacadura 

Cabral, no. 25, 7151-913 Borba, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33
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[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas excepto cerveja; 

vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147587

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : ADEGA COOPERATIVA DE 

BORBA, C.R.L.

 地址 Endereço : Largo Gago Coutinho e Sacadura 

Cabral, no. 25, 7151-913 Borba, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas excepto cerveja; 

vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147588

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 施純極

 SI SON KEK

 地址 Endereço : 澳門黑沙環環宇天下第一座34/G

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉類製品，魚肉類製品，肉丸子，魚丸，

香腸，火腿。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147590

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : GOYO LLC

 地址 Endereço : 3Rd Khoroo of Khan-Uul District, 

Ulaanbaatar-17061, Mongolia

 國籍 Nacionalidade : 蒙古 Mongol

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 白麻布聖職衣；愛斯科式領帶；浴衣；

浴室拖鞋；海濱浴場用衣；貝雷帽；服裝帶（衣服）；非

紙製圍涎；長皮毛圍巾（披肩）；背帶；馬褲（穿著）；女

用背心；帽子（頭戴）；十字褡；上衣；衣領（衣服）；連

褲內衣；袖口；可拆的衣領；連衣裙；睡袍；護衣汗墊；耳

套（服裝）；釣魚背心；華達呢（服裝）；護腿鞋罩；手套

（服裝）；理髮用披肩；帽；頭帶（服裝）；帽子；長襪後

跟；風帽（服裝）；鞋內底；夾克（服裝）；緊身內衣（服

裝）；無袖罩裙；和服；針織服裝；嬰兒全套衣；暖腿套；

緊腿褲（褲子）；神父左臂上佩戴的飾帶；披肩；僧帽（帽

子）；連指手套；錢帶（服裝）；皮手籠（服裝）；頸巾（圍

巾）；領帶；外套；工作服；大衣；睡衣；女式內褲；帶兜帽

的風雪大衣；女式披肩；襯裙；服裝口袋；西服袋巾；斗

篷；成品衣；成品襯裡（服裝的一部分）；莎麗服；服裝綬

帶；圍巾；披肩；襯衫前胸；襯衫；襯衫抵肩；短袖襯衫；

裙子；裙褲；無沿便帽；睡眠用眼罩；拖鞋；帶肩帶的女式

長內衣（內衣）；短襪；長襪；呢絨夾克（服裝）；套服；吸

汗短襪；吸汗長襪；吸汗內衣；毛衣；婦女連衫襯褲（內

衣）；T恤衫；緊身衣褲；寬外袍；大禮帽；褲子；褲腳繫

帶；頭巾；內褲；內衣；制服；面紗（服裝）；修女頭巾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147591

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : GOYO LLC

 地址 Endereço : 3Rd Khoroo of Khan-Uul District, 

Ulaanbaatar-17061, Mongolia

 國籍 Nacionalidade : 蒙古 Mongol

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 服裝的零售或批發服務；帽的零售或批發

服務；鞋類的零售或批發服務；織物和床上用品的零售或

批發服務；與服裝有關的在線零售服務；鞋類的網上零售

店服務；帽的在線零售店服務；紗線的在線零售店服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147593

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : GOYO LLC

 地址 Endereço : 3Rd Khoroo of Khan-Uul District, 

Ulaanbaatar-17061, Mongolia

 國籍 Nacionalidade : 蒙古 Mongol

 活動 Actividade : 商業 comercial
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[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 白麻布聖職衣；愛斯科式領帶；浴衣；

浴室拖鞋；海濱浴場用衣；貝雷帽；服裝帶（衣服）；非

紙製圍涎；長皮毛圍巾（披肩）；背帶；馬褲（穿著）；女

用背心；帽子（頭戴）；十字褡；上衣；衣領（衣服）；連

褲內衣；袖口；可拆的衣領；連衣裙；睡袍；護衣汗墊；耳

套（服裝）；釣魚背心；華達呢（服裝）；護腿鞋罩；手套

（服裝）；理髮用披肩；帽；頭帶（服裝）；帽子；長襪後

跟；風帽（服裝）；鞋內底；夾克（服裝）；緊身內衣（服

裝）；無袖罩裙；和服；針織服裝；嬰兒全套衣；暖腿套；

緊腿褲（褲子）；神父左臂上佩戴的飾帶；披肩；僧帽（帽

子）；連指手套；錢帶（服裝）；皮手籠（服裝）；頸巾（圍

巾）；領帶；外套；工作服；大衣；睡衣；女式內褲；帶兜帽

的風雪大衣；女式披肩；襯裙；服裝口袋；西服袋巾；斗

篷；成品衣；成品襯裡（服裝的一部分）；莎麗服；服裝綬

帶；圍巾；披肩；襯衫前胸；襯衫；襯衫抵肩；短袖襯衫；

裙子；裙褲；無沿便帽；睡眠用眼罩；拖鞋；帶肩帶的女式

長內衣（內衣）；短襪；長襪；呢絨夾克（服裝）；套服；吸

汗短襪；吸汗長襪；吸汗內衣；毛衣；婦女連衫襯褲（內

衣）；T恤衫；緊身衣褲；寬外袍；大禮帽；褲子；褲腳繫

帶；頭巾；內褲；內衣；制服；面紗（服裝）；修女頭巾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147594

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : GOYO LLC

 地址 Endereço : 3Rd Khoroo of Khan-Uul District, 

Ulaanbaatar-17061, Mongolia

 國籍 Nacionalidade : 蒙古 Mongol

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 服裝的零售或批發服務；帽的零售或批發

服務；鞋類的零售或批發服務；織物和床上用品的零售或

批發服務；與服裝有關的在線零售服務；鞋類的網上零售

店服務；帽的在線零售店服務；紗線的在線零售店服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147595

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 譚浩然

 TAM HO YIN CARBON

 地址 Endereço : 香港新界沙田大圍銅鑼灣村95B號一樓

 1/F, 95B Tung Lo Wan Village, Tai Wai, Sha Tin, New 

Territories, 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 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業管 輔助；張貼廣告；廣告傳播；直

接郵件廣告；樣品散發；市場分析；替他人推銷；計算機

網絡上的在線廣告；為 售目的在通訊媒體上展示商品；

特許經營的商業管 。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147596

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 譚浩然

 TAM HO YIN CARBON

 地址 Endereço : 香港新界沙田大圍銅鑼灣村95B號一樓

 1/F, 95B Tung Lo Wan Village, Tai Wai, Sha Tin, New 

Territories, 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 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯

店；自助餐館；酒吧服務；快餐館；食物雕刻；茶館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147597

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 聶志銘

 NIP CHI MENG

 地址 Endereço : 澳門馬交石炮台馬路15號金洋花園14ºB

 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。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147598

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 萊爾富國際股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣台北市內湖區瑞光路502號3

樓

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶葉；茶；茶飲料；咖啡；可可；咖啡飲

料；可可飲料；巧克力飲料；食用冰；天然或人造冰；冰淇

淋；餅乾；糖果；麵包；蛋糕；漢堡包；布丁；燕麥片。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147599

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 萊爾富國際股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣台北市內湖區瑞光路502號3

樓

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 汽水；果汁；礦泉水（飲料）；啤酒；含醋

飲料；製飲料用糖漿；蔬菜汁（飲料）；冬瓜茶；檸檬汁；

檸檬水；綠豆沙飲料；西谷米飲料；含椰果粒之飲料；酸

梅湯；植物飲料；無酒精飲料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147600

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 萊爾富國際股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣台北市內湖區瑞光路502號3

樓

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡廳；冷熱飲料店；飲食店；小吃店；

咖啡館；冰果店；茶藝館（餐飲服務）；自助餐廳；流動咖

啡餐車；小吃攤；餐廳；旅館預訂；住所（旅館、供膳寄宿

處）；快餐館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147601

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 幸鑫食品工業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣台北市南京東路一段一巷5號

2樓之6

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 調味乳；木瓜牛奶；西瓜牛奶；牛奶；米

漿；豆奶（牛奶替代品）；燕麥漿；五穀漿；杏仁漿；果

凍；仙草凍；愛玉凍；咖啡凍；茶凍；杏仁凍；椰果凍；湯；

花生仁湯；紅豆湯；綠豆湯；蓮子銀耳湯。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147602

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 幸鑫食品工業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣台北市南京東路一段一巷5號

2樓之6

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 碳酸冰紅茶；檸檬紅茶；冰茶；茶飲料；

花茶；水果茶；奶茶；涼茶；仙草茶；桂圓茶；咖啡飲料；

加奶咖啡飲料；巧克力飲料；含牛奶的巧克力飲料；可可

飲料；加奶可可飲料；布丁；八寶粥；速食粥；燕麥粥。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147603

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 幸鑫食品工業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣台北市南京東路一段一巷5號

2樓之6

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 汽水；蘇打水；運動飲料；可樂；沙士；果

汁；蔬菜汁（飲料）；蔬果汁；甘蔗汁；冬瓜茶；芒果汁；鳳

梨汁；蘆筍汁；奇異果汁；芭樂果汁；水蜜桃汁；黑麥汁；

綠豆沙飲料；含微量酒精之水果飲料；水果飲料；水（飲
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料）；西谷米飲料；含椰果粒之飲料；蘆薈果粒飲料；蘆薈

飲料；白木耳飲料；水果醋飲料；無酒精飲料；不含酒精

的雞尾酒飲料；不含酒精之啤酒；提神飲料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147605

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 寶齡富錦生技股份有限公司

 PANION & BF BIOTECH INC.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市南港區園區街3號16樓

 16F., No.3, Yuanqu St., Nangang Distr ict, Taipei, 

Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 面膜；化粧用清潔乳液；浴用化粧品；化

粧品組；皮膚保養用化粧製劑；瘦身用化粧品；化粧品；

牙膏；髮水；潤髮乳；唇蜜；唇膏；化粧水；非醫療用按摩

凝膠；非醫療用漱口水；洗髮精；寵物用洗毛精【不含藥

梳洗劑】；動物用洗毛精【不含藥梳洗劑】；美白霜；防曬

劑；個人清潔或除臭用陰道清洗液。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147607

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 寶齡富錦生技股份有限公司

 PANION & BF BIOTECH INC.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市南港區園區街3號16樓

 16F., No.3, Yuanqu St., Nangang Distr ict, Taipei, 

Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 由微針及貼布構成用於經皮傳輸之醫療

器具；經皮傳輸之醫療器具；羊腸線；醫療用冷卻貼片；

皮下注射器；醫療用注射器；醫療用針；外科用人工材料

植入物；傷口縫合材料；外科用縫合線；管針。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147608

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 中國建設銀行股份有限公司

 CHINA CONSTRUC TION BA NK COR POR A-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市西城區金融大街25號

 25 Financial Street, Xicheng District, Beijing, P. R. 

China

 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 : 保險承保；保險諮詢；保險信息；銀行；

共有基金；資本投資；金融貸款；金融評估（保險、銀行、

不動產）；融資服務；金融管理；融資租賃；有價證券經

紀；金融分析；金融諮詢；電子轉帳；金融信息；發行有價

證券；證券交易行情；網上銀行；基金投資；股票和債券

經紀；期貨經紀；通過網站提供金融信息；藝術品估價；

不動產管理；經紀；擔保；募集慈善基金；信託；典當。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147609

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 飛揚眼鏡有限公司

 Glossy Optical Limited

 地址 Endereço : 香港長沙灣青山道538號半島大廈22樓

09-10室

 Units 09-10, 22/F, Peninsula Tower, No. 538 Castle 

Peak Road,Cheung Sha Wan, Kowloon, HK

 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 : 眼鏡鏈；眼鏡掛繩；夾鼻眼鏡掛繩；矯正

透鏡（光學）；眼鏡套；眼鏡片；眼鏡框；眼鏡架；眼鏡；

夾鼻眼鏡；隱形眼鏡；隱形眼鏡盒；眼鏡盒；太陽鏡；3D

眼鏡。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147610

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 飛揚眼鏡有限公司

 Glossy Optical Limited

 地址 Endereço : 香港長沙灣青山道538號半島大廈22樓

09-10室
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 Units 09-10, 22/F, Peninsula Tower, No. 538 Castle 

Peak Road,Cheung Sha Wan, Kowloon, HK

 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 : 貨物展出；樣品散發；廣告；計算機網絡

上的在線廣告；商業管理輔助；商業管理和組織諮詢；商

業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人

推銷；市場行銷；為商品和服務的買賣雙方提供線上市

場。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147611

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 瀘州老窖股份有限公司

 LUZHOU LAO JIAO CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國四川瀘州國窖廣場

 Guo Jiao Square, Luzhou, Sichuan, 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 : 果酒（含酒精）；開胃酒；白酒；葡萄酒；

烈酒（飲料）；酒精飲料濃縮汁；酒精飲料（啤酒除外）；

米酒；酒精飲料原汁；威士忌。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147612

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 瀘州老窖股份有限公司

 LUZHOU LAO JIAO CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國四川瀘州國窖廣場

 Guo Jiao Square, Luzhou, Sichuan, 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 : 果酒（含酒精）；開胃酒；白酒；葡萄酒；

烈酒（飲料）；酒精飲料濃縮汁；酒精飲料（啤酒除外）；

米酒；酒精飲料原汁；威士忌。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147613

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

  GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMU-

NICATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, China

 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；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；組織商業或廣告

展覽；通過網站提供商業信息；為商品和服務的買賣雙

方提供在線市場；替他人推銷；在計算機數據庫中更新

和維護數據；網站流量優化；手機及電子產品的零售和批

發服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147614

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 五洲世博（北京）國際貿易有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市東城區廣渠門內大街80號

418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 : 葡萄酒；開胃酒；果酒（含酒精）；白酒；

威士忌；白蘭地；蜂蜜酒；朗姆酒；伏特加酒；米酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147615

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 李毅
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 地址 Endereço : 中國廣東省惠州市惠城區南壇路四巷30

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 : 穀類製品；麵條；玉米花；食用澱粉；調

味料；薄片（穀類產品）；餅乾；食用芳香劑；食用土豆

粉；食用麵筋；以米為主的零食小吃。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147616

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 陳瑜

 地址 Endereço : 中國浙江省永康市龍山鎮梅隴村廳基99

號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 P ro duto s : 杯；非電氣炊具；餐具（刀、叉、匙除

外）；家用或廚房用容器；手動清潔器具；化妝用具；瓷

器；飲用器皿；茶具（餐具）；隔熱容器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147622

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 愛樂多（蘇州）家居有限公司

 地址 Endereço : 中國江蘇省昆山市花橋鎮蓬青路888號

立德企業家園29棟1室、3室

 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 : 陳列櫃（傢俱）；傢俱；非金屬台 （梯

子）；美容櫃（傢俱）；辦公傢俱；服裝架；擱物架（傢

俱）；自立式隔板（傢俱）；傢俱門；非金屬門把手。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147623

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 深圳盞王生物科技有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道海德

二道天利中央廣場A座1306A

 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 : 枸杞；維生素製劑；膳食纖維；補藥；人

參；冬蟲夏草；藥用蜂王漿；醫用營養品；洋參沖劑；醫用

營養品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147624

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 深圳盞王生物科技有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道海德

二道天利中央廣場A座1306A

 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 : 去殼燕麥；以穀物為主的零食小吃；燕

麥食品；壽司；茶飲料；冰糖燕窩；麥乳精；糖；燕窩梨

膏；非醫用浸液。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147625

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 深圳盞王生物科技有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道海德

二道天利中央廣場A座1306A

 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；廣告宣傳；進出口代理；特許

經營的商業管理；為商品和服務的買賣雙方提供在線市

場；醫療用品零售或批發服務；藥品零售或批發服務；獸

醫用製劑零售或批發服務；為推銷優化搜索引擎；通過網

站提供商業信息。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147626

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 十五點股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市士林區福德路57巷25弄

3號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉類速食調理包；冷凍海鮮速食調理包；

肉汁、濃縮肉汁、肉湯、濃縮肉湯、牛肉清湯、濃縮牛肉清

湯、牛肉清湯湯料、高湯塊、高湯、湯、高湯粉、魚湯、魚

汁、速食海鮮湯、肉湯湯料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147627

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 泉州市沁鎔傘業有限公司

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市晉江市東石鎮金甌村

西區187號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 奶瓶；奶瓶上的橡皮奶頭；奶瓶橡皮奶

頭；奶瓶橡皮塞子；吸奶器；橡皮奶頭；嬰兒奶瓶；嬰兒橡

皮奶頭（乳頭）；奶瓶嘴；避孕套；奶嘴；奶瓶用奶嘴；嬰

兒用奶嘴式喂輔食器；嬰兒用安撫奶嘴。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147638

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 無錫市聯悅科技有限公司

 WUXI LOYAL TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省無錫惠山經濟開發區智慧路

33號華清創意園5棟601

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬鉸鏈；金屬鎖（非電）；五金器具；

五金器具（小）；傢俱用金屬附件； 匙；彈簧鎖；車輛用

金屬鎖；掛鎖；窗扉栓；金屬窗栓；窗用鐵製品；窗用金屬

附件；普通金屬製 匙圈；普通金屬製 匙環。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147660

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, 

Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de retalho e por grosso relati-

vos a joalharia, colares, brincos, pulseiras, anéis sendo 

joalharia, medalhas sendo joalharia, pendentes, porta-

-chaves [pendericos e correntes], relógios de pulso, re-

lógios, joalharia, ornamentos, estatuetas, decorações 

festivas, artigos decorativos feitos primariamente de 

vidro, candeeiros, partes de candeeiros, aparelhos de 

iluminação, instrumentos de escrita, malas, bolsas, 

carteiras, bolsas de telemóvel, óculos de sol, óculos, 

caixas para óculos de sol e óculos; serviços de retalho 

e por grosso relativos a vidraria, taças de vidro, caixas 

de vidro, copos de vidro, talheres (para além de facas, 

garfos e colheres), vasos, velas, espelhos, molduras, 

perfumaria, cosméticos, aparelhos electrónicos usáveis 

e contadores de actividade usáveis, vestuário, calçado, 

produtos têxteis, mobília, dispositivos USB, flash dri-

ves (USB), aparelhos de armazenamento de dados 

compatíveis (USB), canetas estilete para ecrãs tácteis; 

serviços de retalho e por grosso relativos a colunas e 

sistemas de colunas (em particular, colunas portáteis), 

malas, estojos e capaz específicas para auscultadores, 

computadores, assistentes digitais e telemóveis; servi-

ços de retalho e por grosso via internet relativos a joa-

lharia, colares, brincos, pulseiras, anéis sendo joalha-

ria, medalhas sendo joalharia, pendentes, porta-chaves 

[pendericos e correntes], relógios de pulso, relógios, 

joalharia, ornamentos, estatuetas, decorações festivas, 

artigos decorativos feito primariamente de vidro, can-

deeiros, partes de candeeiros, aparelhos de ilumina-
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ção, instrumentos de escrita, malas, bolsas, carteiras, 

bolsas de telemóvel, óculos de sol, óculos, caixas para 

óculos de sol e óculos; serviços de retalho e por grosso 

via internet relativos a vidraria, taças de vidro, caixas 

de vidro, copos de vidro, talheres (para além de facas, 

garfos e colheres), vasos, velas, espelhos, molduras, 

perfumaria, cosméticos, aparelhos electrónicos usáveis 

e contadores de actividade usáveis, vestuário, calçado, 

produtos têxteis, mobília, dispositivos USB, flash dri-

ves USB, aparelhos de armazenamento de dados com-

patíveis USB, canetas estilete para ecrãs tácteis; servi-

ços de retalho e por grosso via internet relativos a co-

lunas e sistemas de colunas (em particular, colunas 

portáteis), malas, estojos e capaz específicas para aus-

cultadores, computadores, assistentes digitais e tele-

móveis; serviços de publicidade, informação e promo-

ção comercial relativos a joalharia, colares, brincos, 

pulseiras, anéis sendo joalharia, medalhas sendo joa-

lharia, pendentes, porta-chaves [pendericos e corren-

tes], relógios de pulso, relógios, joalharia, ornamentos, 

estatuetas, decorações festivas, artigos decorativos fei-

tos primariamente de vidro, candeeiros, partes de can-

deeiros, aparelhos de iluminação, instrumentos de es-

crita, malas, bolsas, carteiras, bolsas de telemóvel, 

óculos de sol, óculos, caixas para óculos de sol e ócu-

los; serviços de publicidade, informação e promoção 

comercial relativos a vidraria, taças de vidro, caixas de 

vidro, copos de vidro, talheres (para além de facas, 

garfos e colheres), vasos, velas, espelhos, molduras, 

perfumaria, cosméticos, aparelhos electrónicos usáveis 

e contadores de actividade usáveis, vestuário, calçado, 

produtos têxteis, mobília, dispositivos USB, flash dri-

ves (USB), aparelhos de armazenamento de dados 

compatíveis (USB), canetas estilete para ecrãs tácteis; 

serviços de publicidade, informação e promoção co-

mercial relativos a colunas e sistemas de colunas (em 

particular, colunas portáteis), malas, estojos e capaz 

específicas para auscultadores, computadores, assis-

tentes digitais e telemóveis; serviços de publicidade, 

informação e promoção comercial via internet relati-

vos a joalharia, colares, brincos, pulseiras, anéis sendo 

joalharia, medalhas sendo joalharia, pendentes, porta-

-chaves [pendericos e correntes], relógios de pulso, re-

lógios, joalharia, ornamentos, estatuetas, decorações 

festivas, artigos decorativos feitos primariamente de 

vidro, candeeiros, partes de candeeiros, aparelhos de 

iluminação, instrumentos de escrita, malas, bolsas, 

carteiras, bolsas de telemóvel, óculos de sol, óculos, 

caixas para óculos de sol e óculos; serviços de publici-

dade, informação e promoção comercial via internet 

relativos a vidraria, taças de vidro, caixas de vidro, co-

pos de vidro, talheres (para além de facas, garfos e co-

lheres), vasos, velas, espelhos, molduras, perfumaria, 

cosméticos, aparelhos electrónicos usáveis e contado-

res de actividade usáveis, vestuário, calçado, produtos 

têxteis, mobília, dispositivos USB, flash drives (USB), 

aparelhos de armazenamento de dados compatíveis 

(USB), canetas estilete para ecrãs tácteis; serviços de 

publicidade, informação e promoção comercial via in-

ternet relativos a colunas e sistemas de colunas (em 

particular, colunas portáteis), malas, estojos e capaz 

específicas para auscultadores, computadores, assis-

tentes digitais e telemóveis; organização de exibições 

para propósitos comerciais e publicitários relativos a 

joalharia, colares, brincos, pulseiras, anéis sendo joa-

lharia, medalhas sendo joalharia, pendentes, porta-

-chaves [pendericos e correntes], relógios de pulso, re-

lógios, joalharia, ornamentos, estatuetas, decorações 

festivas, artigos decorativos feito primariamente de vi-

dro, candeeiros, partes de candeeiros, aparelhos de 

iluminação, instrumentos de escrita, malas, bolsas, 

carteiras, bolsas de telemóvel, óculos de sol, óculos, 

caixas para óculos de sol e óculos; organização de exi-

bições para propósitos comerciais e publicitários rela-

tivos a vidraria, taças de vidro, caixas de vidro, copos 

de vidro, talheres (para além de facas, garfos e colhe-

res), vasos, velas, espelhos, molduras, perfumaria, cos-

méticos, aparelhos electrónicos usáveis e contadores 

de actividade usáveis, vestuário, calçado, produtos têx-

teis, mobília, dispositivos USB, flash drives (USB), 

aparelhos de armazenamento de dados compatíveis 

(USB), canetas estilete  para ecrãs tácteis; organização 

de exibições para propósitos comerciais e publicitários 

relativos a colunas e sistemas de colunas (em particu-

lar, colunas portáteis), malas, estojos e capaz específi-

cas para auscultadores, computadores, assistentes digi-

tais e telemóveis; promoções de saldos relativos a joa-

lharia, colares, brincos, pulseiras, anéis sendo joalha-

ria, medalhas sendo joalharia, pendentes, porta-chaves 

[pendericos e correntes], relógios de pulso, relógios, 

joalharia, ornamentos, estatuetas, decorações festivas, 

artigos decorativos feito primariamente de vidro, can-

deeiros, partes de candeeiros, aparelhos de ilumina-

ção, instrumentos de escrita, malas, bolsas, carteiras, 

bolsas de telemóvel, óculos de sol, óculos, caixas para 

óculos de sol e óculos; promoções de saldos relativos a 

vidraria, taças de vidro, caixas de vidro, copos de vi-

dro, talheres (para além de facas, garfos e colheres), 

vasos, velas, espelhos, molduras, perfumaria, cosméti-

cos, aparelhos electrónicos usáveis e contadores de ac-



2046 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 6 期 —— 2019 年 2 月 8 日

tividade usáveis, vestuário, calçado, produtos têxteis, 

mobília, dispositivos USB, flash drives (USB), apare-

lhos de armazenamento de dados compatíveis (USB), 

canetas estilete para ecrãs tácteis; promoções de sal-

dos relativos a colunas e sistemas de colunas (em par-

ticular, colunas portáteis), malas, estojos e capaz espe-

cíficas para auscultadores, computadores, assistentes 

digitais e telemóveis; divulgação publicitária (panfle-

tos, brochuras, impressos, amostras) relativos a joalha-

ria, colares, brincos, pulseiras, anéis sendo joalharia, 

medalhas sendo joalharia, pendentes, porta-chaves 

[pendericos e correntes], relógios de pulso, relógios, 

joalharia, ornamentos, estatuetas, decorações festivas, 

artigos decorativos feito primariamente de vidro, can-

deeiros, partes de candeeiros, aparelhos de ilumina-

ção, instrumentos de escrita, malas, bolsas, carteiras, 

bolsas de telemóvel, óculos de sol, óculos, caixas para 

óculos de sol e óculos; divulgação publicitária (panfle-

tos, brochuras, impressos, amostras) relativos a vidra-

ria, taças de vidro, caixas de vidro, copos de vidro, ta-

lheres (para além de facas, garfos e colheres), vasos, 

velas, espelhos, molduras, perfumaria, cosméticos, 

aparelhos electrónicos usáveis e contadores de activi-

dade usáveis, vestuário, calçado, produtos têxteis, mo-

bília, dispositivos USB, flash drives (USB), aparelhos 

de armazenamento de dados compatíveis (USB), cane-

tas estilete para ecrãs tácteis; divulgação publicitária 

(panfletos, brochuras, impressos, amostras) relativos a 

colunas e sistemas de colunas (em particular, colunas 

portáteis), malas, estojos e capaz específicas para aus-

cultadores, computadores, assistentes digitais e tele-

móveis; reunião de uma variedade de produtos, para 

benefício de outros, nomeadamente joalharia, colares, 

brincos, pulseiras, anéis sendo joalharia, medalhas 

sendo joalharia, pendentes, porta-chaves [pendericos 

e correntes], relógios de pulso, relógios, joalharia, or-

namentos, estatuetas, decorações festivas, artigos de-

corativos feito primariamente de vidro, candeeiros, 

partes de candeeiros, aparelhos de iluminação, instru-

mentos de escrita, malas, bolsas, carteiras, bolsas de 

telemóvel, óculos de sol, óculos, caixas para óculos de 

sol e óculos; divulgação publicitária (panfletos, bro-

churas, impressos, amostras) relativos a vidraria, taças 

de vidro, caixas de vidro, copos de vidro, talheres 

(para além de facas, garfos e colheres), vasos, velas, 

espelhos, molduras, perfumaria, cosméticos, aparelhos 

electrónicos usáveis e contadores de actividade usá-

veis, vestuário, calçado, produtos têxteis, mobília, dis-

positivos USB, flash drives (USB), aparelhos de arma-

zenamento de dados compatíveis (USB), canetas esti-

lete  para ecrãs tácteis; divulgação publicitária (panfle-

tos, brochuras, impressos, amostras) relativos a colu-

nas e sistemas de colunas (em particular, colunas por-

táteis), malas, estojos e capaz específicas para auscul-

tadores, computadores, assistentes digitais e telemó-

veis, excluindo o seu transporte, permitindo aos clien-

tes verem e comprarem estes itens de forma conve-

niente; reunião de uma variedade de produtos, para 

benefício de outros, nomeadamente joalharia, colares, 

brincos, pulseiras, anéis sendo joalharia, medalhas 

sendo joalharia, pendentes, porta-chaves [pendericos 

e correntes], relógios de pulso, relógios, joalharia, or-

namentos, estatuetas, decorações festivas, artigos de-

corativos feito primariamente de vidro, candeeiros, 

partes de candeeiros, aparelhos de iluminação, instru-

mentos de escrita, malas, bolsas, carteiras, bolsas de 

telemóvel, óculos de sol, óculos, caixas para óculos de 

sol e óculos; divulgação publicitária (panfletos, bro-

churas, impressos, amostras) relativos a vidraria, taças 

de vidro, caixas de vidro, copos de vidro, talheres 

(para além de facas, garfos e colheres), vasos, velas, 

espelhos, molduras, perfumaria, cosméticos, aparelhos 

electrónicos usáveis e contadores de actividade usá-

veis, vestuário, calçado, produtos têxteis, mobília, dis-

positivos USB, flash drives (USB), aparelhos de arma-

zenamento de dados compatíveis (USB), canetas esti-

lete  para ecrãs tácteis; divulgação publicitária (panfle-

tos, brochuras, impressos, amostras) relativos a colu-

nas e sistemas de colunas (em particular, colunas por-

táteis), malas, estojos e capaz específicas para auscul-

tadores, computadores, assistentes digitais e telemó-

veis, excluindo o seu transporte, permitindo aos clien-

tes examinarem num website e comprarem estes itens 

de forma conveniente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147661

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, 

Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana

 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; 

organização de eventos para propósitos culturais, des-

portivos e de entretenimento; organização e realização 
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de workshops e seminários; organização e realização 

de conferências; organização e realização de competi-

ções; organização e realização de simpósios; organiza-

ção e realização de congressos; organização de espec-

táculos de entretenimento; organização de exibições 

para propósitos culturais e educacionais; organização 

de exibições para propósitos de entretenimento; exi-

bições de arte; organização de espectáculos de moda 

para propósitos de entretenimento; serviços de entre-

tenimento na natureza de um espectáculo de parque 

de diversões; apresentação de espectáculos ao vivo; 

espectáculos musicais; organização de festas; explo-

ração de museus; exposições em museus; produção de 

filmes, para além de filmes publicitários; fornecimento 

de instalações de fitness e exercício físico; serviços de 

treinamento de exercício físico e fitness; edição de tex-

tos (excepto textos publicitários); publicação de livros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147662

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, 

Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana

 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; alojamento temporário; serviços de restau-

rantes; serviços de restaurantes de hotéis; serviços de 

café; serviços de bares; serviços de snack bares; servi-

ços de cafetaria; serviços de catering.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147663

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : Paulaner Brauerei Gruppe GmbH 

& Co. KGaA

 地址 Endereço : Ohlmüllerstr. 42, 81541 Munich, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 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 para hóspedes; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147664

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : Paulaner Brauerei Gruppe GmbH 

& Co. KGaA

 地址 Endereço : Ohlmüllerstr. 42, 81541 Munich, Ger-

many

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 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 para hóspedes; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, azul, dourado.

[210] 編號 N.º : N/147665

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[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 (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, 

distribuição, transformação, 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 acús-

ticos; distribuidores automáticos e mecanismos para 

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, má-

quinas de calcular, equipamentos para o tratamento da 

informação e computadores; programas de computa-

dor; software para processamento de pagamentos elec-

trónicos para e de terceiros; software de autenticação; 

software fornecido na Internet; software informático 

para entretenimento interactivo, que permitam aos 

usuários personalizar a visualização, audição e experi-
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ência ao seleccionar e organizar a exibição o desempe-

nho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e grava-

ções, apresentando programas e conteúdos multimédia 

de entretenimento; publicações electrónicas em linha 

(descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-

formática ou de uma base de dados informática); soft-

ware 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, re-

des sem fios e redes de telecomunicações; software de 

computador sob a forma de uma aplicação para dispo-

sitivos móveis e computadores; aplicativos de software 

para uso com dispositivos móveis; software informá-

tico 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; soft-

ware descarregável que permite participar em aulas 

e reuniões na Web com acesso a dados, documentos, 

imagens e aplicações de software através de um nave-

gador Web; software descarregável para acesso, visu-

alização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; software descarregável de computação 

nas nuvens; software descarregável com base em com-

putação nas nuvens; publicações electrónicas descar-

regáveis relacionadas com revistas, artigos, brochuras, 

panfletos, folhas de dados, materiais de informação, 

materiais de instrução em áreas de negócios, comércio 

electrónico, informação tecnológica, computação em 

nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e for-

mação em comércio electrónico, negócios, vendas, mar-

keting e gestão financeira; 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, carregadores de baterias; estações 

de trabalho informáticas; servidores de computadores; 

hardware de rede para computadores e telecomunica-

ções; adaptadores de redes informáticas, comutado-

res, roteadores e concentradores; modems e cartões 

e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; 

“laptop holders”, sacos para computadores; extinto-

res; hardware e firmware para computadores; software 

para computadores (incluindo software descarregável 

da Internet); sistema de navegação automóvel; discos 

compactos; música digital (descarregável da Internet); 

aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; 

aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefo-

nes móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes 

e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras 

de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e 

televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras 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; te-

lecomandos; programas de armazenamento de dados; 

óculos e óculos de sol; painéis de afixação electróni-

cos; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de 

identificação codificados ou magnéticos; caixas auto-

máticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros 

electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impres-

soras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de 

bebés; dispositivos de vídeo para vigilância 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/147666

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[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 comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

organização, execução e supervisão de programas de 

fidelização e de incentivos; serviços de publicidade 

providenciados através da Internet; produção de anún-

cios publicitários para a televisão e rádio; contabilida-

de; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provi-

são de informação comercial; serviços de agência de 

publicidade; serviços de publicidade fornecidos para 

terceiros; gestão de bases de dados; compilação de in-

formações em bases de dados informáticas; serviços de 

consultadoria de negócios comerciais; serviços de con-
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sultadoria de negócios comerciais nas áreas de even-

tos, conferências, programas de formação, programas 

de aprendizagem, e seminários baseados na Web; ser-

viços de consultadoria de negócios comerciais na área 

de distribuição de conhecimento baseado na Web; ser-

viços de consultadoria de negócios comerciais na área 

de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de 

projectos de negócios comerciais; serviços de gestão 

de projectos de negócios comerciais relacionados com 

o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, pro-

dução, gravação, supervisão e acompanhamento de 

eventos, conferências, programas de formação, progra-

mas de aprendizagem e seminários baseados na Web; 

serviços de pesquisa de mercado e de consultadoria de 

negócios comerciais; serviços de consultadoria de ne-

gócios comerciais relacionados com a facilitação da 

transacção de negócios comerciais através de redes in-

formáticas 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 comerciais sobre produtos e serviços 

de terceiros através de redes informáticas locais e 

mundiais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros po-

dem oferecer produtos e serviços, colocar, determinar 

o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contratos e efectuar transacções 

comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e 

serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de agências de importação/    

/exportação internacionais; aluguer de espaço publici-

tário em meios de comunicação; serviços de transac-

ções em linha relacionados com a venda em leilões 

electrónicos e fornecimento de avaliações comerciais 

em linha relacionadas com os mesmos; serviços de 

venda a retalho em linha de produtos de consumo; for-

necimento de um directório de Websites pertencentes 

a terceiros para proporcionar transacções comerciais; 

serviços de consultadoria comercial relacionados com 

a exploração de um mercado electrónico para os com-

pradores e vendedores de produtos e/ou serviços numa 

rede informática mundial; assistência comercial rela-

cionada com facilitação da transacção de comércio 

através de redes informáticas locais ou mundiais; ser-

viços de consultoria em gestão de empresas; serviços 

de marketing e de promoção; publicação de material 

publicitário; comercialização de instalações vagas; di-

fusão de material publicitário, actualização de mate-

rial publicitário, compilação de anúncios para utiliza-

ção como páginas Web na Internet; aluguer de espaços 

publicitários; processamento de dados informáticos; 

serviços de informações sobre vendas, negócios, pro-

moções; serviços de atendimento telefónico (para assi-

nantes 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 atra-

vés de uma rede informática mundial e através da In-

ternet; apresentação de produtos em meios de comuni-

cação para fins de venda a retalho; a reunião, para o 

benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, 

permitindo aos clientes visionar e adquirir comoda-

mente 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 tercei-

ros, de uma variedade de produtos, permitindo aos 

clientes visionar e adquirir comodamente esses produ-

tos a partir de um catálogo de produtos generalizados 

através de encomendas postais ou por meio de teleco-

municações; a reunião, para o benefício de terceiros, 

de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes 

visionar e adquirir comodamente esses produtos a par-

tir de pontos de venda a retalho; venda a retalho e ven-

da por grosso de telefones, telefones móveis, acessó-

rios de telefones móveis, produtos electrónicos e de te-

lecomunicações, “hardware” para computadores e 

“software” para computadores, baterias, carregado-

res de baterias, aparelhos e instrumentos para registar, 

receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, 

gravuras, imagens e/ou som, metais preciosos, joalha-

ria, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não mag-

neticamente, móveis, molduras, utensílios de cozinha e 

de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têx-

teis, vestuário, calçado, chapelaria, rendas e bordados, 

botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, car-

petes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, quími-

cos usados na indústria, ciência, fotografia e agricultu-

ra, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, 

sabões, perfumaria, cosméticos, loções para o cabelo e 

para o corpo, óleos essenciais, preparações para lim-

par e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, 

preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas, 

serralharia e pequenos itens de quinquilharia metáli-

ca, máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, nava-

lhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 
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de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, foto-

gráficos, cinematográficos e ópticos, óculos e óculos 

de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, 

aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de 

vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, 

armas de fogo, fogos-de-artifício, artigos de prata, re-

lojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos 

musicais, revistas, cartões, produtos de papel e de car-

tão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escri-

tório, materiais de embalagem, borracha e plásticos 

para uso na manufactura, materiais para calafetar e 

isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas 

matérias, malas de mão, porta-moedas, carteiras de 

bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-

-chuva, espelhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e 

linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, artigos 

para costura, coberturas de cama e de mesa, brinque-

dos e artigos desportivos, alimentos e bebidas, carne, 

peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e co-

zinhados, geleias e molhos de frutas, ovos, leite e pro-

dutos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimen-

tos, frutos e legumes frescos, cerveja, água mineral, 

sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebi-

das alcoólicas, produtos florais, tabaco, artigos para 

fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; 

serviços de agência de compra e venda para terceiros; 

selecção e aprovisionamento de produtos para indiví-

duos e negócios; serviços de encomendas (para tercei-

ros); serviços retalhistas de grande armazém; serviços 

retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; 

provisão de informação estatística de negócios; organi-

zação de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; 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 pes-

soal; agências de desalfandegamento de importações-

-exportações (serviços de agência de importação-ex-

portação); agências para subscrições de jornais; repro-

dução de documentos; transcrição (incluindo escrita 

em “stencil-paper”); aluguer de equipamento de es-

critório; gestão de relacionamentos com clientes; servi-

ços de gestão de negócios relacionados com o comér-

cio electrónico; serviços de gestão e de administração 

de negócios relacionados com programas de patrocí-

nios; serviços de contabilidade; serviços de beneficên-

cia, nomeadamente a administração de negócios rela-

cionados com a organização e a realização de projec-

tos de programas de voluntariado e de serviços comu-

nitários; aluguer de stands de vendas; fornecimento de 

informações em matéria de contactos comerciais e de 

negócios; optimização de motores de busca; optimiza-

ção de tráfego de websites; serviços publicitários atra-

vés de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação 

comercial; gestão de negócios para prestadores de ser-

viços autónomos; negociação e conclusão de transac-

ções comerciais para terceiros; actualização e manu-

tenção de dados em bases de dados informáticas; ser-

viços de gestão de projectos de negócios para projectos 

de construção; fornecimento de informações comer-

ciais 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/147667

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[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 : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negó-

cios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras 

via uma rede informática mundial; serviços financei-

ros e serviços bancários on-line; serviço de cartão 

de crédito, processamento e transmissão de contas e 

pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de 

fundos; transmissão de fundos por meios electrónicos 

para terceiros; transferência de pagamentos para ter-

ceiros via Internet; serviços financeiros como sejam 

serviços de processamento de facturas e de pagamen-

to; mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; 

aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; 

avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação 

de propriedades imobiliárias, financiamento de pro-

priedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades 

imobiliárias; serviços de agência de propriedades imo-

biliárias; serviços de agência para habitação; serviços 
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de actuários; serviços de consultadoria e de gestão 

de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; 

aluguer de escritórios (propriedades imobiliárias); 

aluguer de apartamentos e andares; provisão de infor-

mação financeira via Internet; serviços de depósito de 

valores e de emissão de vales de viagem; investimentos 

de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios 

bancários, propriedades imobiliárias); serviços de ges-

tão financeira e de activos; serviços financeiros e de 

seguros; serviços financeiros providenciados por meio 

de telecomunicações; serviços de aconselhamento e 

consultadoria financeira; serviços bancários on-line; 

serviços bancários providenciados on-line a partir 

de uma base de dados de computador ou da Internet; 

serviços de corretagem de títulos de valor, serviços de 

cotação em bolsas de valores; corretagem de acções 

e obrigações, análise financeira; serviços de cartão 

de débito, serviços de cartão de crédito e serviços de 

garantia de cheques; serviços bancários, de contas de 

poupança e de investimentos; serviços de compensa-

ção financeira; verificação do crédito via rede de in-

formação informática mundial; serviços de gestão do 

risco de crédito electrónicos; serviços de pagamento 

electrónico de compras e de pagamento electrónico 

de contas; serviços de débito e de crédito de contas 

financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão 

de cartões de valor armazenado, de cartões de crédito 

e de cartões de débito; serviços de cartões de crédito 

de telefone; serviços de informação relacionados com 

finanças e seguros, providenciados on-line a partir 

de uma base de dados de computador ou da Internet; 

agência para cobranças de contas de gás e de electri-

cidade; avaliação de antiguidades; avaliação de obras 

de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos auto-

móveis usados; provisão de informação sobre impostos 

(serviços financeiros); angariação de fundos para fins 

de beneficência; organização de colectas de benefi-

cência; colectas de beneficência; aluguer de máquinas 

de contagem ou processamento de papel-moeda e de 

moeda; aluguer de caixas automáticas ou máquinas 

de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; 

serviços de depósitos em cofres-fortes; organização de 

financiamento para projectos de construção; agências 

de importação e exportação para despachos (desalfan-

degamento); serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com os serviços supraci-

tados; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147668

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[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; servi-

ços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de teleco-

municações; fornecimento de serviços de teleconfe-

rência multimédia, de videoconferência e de reuniões 

em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâ-

neo e assíncrono, documentos, dados e imagens atra-

vés 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; prestação 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 informa-

ções; prestação de serviços de colaboração em linha 

(serviços de telecomunicações) que permitem aos utili-

zadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, 

dados, listas de tarefas, e fóruns de discussão partilha-

dos entre si; serviços de difusão na Internet, forneci-

mento de acesso a uma base de dados de informações 

online 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 co-

municação electrónicos; serviços de telecomunicações 

interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimen-

to de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; fornecimento de acesso de telecomu-

nicações a facilidades e estruturas da “web” a nível 

mundial; comunicação por terminais de computador; 

comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de 

mensagens, informações, dados, documentos e ima-

gens auxiliada por computador; transmissão de fax; 

envio de mensagens; serviços de radiomensagem; alu-

guer de modems; serviços de comunicação de dados 

por meios electrónicos; aluguer de equipamento de te-

lecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio 
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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 gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; 

serviços de comunicação através de telemóveis; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a reco-

lha, 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, telefone, telex, cabo, computador e saté-

lite; 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 transmis-

são 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 electrónicos contendo informação de ima-

gens 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; streaming de material áudio na internet; 

streaming de material vídeo na internet; serviços de te-

ledifusão; serviços de transmissão televisiva “pay-per-

-view”; serviços de difusão de vídeos, difusão e trans-

missão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; 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”; ser-

viços 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 pu-

blicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; opera-

ção de “chat rooms” (serviços de “chat room”); 

acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação 

mundiais de computadores para a transferência e dis-

seminação 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 contractos e transaccionar ne-

gócios; fornecimento de acesso a um “website” inte-

ractivo numa rede mundial de computadores para ter-

ceiros colocarem informações, responderem a pedidos 

e colocarem e efectuarem encomendas para produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; serviços de co-

municação, nomeadamente serviços de mensagens di-

gitais 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 produtos, 

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; forne-

cimento de serviços de correio electrónico e reenvio 

de correio electrónico; comunicação de áudio e de ví-

deo via computadores e redes de computadores, 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 mensa-

gens entre utilizadores de computadores referentes a 

produtos, serviços e oportunidades de negócios; forne-

cimento 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 relacio-

nados com todos os serviços atrás referidos; tudo in-

cluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147669

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[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 : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimen-

to; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); 

publicação de diagramas, imagens e fotografias; pu-

blicação de jornais, publicações periódicas e revistas; 

serviços de educação, formação e instrução em maté-

ria de telecomunicações, computadores, programas 

de computador, computação em nuvem, concepção de 

“websites”, comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços 

de consultoria de formação empresarial; realização 

de formação na utilização e operação de software in-

formático e sistemas informáticos; fornecimento de 

educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção 

de cursos educativos, exames e qualificações; entre-

tenimento fornecido através de meios electrónicos e 

digitais interactivos; serviços de jogos electrónicos 

fornecidos através da Internet; fornecimento de infor-

mações relacionadas com educação, formação, entre-

tenimento, diversão, actividades desportivas, sociais 

e culturais; fornecimento de publicações electrónicas 

em linha (não transferíveis); planeamento, organiza-

ção, apresentação e direcção de concursos de canto; 

planeamento, organização, apresentação e direcção de 

concertos; planeamento, organização, apresentação 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; infor-

mações relacionadas com entretenimento ou educação 

prestadas em linha a partir de uma base de dados in-

formática ou da internet; fornecimento de música digi-

tal (não transferível) através da internet; fornecimento 

de música digital (não transferível) fornecida de locais 

na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 

layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de 

educação relacionados com planeamento, 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 sa-

télite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios 

e outros meios de comunicação; serviços de entreteni-

mento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); 

preparação de programas de entretenimento, educati-

vos, documentais e de notícias para difusão; serviços 

de reportagem jornalística; informações relacionadas 

com acontecimentos desportivos ou culturais, actua-

lidades e notícias de última hora prestadas por meio 

de transmissão de televisão por satélite, da internet ou 

por outros meios electrónicos; produção televisiva, ra-

diofónica e cinematográfica; serviços de programação 

televisiva “premium” ou por pagamento e serviços 

de programação televisiva; planeamento de programas 

de entretenimento televisivos; provisão de informação 

sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-

mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes 

em linha; preparação e produção de programas de te-

levisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, 

som, música, vídeos, animação e texto destinados a 

divertimento; serviços de jogos; fornecimento de insta-

lações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; 

espectáculos de grupos musicais; serviços de diverti-

mento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com 

serviços de entretenimento, educação e cultura; orga-

nização, direcção e fornecimento de conferências, con-

venções, congressos, seminários e cursos de formação; 

organização, direcção e fornecimento de conferências, 

convenções, congressos, seminários e cursos de for-

mação relacionados com telecomunicações, compu-

tadores, programas de computador, computação em 

nuvem, concepção de “websites”, comércio electróni-

co, gestão de negócios comerciais, gestão financeira e 

publicidade; organização e condução de exibições para 

fins culturais ou educacionais, espectáculos de moda, 

espectáculos educativos e performances e espectácu-

los culturais; serviços de exposição e galeria de arte; 

serviços de galeria de arte relacionados com leasing de 

obras de belas artes; serviços de formação relaciona-

dos com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas 

de prova de vinhos; fornecimento de informações di-

dácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agen-

ciamento; 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; explo-

ração de instalações desportivas; fornecimento de 

instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, 

música ou formação didáctica; agências para reservas 
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de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cine-

matográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instru-

mentos musicais; aluguer e leasing de programas de 

televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; 

bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblio-

teca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de 

interpretação de linguagem gestual; fornecimento de 

jogos de vídeo, 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; aluguer 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; provisão de notícias educacionais e de 

entretenimento; 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/147670

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[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 referen-

tes, serviços de análises e pesquisas industriais; estu-

dos de projectos técnicos; fornecimento de um website 

apresentando tecnologia que permita os usuários a 

partilharem informações e aconselhamento; concep-

ção e desenvolvimento de hardware e software infor-

mático; software como um serviço (SaaS); serviços 

informáticos relacionados com a transmissão de in-

formação, dados, documentos, e imagens na Internet; 

serviços informáticos relacionados com a provisão de 

um acesso em linha a base de dados interactivas apre-

sentando programação de filmes, pré-visualizações, 

trailers, actividades desportivas, concertos, notícias 

sobre celebridades e entretenimento e outras informa-

ções relacionadas; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de 

aplicações de software de terceiros; serviços de for-

necedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados 

com software nos domínios da conferência Web, da 

audioconferência, do envio de mensagens electróni-

cas, 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 apli-

cações informáticas; serviços de assistência técnica 

(consultadoria técnica) no domínio do software e 

aplicações informáticas fornecidos em linha, por cor-

reio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente, a criação de uma comunidade em 

linha para utilizadores registados participarem em de-

bates, obterem reacções dos seus pares, constituírem 

comunidades virtuais, participarem em actividades 

de rede social e trocar documentos; assessoria tec-

nológica prestada a utilizadores da Internet através 

de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, 

nomeadamente criação de índices de informação, 

sítios e recursos disponíveis em redes informáticas; 

disponibilização de motores de pesquisa na internet; 

concepção de computadores, computadores portáteis 

(“notebooks”), computadores portáteis (“laptops”), 

computadores portáteis e computadores de mão; con-

cepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis 

e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digi-

tais; serviços informáticos; programação para compu-

tadores; serviços de integração informática; serviços 

de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de 

software de sistemas informáticos; serviços informáti-

cos relacionados com o fornecimento de serviços de li-

gação directa entre utilizadores de computadores para 

troca de dados; concepção de software informático; 

serviços de concepção de sistemas informáticos; con-

cepção 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; 

fornecimento 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 personali-
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zada de bases de dados informáticas e de sítios web; 

codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em su-

portes não electrónicos para formato de suportes elec-

trónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; 

serviços de arquitectura e de “design”; decoração 

de interiores para edifícios, escritórios e apartamen-

tos; serviços de informações sobre computadores e 

redes informáticas; fornecimento de programas de 

gestão de riscos de segurança informática; serviços de 

informações, conhecimentos e testes de segurança in-

formática; serviços de garantia de qualidade; serviços 

informáticos relacionados com a certificação de tran-

sacções comerciais e preparação de relatórios para os 

mesmos; serviços de segurança para controlo de aces-

so a computadores (serviços de segurança de compu-

tador), redes electrónicas e bases de dados; segurança 

da transmissão de dados e de transacções através de 

redes informáticas; consultadoria no domínio da se-

gurança 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 infor-

máticas de comunicações, serviços de segurança de 

informações; serviços de autenticação para segurança 

informática; serviços informáticos relacionados com a 

autenticação online de assinaturas electrónicas; back-

-up externo de dados; armazenamento de dados elec-

trónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia 

e programação informática através de um website; 

computação em nuvem; serviços de fornecimentos de 

computação em nuvem; provisão de uso temporário 

de software informático não descarregável com base 

em computação nas nuvens e software informático de 

computação nas nuvens; armazenamento electrónico 

de dados; provisão de sistema informático virtual e 

ambientes informáticos virtuais através de computa-

ção em nuvens; aluguer de software de entretenimen-

to; serviços de cartografia; 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/147671

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[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 (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, 

distribuição, transformação, 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 acús-

ticos; distribuidores automáticos e mecanismos para 

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, má-

quinas de calcular, equipamentos para o tratamento da 

informação e computadores; programas de computa-

dor; software para processamento de pagamentos elec-

trónicos para e de terceiros; software de autenticação; 

software fornecido na Internet; software informático 

para entretenimento interactivo, que permitam aos 

usuários personalizar a visualização, audição e experi-

ência ao seleccionar e organizar a exibição o desempe-

nho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e grava-

ções, apresentando programas e conteúdos multimédia 

de entretenimento; publicações electrónicas em linha 

(descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-

formática ou de uma base de dados informática); soft-

ware 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, re-

des sem fios e redes de telecomunicações; software de 

computador sob a forma de uma aplicação para dispo-

sitivos móveis e computadores; aplicativos de software 

para uso com dispositivos móveis; software informá-

tico para o processamento de imagens, de gráficos, de 

áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para 

facilitar a transmissão electrónica de informações, da-

dos, documentos, voz e imagens na Internet; software 

descarregável que permite participar em aulas e reuni-

ões 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 informáti-
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cas; software descarregável de computação nas nuvens; 

software descarregável com base em computação nas 

nuvens; publicações electrónicas descarregáveis rela-

cionadas com revistas, artigos, brochuras, panfletos, 

folhas de dados, materiais de informação, materiais 

de instrução em áreas de negócios, comércio electró-

nico, informação tecnológica, computação em nuvens, 

telecomunicações, a Internet, negócios e formação 

em comércio electrónico, negócios, vendas, mar-

keting e gestão financeira; 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, carregadores de baterias; estações 

de trabalho informáticas; servidores de computadores; 

hardware de rede para computadores e telecomunica-

ções; adaptadores de redes informáticas, comutado-

res, roteadores e concentradores; modems e cartões 

e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; 

“laptop holders”, sacos para computadores; extinto-

res; hardware e firmware para computadores; software 

para computadores (incluindo software descarregável 

da Internet); sistema de navegação automóvel; discos 

compactos; música digital (descarregável da Internet); 

aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; 

aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefo-

nes móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes 

e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras 

de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e 

televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras 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; te-

lecomandos; programas de armazenamento de dados; 

óculos e óculos de sol; painéis de afixação electróni-

cos; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de 

identificação codificados ou magnéticos; caixas auto-

máticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros 

electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impres-

soras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de 

bebés; dispositivos de vídeo para vigilância 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/147672

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[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 comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

organização, execução e supervisão de programas de 

fidelização e de incentivos; serviços de publicidade 

providenciados através da Internet; produção de anún-

cios publicitários para a televisão e rádio; contabilida-

de; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provi-

são de informação comercial; serviços de agência de 

publicidade; serviços de publicidade fornecidos para 

terceiros; gestão de bases de dados; compilação de in-

formações em bases de dados informáticas; serviços de 

consultadoria de negócios comerciais; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais nas áreas de even-

tos, conferências, programas de formação, programas 

de aprendizagem, e seminários baseados na Web; ser-

viços de consultadoria de negócios comerciais na área 

de distribuição de conhecimento baseado na Web; ser-

viços de consultadoria de negócios comerciais na área 

de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de 

projectos de negócios comerciais; serviços de gestão 

de projectos de negócios comerciais relacionados com 

o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, pro-

dução, gravação, supervisão e acompanhamento de 

eventos, conferências, programas de formação, progra-

mas de aprendizagem, e seminários baseados na Web; 

serviços de pesquisa de mercado e de consultadoria de 

negócios comerciais; serviços de consultadoria de ne-

gócios comerciais relacionados com a facilitação da 

transacção de negócios comerciais através de redes in-

formáticas locais e mundiais, localizando e fornecendo 

referências para a entrega de uma grande variedade de 

produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão 
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de informações comerciais sobre produtos e serviços 

de terceiros através de redes informáticas locais e 

mundiais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros po-

dem oferecer produtos e serviços, colocar, determinar 

o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contractos e efectuar transacções 

comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e 

serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de agências de importação/    

/exportação internacionais; aluguer de espaço publici-

tário em meios de comunicação; serviços de transac-

ções em linha relacionados com a venda em leilões 

electrónicos e fornecimento de avaliações comerciais 

em linha relacionadas com os mesmos; serviços de 

venda a retalho em linha de produtos de consumo; for-

necimento de um directório de Websites pertencentes 

a terceiros para proporcionar transacções comerciais; 

serviços de consultadoria comercial relacionados com 

a exploração de um mercado electrónico para os com-

pradores e vendedores de produtos e/ou serviços numa 

rede informática mundial; assistência comercial rela-

cionada com facilitação da transacção de comércio 

através de redes informáticas locais ou mundiais; ser-

viços de consultoria em gestão de empresas; serviços 

de marketing e de promoção; publicação de material 

publicitário; comercialização de instalações vagas; di-

fusão de material publicitário, actualização de mate-

rial publicitário, compilação de anúncios para utiliza-

ção como páginas Web na Internet; aluguer de espaços 

publicitários; processamento de dados informáticos; 

serviços de informações sobre vendas, negócios, pro-

moções; serviços de atendimento telefónico (para assi-

nantes 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 atra-

vés de uma rede informática mundial e através da In-

ternet; apresentação de produtos em meios de comuni-

cação para fins de venda a retalho; a reunião, para o 

benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, 

permitindo aos clientes visionar e adquirir comoda-

mente 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 tercei-

ros, de uma variedade de produtos, permitindo aos 

clientes visionar e adquirir comodamente esses produ-

tos a partir de um catálogo de produtos generalizados 

através de encomendas postais ou por meio de teleco-

municações; a reunião, para o benefício de terceiros, 

de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes 

visionar e adquirir comodamente esses produtos a par-

tir de pontos de venda a retalho; venda a retalho e ven-

da por grosso de telefones, telefones móveis, acessó-

rios de telefones móveis, produtos electrónicos e de te-

lecomunicações, “hardware” para computadores e 

“software” para computadores, baterias, carregado-

res de baterias, aparelhos e instrumentos para registar, 

receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, 

gravuras, imagens e/ou som, metais preciosos, joalha-

ria, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não mag-

neticamente, móveis, molduras, utensílios de cozinha e 

de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têx-

teis, vestuário, calçado, chapelaria, rendas e bordados, 

botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, car-

petes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, quími-

cos usados na indústria, ciência, fotografia e agricultu-

ra, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, 

sabões, perfumaria, cosméticos, loções para o cabelo e 

para o corpo, óleos essenciais, preparações para lim-

par e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, 

preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas, 

serralharia e pequenos itens de quinquilharia metáli-

ca, máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, nava-

lhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, foto-

gráficos, cinematográficos e ópticos, óculos e óculos 

de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, 

aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de 

vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, 

armas de fogo, fogos-de-artifício, artigos de prata, re-

lojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos 

musicais, revistas, cartões, produtos de papel e de car-

tão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escri-

tório, materiais de embalagem, borracha e plásticos 

para uso na manufactura, materiais para calafetar e 

isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas 

matérias, malas de mão, porta-moedas, carteiras de 

bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-

-chuva, espelhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e 

linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, artigos 

para costura, coberturas de cama e de mesa, brinque-

dos e artigos desportivos, alimentos e bebidas, carne, 

peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e co-

zinhados, geleias e molhos de frutas, ovos, leite e pro-

dutos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 
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cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimen-

tos, frutos e legumes frescos, cerveja, água mineral, 

sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebi-

das alcoólicas, produtos florais, tabaco, artigos para 

fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; 

serviços de agência de compra e venda para terceiros; 

selecção e aprovisionamento de produtos para indiví-

duos e negócios; serviços de encomendas (para tercei-

ros); serviços retalhistas de grande armazém; serviços 

retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; 

provisão de informação estatística de negócios; organi-

zação de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; 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 pes-

soal; agências de desalfandegamento de importações-

-exportações (serviços de agência de importação-ex-

portação); agências para subscrições de jornais; repro-

dução de documentos; transcrição (incluindo escrita 

em “stencil-paper”); aluguer de equipamento de es-

critório; gestão de relacionamentos com clientes; servi-

ços de gestão de negócios relacionados com o comér-

cio electrónico; serviços de gestão e de administração 

de negócios relacionados com programas de patrocí-

nios; serviços de contabilidade; serviços de beneficên-

cia, nomeadamente a administração de negócios rela-

cionados com a organização e a realização de projec-

tos de programas de voluntariado e de serviços comu-

nitários; aluguer de stands de vendas; fornecimento de 

informações em matéria de contactos comerciais e de 

negócios; optimização de motores de busca; optimiza-

ção de tráfego de websites; serviços publicitários atra-

vés de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação 

comercial; gestão de negócios para prestadores de ser-

viços autónomos; negociação e conclusão de transac-

ções comerciais para terceiros; actualização e manu-

tenção de dados em bases de dados informáticas; ser-

viços de gestão de projectos de negócios para projectos 

de construção; fornecimento de informações comer-

ciais 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/147673

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[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 : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negó-

cios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras 

via uma rede informática mundial; serviços financei-

ros e serviços bancários on-line; serviço de cartão 

de crédito, processamento e transmissão de contas e 

pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de 

fundos; transmissão de fundos por meios electrónicos 

para terceiros; transferência de pagamentos para ter-

ceiros via Internet; serviços financeiros como sejam 

serviços de processamento de facturas e de pagamen-

to; mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; 

aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; 

avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação 

de propriedades imobiliárias, financiamento de pro-

priedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades 

imobiliárias; serviços de agência de propriedades imo-

biliárias; serviços de agência para habitação; serviços 

de actuários; serviços de consultadoria e de gestão 

de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; 

aluguer de escritórios (propriedades imobiliárias); 

aluguer de apartamentos e andares; provisão de infor-

mação financeira via Internet; serviços de depósito de 

valores e de emissão de vales de viagem; investimentos 

de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios 

bancários, propriedades imobiliárias); serviços de ges-

tão financeira e de activos; serviços financeiros e de 

seguros; serviços financeiros providenciados por meio 

de telecomunicações; serviços de aconselhamento e 

consultadoria financeira; serviços bancários on-line; 

serviços bancários providenciados on-line a partir 

de uma base de dados de computador ou da Internet; 

serviços de corretagem de títulos de valor, serviços de 

cotação em bolsas de valores; corretagem de acções 

e obrigações, análise financeira; serviços de cartão 

de débito, serviços de cartão de crédito e serviços de 

garantia de cheques; serviços bancários, de contas de 

poupança e de investimentos; serviços de compensa-

ção financeira; verificação do crédito via rede de in-
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formação informática mundial; serviços de gestão do 

risco de crédito electrónicos; serviços de pagamento 

electrónico de compras e de pagamento electrónico 

de contas; serviços de débito e de crédito de contas 

financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão 

de cartões de valor armazenado, de cartões de crédito 

e de cartões de débito; serviços de cartões de crédito 

de telefone; serviços de informação relacionados com 

finanças e seguros, providenciados on-line a partir 

de uma base de dados de computador ou da Internet; 

agência para cobranças de contas de gás e de electri-

cidade; avaliação de antiguidades; avaliação de obras 

de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos auto-

móveis usados; provisão de informação sobre impostos 

(serviços financeiros); angariação de fundos para fins 

de beneficência; organização de colectas de benefi-

cência; colectas de beneficência; aluguer de máquinas 

de contagem ou processamento de papel-moeda e de 

moeda; aluguer de caixas automáticas ou máquinas 

de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; 

serviços de depósitos em cofres-fortes; organização de 

financiamento para projectos de construção; agências 

de importação e exportação para despachos (desalfan-

degamento); serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com os serviços supraci-

tados; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147674

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[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; servi-

ços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de teleco-

municações; fornecimento de serviços de teleconfe-

rência multimédia, de videoconferência e de reuniões 

em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâ-

neo e assíncrono, documentos, dados e imagens atra-

vés 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; prestação 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 informa-

ções; prestação de serviços de colaboração em linha 

(serviços de telecomunicações) que permitem aos utili-

zadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, 

dados, listas de tarefas, e fóruns de discussão partilha-

dos entre si; serviços de difusão na Internet, forneci-

mento de acesso a uma base de dados de informações 

online 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 co-

municação electrónicos; serviços de telecomunicações 

interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimen-

to de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; fornecimento de acesso de telecomu-

nicações a facilidades e estruturas da “web” a nível 

mundial; comunicação por terminais de computador; 

comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de 

mensagens, informações, dados, documentos e ima-

gens auxiliada por computador; transmissão de fax; 

envio de mensagens; serviços de radiomensagem; alu-

guer de modems; serviços de comunicação de dados 

por meios electrónicos; aluguer de equipamento de te-

lecomunicações; 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 gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; 

serviços de comunicação através de telemóveis; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a reco-

lha, 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, telefone, telex, cabo, computador e saté-

lite; 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 transmis-

são de mensagens, de conferência e de transmissão de 
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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 electrónicos contendo informação de ima-

gens 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; streaming de material áudio na internet; 

streaming de material vídeo na internet; serviços de te-

ledifusão; serviços de transmissão televisiva “pay-per-

-view”; serviços de difusão de vídeos, difusão e trans-

missão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; 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”; ser-

viços 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 pu-

blicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; opera-

ção de “chat rooms” (serviços de “chat room”); 

acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação 

mundiais de computadores para a transferência e dis-

seminação 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 contractos e transaccionar ne-

gócios; fornecimento de acesso a um “website” inte-

ractivo numa rede mundial de computadores para ter-

ceiros colocarem informações, responderem a pedidos 

e colocarem e efectuarem encomendas para produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; serviços de co-

municação, nomeadamente, serviços de mensagens di-

gitais 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 produtos, 

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; forne-

cimento de serviços de correio electrónico e reenvio 

de correio electrónico; comunicação de áudio e de ví-

deo via computadores e redes de computadores, 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 mensa-

gens entre utilizadores de computadores referentes a 

produtos, serviços e oportunidades de negócios; forne-

cimento 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 relacio-

nados com todos os serviços atrás referidos; tudo in-

cluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147675

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[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; entretenimen-

to; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); 

publicação de diagramas, imagens e fotografias; pu-

blicação de jornais, publicações periódicas e revistas; 

serviços de educação, formação e instrução em maté-

ria de telecomunicações, computadores, programas 

de computador, computação em nuvem, concepção de 

“websites”, comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços 

de consultoria de formação empresarial; realização 
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de formação na utilização e operação de software in-

formático e sistemas informáticos; fornecimento de 

educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção 

de cursos educativos, exames e qualificações; entre-

tenimento fornecido através de meios electrónicos e 

digitais interactivos; serviços de jogos electrónicos 

fornecidos através da Internet; fornecimento de infor-

mações relacionadas com educação, formação, entre-

tenimento, diversão, actividades desportivas, sociais 

e culturais; fornecimento de publicações electrónicas 

em linha (não transferíveis); planeamento, organiza-

ção, apresentação e direcção de concursos de canto; 

planeamento, organização, apresentação e direcção de 

concertos; planeamento, organização, apresentação 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; infor-

mações relacionadas com entretenimento ou educação 

prestadas em linha a partir de uma base de dados in-

formática ou da internet; fornecimento de música digi-

tal (não transferível) através da internet; fornecimento 

de música digital (não transferível) fornecida de locais 

na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 

layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de 

educação relacionados com planeamento, 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 sa-

télite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios 

e outros meios de comunicação; serviços de entreteni-

mento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); 

preparação de programas de entretenimento, educati-

vos, documentais e de notícias para difusão; serviços 

de reportagem jornalística; informações relacionadas 

com acontecimentos desportivos ou culturais, actua-

lidades e notícias de última hora prestadas por meio 

de transmissão de televisão por satélite, da internet ou 

por outros meios electrónicos; produção televisiva, ra-

diofónica e cinematográfica; serviços de programação 

televisiva “premium” ou por pagamento e serviços 

de programação televisiva; planeamento de programas 

de entretenimento televisivos; provisão de informação 

sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-

mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes 

em linha; preparação e produção de programas de te-

levisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, 

som, música, vídeos, animação e texto destinados a 

divertimento; serviços de jogos; fornecimento de insta-

lações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; 

espectáculos de grupos musicais; serviços de diverti-

mento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com 

serviços de entretenimento, educação e cultura; orga-

nização, direcção e fornecimento de conferências, con-

venções, congressos, seminários e cursos de formação; 

organização, direcção e fornecimento de conferências, 

convenções, congressos, seminários e cursos de for-

mação relacionados com telecomunicações, compu-

tadores, programas de computador, computação em 

nuvem, concepção de “websites”, comércio electróni-

co, gestão de negócios comerciais, gestão financeira e 

publicidade; organização e condução de exibições para 

fins culturais ou educacionais, espectáculos de moda, 

espetáculos educativos e performances e espectáculos 

culturais; serviços de exposição e galeria de arte; ser-

viços de galeria de arte relacionados com leasing de 

obras de belas artes; serviços de formação relaciona-

dos com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas 

de prova de vinhos; fornecimento de informações di-

dácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agen-

ciamento; 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; explo-

ração de instalações desportivas; fornecimento de 

instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, 

música ou formação didáctica; agências para reservas 

de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cine-

matográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instru-

mentos musicais; aluguer e leasing de programas de 

televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; 

bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblio-

teca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de 

interpretação de linguagem gestual; fornecimento de 

jogos de vídeo, 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; aluguer 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 
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certificação; provisão de notícias educacionais e de 

entretenimento; 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/147676

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[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; 

estudos de projectos técnicos; fornecimento de um 

website apresentando tecnologia que permita os usu-

ários a partilharem informações e aconselhamento; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; software como um serviço (SaaS); servi-

ços informáticos relacionados com a transmissão de 

informação, dados, documentos e imagens na Internet; 

serviços informáticos relacionados com a provisão de 

um acesso em linha a base de dados interactivas apre-

sentando programação de filmes, pré-visualizações, 

trailers, actividades desportivas, concertos, notícias 

sobre celebridades e entretenimento e outras informa-

ções relacionadas; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de 

aplicações de software de terceiros; serviços de for-

necedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados 

com software nos domínios da conferência Web, da 

audioconferência, do envio de mensagens electróni-

cas, da partilha de documentos, da videoconferência 

e do processamento de voz e chamadas telefónicas; 

fornecimento de software não descarregável em li-

nha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas 

aplicações informáticas; serviços de assistência téc-

nica (consultadoria técnica) no domínio do software 

e aplicações informáticas fornecidos em linha, por 

correio electrónico e por telefone; serviços informá-

ticos, nomeadamente a criação de uma comunidade 

em linha para utilizadores registados participarem 

em debates, obterem reacções dos seus pares, consti-

tuírem comunidades virtuais, participarem em activi-

dades de rede social e trocar documentos; assessoria 

tecnológica prestada a utilizadores da Internet através 

de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, 

nomeadamente criação de índices de informação, 

sítios e recursos disponíveis em redes informáticas; 

disponibilização de motores de pesquisa na internet; 

concepção de computadores, computadores portáteis 

(“notebooks”), computadores portáteis (“laptops”), 

computadores portáteis e computadores de mão; con-

cepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis 

e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digi-

tais; serviços informáticos; programação para compu-

tadores; serviços de integração informática; serviços 

de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de 

software de sistemas informáticos; serviços informáti-

cos relacionados com o fornecimento de serviços de li-

gação directa entre utilizadores de computadores para 

troca de dados; concepção de software informático; 

serviços de concepção de sistemas informáticos; con-

cepção 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; 

fornecimento 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 personali-

zada 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 produ-

tos; serviços de arquitectura e de“design”; decoração 

de interiores para edifícios, escritórios e apartamen-

tos; serviços de informações sobre computadores e 

redes informáticas; fornecimento de programas de 

gestão de riscos de segurança informática; serviços de 

informações, conhecimentos e testes de segurança in-

formática; serviços de garantia de qualidade; serviços 

informáticos relacionados com a certificação de tran-

sacções comerciais e preparação de relatórios para os 

mesmos; serviços de segurança para controlo de aces-

so a computadores (serviços de segurança de compu-
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tador), redes electrónicas e bases de dados; segurança 

da transmissão de dados e de transacções através de 

redes informáticas; consultadoria no domínio da se-

gurança 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 infor-

máticas de comunicações, serviços de segurança de 

informações; serviços de autenticação para segurança 

informática; serviços informáticos relacionados com a 

autenticação online de assinaturas electrónicas; back-

-up externo de dados; armazenamento de dados elec-

trónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia 

e programação informática através de um website; 

computação em nuvem; serviços de fornecimentos de 

computação em nuvem; provisão de uso temporário 

de software informático não descarregável com base 

em computação nas nuvens e software informático de 

computação nas nuvens; armazenamento electrónico 

de dados; provisão de sistema informático virtual e 

ambientes informáticos virtuais através de computa-

ção em nuvens; aluguer de software de entretenimen-

to; serviços de cartografia; 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/147677

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 澳門天乙環保物料供應有限公司

 地址 Endereço : 澳門快艇頭街1號A

 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，臨時住宿。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色：Pantone 354, 藍色：

Pantone 299, 綠色：CM YK 90/0/96/0, 藍色：CM YK 

100/0/0/0, 綠色：RGB 0/157/57, 藍色：RGB 0/158/226, 

如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147678

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 澳門天乙環保物料供應有限公司

 地址 Endereço : 澳門快艇頭街1號A

 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 : 40

[511] 服務 Serviços : 材料處理。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Green 綠色：Pantone 354, 

Blue 藍色：Pantone 299, 綠色：CMYK 90/0/96/0, 藍

色：CMYK 100/0/0/0, 綠色：RGB 0/157/57, 藍色：RGB 

0/158/226, 如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147679

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 澳門天乙環保物料供應有限公司

 地址 Endereço : 澳門快艇頭街1號A

 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

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝和貯藏，旅行安排。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色：Pantone 354, 藍色：

Pantone 299, 綠色：CM YK 90/0/96/0, 藍色：CM YK 

100/0/0/0, 綠色：RGB 0/157/57, 藍色：RGB 0/158/226, 

如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147680

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 澳門天乙環保物料供應有限公司

 地址 Endereço : 澳門快艇頭街1號A
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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 : 17

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的橡膠、古塔膠、樹膠、石棉、

雲母以及這些原材料的製品，生產用半成品塑料製品，

包裝、填充和絕緣用材料，非金屬軟管。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色：Pantone 354, 藍色：

Pantone 299, 綠色：CM YK 90/0/96/0, 藍色：CM YK 

100/0/0/0, 綠色：RGB 0/157/57, 藍色：RGB 0/158/226, 

如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147681

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : 澳門天乙環保物料供應有限公司

 地址 Endereço : 澳門快艇頭街1號A

 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 : 不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，

裝訂用品，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，包裝用塑料物品，印刷鉛字，印

版。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色：Pantone 354, 藍色：

Pantone 299, 綠色：CM YK 90/0/96/0, 藍色：CM YK 

100/0/0/0, 綠色：RGB 0/157/57, 藍色：RGB 0/158/226, 

如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147682

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 重慶宏美達欣興實業（集團）有限

公司

 地址 Endereço : 中國重慶市渝中區蔡家石堡10號1-6#

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 樹木；穀（穀類）；植物；活動物；新鮮水

果；新鮮蔬菜；植物種子；動物食品；釀酒麥芽；乾草；動

物窩乾草泥；動物棲息用品；蠶；蠶種；飼料；灌木；堅果

（水果）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147683

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 深圳市巨誕投資控股有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區沙河街道華僑

城創意園E5棟5樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；筆記本；卡片；圖表；印刷品；書籍；

印刷時刻表；傢俱除外的辦公必需品；文具；繪畫材料。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 商標的顏色為紅色、橙色、黄

色、 色、 色、深 色、粉紅色及黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147684

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 深圳市巨誕投資控股有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區沙河街道華僑

城創意園E5棟5樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serv iços : 學校（教育）；函授課程；教育；培訓教

學；教學；教育信息；教育考核；文字出版（廣告宣傳材料

除外）；圖書出版；在線電子書籍和雜誌的出版；除廣告

以外的版面設計；書法服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 商標的顏色為紅色、橙色、黄

色、 色、 色、深 色、粉紅色及黑色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º : N/147685

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 深圳市捌月拾伍食品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區寶龍街道同樂

社區榕樹嚇深汕公路龍崗段335號一棟一樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 P rodutos : 咖啡； ；可可； ；米；食用澱粉；西

米；咖啡代用品；麵粉及穀 製品；麵包；糕點及 果；

冰製食品；蜂蜜； 漿；鮮酵母；發酵粉；食鹽；芥末；醋；

沙司（調味品）；調味用香 ；飲用冰；月餅。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147686

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 重慶宏美達欣興實業（集團）有限

公司

 地址 Endereço : 中國重慶市渝中區蔡家石堡10號1-6#

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；魚（非活）；肉罐頭；以水果為主的零

食小吃；腌製蔬菜；蛋；牛奶製品；食用油脂；果凍；精製

堅果仁；蔬菜罐頭；豆腐；天然或人造的香腸腸衣；食用

水生植物提取物；死家禽。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147688

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 時天優質生活有限公司

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣長裕街8號億京廣場16

樓

 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 : 30

[511] 產品 P rodutos : 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，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙

司（調味品），調味用香料，飲用冰。（全屬第30類商品）

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑，紅，灰，米黃（如圖所

示）。

[210] 編號 N.º : N/147690

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 晉光工程有限公司

 地址 Endereço : 澳門興華街26號A信軒大廈地下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 : 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 : 黑色，銀色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147699

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 時興貿易發展有限公司

 Sze Hing Trade Development Limited

 地址 Endereço : 香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓

20樓2008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 : 20

[511] 產品 Produtos : 氣墊（非醫用）、充氣床墊（非醫用）、充

氣枕頭（非醫用）、寢具/床上用品（除床單外）、長枕、墊

子、床墊、枕頭、藤蓆、床、露營睡袋、睡袋、彈簧床墊、

稻草床墊、家具、玻璃鏡、鏡框；由木、軟木、葦、藤與竹、

柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠母、海泡石

製品及這些材料的代用品或塑料品、全屬第20類。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。
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[210] 編號 N.º : N/147700

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 時興貿易發展有限公司

 Sze Hing Trade Development Limited

 地址 Endereço : 香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓

20樓2008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 : 24

[511] 產品 Produtos : 床毯、床布、床笠、床單、被單、床罩、毯

子、紡織百葉窗、棉被、棉織物、家紡窗簾、傢俬保護套

（非固定）、紡織窗簾、床罩、彈性紡織布料及印花絲織

品、織物、家具紡織品、家庭日用織品、家用紡織品、床墊

外套、非編織紡織品、枕巾、枕套、被套、棉被、人造絲織

品、紡織品餐巾、桌布、餐桌用布（紡織物）。紡織床單、

紡織品、紡織毛巾、毛織品、羊毛巾、全屬第24類。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/147701

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 時興貿易發展有限公司

 Sze Hing Trade Development Limited

 地址 Endereço : 香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓

20樓2008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 : 35

[511] 服務 Serviços : 有關寢具、家具紡織品、家用紡織品、床

單、床罩、枕套、棉被、枕頭、床墊、墊子、睡袋、床毯、被

單、床布、床笠、及桌布的零售及批發服務；廣告、商業經

營、商業管理、辦公事務；全屬第35類。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/147702

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 上海亞朵商業管理（集團）股份有

限公司

 地址  E n d e r e ç o :  中國上海市浦東新區牡丹路60號

10-11層

 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 : 商業管理輔助；為零售目的在通訊媒體

上展示商品；商業研究；飯店商業管理；為消費者提供商

品和服務選擇方面的商業信息和建議；特許經營的商業

管理；外購服務（商業輔助）；通過網站提供商業信息；市

場營銷；替他人預定電訊服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147703

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 上海亞朵商業管理（集團）股份有

限公司

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區牡丹路60號10-11

層

 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 : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；

餐廳；臨時住宿處出租；飯店；旅館預訂；汽車旅館；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/147704

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 上海亞朵商業管理（集團）股份有

限公司

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區牡丹路60號10-11

層

 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 : 商業管理輔助；為零售目的在通訊媒體

上展示商品；商業研究；飯店商業管理；為消費者提供商

品和服務選擇方面的商業信息和建議；特許經營的商業

管理；外購服務（商業輔助）；通過網站提供商業信息；市

場營銷；替他人預定電訊服務。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/147705

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 上海亞朵商業管理（集團）股份有

限公司

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區牡丹路60號10-11

層

 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 : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；

餐廳；臨時住宿處出租；飯店；旅館預訂；汽車旅館；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/147706

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 上海亞朵商業管理（集團）股份有

限公司

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區牡丹路60號10-11

層

 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 : 商業管理輔助；為零售目的在通訊媒體

上展示商品；商業研究；飯店商業管理；為消費者提供商

品和服務選擇方面的商業信息和建議；特許經營的商業

管理；外購服務（商業輔助）；通過網站提供商業信息；市

場營銷；替他人預定電訊服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147707

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 上海亞朵商業管理（集團）股份有

限公司

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區牡丹路60號10-11

層

 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 : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；

餐廳；臨時住宿處出租；飯店；旅館預訂；汽車旅館；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/147708

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 四川省丹丹郫縣豆瓣集團股份有限

公司

 地址 Endereço : 中國四川省成都市郫都區中國川菜產業

化園區永安路38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 P rodutos : 調味料；調味品；香辛料；辣椒（調味

品）；佐料（調味品）；豆醬（調味品）；番茄醬（調味

品）；醬菜（調味品）；調味醬汁；香蒜醬（調味料）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147709

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 景亮

 地址 Endereço : 中國河北省深州市榆科鎮南榆林村76

號

 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 : 備辦宴席；餐廳；假日野營住宿服務；咖

啡館；茶館；自助餐廳；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；

飯店；酒吧服務；快餐館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147710

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 天津子婷進出口貿易有限公司

 地址 Endereço : 中國天津市南開區紅旗南路與陳塘莊

鐵路支線交口東南側陽光壹佰花園13-1-1602
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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 : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱；非金屬容器（存儲和運輸用）；工

作臺；個人用扇（非電動）；木、蠟、石膏或塑料像；木頭

或塑料標誌牌；非金屬數字牌；家庭愛畜用棲息箱；傢俱

用非金屬附件；墊枕；室內板條百葉窗。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147713

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : Penhaligon’s Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor,184-192 Drummond 

Street, London NW1 3HP Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; perfume; produtos de 

perfumaria; fragrâncias; colónias [perfumaria]; água-

-de-colónia; águas de toilette; perfumes sólidos; deso-

dorizantes para uso pessoal [perfumaria]; gel de duche 

e banho; óleos de banho; sabões para uso pessoal; 

produtos para lavar as mãos; óleos para o corpo [cos-

méticos]; loções corporais; loções para as mãos; leites 

corporais; cremes para o corpo; cremes para as unhas; 

champôs; loções capilares; pós perfumados [para uso 

cosmético]; pó de talco perfumado; artigos de higiene 

pessoal; óleos com aromas; loções pós-barba [after-

-shave]; loções e bálsamos para depois de barbear; gel 

para barbear; sabão para a barba; espuma de barbear; 

bálsamos para a barba; produtos para barbear; óleos 

essenciais para uso pessoal; fragrâncias para perfu-

mar interiores; preparações para perfumar interiores; 

sprays aromáticos para interiores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147714

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 蘇州稻香村食品有限公司

 地址 Endereço : 江蘇省蘇州市蘇州工業園區唯亭唯文

路19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；商業管理諮詢；特許經營的商業管

理；進出口代理；市場營銷；替他人推銷；商業企業遷移；

文字處理；會計；自動售貨機出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147715

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : BOONKARN, SIRIPORN

 地址 Endereço : 17 Soi Narathivas Ratchanakarin 10, 

Side Soi 22-3, Tung-Wad-Don, Sathorn, Banguecoque, 

10120 Tailândia

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões e sabonetes; per-

fumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os 

cabelos; dentríficos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Palavra bergamot (cor ver-

de; pantone 3268 u); fundo branco; folha e caule (cor 

verde escura; pantone 7720 u) e bergamote (cor verde; 

pantone 3268 u).

[210] 編號 N.º : N/147716

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 山東吉路爾輪胎有限公司

 地址 Endereço : 山東省滕州市龍陽新興工業園

 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 : 充氣輪胎的內胎；充氣外胎（輪胎）；汽

車輪胎；補內胎用黏膠補片；電動自行車；運載工具用實

心輪胎；嬰兒車；摩托車；運載工具用懸置減震器；汽車

剎車片。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/147717

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 山東吉路爾輪胎有限公司

 地址 Endereço : 山東省滕州市龍陽新興工業園

 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 : 充氣輪胎的內胎；充氣外胎（輪胎）；汽

車輪胎；補內胎用黏膠補片；電動自行車；運載工具用實

心輪胎；嬰兒車；摩托車；運載工具用懸置減震器；汽車

剎車片。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147718

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 陳殿松

 地址 Endereço : 中國安徽省阜南縣公橋鄉周寨村新宅組

34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 : 化妝品；洗髮液；美容面膜；洗衣劑；清

潔製劑；拋光製劑；香精油；牙膏；乾花瓣與香料混合物

（香料）；動物用化妝品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147720

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 江蘇蘇美達伊頓紀德品牌管理有限

公司

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市建鄴區奧體大街69

號新城科技大廈01棟

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 P ro duto s : 防水服；服裝；領帶；帽；皮帶（服飾

用）；手套（服裝）；童裝；襪；圍巾；鞋。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147721

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 江蘇蘇美達伊頓紀德品牌管理有限

公司

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市建鄴區奧體大街69

號新城科技大廈01棟

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 P ro duto s : 防水服；服裝；領帶；帽；皮帶（服飾

用）；手套（服裝）；童裝；襪；圍巾；鞋。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147722

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 江蘇蘇美達伊頓紀德品牌管理有限

公司

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市建鄴區奧體大街69

號新城科技大廈01棟

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 P ro duto s : 防水服；服裝；領帶；帽；皮帶（服飾

用）；手套（服裝）；童裝；襪；圍巾；鞋。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147723

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : Saule, LLC.

 地址 Endereço : 9630 Aero Drive, San Diego, Califor-

nia 92123, 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 : Luvas (vestuário).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147724

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : Saule, LLC.

 地址 Endereço : 9630 Aero Drive, San Diego, Califor-

nia 92123, United States of America



2070 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 6 期 —— 2019 年 2 月 8 日

 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 : Capacetes de protecção; peças estru-

turais para capacetes de protecção; acessórios para 

capacetes de protecção que se ligam aos capacetes, 

nomeadamente dispositivos de fecho, mecanismos de 

desbloqueio, acolchoamento e revestimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147725

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[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 : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, molduras; recipien-

tes não metálicos para armazenagem ou transporte; 

osso, chifre, baleia ou madrepérola, trabalhados ou se-

mitrabalhados; conchas; espuma do mar; âmbar ama-

relo; expositores (móveis); mesas de toucador; espelhos 

portáteis [espelhos de quarto de banho]; bengaleiros; 

organizadores em forma de expositores (móveis) para 

jóias; ladrilhos espelhados; espelhos [vidro prateado]; 

vidro prateado [espelhos]; caixas para ferramentas, 

não metálicas, vazias; cabides de pé; lavatórios [mó-

veis]; caixas de madeira ou plástico; trabalhos de mar-

cenaria; arcas, não metálicas; bastidores para bordar; 

suportes para flores [móveis]; almofadas; travesseiros; 

cartazes de madeira ou plástico; chaves de plástico; ca-

vilhas para sapatos, não metálicas; toalheiros [móveis]; 

obras de arte em madeira, cera, gesso ou plástico; tam-

pas de garrafa, não metálicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147726

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[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 : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, molduras; recipien-

tes não metálicos para armazenagem ou transporte; 

osso, chifre, baleia ou madrepérola, trabalhados ou se-

mitrabalhados; conchas; espuma do mar; âmbar ama-

relo; expositores (móveis); mesas de toucador; espelhos 

portáteis [espelhos de quarto de banho]; bengaleiros; 

organizadores em forma de expositores (móveis) para 

jóias; ladrilhos espelhados; espelhos [vidro prateado]; 

vidro prateado [espelhos]; caixas para ferramentas, 

não metálicas, vazias; cabides de pé; lavatórios [mó-

veis]; caixas de madeira ou plástico; trabalhos de mar-

cenaria; arcas, não metálicas; bastidores para bordar; 

suportes para flores [móveis]; almofadas; travesseiros; 

cartazes de madeira ou plástico; chaves de plástico; ca-

vilhas para sapatos, não metálicas; toalheiros [móveis]; 

obras de arte em madeira, cera, gesso ou plástico; tam-

pas de garrafa, não metálicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147727

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[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 e produtos de toilette não 

medicinais; dentífricos não medicinais; perfumaria, 

óleos essenciais; produtos para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; produtos para 

limpar, polir, raspar e desengordurar; cosméticos; pro-

dutos de beleza; produtos para os cuidados de beleza; 

produtos de maquilhagem; “primers” ou bases de 

maquilhagem; preparações de maquilhagem; verniz de 

unhas; preparações para remoção do verniz; pestanas 

postiças; unhas postiças; óleos, leites, cremes ou espu-

mas para a limpeza do rosto; preparações para remo-

ção da maquilhagem; loções, leites, cremes ou óleos 

para fins cosméticos; cremes ou óleos de massagem 

para o rosto ou corpo; preparações para branquea-

mento da pele; preparações cosméticas para os cuida-

dos com a pele; preparações cosméticas para os cuida-

dos do corpo; máscaras de beleza; panos ou toalhetes 

impregnados com um produto de limpeza da pele 

[para uso cosmético]; preparações para o tratamento 

de acne não-medicinais; preparações para protecção 
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solar; preparações cosméticas para o banho; prepara-

ções para os cuidados do cabelo; óleos essenciais para 

uso pessoal; algodão hidrófilo e cotonetes de algodão 

para fins cosméticos; kits de cosméticos; perfumes; 

produtos de perfumaria; sabões; artigos de toilette; 

preparações e substâncias de toilette não-medicinais; 

soros de beleza; soros para a pele não-medicinais; pro-

dutos para os cuidados da pele, produtos de limpeza, 

tónicos, exfoliantes e hidratantes; cremes, loções e 

geles para a pele não-medicinais; cremes e loções para 

as mãos e para o corpo; geles para o banho e para o 

duche; produtos exfoliantes para o corpo, pós para 

corpo; óleos de banho e sais de banho não-medicinais; 

loções capilares; produtos para os cuidados do cabelo; 

preparações cosméticas para os cuidados do cabelo, in-

cluindo champôs, produtos para enxaguar e produtos 

amaciadores; cotonetes de algodão para fins cosméti-

cos; bolas de algodão para aplicar cosméticos; bolas de 

algodão para remover cosméticos; dentífricos; sabões 

não-medicinais; loções para o cabelo não-medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147729

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[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 : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, molduras; recipien-

tes não metálicos para armazenagem ou transporte; 

osso, chifre, baleia ou madrepérola, trabalhados ou se-

mitrabalhados; conchas; espuma do mar; âmbar ama-

relo; expositores (móveis); mesas de toucador; espelhos 

portáteis [espelhos de quarto de banho]; bengaleiros; 

organizadores em forma de expositores (móveis) para 

jóias; ladrilhos espelhados; espelhos [vidro prateado]; 

vidro prateado [espelhos]; caixas para ferramentas, 

não metálicas, vazias; cabides de pé; lavatórios [mó-

veis]; caixas de madeira ou plástico; trabalhos de mar-

cenaria; arcas, não metálicas; bastidores para bordar; 

suportes para flores [móveis]; almofadas; travesseiros; 

cartazes de madeira ou plástico; chaves de plástico; ca-

vilhas para sapatos, não metálicas; toalheiros [móveis]; 

obras de arte em madeira, cera, gesso ou plástico; tam-

pas de garrafa, não metálicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147730

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : Zoetis Services LLC

 地址 Endereço : 10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 

07054, 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 : Preparados farmacêuticos veterinários 

para alívio de dores em caninos e felinos; preparados 

farmacêuticos veterinários para tratamentos de doen-

ças cardíacas e renais em caninos e felinos; preparados 

farmacêuticos veterinários para tratamento de condi-

ções dermatológicas em felinos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147731

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 李愛權

 地址 Endereço : 中國浙江省洞頭縣大門鎮健民巷53號

 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 : 計算機程序（可下載軟件）；已錄製的計

算機程序（程序）；電子出版物（可下載）；計算機遊戲軟

件；計算機軟件（已錄製）；動畫片；天線；防無線電干擾

設備（電子）；手提電話；科學衛星；信號燈；可視電話；

照相機（攝影）；電影攝影機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147732

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 李愛權

 地址 Endereço : 中國浙江省洞頭縣大門鎮健民巷53號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；貨物展出；廣告；廣告宣傳；電

視廣告；廣告稿的撰寫；商業管理輔助；商業信息代理；

為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；替他

人推銷；市場研究；商業場所搬遷；自動售貨機出租；計

算機數據庫信息系統化；廣告宣傳欄的製備；審計；尋找

贊助；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；人員

招收；商業管理顧問。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147733

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 李愛權

 地址 Endereço : 中國浙江省洞頭縣大門鎮健民巷53號

 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 : 教育；教育信息；宗教教育；安排和組織

學術討論會；組織文化或教育展覽；安排選美競賽；組織

舞會；安排和組織音樂會；文字出版（廣告宣傳材料除

外）；書籍出版；在線電子書籍和雜誌的出版；無線電文

娛節目；電視文娛節目；電影放映；表演製作；廣播和電

視節目製作；攝影報導；新聞記者服務；文娛節目；為藝

術家提供模特。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147734

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : 李愛權

 地址 Endereço : 中國浙江省洞頭縣大門鎮健民巷53號

 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 Serv iços : 尋呼（無線電、電話或其他電子通訊工

具）；電視播放；通訊社；有線電視播放；電報業務；電信

信息；衛星傳送；光纖通訊；電報通訊；計算機輔助信息

和圖像傳送；移動電話通訊；傳真發送；提供與全球計算

機網絡的電訊聯接服務；語音郵件服務；信息傳送設備出

租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147735

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : Aruze Gaming Hong Kong Limi-

ted

 地址 Endereço : Unit 2402-07, 24th floor, Berkshire 

House, 25 Westlands Road, Quarry Bay, 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 : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo electrónico, nomea-

damente dispositivos que aceitam apostas; máquinas 

de jogo que geram ou exibem resultados de aposta; 

máquinas para jogos de fortuna e azar; máquinas de 

jogo de casino reconfiguráveis e software operativo de 

jogo para o mesmo vendidos como uma unidade; “Slot 

machines”.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147739

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[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 (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, 

distribuição, transformação, 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 acús-

ticos; distribuidores automáticos e mecanismos para 

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, má-

quinas de calcular, equipamentos para o tratamento da 

informação e computadores; programas de computa-

dor; software para processamento de pagamentos elec-

trónicos para e de terceiros; software de autenticação; 

software fornecido na Internet; software informático 

para entretenimento interactivo, que permitam aos 

usuários personalizar a visualização, audição e experi-

ência ao seleccionar e organizar a exibição o desempe-
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nho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e grava-

ções, apresentando programas e conteúdos multimédia 

de entretenimento; publicações electrónicas em linha 

(descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-

formática ou de uma base de dados informática); soft-

ware 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, re-

des sem fios e redes de telecomunicações; software de 

computador sob a forma de uma aplicação para dispo-

sitivos móveis e computadores; aplicativos de software 

para uso com dispositivos móveis; software informá-

tico para o processamento de imagens, de gráficos, de 

áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para 

facilitar a transmissão electrónica de informações, da-

dos, documentos, voz e imagens na Internet; software 

descarregável que permite participar em aulas e reuni-

ões 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 informáti-

cas; software descarregável de computação nas nuvens; 

software descarregável com base em computação nas 

nuvens; publicações electrónicas descarregáveis rela-

cionadas com revistas, artigos, brochuras, panfletos, 

folhas de dados, materiais de informação, materiais 

de instrução em áreas de negócios, comércio electró-

nico, informação tecnológica, computação em nuvens, 

telecomunicações, a Internet, negócios e formação 

em comércio electrónico, negócios, vendas, market-

ing e gestão f inanceira; 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, carregadores de baterias; estações 

de trabalho informáticas; servidores de computadores; 

hardware de rede para computadores e telecomunica-

ções; adaptadores de redes informáticas, comutado-

res, roteadores e concentradores; modems e cartões 

e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; 

“laptop holders”, sacos para computadores; extinto-

res; hardware e firmware para computadores; software 

para computadores (incluindo software descarregável 

da Internet); sistema de navegação automóvel; discos 

compactos; música digital (descarregável da Internet); 

aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; 

aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefo-

nes móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes 

e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras 

de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e 

televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras 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; te-

lecomandos; programas de armazenamento de dados; 

óculos e óculos de sol; painéis de afixação electróni-

cos; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de 

identificação codificados ou magnéticos; caixas auto-

máticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros 

electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impres-

soras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de 

bebés; dispositivos de vídeo para vigilância 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/147740

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[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 comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

organização, execução e supervisão de programas de 

fidelização e de incentivos; serviços de publicidade 

providenciados através da Internet; produção de anún-

cios publicitários para a televisão e rádio; contabilida-

de; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provi-

são de informação comercial; serviços de agência de 

publicidade; serviços de publicidade fornecidos para 

terceiros; gestão de bases de dados; compilação de in-

formações em bases de dados informáticas; serviços de 

consultadoria de negócios comerciais; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais nas áreas de even-
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tos, conferências, programas de formação, programas 

de aprendizagem, e seminários baseados na Web; ser-

viços de consultadoria de negócios comerciais na área 

de distribuição de conhecimento baseado na Web; ser-

viços de consultadoria de negócios comerciais na área 

de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de 

projectos de negócios comerciais; serviços de gestão 

de projectos de negócios comerciais relacionados com 

o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, pro-

dução, gravação, supervisão e acompanhamento de 

eventos, conferências, programas de formação, progra-

mas de aprendizagem, e seminários baseados na Web; 

serviços de pesquisa de mercado e de consultadoria de 

negócios comerciais; serviços de consultadoria de ne-

gócios comerciais relacionados com a facilitação da 

transacção de negócios comerciais através de redes in-

formáticas 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 comerciais sobre produtos e serviços 

de terceiros através de redes informáticas locais e 

mundiais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros po-

dem oferecer produtos e serviços, colocar, determinar 

o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contractos e efectuar transacções 

comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e 

serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de agências de importação/    

/exportação internacionais; aluguer de espaço publici-

tário em meios de comunicação; serviços de transac-

ções em linha relacionados com a venda em leilões 

electrónicos e fornecimento de avaliações comerciais 

em linha relacionadas com os mesmos; serviços de 

venda a retalho em linha de produtos de consumo; for-

necimento de um directório de Websites pertencentes 

a terceiros para proporcionar transacções comerciais; 

serviços de consultadoria comercial relacionados com 

a exploração de um mercado electrónico para os com-

pradores e vendedores de produtos e/ou serviços numa 

rede informática mundial; assistência comercial rela-

cionada com facilitação da transacção de comércio 

através de redes informáticas locais ou mundiais; ser-

viços de consultoria em gestão de empresas; serviços 

de marketing e de promoção; publicação de material 

publicitário; comercialização de instalações vagas; di-

fusão de material publicitário, actualização de mate-

rial publicitário, compilação de anúncios para utiliza-

ção como páginas Web na Internet; aluguer de espaços 

publicitários; processamento de dados informáticos; 

serviços de informações sobre vendas, negócios, pro-

moções; serviços de atendimento telefónico (para assi-

nantes 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 atra-

vés de uma rede informática mundial e através da In-

ternet; apresentação de produtos em meios de comuni-

cação para fins de venda a retalho; a reunião, para o 

benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, 

permitindo aos clientes visionar e adquirir comoda-

mente 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 tercei-

ros, de uma variedade de produtos, permitindo aos 

clientes visionar e adquirir comodamente esses produ-

tos a partir de um catálogo de produtos generalizados 

através de encomendas postais ou por meio de teleco-

municações; a reunião, para o benefício de terceiros, 

de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes 

visionar e adquirir comodamente esses produtos a par-

tir de pontos de venda a retalho; venda a retalho e ven-

da por grosso de telefones, telefones móveis, acessó-

rios de telefones móveis, produtos electrónicos e de te-

lecomunicações, “hardware” para computadores e 

“software” para computadores, baterias, carregado-

res de baterias, aparelhos e instrumentos para registar, 

receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, 

gravuras, imagens e/ou som, metais preciosos, joalha-

ria, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não mag-

neticamente, móveis, molduras, utensílios de cozinha e 

de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têx-

teis, vestuário, calçado, chapelaria, rendas e bordados, 

botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, car-

petes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, quími-

cos usados na indústria, ciência, fotografia e agricultu-

ra, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, 

sabões, perfumaria, cosméticos, loções para o cabelo e 

para o corpo, óleos essenciais, preparações para lim-

par e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, 

preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas, 

serralharia e pequenos itens de quinquilharia metáli-

ca, máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, nava-

lhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, foto-
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gráficos, cinematográficos e ópticos, óculos e óculos 

de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, 

aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de 

vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, 

armas de fogo, fogos-de-artifício, artigos de prata, re-

lojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos 

musicais, revistas, cartões, produtos de papel e de car-

tão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escri-

tório, materiais de embalagem, borracha e plásticos 

para uso na manufactura, materiais para calafetar e 

isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas 

matérias, malas de mão, porta-moedas, carteiras de 

bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-

-chuva, espelhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e 

linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, artigos 

para costura, coberturas de cama e de mesa, brinque-

dos e artigos desportivos, alimentos e bebidas, carne, 

peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e co-

zinhados, geleias e molhos de frutas, ovos, leite e pro-

dutos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimen-

tos, frutos e legumes frescos, cerveja, água mineral, 

sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebi-

das alcoólicas, produtos florais, tabaco, artigos para 

fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; 

serviços de agência de compra e venda para terceiros; 

selecção e aprovisionamento de produtos para indiví-

duos e negócios; serviços de encomendas (para tercei-

ros); serviços retalhistas de grande armazém; serviços 

retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; 

provisão de informação estatística de negócios; organi-

zação de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; 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 pes-

soal; agências de desalfandegamento de importações-

-exportações (serviços de agência de importação-ex-

portação); agências para subscrições de jornais; repro-

dução de documentos; transcrição (incluindo escrita 

em “stencil-paper”); aluguer de equipamento de es-

critório; gestão de relacionamentos com clientes; servi-

ços de gestão de negócios relacionados com o comér-

cio electrónico; serviços de gestão e de administração 

de negócios relacionados com programas de patrocí-

nios; serviços de contabilidade; serviços de beneficên-

cia, nomeadamente a administração de negócios rela-

cionados com a organização e a realização de projec-

tos de programas de voluntariado e de serviços comu-

nitários; aluguer de stands de vendas; fornecimento de 

informações em matéria de contactos comerciais e de 

negócios; optimização de motores de busca; optimiza-

ção de tráfego de websites; serviços publicitários atra-

vés de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação 

comercial; gestão de negócios para prestadores de ser-

viços autónomos; negociação e conclusão de transac-

ções comerciais para terceiros; actualização e manu-

tenção de dados em bases de dados informáticas; ser-

viços de gestão de projectos de negócios para projectos 

de construção; fornecimento de informações comer-

ciais 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/147741

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[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; servi-

ços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de teleco-

municações; fornecimento de serviços de teleconfe-

rência multimédia, de videoconferência e de reuniões 

em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâ-

neo e assíncrono, documentos, dados e imagens atra-

vés 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; prestação 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 informa-

ções; prestação de serviços de colaboração em linha 

(serviços de telecomunicações) que permitem aos utili-

zadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, 

dados, listas de tarefas, e fóruns de discussão partilha-
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dos entre si; serviços de difusão na Internet, forneci-

mento de acesso a uma base de dados de informações 

online 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 co-

municação electrónicos; serviços de telecomunicações 

interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimen-

to de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; fornecimento de acesso de telecomu-

nicações a facilidades e estruturas da “web” a nível 

mundial; comunicação por terminais de computador; 

comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de 

mensagens, informações, dados, documentos e ima-

gens auxiliada por computador; transmissão de fax; 

envio de mensagens; serviços de radiomensagem; alu-

guer de modems; serviços de comunicação de dados 

por meios electrónicos; aluguer de equipamento de te-

lecomunicações; 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 gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; 

serviços de comunicação através de telemóveis; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a reco-

lha, 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, telefone, telex, cabo, computador e saté-

lite; 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 transmis-

são 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 electrónicos contendo informação de ima-

gens 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; streaming de material áudio na internet; 

streaming de material vídeo na internet; serviços de te-

ledifusão; serviços de transmissão televisiva “pay-per-

-view”; serviços de difusão de vídeos, difusão e trans-

missão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; 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”; ser-

viços 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 pu-

blicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; opera-

ção de “chat rooms” (serviços de “chat room”); 

acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação 

mundiais de computadores para a transferência e dis-

seminação 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 contractos e transaccionar ne-

gócios; fornecimento de acesso a um “website” inte-

ractivo numa rede mundial de computadores para ter-

ceiros colocarem informações, responderem a pedidos 

e colocarem e efectuarem encomendas para produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; serviços de co-

municação, nomeadamente, serviços de mensagens di-

gitais 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 produtos, 

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; forne-

cimento de serviços de correio electrónico e reenvio 

de correio electrónico; comunicação de áudio e de ví-

deo via computadores e redes de computadores, 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 mensa-
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gens entre utilizadores de computadores referentes a 

produtos, serviços e oportunidades de negócios; forne-

cimento 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 relacio-

nados com todos os serviços atrás referidos; tudo in-

cluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147742

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[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; entretenimen-

to; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); 

publicação de diagramas, imagens e fotografias; pu-

blicação de jornais, publicações periódicas e revistas; 

serviços de educação, formação e instrução em maté-

ria de telecomunicações, computadores, programas 

de computador, computação em nuvem, concepção de 

“websites”, comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços 

de consultoria de formação empresarial; realização 

de formação na utilização e operação de software in-

formático e sistemas informáticos; fornecimento de 

educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção 

de cursos educativos, exames e qualificações; entre-

tenimento fornecido através de meios electrónicos e 

digitais interactivos; serviços de jogos electrónicos 

fornecidos através da Internet; fornecimento de infor-

mações relacionadas com educação, formação, entre-

tenimento, diversão, actividades desportivas, sociais 

e culturais; fornecimento de publicações electrónicas 

em linha (não transferíveis); planeamento, organiza-

ção, apresentação e direcção de concursos de canto; 

planeamento, organização, apresentação e direcção de 

concertos; planeamento, organização, apresentação 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; infor-

mações relacionadas com entretenimento ou educação 

prestadas em linha a partir de uma base de dados in-

formática ou da internet; fornecimento de música digi-

tal (não transferível) através da internet; fornecimento 

de música digital (não transferível) fornecida de locais 

na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 

layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de 

educação relacionados com planeamento, 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 sa-

télite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios 

e outros meios de comunicação; serviços de entreteni-

mento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); 

preparação de programas de entretenimento, educati-

vos, documentais e de notícias para difusão; serviços 

de reportagem jornalística; informações relacionadas 

com acontecimentos desportivos ou culturais, actua-

lidades e notícias de última hora prestadas por meio 

de transmissão de televisão por satélite, da internet ou 

por outros meios electrónicos; produção televisiva, ra-

diofónica e cinematográfica; serviços de programação 

televisiva “premium” ou por pagamento e serviços 

de programação televisiva; planeamento de programas 

de entretenimento televisivos; provisão de informação 

sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-

mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes 

em linha; preparação e produção de programas de te-

levisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, 

som, música, vídeos, animação e texto destinados a 

divertimento; serviços de jogos; fornecimento de insta-

lações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; 

espectáculos de grupos musicais; serviços de diverti-

mento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com 

serviços de entretenimento, educação e cultura; orga-

nização, direcção e fornecimento de conferências, con-

venções, congressos, seminários e cursos de formação; 

organização, direcção e fornecimento de conferências, 

convenções, congressos, seminários e cursos de for-

mação relacionados com telecomunicações, compu-

tadores, programas de computador, computação em 

nuvem, concepção de “websites”, comércio electró-

nico, gestão de negócios comerciais, gestão financeira 
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e publicidade; organização e direcção de espectáculos 

de moda, espectáculos educativos e actuações, expo-

sições e espectáculos culturais (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 relaciona-

dos com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas 

de prova de vinhos; fornecimento de informações di-

dácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agen-

ciamento; 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; explo-

ração de instalações desportivas; fornecimento de 

instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, 

música ou formação didáctica; agências para reservas 

de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinema-

tográficos; aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer 

e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de em-

préstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; 

serviços de legendagem; serviços de interpretação de 

linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jo-

gos de computador, som ou imagens ou filmes através 

de redes de telecomunicações ou de computadores; 

fornecimento de jogos de computador e de concur-

sos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; 

aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo 

de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; em-

préstimo 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; 

fornecimento de notícias; serviços de lotaria; forneci-

mento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria 

relacionados com os serviços atrás referidos; tudo in-

cluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147743

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[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 referen-

tes, serviços de análises e pesquisas industriais; estu-

dos de projectos técnicos; fornecimento de um website 

apresentando tecnologia que permita os usuários a 

partilharem informações e aconselhamento; concep-

ção e desenvolvimento de hardware e software infor-

mático; software como um serviço (SaaS); serviços 

informáticos relacionados com a transmissão de in-

formação, dados, documentos, e imagens na Internet; 

serviços informáticos relacionados com a provisão de 

um acesso em linha a base de dados interactivas apre-

sentando programação de filmes, pré-visualizações, 

trailers, actividades desportivas, concertos, notícias 

sobre celebridades e entretenimento e outras informa-

ções relacionadas; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de 

aplicações de software de terceiros; serviços de for-

necedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados 

com software nos domínios da conferência Web, da 

audioconferência, do envio de mensagens electróni-

cas, da partilha de documentos, da videoconferência 

e do processamento de voz e chamadas telefónicas; 

fornecimento de software não descarregável em li-

nha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas 

aplicações informáticas; serviços de assistência téc-

nica (consultadoria técnica) no domínio do software 

e aplicações informáticas fornecidos em linha, por 

correio electrónico e por telefone; serviços informá-

ticos, nomeadamente a criação de uma comunidade 

em linha para utilizadores registados participarem 

em debates, obterem reacções dos seus pares, consti-

tuírem comunidades virtuais, participarem em activi-

dades de rede social e trocar documentos; assessoria 

tecnológica prestada a utilizadores da Internet através 

de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, 

nomeadamente criação de índices de informação, 

sítios e recursos disponíveis em redes informáticas; 

disponibilização de motores de pesquisa na internet; 

concepção de computadores, computadores portáteis 

(“notebooks”), computadores portáteis (“laptops”), 

computadores portáteis e computadores de mão; con-

cepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis 
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e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digi-

tais; serviços informáticos; programação para compu-

tadores; serviços de integração informática; serviços 

de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de 

software de sistemas informáticos; serviços informáti-

cos relacionados com o fornecimento de serviços de li-

gação directa entre utilizadores de computadores para 

troca de dados; concepção de software informático; 

serviços de concepção de sistemas informáticos; con-

cepção 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; 

fornecimento 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 personali-

zada de bases de dados informáticas e de sítios web; 

codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em su-

portes não electrónicos para formato de suportes elec-

trónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; 

serviços de arquitectura e de “design”; decoração 

de interiores para edifícios, escritórios e apartamen-

tos; serviços de informações sobre computadores e 

redes informáticas; fornecimento de programas de 

gestão de riscos de segurança informática; serviços de 

informações, conhecimentos e testes de segurança in-

formática; serviços de garantia de qualidade; serviços 

informáticos relacionados com a certificação de tran-

sacções comerciais e preparação de relatórios para os 

mesmos; serviços de segurança para controlo de aces-

so a computadores (serviços de segurança de compu-

tador), redes electrónicas e bases de dados; segurança 

da transmissão de dados e de transacções através de 

redes informáticas; consultadoria no domínio da se-

gurança 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 infor-

máticas de comunicações, serviços de segurança de 

informações; serviços de autenticação para segurança 

informática; serviços informáticos relacionados com a 

autenticação online de assinaturas electrónicas; back-

-up externo de dados; armazenamento de dados elec-

trónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia 

e programação informática através de um website; 

computação em nuvem; serviços de fornecimentos de 

computação em nuvem; provisão de uso temporário 

de software informático não descarregável com base 

em computação nas nuvens e software informático de 

computação nas nuvens; armazenamento electrónico 

de dados; provisão de sistema informático virtual e 

ambientes informáticos virtuais através de computa-

ção em nuvens; aluguer de software de entretenimen-

to; serviços de cartografia; 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/147744

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[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 (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, 

distribuição, transformação, acumulação, regulação ou 

o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o re-

gisto, a transmissão ou reprodução do som ou das ima-

gens; suportes de registo magnético, discos acústicos; 

distribuidores automáticos e mecanismos para apare-

lhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas 

de calcular, equipamentos para o tratamento da in-

formação e computadores; programas de computador; 

software para processamento de pagamentos electróni-

cos para e de terceiros; software de autenticação; sof-

tware fornecido na Internet; software informático para 

entretenimento interactivo, que permitam aos usuários 

personalizar a visualização, audição e experiência ao 

seleccionar e organizar a exibição o desempenho de 

elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, 

apresentando programas e conteúdos multimédia de 

entretenimento; publicações electrónicas em linha 

(descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-
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formática ou de uma base de dados informática); soft-

ware 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, re-

des sem fios e redes de telecomunicações; software de 

computador sob a forma de uma aplicação para dispo-

sitivos móveis e computadores; aplicativos de software 

para uso com dispositivos móveis; software informá-

tico para o processamento de imagens, de gráficos, de 

áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para 

facilitar a transmissão electrónica de informações, da-

dos, documentos, voz e imagens na Internet; software 

descarregável que permite participar em aulas e reuni-

ões 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 informáti-

cas; software descarregável de computação nas nuvens; 

software descarregável com base em computação nas 

nuvens; publicações electrónicas descarregáveis rela-

cionadas com revistas, artigos, brochuras, panfletos, 

folhas de dados, materiais de informação, materiais 

de instrução em áreas de negócios, comércio electró-

nico, informação tecnológica, computação em nuvens, 

telecomunicações, a Internet, negócios e formação 

em comércio electrónico, negócios, vendas, market-

ing e gestão f inanceira; 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, carregadores de baterias; estações 

de trabalho informáticas; servidores de computadores; 

hardware de rede para computadores e telecomunica-

ções; adaptadores de redes informáticas, comutado-

res, roteadores e concentradores; modems e cartões 

e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; 

“laptop holders”, sacos para computadores; extinto-

res; hardware e firmware para computadores; software 

para computadores (incluindo software descarregável 

da Internet); sistema de navegação automóvel; discos 

compactos; música digital (descarregável da Internet); 

aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; 

aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefo-

nes móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes 

e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras 

de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e 

televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras 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; te-

lecomandos; programas de armazenamento de dados; 

óculos e óculos de sol; painéis de afixação electróni-

cos; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de 

identificação codificados ou magnéticos; caixas auto-

máticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros 

electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impres-

soras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de 

bebés; dispositivos de vídeo para vigilância 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/147745

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[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 comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

organização, execução e supervisão de programas de 

fidelização e de incentivos; serviços de publicidade 

providenciados através da Internet; produção de anún-

cios publicitários para a televisão e rádio; contabilida-

de; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provi-

são de informação comercial; serviços de agência de 

publicidade; serviços de publicidade fornecidos para 

terceiros; gestão de bases de dados; compilação de in-

formações em bases de dados informáticas; serviços de 

consultadoria de negócios comerciais; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais nas áreas de even-

tos, conferências, programas de formação, programas 

de aprendizagem, e seminários baseados na Web; ser-

viços de consultadoria de negócios comerciais na área 
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de distribuição de conhecimento baseado na Web; ser-

viços de consultadoria de negócios comerciais na área 

de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de 

projectos de negócios comerciais; serviços de gestão 

de projectos de negócios comerciais relacionados com 

o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, pro-

dução, gravação, supervisão e acompanhamento de 

eventos, conferências, programas de formação, progra-

mas de aprendizagem, e seminários baseados na Web; 

serviços de pesquisa de mercado e de consultadoria de 

negócios comerciais; serviços de consultadoria de ne-

gócios comerciais relacionados com a facilitação da 

transacção de negócios comerciais através de redes in-

formáticas 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 comerciais sobre produtos e serviços 

de terceiros através de redes informáticas locais e 

mundiais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros po-

dem oferecer produtos e serviços, colocar, determinar 

o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contractos e efectuar transacções 

comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e 

serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de agências de importação/    

/exportação internacionais; aluguer de espaço publici-

tário em meios de comunicação; serviços de transac-

ções em linha relacionados com a venda em leilões 

electrónicos e fornecimento de avaliações comerciais 

em linha relacionadas com os mesmos; serviços de 

venda a retalho em linha de produtos de consumo; for-

necimento de um directório de Websites pertencentes 

a terceiros para proporcionar transacções comerciais; 

serviços de consultadoria comercial relacionados com 

a exploração de um mercado electrónico para os com-

pradores e vendedores de produtos e/ou serviços numa 

rede informática mundial; assistência comercial rela-

cionada com facilitação da transacção de comércio 

através de redes informáticas locais ou mundiais; ser-

viços de consultoria em gestão de empresas; serviços 

de marketing e de promoção; publicação de material 

publicitário; comercialização de instalações vagas; di-

fusão de material publicitário, actualização de mate-

rial publicitário, compilação de anúncios para utiliza-

ção como páginas Web na Internet; aluguer de espaços 

publicitários; processamento de dados informáticos; 

serviços de informações sobre vendas, negócios, pro-

moções; serviços de atendimento telefónico (para assi-

nantes 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 atra-

vés de uma rede informática mundial e através da In-

ternet; apresentação de produtos em meios de comuni-

cação para fins de venda a retalho; a reunião, para o 

benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, 

permitindo aos clientes visionar e adquirir comoda-

mente 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 tercei-

ros, de uma variedade de produtos, permitindo aos 

clientes visionar e adquirir comodamente esses produ-

tos a partir de um catálogo de produtos generalizados 

através de encomendas postais ou por meio de teleco-

municações; a reunião, para o benefício de terceiros, 

de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes 

visionar e adquirir comodamente esses produtos a par-

tir de pontos de venda a retalho; venda a retalho e ven-

da por grosso de telefones, telefones móveis, acessó-

rios de telefones móveis, produtos electrónicos e de te-

lecomunicações, “hardware” para computadores e 

“software” para computadores, baterias, carregado-

res de baterias, aparelhos e instrumentos para registar, 

receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, 

gravuras, imagens e/ou som, metais preciosos, joalha-

ria, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não mag-

neticamente, móveis, molduras, utensílios de cozinha e 

de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têx-

teis, vestuário, calçado, chapelaria, rendas e bordados, 

botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, car-

petes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, quími-

cos usados na indústria, ciência, fotografia e agricultu-

ra, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, 

sabões, perfumaria, cosméticos, loções para o cabelo e 

para o corpo, óleos essenciais, preparações para lim-

par e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, 

preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas, 

serralharia e pequenos itens de quinquilharia metáli-

ca, máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, nava-

lhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, foto-

gráficos, cinematográficos e ópticos, óculos e óculos 

de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, 

aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de 
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vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, 

armas de fogo, fogos-de-artifício, artigos de prata, re-

lojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos 

musicais, revistas, cartões, produtos de papel e de car-

tão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escri-

tório, materiais de embalagem, borracha e plásticos 

para uso na manufactura, materiais para calafetar e 

isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas 

matérias, malas de mão, porta-moedas, carteiras de 

bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-

-chuva, espelhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e 

linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, artigos 

para costura, coberturas de cama e de mesa, brinque-

dos e artigos desportivos, alimentos e bebidas, carne, 

peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e co-

zinhados, geleias e molhos de frutas, ovos, leite e pro-

dutos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimen-

tos, frutos e legumes frescos, cerveja, água mineral, 

sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebi-

das alcoólicas, produtos florais, tabaco, artigos para 

fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; 

serviços de agência de compra e venda para terceiros; 

selecção e aprovisionamento de produtos para indiví-

duos e negócios; serviços de encomendas (para tercei-

ros); serviços retalhistas de grande armazém; serviços 

retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; 

provisão de informação estatística de negócios; organi-

zação de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; 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 pes-

soal; agências de desalfandegamento de importações-

-exportações (serviços de agência de importação-ex-

portação); agências para subscrições de jornais; repro-

dução de documentos; transcrição (incluindo escrita 

em “stencil-paper”); aluguer de equipamento de es-

critório; gestão de relacionamentos com clientes; servi-

ços de gestão de negócios relacionados com o comér-

cio electrónico; serviços de gestão e de administração 

de negócios relacionados com programas de patrocí-

nios; serviços de contabilidade; serviços de beneficên-

cia, nomeadamente a administração de negócios rela-

cionados com a organização e a realização de projec-

tos de programas de voluntariado e de serviços comu-

nitários; aluguer de stands de vendas; fornecimento de 

informações em matéria de contactos comerciais e de 

negócios; optimização de motores de busca; optimiza-

ção de tráfego de websites; serviços publicitários atra-

vés de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação 

comercial; gestão de negócios para prestadores de ser-

viços autónomos; negociação e conclusão de transac-

ções comerciais para terceiros; actualização e manu-

tenção de dados em bases de dados informáticas; ser-

viços de gestão de projectos de negócios para projectos 

de construção; fornecimento de informações comer-

ciais 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/147746

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[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; servi-

ços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de teleco-

municações; fornecimento de serviços de teleconfe-

rência multimédia, de videoconferência e de reuniões 

em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâ-

neo e assíncrono, documentos, dados e imagens atra-

vés 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; prestação 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 informa-

ções; prestação de serviços de colaboração em linha 

(serviços de telecomunicações) que permitem aos utili-

zadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, 

dados, listas de tarefas, e fóruns de discussão partilha-

dos entre si; serviços de difusão na Internet, forneci-

mento de acesso a uma base de dados de informações 
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online 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 co-

municação electrónicos; serviços de telecomunicações 

interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimen-

to de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; fornecimento de acesso de telecomu-

nicações a facilidades e estruturas da “web” a nível 

mundial; comunicação por terminais de computador; 

comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de 

mensagens, informações, dados, documentos e ima-

gens auxiliada por computador; transmissão de fax; 

envio de mensagens; serviços de radiomensagem; alu-

guer de modems; serviços de comunicação de dados 

por meios electrónicos; aluguer de equipamento de te-

lecomunicações; 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 gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; 

serviços de comunicação através de telemóveis; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a reco-

lha, 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, telefone, telex, cabo, computador e saté-

lite; 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 transmis-

são 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 electrónicos contendo informação de ima-

gens 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; streaming de material áudio na internet; 

streaming de material vídeo na internet; serviços de te-

ledifusão; serviços de transmissão televisiva “pay-per-

-view”; serviços de difusão de vídeos, difusão e trans-

missão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; 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”; ser-

viços 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 pu-

blicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; opera-

ção de “chat rooms” (serviços de “chat room”); 

acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação 

mundiais de computadores para a transferência e dis-

seminação 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 contractos e transaccionar ne-

gócios; fornecimento de acesso a um “website” inte-

ractivo numa rede mundial de computadores para ter-

ceiros colocarem informações, responderem a pedidos 

e colocarem e efectuarem encomendas para produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; serviços de co-

municação, nomeadamente, serviços de mensagens di-

gitais 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 produtos, 

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; forne-

cimento de serviços de correio electrónico e reenvio 

de correio electrónico; comunicação de áudio e de ví-

deo via computadores e redes de computadores, 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 mensa-

gens entre utilizadores de computadores referentes a 

produtos, serviços e oportunidades de negócios; forne-
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cimento 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 relacio-

nados com todos os serviços atrás referidos; tudo in-

cluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147747

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[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; entretenimen-

to; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); 

publicação de diagramas, imagens e fotografias; pu-

blicação de jornais, publicações periódicas e revistas; 

serviços de educação, formação e instrução em maté-

ria de telecomunicações, computadores, programas 

de computador, computação em nuvem, concepção de 

“websites”, comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços 

de consultoria de formação empresarial; realização 

de formação na utilização e operação de software in-

formático e sistemas informáticos; fornecimento de 

educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção 

de cursos educativos, exames e qualificações; entre-

tenimento fornecido através de meios electrónicos e 

digitais interactivos; serviços de jogos electrónicos 

fornecidos através da Internet; fornecimento de infor-

mações relacionadas com educação, formação, entre-

tenimento, diversão, actividades desportivas, sociais 

e culturais; fornecimento de publicações electrónicas 

em linha (não transferíveis); planeamento, organiza-

ção, apresentação e direcção de concursos de canto; 

planeamento, organização, apresentação e direcção de 

concertos; planeamento, organização, apresentação 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; infor-

mações relacionadas com entretenimento ou educação 

prestadas em linha a partir de uma base de dados in-

formática ou da internet; fornecimento de música digi-

tal (não transferível) através da internet; fornecimento 

de música digital (não transferível) fornecida de locais 

na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 

layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de 

educação relacionados com planeamento, 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 sa-

télite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios 

e outros meios de comunicação; serviços de entreteni-

mento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); 

preparação de programas de entretenimento, educati-

vos, documentais e de notícias para difusão; serviços 

de reportagem jornalística; informações relacionadas 

com acontecimentos desportivos ou culturais, actua-

lidades e notícias de última hora prestadas por meio 

de transmissão de televisão por satélite, da internet ou 

por outros meios electrónicos; produção televisiva, ra-

diofónica e cinematográfica; serviços de programação 

televisiva “premium” ou por pagamento e serviços 

de programação televisiva; planeamento de programas 

de entretenimento televisivos; provisão de informação 

sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-

mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes 

em linha; preparação e produção de programas de te-

levisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, 

som, música, vídeos, animação e texto destinados a 

divertimento; serviços de jogos; fornecimento de insta-

lações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; 

espectáculos de grupos musicais; serviços de diverti-

mento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com 

serviços de entretenimento, educação e cultura; orga-

nização, direcção e fornecimento de conferências, con-

venções, congressos, seminários e cursos de formação; 

organização, direcção e fornecimento de conferências, 

convenções, congressos, seminários e cursos de for-

mação relacionados com telecomunicações, compu-

tadores, programas de computador, computação em 

nuvem, concepção de “websites”, comércio electró-

nico, gestão de negócios comerciais, gestão financeira 

e publicidade; organização e direcção de espectáculos 
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de moda, espectáculos educativos e actuações, expo-

sições e espectáculos culturais (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 relaciona-

dos com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas 

de prova de vinhos; fornecimento de informações di-

dácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agen-

ciamento; 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; explo-

ração de instalações desportivas; fornecimento de 

instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, 

música ou formação didáctica; agências para reservas 

de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinema-

tográficos; aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer 

e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de em-

préstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; 

serviços de legendagem; serviços de interpretação de 

linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jo-

gos de computador, som ou imagens ou filmes através 

de redes de telecomunicações ou de computadores; 

fornecimento de jogos de computador e de concur-

sos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; 

aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo 

de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; em-

préstimo 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; 

fornecimento de notícias; serviços de lotaria; forneci-

mento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria 

relacionados com os serviços atrás referidos; tudo in-

cluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147748

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[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; 

estudos de projectos técnicos; fornecimento de um we-

bsite apresentando tecnologia que permita os usuários 

a partilharem informações e aconselhamento; con-

cepção e desenvolvimento de hardware e software in-

formático; software como um serviço (SaaS); serviços 

informáticos relacionados com a transmissão de in-

formação, dados, documentos, e imagens na Internet; 

serviços informáticos relacionados com a provisão de 

um acesso em linha a base de dados interactivas apre-

sentando programação de filmes, pré-visualizações, 

trailers, actividades desportivas, concertos, notícias 

sobre celebridades e entretenimento e outras informa-

ções relacionadas; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de 

aplicações de software de terceiros; serviços de for-

necedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados 

com software nos domínios da conferência Web, da 

audioconferência, do envio de mensagens electróni-

cas, 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 apli-

cações informáticas; serviços de assistência técnica 

(consultadoria técnica) no domínio do software e 

aplicações informáticas fornecidos em linha, por cor-

reio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente, a criação de uma comunidade em 

linha para utilizadores registados participarem em de-

bates, obterem reacções dos seus pares, constituírem 

comunidades virtuais, participarem em actividades 

de rede social e trocar documentos; assessoria tec-

nológica prestada a utilizadores da Internet através 

de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, 

nomeadamente criação de índices de informação, 

sítios e recursos disponíveis em redes informáticas; 

disponibilização de motores de pesquisa na internet; 

concepção de computadores, computadores portáteis 

(“notebooks”), computadores portáteis (“laptops”), 

computadores portáteis e computadores de mão; con-

cepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis 
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e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digi-

tais; serviços informáticos; programação para compu-

tadores; serviços de integração informática; serviços 

de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de 

software de sistemas informáticos; serviços informáti-

cos relacionados com o fornecimento de serviços de li-

gação directa entre utilizadores de computadores para 

troca de dados; concepção de software informático; 

serviços de concepção de sistemas informáticos; con-

cepção 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; 

fornecimento 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 personali-

zada de bases de dados informáticas e de sítios web; 

codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em su-

portes não electrónicos para formato de suportes elec-

trónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; 

serviços de arquitectura e de “design”; decoração 

de interiores para edifícios, escritórios e apartamen-

tos; serviços de informações sobre computadores e 

redes informáticas; fornecimento de programas de 

gestão de riscos de segurança informática; serviços de 

informações, conhecimentos e testes de segurança in-

formática; serviços de garantia de qualidade; serviços 

informáticos relacionados com a certificação de tran-

sacções comerciais e preparação de relatórios para os 

mesmos; serviços de segurança para controlo de aces-

so a computadores (serviços de segurança de compu-

tador), redes electrónicas e bases de dados; segurança 

da transmissão de dados e de transacções através de 

redes informáticas; consultadoria no domínio da se-

gurança 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 infor-

máticas de comunicações, serviços de segurança de 

informações; serviços de autenticação para segurança 

informática; serviços informáticos relacionados com a 

autenticação online de assinaturas electrónicas; back-

-up externo de dados; armazenamento de dados elec-

trónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia 

e programação informática através de um website; 

computação em nuvem; serviços de fornecimentos de 

computação em nuvem; provisão de uso temporário 

de software informático não descarregável com base 

em computação nas nuvens e software informático de 

computação nas nuvens; armazenamento electrónico 

de dados; provisão de sistema informático virtual e 

ambientes informáticos virtuais através de computa-

ção em nuvens; aluguer de software de entretenimen-

to; serviços de cartografia; 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/147751

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[730] 申請人 Requerente : 朱子僖

 CHU ZI HEY

 地址 Endereço : 澳門氹仔東北馬路聚龍明珠第一座5A

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 鐘錶珠寶。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色，黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147757

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[730] 申請人 Requerente : GABRIEL CHIANG

 地址 Endereço : Avn. do Dr. Rodr igo Rodr igues 

No.392 Edf. Ham Seng 15B, Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 襪，運動衫。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/147758

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[730] 申請人 Requerente : Marriott Worldwide Corporation

 地址 Endereço : 10400 Fernwood Road, Bethesda, 

Maryland 20817, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços imobiliários, nomeadamente, 

serviços relacionados com a compra, venda, leasing, 

financiamento, gestão, exploração, aluguer e correta-

gem de apartamentos, apartamentos em condomínios, 

condomínios, imóveis em timeshare, moradias, casas 

de férias e imóveis em geral; serviços de corretagem 

imobiliária; serviços de gestão imobiliária; serviços 

de financiamento aluguer-compra [leasing]; leasing de 

imóveis; serviços de timeshare de imóveis para férias; 

organização de intercâmbios de timeshare; organiza-

ção de férias em timeshare; partilha de acções imobi-

liárias, nomeadamente, gestão e organização da co-

-propriedade de imóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147759

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[730] 申請人 Requerente : 帥巴赫有限公司

 SEITBACH LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界沙田穗禾路1號豐利工業中心

12樓16室

 Flat 16, 12/F, Goldfield Industrial Centre, 1 Sui Wo 

Road, Sha Tin, New Territories, 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 comercial

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 小提琴、吉它、弦樂器、胡琴（中國小提

琴）、電子樂器、撥弦片、樂器、樂器弦、樂器音鍵、樂器

鍵盤、鋼琴。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147760

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[730] 申請人 Requerente : 帥巴赫有限公司

 SEITBACH LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界沙田穗禾路1號豐利工業中心

12樓16室

 Flat 16, 12/F, Goldfield Industrial Centre, 1 Sui Wo 

Road, Sha Tin, New Territories, 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 comercial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 玩具、非與外接顯示屏或監視器連用的

電子遊戲機、室內遊戲玩具、活動玩具、啞鈴、遊戲機、舉

重用皮帶（體育用品）、鍛煉身體肌肉器械、鍛練身體器

械 。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147761

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[730] 申請人 Requerente : 帥巴赫有限公司

 SEITBACH LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界沙田穗禾路1號豐利工業中心

12樓16室

 Flat 16, 12/F, Goldfield Industrial Centre, 1 Sui Wo 

Road, Sha Tin, New Territories, 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 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 市場分析、直接郵件廣告、為零售目的在

通訊媒體上展示商品、計算機網絡上的在線廣告、特許

經營的商業管理、商業管理輔助、張貼廣告、替他人推

銷、廣告傳播、樣品散發。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147762

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[730] 申請人 Requerente : 帥巴赫有限公司

 SEITBACH LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界沙田穗禾路1號豐利工業中心

12樓16室

 Flat 16, 12/F, Goldfield Industrial Centre, 1 Sui Wo 

Road, Sha Tin, New Territories, 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 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 文字出版（廣告宣傳材料除外）、文娛節

目、安排和組織專家討論會、安排和組織學術討論會、

作曲、函授課程、表演製作、音樂廳、娛樂、培訓教學、教

育、組織文化或教育展覽、遊戲、實際培訓（示範）、學校

（教育）、錄像帶製作、攝影、體操訓練。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147763

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[730] 申請人 Requerente : 帥巴赫有限公司

 SEITBACH LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界沙田穗禾路1號豐利工業中心

12樓16室

 Flat 16, 12/F, Goldfield Industrial Centre, 1 Sui Wo 

Road, Sha Tin, New Territories, 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 comercial

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 小提琴、吉它、弦樂器、胡琴（中國小提

琴）、電子樂器、撥弦片、樂器、樂器弦、樂器音鍵、樂器

鍵盤、鋼琴。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147764

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[730] 申請人 Requerente : 帥巴赫有限公司

 SEITBACH LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界沙田穗禾路1號豐利工業中心

12樓16室

 Flat 16, 12/F, Goldfield Industrial Centre, 1 Sui Wo 

Road, Sha Tin, New Territories, 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 comercial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 玩具、非與外接顯示屏或監視器連用的

電子遊戲機、室內遊戲玩具、活動玩具、啞鈴、遊戲機、舉

重用皮帶（體育用品）、鍛煉身體肌肉器械、鍛練身體器

械 。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147768

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[730] 申請人 Requerente : 帥巴赫有限公司

 SEITBACH LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界沙田穗禾路1號豐利工業中心

12樓16室

 Flat 16, 12/F, Goldfield Industrial Centre, 1 Sui Wo 

Road, Sha Tin, New Territories, 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 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 市場分析、直接郵件廣告、為零售目的在

通訊媒體上展示商品、計算機網絡上的在線廣告、特許

經營的商業管理、商業管理輔助、張貼廣告、替他人推

銷、廣告傳播、樣品散發。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147769

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[730] 申請人 Requerente : 帥巴赫有限公司

 SEITBACH LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界沙田穗禾路1號豐利工業中心

12樓16室

 Flat 16, 12/F, Goldfield Industrial Centre, 1 Sui Wo 

Road, Sha Tin, New Territories, 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 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 文字出版（廣告宣傳材料除外）、文娛節

目、安排和組織專家討論會、安排和組織學術討論會、

作曲、函授課程、表演製作、音樂廳、娛樂、培訓教學、教

育、組織文化或教育展覽、遊戲、實際培訓（示範）、學校

（教育）、錄像帶製作、攝影、體操訓練。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/147770

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[730] 申請人 Requerente : 洪靜寧

 Hong Cheng Neng

 地址 Endereço : 澳門白郎古將軍大馬路青怡大廈第2座

26樓I座

 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（餐廳）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147771

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[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 : 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/147772

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[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 P rodutos : 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，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙

司（調味品），調味用香料，飲用冰，非醫用保健品（營養

食品）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147773

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[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 : 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/147774

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[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 : 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 : 綠色，黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147775

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[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 : 5
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[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/147776

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[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 P rodutos : 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，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙

司（調味品），調味用香料，飲用冰，非醫用保健品（營養

食品）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147821

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : 澳門花店一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門雅廉訪大馬路129號地下

 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 零售服務（花店）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，灰色，紅色，粉紅色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/147832

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[730] 申請人 Requerente : RISERIA MODENESE S.R.L.

 地址 Endereço : Via Milano, 5, 41012 Carpi (Modena), 

Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Arroz e produtos derivados de arroz.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/09/10，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304663125

[210] 編號 N.º : N/147834

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中

心12樓B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 : 三氯甲烷，三碘甲烷，中國人參製品，中

式營養食品（藥用），中式營養飲品（藥用），中式醫藥營

養品，中樞神經系統用藥，中樞神經系統用藥劑，草藥，

中草藥膏，中草藥藥油，中草藥製成品，中藥成藥，中藥

成藥口服液，中藥成藥沖劑，中藥成藥膏布，中藥散，中

藥材湯包，中藥沐浴露，中藥油，中藥眼滴劑，中藥藥材，

中藥藥膏，中藥藥酒，中藥製劑，中藥製粉，中藥貼，中藥

酒製劑，中藥飲片，乳糖，乳脂，乾癬藥劑，乾製藥用菌，

人參，人參製品（口服液），人參製品（片劑），人參製品

（粉劑），人參製品（顆粒劑），人參靈芝孢子粉（藥用食

品），人工受精用精液，人用中藥製劑，人用和獸用微量元

素製劑，人用局部性抗黴菌藥品，人用微量元素製劑，人

用殺菌劑，人用生物製劑，人用疫苗，人用荷爾蒙，人用

藥，人用藥品，人用藥油，人用防蚊液，人用驅蚊貼片，代

用血漿，以礦物質為主的健康食品補充劑，以維他命為主

的健康食品補充劑，伽瑪血球蛋白製劑，便秘舒緩劑，保

健茶包（中草藥），假牙用瓷料，假牙粘合劑，假牙粘膠

劑，健康營養食品（醫藥用），健康補品（中草藥），健康

食品添加劑（醫用），健神經劑，催生劑，傷風感冒製劑，

傷風油，免疫試驗用藥品，免疫調節藥劑，內服中成藥

品，內服保健藥丸（醫用），內服及外用藥酒，冰箱用吸味

包，冰箱除臭劑（去味劑），凍傷用藥劑，凍傷用藥膏，凍

傷藥膏，凍瘡製劑，出牙劑，分析及醫學用稀釋藥劑，利

尿劑，助消化之胰島激素補充劑，動物用含藥性洗滌劑，

動物用殺菌劑，動物用消毒劑，動物用藥品，動物用衛生

製劑，動物用防寄生蟲套圈，動物用防寄生蟲頸圈，動物
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蹄用膠合劑，動物蹄用膠粘劑，包紥繃帶，包紮傷口用繃

帶，化學原料藥，化學盥洗室用消毒劑，化學藥物製劑，

化學避孕劑，化學驅蟲驅蚊劑，北美黃連堿，卵磷脂粉

（藥用），卵磷脂顆粒（藥用），去濕茶，去頭皮屑的藥物

製劑，參花消渴茶，參茸，參茸製品，及靈芝孢子粉（醫

用），口服用胎盤素膠囊（醫用），口服疫苗（醫用），口服

藥液，口瘡及飛滋治療蜜劑，口腔止痛劑，口腔消炎劑，

古拉爾氏水（稀次醋酸鉛溶液），可卡因，可調節血脂藥，

各類男女催情醫藥，吊膿膏，含汞藥劑，含礦物質之營養

補充品，含維他命之營養補充品，含蛋白質之營養添加劑

（藥用），含蛋白質之營養粉（藥用），含蛋白質乳劑（藥

用），含酵母菌之樟芝營養補充劑（藥用），含長白山人參

成份的醫用營養食品，含鴉片製劑，吸收式失禁用尿布

褲，咳嗽糖漿（藥用），咳嗽藥糖（藥用），哺乳用墊，唾

液刺激藥品，喘咳膏，嗅鹽，器官治療劑，土壤消毒劑，土

壤消毒製劑，坐瘡藥劑，培養細菌用的溶劑，培養細菌用

肉湯，填塞牙孔用料，填塞牙模用料，填牙材料，外傷藥

用棉，外用中藥止痛噴劑，外用擦劑（醫用），外用藥油，

外用藥物，外用藥膏，外科包紮物，外科和矯形用黏固

劑，外科或整型外科用骨頭結合物，外科手術用布（織

物），外科手術用無菌布，外科手術用通氣膠布，外科敷

料，外科用潤滑軟膏（醫用），外科用紗布，外科用織物，

外科用肩繃帶，外科移植物（活組織），大蒜油丸（醫

用），大蒜油粉（醫用），大蒜精膠囊（醫用），大豆異黃

酮，天然卵磷脂，天然大蒜精（藥用），天然營養補充劑

（藥用），失禁吸收襯褲，失禁用尿布，失禁用尿褲，女性

衛生巾，女性衛生用品，婦女陰道灌洗藥劑，嬰兒乳粉，

嬰兒奶粉，嬰兒用含乳麵粉，嬰兒米粉，嬰兒豆奶粉，嬰

兒食品，嬰兒食品罐頭，嬰兒食物，嬰兒麥粉，安眠藥，安

神藥劑，小麥黑穗病化學處理劑，尼古丁減除劑（醫用），

山藥粉（藥用），已裝藥急救箱，巴豆莖皮，幼蟲驅除劑，

強心劑（醫用），微生物用營養物質，心臟血管用藥，心臟

顯影劑，心電圖描記器電極用化學導體，急救箱（備好藥

的），感冒傷風素（膠囊），感冒液，懷孕診斷用化學劑，

懷孕診斷用化學製劑，成人紙尿褲，成人紙尿片，戒煙助

劑，戒煙口嚼藥錠，打蟲藥，抑制黴菌生長藥劑，抑菌護

手膜（藥用），抗厭氧性藥品，抗嘔劑，抗尿酸劑，抗帕金

森症藥劑，抗心律不整劑，抗心律不整藥品，抗心絞痛

劑，抗惡性腫瘤劑，抗憂鬱藥劑，抗氧化營養補充劑，抗

氧化藥劑，抗汗藥劑，抗潰瘍藥劑，抗濾過性病原體藥

劑，抗牙周病治療劑，抗生素，抗病毒藥劑，抗痙孿藥，

抗痢疾藥劑，抗瘧疾藥劑，抗癌劑，抗癲癇藥，抗癲癇藥

劑，抗組織胺藥劑，抗結核病藥劑，抗菌素，抗血液栓塞

劑，抗過敏藥劑，抗隱花植物製劑，抗風濕病圈環，抗高

血壓藥品，抗齲齒藥劑，拇囊炎襯墊，捕蒼蠅用粘膠，捕

蠅粘膠劑，排毒丸（醫用），排毒生肌膏（膏藥），排汗

藥，控制皮膚色素之生理藥物，提神藥劑，提高人體免疫

力的的保健食品（醫用），搽劑，支氣管擴張劑（藥用），

支氣管擴張製劑，放射性藥品，放射線用造影劑（醫用），

散劑（藥用），整腸劑，敷料紗布，敷藥用材料，斑蝥粉，

月經墊，月經帶，月經栓，月經用墊，月經用止血棉，月經

短內褲，月經繃帶，月經衞生用品，月見草油膠囊（藥

用），杏仁、薄荷糖為主要原料製成的保健食品（醫用），

枇杷汁（藥用），枇杷膏（藥用），枇杷露（藥用），果寡糖

漿（藥用），栓劑，棉球（醫用），棉花（醫用），棉花棒（醫

用），棒狀硫黃（消毒劑），植物纖維減肥片（藥用），樟

腦丸，樟腦油（醫用），樟芝營養滋潤劑（醫用），樟芝營

養補充品（醫用），樟芝片（醫用），樟芝發酵液（醫用），

樟芝粉末（醫用），樟芝粒（醫用），樟芝精（醫用），樟芝

膠囊（醫用），樟芝茶（醫用），樟芝錠（醫用），樟芝降血

糖（醫用），橡皮膏，止咳丸，止咳劑，止咳露，止汗劑，止

瀉劑，止痙攣病藥，止痛劑，止痛油，止痛膏，止痛藥，止

痛製劑，止癢丸，止癢水，止血劑，止血散，止血栓，止血

用藥劑，止血藥，止血藥條，殺寄生蟲劑，殺寄生蟲藥，

殺微生物劑，殺滅有害動物製劑，殺真菌劑，殺精子劑，

殺菌劑，殺菌啫喱，殺菌濕紙巾，殺菌用品，殺蟎劑，殺

蟲劑，殺蟲噴霧劑，殺蟲產品，殺蟲藥片，殺蟲藥粒，殺

鼠劑，毒藥，毛髮促生劑，氣喘茶，氧氣浴盆，氨基酸溶

液，水劑（藥用化學製劑），汗足藥，汞軟膏，污物消毒

劑，汽車芳香劑，油劑（傷風油），油劑（清涼油），油劑

（風濕油），治咳嗽藥，治小麥枯萎病（黑穗病）的化學

製劑，治氣喘藥，治燙傷油膏，治疣藥筆，治痔劑，治療中

樞神經異常製劑，治療乳癌之藥品，治療人類耳疾用藥

品，治療便秘的藥物，治療凝血素元過低之藥品，治療呼

吸器官藥物，治療喉嚨不適之膠囊，治療官能性勃起障礙

之藥品，治療心律不整之藥劑，治療心臟血管疾病之藥

劑，治療新陳代謝治劑，治療曬傷軟膏，治療淋浴用海

水，治療燒傷液劑紗布，治療燒傷液製劑，治療燒傷製

劑，治療牙齒藥劑，治療皮膚病之藥劑，治療血管疾病用

血漿補強對抗劑，治療身體痿症的中成藥，治療青春痘

藥劑，治療頭皮藥劑，治療風濕用環，治糖尿病藥劑，治

花柳劑，治葡蚜用化學製劑，治藤蔓病化學藥劑，治遺尿

劑，治頭痛藥品，治頭痛藥條，治頭皮屑的藥劑，治風濕

藥劑，治骨軟劑，泥敷劑，注射用胎盤素（醫用），注射用

葡萄糖（醫用），注射疫苗（醫用），洋參沖劑，洋地黃甘，

洗浴藥劑，洗腎藥劑，浴用氧氣，浴用治療劑，浴用泥漿，

海洋生物鈣（藥用），海藻片（藥用），浸製藥液，浸泡藥

劑，浸藥液的薄紙，浸藥液的衛生紙，浸製藥液，消化劑

（藥用），消毒丸（膠囊）（藥用），消毒劑，消毒啫喱，消

毒棉，消毒水，消毒用品，消毒紙巾，消毒藥水，消滅有害

動物製劑，消滅有害植物製劑，消炎劑，消炎藥水，消炎

製劑，消炎鎮痛劑，消炎鎮痛貼布，消痔丸，消肝丸（藥

用），消腫膏，消除靜脈腫脹劑，淋巴液製劑（藥用），淋

巴球T細胞單株抗體（藥用），淨化劑，淨化製劑（藥

用），深海鮭魚油，清涼油（醫用），添加劑（醫用），清除

橡皮膏溶劑，減肥用藥劑，減肥茶（醫用），減肥藥，減肥

降脂丸（藥用），溫泉水，滅乾朽真菌製劑，滅幼蟲劑，滅

微生物劑，滅蠅劑，滅鼠劑，滋補品（藥用），漂白粉（消

毒），口劑（藥用），漱口水（藥用），潤腸通便的口服液

（粉劑）（藥用），潤腸通便的口服液（顆粒劑）（藥用），
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濃縮藥粉，濃縮蛋白質粉（藥用），濕疹藥劑，瀉劑，瀉

藥，灌腸劑，炭纖維移植活體素，烏頭堿，煙熏錠劑，煙精

（殺蟲劑），無菌試劑（醫療用），煎好的藥，薰蒸棒，薰

蒸用棍，薰蒸香錠，燒傷治療藥劑，燙火藥品，營養滋補

劑（藥用），營養片（藥用），營養補充劑（藥用），營養補

充品（藥用），營養補充膠囊（藥用），營養補劑（藥用），

營養補助劑（藥用），營養食品（藥用），營養食品補充物

（藥用），片劑（藥用化學製劑），牙填料，牙填料劑，牙

根管治療劑，牙模用料，牙洞填充物，牙用光潔劑，牙用

氟化藥物，牙用研磨粉，牙用粘合劑，牙科光潔劑，牙科

用印模材料，牙科用橡膠，牙科用汞化物，牙科用汞合金，

牙科用研磨劑，牙科用粘固粉，牙科用粘膠劑，牙科用

藥，牙科用藥劑，牙科用貴重金屬合金，牙科用金汞合

金，牙科用麻醉劑，牙蠟，醫用造型蠟，牙醫製模用蠟，牙

齒生長促進劑，牙齒粘膠劑，牙齒結石用藥劑，牛初乳片

（藥用），牛痘疫苗，牛蠅驅除用油（藥用），牲畜用洗滌

劑，狗用洗淨藥劑，狗用洗滌劑，狗用洗滌液，狗用藥水，

狗用驅蟲劑，狗用驅蟲藥，猴棗散（醫用），獸用化學製劑

（醫用），獸用氨基酸，獸用洗滌劑，獸用衛生用品，獸用

衛生製劑（醫用），獸藥，獸醫用化學製劑，獸醫用油脂，

獸醫用洗液，獸醫用生物製劑，獸醫用藥，獸醫用製劑，

獸醫用酶，獸醫用酶製劑，玉屏風散（藥用），王漿（醫

用），玫瑰花（藥用），珍珠層粉（藥用），珍珠粉（藥

用），球根牽牛製瀉藥，環境衛生用消毒劑，甘汞，甘油磷

酸酯，甘草（藥用），甘香酒（藥物製劑），生化藥品，生

物藥品，生理用襯墊，生髮丸（藥用），生髮水（藥用），

生髮精（藥用），生髮膏（藥用），生髮藥水（藥用），礦

物質營養補充品，礦物食品添加劑，祛風活絡油（藥

油），神經安定劑（藥用），神經強健劑（藥用），神經性

頭痛藥品，穀類加工的副產品（醫用），空氣淨化劑，空

氣淨化製劑，空氣清新劑，空氣清淨劑，空氣清潔劑，竹

醋液（醫用），節食或醫藥用澱粉，黏蠅紙，黏蠅膠，糖尿

病人食用麵包，糖尿病患者用之營養物（醫用），糜爛性

毒劑，紅藥水，紅血球素，納豆膠囊，純中藥空氣殺菌劑，

純靈芝破壁孢子粉（醫用），細菌培養劑，細菌培養媒

介，細菌毒藥，絆創膏（藥用），經皮輸給之麻醉劑，綜合

礦物質製劑，綜合維他命，綠藻片（藥用），綠藻粉（藥

用），綠藻粒（藥用），綠藻錠（藥用），維他命丸，維他命

健康產品，維他命劑，維他命片，維他命膠囊，維他命補

充劑，維他命鈣片，維生素製劑，緊身內褲襯裡（衛生

用），緩和便秘的藥物，縫合皮膚傷口用膠布，縮子宮藥

（醫用），繃帶，繃敷材料（醫用），繃敷藥品，纖維減肥

粉（醫用），耳用滴劑（藥用），肉蓗蓉（藥用），肉食果蔬

罐頭（嬰兒用），肌肉關節疼痛治痛功效的藥油，肌肉鬆

弛劑（藥用），肝炎檢驗試劑，肝臟保護藥劑，肝藥，肥皂

樟腦搽劑，胃丸，胃乳（醫用），胃藥，胎盤素膠囊（醫

用），胎盤誘導藥（醫用），胡蘿蔔素（醫用），胰島素製劑

（醫用），胺基酸製劑（醫用），能吸附的填塞物，脈管擴

大劑（醫用），脫脂棉，腎氣丹（醫用），腐蝕性筆，腦保

健品（醫用），腳戴除雞眼環，腳用止汗劑，腸胃中成藥

品，腹膜滲析藥液，膏劑（藥用），膏布（藥用），膏藥，膠

囊（藥用），膠布，膠布石膏，膽汁排泄藥，臟器保存灌流

液之人工血液（醫用），臟器治療劑（醫用），臨床用脂質

注射液（醫用），臨床試驗用製劑（醫用），興奮劑（醫

用），芥子敷劑紙，芥子泥敷劑，芥子膏藥，芥子膏藥紙，

芥末膏藥，花旗參，花粉類營養品（醫用），芳香劑，苦茶

油丸（醫用），茶劑（藥用），茶包（藥用），草本製品（藥

用），草藥，草藥茶（藥用），草藥製品（藥用），荷爾蒙製

劑（醫用），菇蕈多醣體膠囊（藥用），菇蕈菌絲體膠囊

（藥用），菝葜（醫用），葡萄籽精華素（藥用），蒽油（殺

寄生蟲用），薄荷油（醫用），薄荷精（醫用），薄荷腦（醫

用），薄荷醇，薰香片（中草藥），藍藻（螺旋藻片）（藥

用），藍藻片（藥用），藍藻粉（藥用），藍藻粒（藥用），

藍藻精（藥用），藍藻錠（藥用），藥品膠囊，藥散，藥材，

藥枕，藥水，藥油，藥浴用海水，藥浸棗，藥片，藥物膠

囊，藥物飲料，藥用乙醚，藥用乙醛，藥用乙醛（中醫藥藥

酒），藥用保健營養產品，藥用兒茶，藥用助消化劑，藥用

化學製劑，藥用口服液，藥用口香糖，藥用喉片，藥用喉

糖，藥用噴劑，藥用大黃根，藥用小蘇打，藥用或醫用水

劑，藥用或醫用片劑，藥用或醫用膏劑，藥用或醫用貼

劑，藥用或醫用酊劑，藥用搽劑，藥用木炭，藥用杏仁乳，

藥用松節油，藥用栓劑，藥用根塊植物，藥用桉樹，藥用

桉樹腦，藥用棓酸，藥用植物，藥用植物根，藥用植物飲

品，藥用樹皮，藥用氧化鎂，藥用氨基酸，藥用水合氯醛，

藥用沉澱泥，藥用消毒劑，藥用溴，藥用營養品，藥用營

養食品，藥用片劑，藥用牛奶酵素，藥用甘草粉，藥用甲

醛，藥用的草藥飲料，藥用皮膚膏，藥用真菌提取物，藥

用硝酸氧鉍，藥用硫華，藥用碘，藥用碘化物，藥用竹醋

液，藥用糖，藥用糖果，藥用纖維素脂，藥用纖維素醚，藥

用纖體健康食品，藥用膏劑，藥用膠，藥用膠丸，藥用膠

囊，藥用膠布，藥用膠棉，藥用芥末，藥用苛性鹼，藥用

茶，藥用茶包，藥用草藥，藥用草藥茶，藥用蛇麻子浸膏，

藥用蛇麻腺，藥用補身食品，藥用護膚劑，藥用軟膏，藥

用鄰甲氧基苯酚，藥用酒，藥用酒石乳劑，藥用酯，藥用

酵素，藥用酸，藥用醋酸乳，藥用醋酸鹽，藥用針劑，藥用

鈉鹽，藥用鉍製劑，藥用錠劑，藥用鎮靜油，藥用食品，藥

用飲料，藥用香料，藥用魚粉，藥用鷄精，藥用鹼性碘化

物，藥用麥角，藥用麵粉，藥用龍膽，藥粉，藥膏，藥膏藥

品，藥膠囊，藥茶，藥草，藥草製品，藥製糖果，藥製糖果

（醫用），藥貼，藥貼膠布，藥酒，蘆薈（醫用），蟲草精

（醫用），蚊怕水，蚊香，蛋白牛奶，蛋白質之營養添加劑

（醫用），蛋白質營養補充品（醫用），蛋白質片（醫用），

蛋白質粉（醫用），蜂王精（醫用），蜂皇漿（醫用），蜂膠

（醫用），蜂蜜（醫用），蟲草精華（醫用），蟲草膠囊（醫

用），血液製品（醫用），血清，血清療法用藥劑，血清醫

療藥劑，血漿，血球蛋白注射劑（醫用），血管收縮劑（醫

用），血紅蛋白，血紅蛋白元，血色蛋白元，衛生墊，衛生

女褲，衛生栓，衛生棉，衛生棉墊，衛生棉條，衛生止血棉

塞，衛生毛巾帶（毛巾），衛生消毒劑，衛生球，衛生用品

及藥品，衛生短內褲，衛生緊身內褲，衛生繃帶，衛生藥
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品，衛生襯褲，衛生護墊，衣服和紡織品用除臭劑，補健

藥，補充營養品（藥用），補充營養飲料（藥用），補劑

（藥用），補品（藥用），補牙材料，補牙材料牙燭，補腎

丸，補藥（醫用），補藥（藥），補血丸（醫用），補血劑（醫

用），製微生物用培養物，複合氨基酸片（醫用），複合維

生素B片，複合維生素C片，西洋參製品，西藥，西藥之原

料藥，西藥劑，西藥品，西藥藥丸，西藥藥膏布，解毒丸

（醫用），解毒片（醫用），解熱劑，解熱藥劑，解熱退燒

劑，調節血壓的茶葉製品（醫用），調經丸，護墊，護膚藥

劑，貼劑（藥用化學製劑），貼劑（醫用），賴氨酸鹽（醫

用），贅瘤預防劑（醫用），超音波診斷用傳導液，跌打擦

劑，跌打膏藥，跌打藥丸，跌打藥油，跌打酒，跌打酒（藥

用），跌打風濕膏（膏藥），車用香座，輕便藥箱（已裝藥

的），輕瀉劑，農藥，退燒藥，通便劑，通氣膠布，造血

劑，避孕栓劑，避孕藥，酸痛跌打損傷敷藥，醫學用試管

內診斷劑，醫用X光造影劑，醫用三碘甲烷，醫用佐藥，醫

用健康營養食品，醫用催乾劑，醫用冷敷貼布，醫用凝

膠，醫用礦脂，醫用化學製劑，醫用南美牛奶菜的乾皮，

醫用卵磷脂，醫用去垢劑，醫用及獸醫用細菌學研究製

劑，醫用及獸醫用細菌製劑，醫用口服液，醫用口服藥

品，醫用口香糖，醫用同位素，醫用喹啉，醫用填料，醫用

奎寧，醫用安果斯都拉樹皮，醫用微生物培養劑，醫用或

獸醫用化學試劑，醫用或獸醫用微生物培養基，醫用或獸

醫用微生物培養體，醫用或獸醫用微生物製劑，醫用手

鐲，醫用指環，醫用放射性物質，醫用敷料，醫用栓劑，醫

用棉，醫用棉絨，醫用樟腦，醫用樟腦油，醫用橡皮膏，醫

用檢查用水溶性潤膚凍膏，醫用止痛製劑，醫用氣體，醫

用氧，醫用水蛭，醫用油，醫用油脂，醫用浴劑，醫用浸

液，醫用淋浴鹽，醫用減肥茶，醫用漱口劑，醫用漱口水，

醫用潤髮脂，醫用澱粉酶，醫用激素，醫用煙藥草，醫用

無煙草香煙，醫用無煙葉香煙，醫用煙燻草藥，醫用煙草

藥，醫用薰蒸製劑，醫用營養品，醫用營養添加劑，醫用

營養物品，醫用營養補充品，醫用營養食品，醫用營養食

物，醫用營養飲料，醫用牙用光潔劑，醫用甘油，醫用生

物製劑，醫用生物鹼，醫用發酵乳劑，醫用白朊製劑，醫

用白朊食品，醫用眼罩，醫用破斧木，醫用碘酊，醫用礦

泉水，醫用糖果，醫用糖漿，醫用繃帶，醫用膠，醫用膠

布，醫用膠帶，醫用芥子油，醫用芥末軟膏，醫用苦木藥，

醫用茴香，醫用葡萄糖，醫用蓖麻油，醫用薄荷，醫用藤

黃，醫用藥丸，醫用藥油，醫用藥物，醫用藥膏，醫用藥

草，醫用蛋白質，醫用血，醫用衛生製劑，醫用製藥，醫用

角叉菜，醫用診斷劑，醫用診斷製劑，醫用過氧化氫，醫

用酒石，醫用酒精，醫用酚（苯），醫用酵素，醫用酶，醫

用酶製劑，醫用金雞納樹皮，醫用針劑，醫用鉀鹽，醫用

鐳，醫用陀螺狀羯布羅香油（香膏），醫用雜酚油，醫用電

解質製劑，醫用頭痛藥品，醫用頭髮增長劑，醫用食慾抑

制劑，醫用食物營養製劑，醫用食用營養製劑，醫用飼料

添加劑，醫用香煙，醫用香膏，醫用骨筋藥丸，醫用鹽，醫

用麝香草酚，醫用麥乳精飲料，醫用鼴鼠皮，醫用X光造

影劑，醫療用凝膠，醫療用口腔洗淨劑，醫療用古柯鹼，

醫療用塞藥，醫療用微生物用營養物質，醫療用放射性物

質，醫療用放射線造影劑，醫療用斑蝥酸鹽粉，醫療用杏

仁乳劑，醫療用橡皮膏，醫療用氣體，醫療用氯化銨錠

劑，醫療用油，醫療用洗淨劑，醫療用浴劑，醫療用浴泥，

醫療用浴鹽，醫療用消化劑，醫療用溫泉水，醫療用烏頭

鹼，醫療用煙草，醫療用石灰製劑，醫療用碘，醫療用碘

酊，醫療用磷酸甘油，醫療用礦泉水，醫療用糖，醫療用

紗布，醫療用膠，醫療用膠帶，醫療用芥末油，醫療用茴

香，醫療用荷爾蒙，醫療用葡萄糖，醫療用血液，醫療用

衛生輔助材料及用品，醫療用製酸劑，醫療用診斷劑，醫

療用造影劑，醫療用酒石，醫療用酒精，醫療用鎮痛軟

膏，醫療用雪茄，醫療用顯影劑，醫療用香膠製劑，醫療

用骨頭結合劑，醫療用鹽，醫療用麥芽乳，醫療用黴菌，

醫療診斷用造影劑，醫療食品，醫藥，醫藥中間體，醫藥

丸，醫藥原藥，醫藥擦劑，醫藥敷料，醫藥松節油，醫藥

營養品，醫藥用乾製食用菌，醫藥用亞麻仁（粉），醫藥用

亞麻子，醫藥用亞麻子餅粉，醫藥用保健飲品，醫藥用

品，醫藥用日曬傷劑，醫藥用日防曬劑，醫藥用曬傷劑，

醫藥用杏仁牛奶，醫藥用松節油，醫藥用松脂油，醫藥用

果膠，醫藥用櫻桃李樹皮，醫藥用沖劑飲品，醫藥用泥

漿，醫藥用洗劑，醫藥用洗液，醫藥用活性碳，醫藥用潔

劑，醫藥用澱粉，醫藥用營養品，醫藥用牛奶發酵劑，醫

藥用甘草，醫藥用甘草莖，醫藥用石灰製劑，醫藥用磷酸

鹽，醫藥用糖漿，醫藥用紅樹皮，醫藥用胃蛋白酶，醫藥

用腐蝕（桿）劑，醫藥用腖，醫藥用芥末，醫藥用苯酚，醫

藥用茴香油，醫藥用草本，醫藥用草本製成品，醫藥用薄

荷，醫藥用蜂花水，醫藥用酒石，醫藥用酚（苯），醫藥用

酵母，醫藥用酵母菌，醫藥用錠劑，醫藥用顆粒沖劑，醫

藥用麥片，醫藥用麥芽，醫藥製劑，野生西洋參製品，金

銀花（醫用），鈣片，鈣粉，鈣質及維他命D製劑，鈣質維

他命製劑，鉛水，鎮定劑，鎮痛劑，鎮靜劑，鎮靜藥，鐵鋅

鈣葉酸片（醫用），關節內視鏡手術用玻尿酸（醫用），關

節炎藥（醫用），防寄生蟲製劑，防尿製劑，防日曬藥膏，

防疫用藥劑，防腐劑，防腐棉，防虻油，防蚊產品（藥

用），防蛀劑，防蛀油，防蛀牙用藥劑，防蛀紙，防風濕手

鐲，防風濕指環，防風濕病圈環（醫用），降糖沖劑（藥

用），降膽固醇藥劑，除口臭藥，除尿酸劑（藥用），除牙

斑藥劑，除草劑，除藻劑，除蛞蝓劑，除蟲菊粉，除雞眼

藥物，除黴化學製劑，陰道清洗液，隱形眼鏡保存液，隱

形眼鏡清洗液，隱形眼鏡清潔劑，隱形眼鏡清潔液，隱形

眼鏡用洗淨劑，隱形眼鏡用溶液，隱形眼鏡酵素清潔片，

雙氧水（醫用），雞眼治療藥，雞眼藥膏，雪梨膏（醫

用），靈芝（藥用），靈芝丸（藥用），靈芝孢子粉（藥

用），靈芝提取物（藥用），靈芝片（藥用），靈芝精（藥

用），靈芝精丸（藥用），靈芝精粉（藥用），靈芝膠囊（藥

用），靈芝茶（藥用），靈芝藥品，非個人用除臭劑，面皰

治療藥劑，預防頭髮脫落用藥劑，頭痛用藥品，頭皮屑治

療藥劑，類固醇，類固醇藥膏，風濕油（藥用），風濕膠布

（藥用），風濕鎮痛藥，飛滋止痛劑（藥用），食慾壓抑劑

（醫用），食用植物纖維（非營養性），食用營養藥片，食
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用菌提取物（醫用），香港腳藥膏，馬錢子，馬錢子堿，驅

昆蟲劑，驅梅毒劑（醫用），驅腸蟲藥，驅蚊貼，驅蟲劑，

驅蟲劑（人或獸用），驅蟲用香，驅蟲藥，驅風油（藥

用），驅風跌打酒（藥用），驗孕製劑，驗孕試劑（醫用），

骨膠原（醫用），骨骼用藥，高含量羊胎素（藥用），高含

量魚油，高麗人參，高麗人參製品，魚油，魚油丸，魚油膠

囊，魚粉營養補充品，魚肝油，鮫魚油丸，鮫魚油膠囊，鮭

魚油，鮭魚油丸，鮭魚油膠囊，鯊魚軟骨粉，鯊魚軟骨素

膠囊（粉），鯊魚軟骨素製劑，鯊魚軟骨膠製劑，鰻魚髓油

丸，鴉片，鴉片製劑，麻醉劑，麻醉劑（局麻藥），麻醉劑

（麻醉藥），麻醉藥，黏鼠板，黨參，鼠藥，鼻敏感丸（藥

用），齒槽潰膿藥。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147835

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中

心12樓B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 : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕

麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂臘，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營

養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕麥，非醫用口

香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非

藥用保健食品、非醫用營養口服液，非醫用營養品，非醫

用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠

囊，非醫用營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，

可可，糖，米，木薯澱粉，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，糖漿，鮮酵母，發酵

粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用

冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗

麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，

麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147836

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : GATE GOURMET SWITZER-

LAND GMBH

 地址 Endereço : Sagereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; gestão de empresas, análises relacionadas com a 

gestão de empresas; consultadoria de negócios para 

empresas; recrutamento, seleção, e colocação de pes-

soal; gestão de recursos humanos e consultadoria re-

lacionada com a gestão de recursos humanos; serviços 

de contabilidade para companhias aéreas; supervisão 

empresarial de operações (controlo); serviços de loja 

retalhista; serviços de venda a retalho em linha; servi-

ços de venda a retalho de alimentos, bebidas e utensí-

lios para fins de catering;  serviços de venda a retalho 

para companhias aéreas; serviços de venda a retalho 

de alimentos, bebidas e utensílios para fins de catering 

em aeronaves, autocarros, comboios e navios e para 

catering em exposições comerciais; serviços de venda 

a retalho de artigos para o conforto dos passageiros 

de aeronaves; processamento administrativo de ordens 

de compra e liquidação de pagamentos relacionados 

com as mesmas; publicidade e oferta de produtos e 

serviços a passageiros (serviços destinados a tercei-

ros); serviços de venda a retalho relacionados com 

uma variedade de produtos, nomeadamente, o agru-

pamento, em benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos consumidores visualizar 

e comprar convenientemente esses produtos; serviços 

de venda por grosso de uma variedade de produtos, 

nomeadamente, o agrupamento, em benefício de ter-

ceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos 

consumidores de um mercado grossista visualizar e 

comprar comodamente esses produtos; exploração de 

lojas em aeroportos;  serviços de comércio a retalho 

fornecidos em aeroportos; serviços de abastecimento 

para terceiros (aquisição de produtos e serviços para 

outras empresas); serviços de abastecimento para fins 

de catering em aeronaves, autocarros, comboios e na-

vios e instalações destinadas a passageiros (aquisição 

de produtos e serviços para outras empresas); serviços 

de abastecimento para fins de catering em exposições 

comerciais (aquisição de produtos e serviços para 

outras empresas); negociação e gestão de contratos 
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empresariais e comerciais relacionados com alimentos, 

bebidas, artigos descartáveis e artigos destinados a 

proporcionar conforto e equipamentos a passageiros 

de aeronaves; serviços de gestão de projetos empre-

sariais no domínio do catering e no domínio da con-

ceção de cozinhas de bordo; prestação de serviços de 

contratação de pessoal e de gestão empresarial para 

salas de espera de aeroportos; organização, gestão, ad-

ministração, operação e supervisão de programas de 

fidelização, de prémios, de afinidade e de passageiro 

frequente; compilação e sistematização de informação 

em bases de dados informáticas; análises e investiga-

ções de mercado; pesquisa e análise de mercados atra-

vés de software e bases de dados informáticas; serviços 

de inteligência de mercado; atualização e manutenção 

de dados em bases de dados informáticas; serviços de 

recolha, processamento e análise de dados; serviços de 

análise de acompanhamento de vendas; consultadoria 

em matéria de estratégias de comunicações publicitá-

rias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147837

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : GATE GOURMET SWITZER-

LAND GMBH

 地址 Endereço : Sagereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e entreposto 

de mercadorias; organização de viagens; transportes 

aéreos; serviços de transporte aéreo que incluem pro-

gramas de fidelização, de afinidade e de passageiro 

frequente; prestação de serviços logísticos no domínio 

dos transportes; armazenamento, distribuição e entre-

ga de produtos, alimentos e refeições; armazenamento, 

distribuição e entrega de alimentos, bebidas, refeições 

e utensílios para fins de catering; armazenamento, dis-

tribuição e entrega de alimentos, bebidas, refeições e 

utensílios para fins de catering em companhias aéreas 

e para catering em aeronaves, autocarros, comboios e 

navios, de alimentos e refeições para consumo a bor-

do de aeronaves, autocarros, comboios ou navios e de 

produtos para venda e/ou utilização a bordo de aero-

naves, autocarros, comboios ou navios; armazenamen-

to, distribuição e entrega de utensílios para venda de 

produtos a bordo de aeronaves, autocarros, comboios 

e navios; armazenamento, distribuição e entrega de 

alimentos, bebidas, refeições e utensílios para catering 

em exposições comerciais; entrega ao domicílio de ali-

mentos, bebidas e refeições; serviços de logística para 

catering em aeronaves, autocarros, comboios e navios; 

serviços de embalagem relacionados com refeições de 

catering; aluguer de cadeiras de rodas; serviços para 

passageiros, em especial tratamento de formalidades 

de passageiros (check-in, controlo de passageiros, veri-

ficação de documentos e embarque); serviços de trans-

porte de bagagem; serviços de bagageiro de aeroporto; 

disponibilização de cadeiras de rodas; serviços de via-

gem para pessoas com deficiência, idosos e crianças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147839

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : GATE GOURMET SWITZER-

LAND GMBH

 地址 Endereço : Sagereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

geodésicos, de medida e de verificação; equipamentos 

para o tratamento da informação e computadores; 

programas de computador; software; software, aplica-

ções e sistemas (constituídos por equipamento de pro-

cessamento de dados e software) para planeamento, 

logística e gestão de serviços de catering e da venda 

de produtos, para publicidade, apresentação e ven-

da de produtos e serviços, para venda a retalho, pré-

-encomenda e encomenda de produtos e serviços, para 

liquidação de pagamentos, para gestão de dados de 

cartões de crédito e para transmissão, comunicação, 

recolha, administração, armazenamento e análise de 

dados; software, aplicações e sistemas (constituídos 

por equipamento de processamento de dados e softwa-

re) para planeamento, logística e gestão de serviços 

de catering e da venda de produtos em aeronaves, au-

tocarros, comboios e navios, para publicidade, apre-

sentação e venda de produtos e serviços a passageiros 

antes, durante e após as viagens e para pré-encomenda 

e encomenda de produtos e serviços por parte dos pas-
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sageiros antes, durante e após as viagens, para liquida-

ção de pagamentos e para gestão de dados de cartões 

de crédito durante viagens em aeronaves, autocarros, 

comboios ou navios e para transmissão, comunicação, 

recolha, administração, armazenamento e análise de 

dados sobre passageiros e vendas durante viagens em 

aeronaves, autocarros, comboios ou navios; software 

para contabilidade destinado a companhias aéreas; 

software para conceção de cozinhas de bordo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147840

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : GATE GOURMET SWITZER-

LAND GMBH

 地址 Endereço : Sagereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensí l ios e recipientes para uso 

doméstico e para a cozinha; trens de cozinha e ser-

viços de mesa, exceto garfos, facas e colheres; pentes 

e esponjas; escovas (com exceção dos pincéis para 

pintura); material de limpeza; vidro em bruto ou se-

miacabado (com exceção do vidro de construção); 

vidraria, porcelana e faiança; utensílios e recipientes 

para cantinas e restaurantes e para serviços de cate-

ring; utensílios e recipientes para serviços de catering 

em aeronaves, autocarros, comboios e navios; pra-

tos, taças, pratos de forno, loiça de barro, conjuntos 

descartáveis, em especial misturadores, tabuleiros, 

tabuleiros utilizados como embalagens de refeições 

e lancheiras, tabuleiros descartáveis, canecas, copos, 

chávenas de café, recipientes para beber, recipientes 

para alimentos, recipientes portáteis, utensílios e kits 

formados por todos os produtos atrás referidos para 

uso doméstico, na cozinha, em cantinas, restaurantes e 

serviços de catering; todos os produtos atrás referidos 

para catering em aeronaves, autocarros, comboios e 

navios; distribuidores de toalhas de papel e de panos 

de limpeza; escovas de dentes; aparelhos e instrumen-

tos de limpeza; baldes do lixo; panos para encerar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147841

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : GATE GOURMET SWITZER-

LAND GMBH

 地址 Endereço : Sagereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; gestão de empresas, análises relacionadas com a 

gestão de empresas; consultadoria de negócios para 

empresas; recrutamento, seleção, e colocação de pes-

soal; gestão de recursos humanos e consultadoria re-

lacionada com a gestão de recursos humanos; serviços 

de contabilidade para companhias aéreas; supervisão 

empresarial de operações (controlo); serviços de loja 

retalhista; serviços de venda a retalho em linha; servi-

ços de venda a retalho de alimentos, bebidas e utensí-

lios para fins de catering;  serviços de venda a retalho 

para companhias aéreas; serviços de venda a retalho 

de alimentos, bebidas e utensílios para fins de catering 

em aeronaves, autocarros, comboios e navios e para 

catering em exposições comerciais; serviços de venda 

a retalho de artigos para o conforto dos passageiros 

de aeronaves; processamento administrativo de ordens 

de compra e liquidação de pagamentos relacionados 

com as mesmas; publicidade e oferta de produtos e 

serviços a passageiros (serviços destinados a tercei-

ros); serviços de venda a retalho relacionados com 

uma variedade de produtos, nomeadamente, o agru-

pamento, em benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos consumidores visualizar 

e comprar convenientemente esses produtos; serviços 

de venda por grosso de uma variedade de produtos, 

nomeadamente, o agrupamento, em benefício de ter-

ceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos 

consumidores de um mercado grossista visualizar e 

comprar comodamente esses produtos; exploração de 

lojas em aeroportos;  serviços de comércio a retalho 

fornecidos em aeroportos; serviços de abastecimento 

para terceiros (aquisição de produtos e serviços para 

outras empresas); serviços de abastecimento para fins 

de catering em aeronaves, autocarros, comboios e na-

vios e instalações destinadas a passageiros (aquisição 

de produtos e serviços para outras empresas); serviços 

de abastecimento para fins de catering em exposições 

comerciais (aquisição de produtos e serviços para 

outras empresas); negociação e gestão de contratos 
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empresariais e comerciais relacionados com alimentos, 

bebidas, artigos descartáveis e artigos destinados a 

proporcionar conforto e equipamentos a passageiros 

de aeronaves; serviços de gestão de projetos empre-

sariais no domínio do catering e no domínio da con-

ceção de cozinhas de bordo; prestação de serviços de 

contratação de pessoal e de gestão empresarial para 

salas de espera de aeroportos; organização, gestão, ad-

ministração, operação e supervisão de programas de 

fidelização, de prémios, de afinidade e de passageiro 

frequente; compilação e sistematização de informação 

em bases de dados informáticas; análises e investiga-

ções de mercado; pesquisa e análise de mercados atra-

vés de software e bases de dados informáticas; serviços 

de inteligência de mercado; atualização e manutenção 

de dados em bases de dados informáticas; serviços de 

recolha, processamento e análise de dados; serviços de 

análise de acompanhamento de vendas; consultadoria 

em matéria de estratégias de comunicações publicitá-

rias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147842

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : GATE GOURMET SWITZER-

LAND GMBH

 地址 Endereço : Sagereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e entreposto 

de mercadorias; organização de viagens; transportes 

aéreos; serviços de transporte aéreo que incluem pro-

gramas de fidelização, de afinidade e de passageiro 

frequente; prestação de serviços logísticos no domínio 

dos transportes; armazenamento, distribuição e entre-

ga de produtos, alimentos e refeições; armazenamento, 

distribuição e entrega de alimentos, bebidas, refeições 

e utensílios para fins de catering; armazenamento, dis-

tribuição e entrega de alimentos, bebidas, refeições e 

utensílios para fins de catering em companhias aéreas 

e para catering em aeronaves, autocarros, comboios e 

navios, de alimentos e refeições para consumo a bor-

do de aeronaves, autocarros, comboios ou navios e de 

produtos para venda e/ou utilização a bordo de aero-

naves, autocarros, comboios ou navios; armazenamen-

to, distribuição e entrega de utensílios para venda de 

produtos a bordo de aeronaves, autocarros, comboios 

e navios; armazenamento, distribuição e entrega de 

alimentos, bebidas, refeições e utensílios para catering 

em exposições comerciais; entrega ao domicílio de ali-

mentos, bebidas e refeições; serviços de logística para 

catering em aeronaves, autocarros, comboios e navios; 

serviços de embalagem relacionados com refeições de 

catering; aluguer de cadeiras de rodas; serviços para 

passageiros, em especial tratamento de formalidades 

de passageiros (check-in, controlo de passageiros, veri-

ficação de documentos e embarque); serviços de trans-

porte de bagagem; serviços de bagageiro de aeroporto; 

disponibilização de cadeiras de rodas; serviços de via-

gem para pessoas com deficiência, idosos e crianças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147843

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : GATE GOURMET SWITZER-

LAND GMBH

 地址 Endereço : Sagereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 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 de concepção a eles refe-

rentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software 

de computadores; serviços de conceção (desenho) de 

embalagens e produtos e desenho industrial; controlo 

de qualidade; controlo da conformidade com normas, 

diretrizes e práticas para garantir a qualidade de 

produtos e serviços (garantia de qualidade); planea-

mento e desenho de projetos técnicos e engenharia 

no domínio das cozinhas de bordo; conceção, desen-

volvimento, programação, configuração, atualização, 

instalação, manutenção, reparação, apoio, alojamento 

e aluguer de software e aplicações; todos os serviços 

atrás referidos relacionados com software e aplicações 

para planeamento, logística e gestão de serviços de ca-

tering e da venda de produtos, para publicidade, apre-

sentação e venda de produtos e serviços a consumido-

res, para venda a retalho de produtos e serviços, pré-

-encomenda e encomenda de produtos e serviços, para 

liquidação de pagamentos, para gestão de dados de 
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cartões de crédito e para transmissão, comunicação, 

recolha, administração, armazenamento e análise de 

dados; todos os serviços atrás referidos relacionados 

com software, aplicações e sistemas para planeamento, 

logística e gestão de serviços de catering e da venda de 

produtos em aeronaves, autocarros, comboios e navios, 

para publicidade, apresentação e venda de produtos 

e serviços a passageiros antes, durante e após as via-

gens e para pré-encomenda e encomenda de produtos 

e serviços por parte de passageiros antes, durante e 

após as viagens, para liquidação de pagamentos e para 

gestão de dados de cartões de crédito durante viagens 

em aeronaves, autocarros, comboios ou navios e para 

transmissão, comunicação, recolha, administração, 

armazenamento e análise de dados sobre passageiros 

e vendas durante viagens em aeronaves, autocarros, 

comboios ou navios; todos os serviços atrás referidos 

relacionados com software para contabilidade destina-

do a companhias aéreas e com software para conceção 

de cozinhas de bordo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147845

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : 澳門社會企業發展協會

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路218號A澳門日報大

廈17樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他（非牟利協會） outras

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙，紙製品及印刷品。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，紅色，粉紅色（如圖所

示）。

[210] 編號 N.º : N/147849

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : Fraser Research Labs. Inc.

 地址 Endereço : 106 Mary Street East, Whitby, Onta-

rio, L1N 2P2 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品，化妝品套裝，美容面膜，美容

霜，化妝水，彩妝，口紅，唇彩，唇筆，唇膏，眉妝，眼影，

眼睫毛化妝品，眼線筆（製劑），化妝製劑，睫毛膏，粉

底，粉末胭脂，用於刺激頭髮再生的頭髮護理製劑，使頭

髮再生噴霧，洗髮水，護髮素，護髮油，髮乳，染髮劑，美

白精華霜，爽膚水，潤膚露，皮膚清潔劑，非藥物痤瘡治

療製劑，抗皺霜，化妝爽膚水，潤膚霜，亮膚霜，去角質製

劑，面部卸妝製劑，磨砂膏，面部、身體、手和腳保濕霜，

防曬乳，精油，芳香療法油，面霜，沐浴露，按摩乳液和

油，全屬第3類。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147850

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : Fraser Research Labs. Inc.

 地址 Endereço : 106 Mary Street East, Whitby, Onta-

rio, L1N 2P2 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥用潤膚露，藥用面部和身體護理製劑，

藥用植物軟膏，含藥防曬製劑，治療皮膚瑕疵的藥物製

劑，由醫生塗抹在皮膚上用於撫平皮膚表面，或用於改善

膚色和顏色或用於減少皺紋，毛孔和死皮細胞的藥用護

膚混合物，用於皮膚治療的藥物製劑，用於皮膚保護和皮

膚健康修復含有氫醌的藥物製劑，用於保護皮膚免受紫

外線照射及治療曬傷的藥物製劑，全屬第5類。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147852

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : Drunk Elephant, LLC

 地址 Endereço : 3700 Newport Blvd, Suite 301, New-

port Beach, California 92663, United States of Ameri-

ca

 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 anti-envelhecimento; cremes 

para uso à noite; preparações não medicinais para os 

cuidados da pele.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147853

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : 澳門崛起國際煙草有限公司

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場258號建興龍廣

場19樓Q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 : 煙草，煙具，火柴，煙葉，雪茄，煙盒，煙

絲，煙斗，雪茄煙，雪茄煙盒，香煙盒，香煙，非醫用含煙

草代用品的香煙，小雪茄煙，煙罐。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147854

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : 澳門崛起國際煙草有限公司

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場258號建興龍廣

場19樓Q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 : 煙草，煙具，火柴，煙葉，雪茄，煙盒，煙

絲，煙斗，雪茄煙，雪茄煙盒，香煙盒，香煙，非醫用含煙

草代用品的香煙，小雪茄煙，煙罐。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147859

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : NIWAKA Corporation

 地址 Endereço : 105 Fukunaga-cho, Tominokoji-dori 

Sanjo-agaru, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8084 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 : Metais preciosos e suas ligas e produ-

tos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria 

e instrumentos cronométricos; ornamentos pessoais 

sob a forma de artigos de joalharia; estojos para joa-

lharia; metais preciosos; relógios e relógios de mesa ou 

parede; anéis [joalharia]; colares [joalharia]; pulseiras 

[joalharia]; pendentes [joalharia]; brincos [joalharia]; 

broches [joalharia]; botões de punho [joalharia]; alfi-

netes de gravata [joalharia].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147860

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/17

[730] 申請人 Requerente : WONG FAI WENG

 地址 Endereço : E. De Marginal De Areia Preta Edf. 

Polytax Gdn Bl-3 21-And-Q Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥油及塗擦劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色；藍色，如圖示。

[210] 編號 N.º : N/147861

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : STEFANO RICCI S.p.A.

 地址 Endereço : Via Faentina 171, 50010 Fiesole (Fi-

renze), Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes; preparações cosméticas 

para banho; champôs; perfumaria; eau de toilette; óle-

os essenciais; loções capilares; balsámos para outros 

propósitos que não medicinais, dentífricos; cosméti-

cos; águas de colónia; água de lavanda; água aromati-
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zada; aromática [óleos essenciais]; espumas de duche 

e banho; balsámos aftershave; condicionadores para 

a pele; bases para perfumes florais; colónias aftersha-

ve; cremes de bronzeamento para a pele; cremes pré-

-barbear; cremes de limpeza [cosmético]; cremes de 

beleza para rosto e corpo; cremes aftershave; cremes 

e géis cosméticos para o rosto, mãos e corpo; cremes 

e loções de bronzeado; cremes e loções aromatizadas 

para o corpo; desodorizantes e antitranspirantes para 

uso pessoal; recargas de fragrância para aromatizado-

res eléctricos de sala; géis, sprays, mousses e balsámos 

para hair styling e cuidado capital; loções de barbear; 

loções, cremes e preparações para o cuidado do rosto, 

corpo, couro cabeludo, unhas e cabelo; loções e óleos 

de massagem; máscaras de beleza; conjuntos de cos-

mética; óleos de massagem; miscelânea [fragrâncias]; 

limpadores faciais; preparações para barbear; prepara-

ções para aromatização do ar; sabonetes líquidos para 

as mãos, rosto e corpo; géis para o cabelo e mousses 

para o cabelo; pó talco, para uso de higiene pessoal; 

maquilhagem.

[554] 商標 Marca : 

[571] 商標描述 Descrição da marca : A marca consiste na re-

presentação em relevo da cabeça de uma águia como 

demonstrado nas imagens em anexo.

[210] 編號 N.º : N/147866

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : STEFANO RICCI S.p.A.

 地址 Endereço : Via Faentina 171, 50010 Fiesole (Fi-

renze), Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de negócios; funções de escritório; serviços 

consistindo em juntar vários itens para os clientes 

poderem ver e comprar; serviços de retalho, também 

para outros, de perfumaria, cosméticos, óculos, jo-

alharia, instrumentos relojoeiros e cronométricos, 

produtos de pele, guarda-chuvas, produtos domésticos, 

vidraria, porcelana e cerâmica, artigos de vestuário, 

sapatos, artigos de desporto; organização de exibições 

e eventos para propósitos comerciais e publicitários; 

organização e realização de feiras e exibições para 

propósitos de negócios e publicidade; organização de 

eventos, exibições, feiras e espectáculos para propósi-

tos comerciais, promocionais e publicitários; publici-

dade, incluindo a promoção de produtos e serviços de 

outros através de patrocínio e contractos de licenças; 

serviços de lojas de retalho online com produtos de 

cosmética e beleza.

[554] 商標 Marca : 

[571] 商標描述 Descrição da marca : A marca consiste na re-

presentação em relevo da cabeça de uma águia como 

demonstrado nas imagens em anexo.

[210] 編號 N.º : N/147867

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : Victoria’s Secret Stores Brand 

Management, Inc.

 地址 Endereço : 4 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 : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para a lavagem do corpo; 

cremes para o corpo; manteiga para o corpo; loções 

para o corpo; leites corporais; esfoliante para o corpo; 

creme para as mãos; perfumes; eau de parfum; eau de 

toilette; preparados não medicinais para o cuidado 

da pele, nomeadamente, desodorizante para o corpo; 

spray para o corpo; preparações para os cuidados dos 

lábios não medicinais; batons para dar brilho aos lá-

bios; máscaras faciais; máscaras corporais; bombas de 

banho (bath bombs); sais para o banho não medici-

nais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147868

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : Victoria’s Secret Stores Brand 

Management, Inc.

 地址 Endereço : 4 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Soutiens;  roupa interior de senhora; 

cuecas; pijamas, calções atléticos; leggings para des-
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porto; casacos [vestuário]; camisas informais; sutiãs 

desportivos; camisolas desportivas; calças de desporto; 

camisas informais; fatos de banho; camisolas sem alças 

[tops].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147871

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : 上海盈泰新材料科技有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市奉賢區奉城鎮南奉公路681

號

 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；游泳池（娛樂用品）；游泳腳蹼；

浮板；合成材料製聖誕樹；釣魚用具；秋千；運動用球；滑

板。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147872

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : Pfizer Inc.

 地址 Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, 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 : Preparados farmacêuticos e veteri-

nários; preparados sanitários para fins medicinais; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptadas para uso 

medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para humanos e animais; gessos, ma-

teriais para pensos; chumbo para dentes, cera dental; 

desinfectantes; preparados para destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147873

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : Pfizer Inc.

 地址 Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de serviços de informa-

ção médica relacionados com doenças e distúrbios on-

cológicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147879

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : ROBERTO CAVALLI S.P.A.

 地址 Endereço : Piazza San Babila nº 3, 20122 Milano, 

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 : Couro e imitações de couro, produtos 

nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-

-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria, 

tudo incluído na classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147880

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : ROBERTO CAVALLI S.P.A.

 地址 Endereço : Piazza San Babila nº 3, 20122 Milano, 

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 : Vestuário, calçado, chapelaria, tudo 

incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/147881

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : ROBERTO CAVALLI S.P.A.

 地址 Endereço : Piazza San Babila nº 3, 20122 Milano, 

Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos e funções de 

escritório; tudo incluído na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147885

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 安徽猛牛食品有限公司

 地址 Endereço : 中國安徽省阜陽市潁東經濟開發區緯四

路116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 : 麵條；調味品；日式拉麵；糕點；方便米

飯；穀類製品；米粉；方便面；方便粉絲；麵條為主的預製

食物。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147889

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 重慶渝琛達科技有限公司

 地址 Endereço : 中國重慶市合川區南辦處南津街499號

13幢10層

 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 : 機器和機床，馬達和發動機（陸地車輛

用的除外），機器傳動用聯軸節和傳動機件（陸地車輛用

的除外），非手動農業工具，孵化器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147890

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 重慶器聯重科實業有限公司

 地址 Endereço : 中國重慶市合川工業園區核心區達瑞森

通高新經濟技術開發區時代矽谷大廈

 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 : 機器和機床，馬達和發動機（陸地車輛

用的除外），機器傳動用聯軸節和傳動機件（陸地車輛用

的除外），非手動農業工具，孵化器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147891

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 重慶巨達森實業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國重慶市合川區合川工業園都市樓宇

產業園科技創新中心大廈

 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 : 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/147892

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 重慶念記食品有限公司

 地址 Endereço : 中國重慶市合川工業園區南辦處花園村

銅合路

 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，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/147893

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 重慶產經博文科技有限公司

 地址 Endereço : 中國重慶市合川區合陽城街道辦事處財

富天街9號2幢10-22

 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 : 機器和機床，馬達和發動機（陸地車輛

用的除外），機器傳動用聯軸節和傳動機件（陸地車輛用

的除外），非手動農業工具，孵化器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147894

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 重慶萊比錫實業有限公司

 地址 Endereço : 中國重慶市合川區合川工業園核心區市

級都市樓宇產業園

 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 : 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/147895

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 重慶達瑞森通實業有限公司

 地址 Endereço : 中國重慶市合川工業園核心區A組團高

新經濟技術開發產業園

 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 : 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/147899

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 陶源

 TOU UN

 地址 Endereço : 澳門路環島石排灣居雅大馬路居雅大

廈第四座21樓X

 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（奶茶，咖啡）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，白色，黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147904

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 國泰藥業有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路149號激成工業大廈

第一期4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 : 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 : 藍色，紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/147905

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 珠海市保健協會

 地址 Endereço : 廣東省珠海市香洲沿河東路399號鈺海

名門二層18#商鋪

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 31
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[511] 產品 Produtos : 樹木；玉米；植物；活動物；新鮮水果；新

鮮蔬菜；未加工穀種；動物食品；釀酒麥芽；動物棲息用

幹草。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，黃色，綠色（如圖所

示）。

[210] 編號 N.º : N/147906

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : LOI POU LENG

 地址 Endereço : 澳門高地烏街44號金多利花園3樓A

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶，茶葉，茶飲料。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，如圖示。

[210] 編號 N.º : N/147921

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 廣州薇彼絲國際貿易有限公司

 Guangzhou Wei Bi Si International Trade Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣州市荔灣區江北路41號1805房

 Room 1805, No.41, Jiangbei Road, Liwan District, 

Guangzhou, 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 : 洗髮液；化妝用潤髮脂；洗衣用漿粉；

香料；化妝劑；染髮劑；燙髮劑；香皂；修面劑；洗澡用化

妝品；洗滌劑；化妝品；香水；化妝用雪花膏；護膚用化

妝劑；化妝用油；牙膏；口氣清新噴灑劑；芳香劑（香精

油）；香精油。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147922

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 廣州薇彼絲國際貿易有限公司

 Guangzhou Wei Bi Si International Trade Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣州市荔灣區江北路41號1805房

 Room 1805, No.41, Jiangbei Road, Liwan District, 

Guangzhou, 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 : 洗髮液；化妝用潤髮脂；洗衣用漿粉；

香料；化妝劑；染髮劑；燙髮劑；香皂；修面劑；洗澡用化

妝品；洗滌劑；化妝品；香水；化妝用雪花膏；護膚用化

妝劑；化妝用油；牙膏；口氣清新噴灑劑；芳香劑（香精

油）；香精油。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147923

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 廣州薇彼絲國際貿易有限公司

 Guangzhou Wei Bi Si International Trade Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣州市荔灣區江北路41號1805房

 Room 1805, No.41, Jiangbei Road, Liwan District, 

Guangzhou, 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 : 洗髮液；化妝用潤髮脂；洗衣用漿粉；

香料；化妝劑；染髮劑；燙髮劑；香皂；修面劑；洗澡用化

妝品；洗滌劑；化妝品；香水；化妝用雪花膏；護膚用化

妝劑；化妝用油；牙膏；口氣清新噴灑劑；芳香劑（香精

油）；香精油。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147924

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 蘇州市運誠進出口有限公司

 SUZHOU YUNCHENG EX/IM CO., LTD.

 地址 Endereço : 吳江市松陵鎮笠澤路110號

 No.110, Lize Road, Songling Town, Wujiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 P rodutos : 織物；紡織織物；布；棉織品；人造絲

織品；掛毯和刺繡用粗帆布；紡織品毛巾；平針織物（纖

維）；紡織纖維織物；毛織品；紡織用玻璃纖維織物；紡
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織品掛毯（牆上掛簾帷）；家用亞麻布；床罩；被子；床單

（紡織品）；床單和枕套；床上用毯；桌布（非紙製）；旗

（非紙製）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147925

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : Dr. August Wolff GmbH & Co. 

KG Arzneimittel

 地址 Endereço : Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos, produtos higié-

nicos para uso medicinal; substâncias dietéticas para 

uso medicinal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147930

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : Dairyfarm Establishment

 地址 Endereço : Wuhrstrasse 6, Postfach 461, LI-9490 

Vaduz, Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Velas e pavios para iluminação; tor-

cidas (pavios) de candeeiros; velas para árvores de 

Natal; carvão de madeira; carvão; briquetes de carvão; 

acendalhas; gás butano; gás para usos industriais ou 

domésticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147931

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : Dairyfarm Establishment

 地址 Endereço : Wuhrstrasse 6, Postfach 461, LI-9490 

Vaduz, Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana

 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, cabos e 

fios metálicos não eléctricos; pequenos artigos metá-

licos de quinquilharia; recipientes de metal para ar-

mazenamento e transporte; cofres; folha de alumínio; 

folha de estanho; tabuleiros de metal; cestos de metal; 

caixas de metais comuns; canos e tubos de metal; ros-

cas; dobradiças; ganchos metálicos; chaves; cadeados; 

fechos metálicos; degraus de metal; correntes de segu-

rança; pregos; parafusos; ganchos metálicos; cavilhas 

metálicas; acessórios de metal para mobiliário; acessó-

rios de metal para portas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147934

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : Dairyfarm Establishment

 地址 Endereço : Wuhrstrasse 6, Postfach 461, LI-9490 

Vaduz, Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Bicicletas; carrinhos; carrinhos de 

compras; camiões para transporte de bagagens; carri-

nhos de mão; peças e acessórios para veículos; pára-

-choques de veículos; coberturas para assentos de 

veículos; apoios de cabeça para veículos; redes porta-

-bagagens para veículos; coberturas para veículos; 

limpa-faróis; limpador de pára-brisas; carrinhos de 

limpeza; carrinhos de criança; coberturas para carri-

nhos de criança; capotas para carrinhos para crianças; 

redes mosquiteiras para carrinhos para crianças; bom-

bas para pneus de bicicletas; cadeiras de rodas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147935

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : Dairyfarm Establishment

 地址 Endereço : Wuhrstrasse 6, Postfach 461, LI-9490 

Vaduz, Liechtenstein
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 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitação de couro; peles de 

animais e couros; malas de viagem e de transporte; 

chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chico-

tes, arreios e selarias; coleiras, trelas e vestuário para 

animais; sacos; sacos de compras; sacos de cosméticos; 

sacos de viagem; mochilas; bolsas; sacos de mão; eti-

quetas para malas de viagem; vestuário para animais 

de estimação; estojos para cartões-de-visita; sacos de 

praia; sacos de desporto; malas para campistas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147941

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : Dairyfarm Establishment

 地址 Endereço : Wuhrstrasse 6, Postfach 461, LI-9490 

Vaduz, Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aven-

tais; calças de bebés; chinelos; roupas de praia; fatos 

de banho; cintos (vestuário); bibes sem ser de papel; 

botas; bandanas; bonés; vestidos; luvas (vestuário); 

bandoletes; chapéus; casacos curtos; sapatos; meias de 

malha; tacões (saltos altos); pijamas; sandálias; pon-

chos; gravatas; lenços de pescoço e de cabeça; mitenes; 

polainas (calças); meias; meias de vidro; calções; saias; 

camisas; suspensórios para vestuário; camisolas de lã; 

fatos; coletes; roupas impermeáveis; ceroulas; vestuário 

interior; calças; roupa interior; t-shirts; collants; más-

caras para dormir; xailes; parkas; cuecas; cuecas de 

senhora; cuecas de malha; casacos; roupões de banho; 

toucas para o banho.

[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/083992 2019/01/10 2019/01/10 Techtronic Power Tools Technology Limited 09

N/122525 2019/01/10 2019/01/10 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC 43

N/122526 2019/01/10 2019/01/10 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC 43

N/122527 2019/01/10 2019/01/10 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC 43

N/122528 2019/01/10 2019/01/10 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC 43

N/122529 2019/01/10 2019/01/10 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC 43

N/123064 2019/01/10 2019/01/10 Honeywell International Inc. 07

N/124465 2019/01/10 2019/01/10 Honeywell International Inc. 07
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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/124467 2019/01/10 2019/01/10 Honeywell International Inc. 12

N/125634 2019/01/10 2019/01/10 東莞市優宿貿易有限公司 03

N/125635 2019/01/10 2019/01/10 東莞市優宿貿易有限公司 09

N/125636 2019/01/10 2019/01/10 東莞市優宿貿易有限公司 14

N/125637 2019/01/10 2019/01/10 東莞市優宿貿易有限公司 18

N/125638 2019/01/10 2019/01/10 東莞市優宿貿易有限公司 21

N/125639 2019/01/10 2019/01/10 東莞市優宿貿易有限公司 25

N/125640 2019/01/10 2019/01/10 東莞市優宿貿易有限公司 28

N/125641 2019/01/10 2019/01/10 東莞市優宿貿易有限公司 35

N/127906 2019/01/10 2019/01/10 Honeywell International Inc. 07

N/128918 2019/01/10 2019/01/10 Fit Foods Ltd. 30

N/128919 2019/01/10 2019/01/10 Fit Foods Ltd. 32

N/129673 2019/01/10 2019/01/10 JR International S.à.r.l 35

N/131205 2019/01/10 2019/01/10 Amazon Technologies, Inc. 41

N/133656 2019/01/10 2019/01/10 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

I N N E R M O N G O L I A M E N G N I U DA I RY (G RO U P) 

COMPANY LIMITED

30

N/133657 2019/01/10 2019/01/10 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

I N N E R M O N G O L I A M E N G N I U DA I RY (G RO U P) 

COMPANY LIMITED

32

N/134886 2019/01/10 2019/01/10 Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 09

N/134888 2019/01/10 2019/01/10 Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 35

N/135705 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 09

N/135873 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 35

N/136066 2019/01/10 2019/01/10 華碩電腦股份有限公司 09

N/136140 2019/01/10 2019/01/10 戰馬（北京）飲料有限公司

WAR HORSE (BEIJING) BEVERAGE CO., LTD.

32

N/136141 2019/01/10 2019/01/10 戰馬（北京）飲料有限公司

WAR HORSE (BEIJING) BEVERAGE CO., LTD.

32

N/136142 2019/01/10 2019/01/10 戰馬（北京）飲料有限公司

WAR HORSE (BEIJING) BEVERAGE CO., LTD.

32

N/136188 2019/01/10 2019/01/10 杭州迪火科技有限公司 09

N/136189 2019/01/10 2019/01/10 杭州迪火科技有限公司 35

N/136190 2019/01/10 2019/01/10 杭州迪火科技有限公司 42

N/136196 2019/01/10 2019/01/10 Consitex S.A. 18

N/136198 2019/01/10 2019/01/10 Consitex S.A. 21

N/136199 2019/01/10 2019/01/10 Consitex S.A. 24

N/136200 2019/01/10 2019/01/10 Consitex S.A. 25

N/136201 2019/01/10 2019/01/10 Consitex S.A. 27

N/136852 2019/01/10 2019/01/10 LEDGER 09

N/136853 2019/01/10 2019/01/10 LEDGER 35
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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/136854 2019/01/10 2019/01/10 LEDGER 38

N/136855 2019/01/10 2019/01/10 LEDGER 42

N/136856 2019/01/10 2019/01/10 LEDGER 09

N/136857 2019/01/10 2019/01/10 LEDGER 38

N/136858 2019/01/10 2019/01/10 LEDGER 42

N/137339 2019/01/10 2019/01/10 麥當勞公司

MCDONALD’S CORPORATION

29

N/137340 2019/01/10 2019/01/10 麥當勞公司

MCDONALD’S CORPORATION

30

N/137341 2019/01/10 2019/01/10 麥當勞公司

MCDONALD’S CORPORATION

32

N/137342 2019/01/10 2019/01/10 麥當勞公司

MCDONALD’S CORPORATION

35

N/137344 2019/01/10 2019/01/10 麥當勞公司

MCDONALD’S CORPORATION

29

N/137345 2019/01/10 2019/01/10 麥當勞公司

MCDONALD’S CORPORATION

30

N/137346 2019/01/10 2019/01/10 麥當勞公司

MCDONALD’S CORPORATION

32

N/137347 2019/01/10 2019/01/10 麥當勞公司

MCDONALD’S CORPORATION

35

N/137348 2019/01/10 2019/01/10 麥當勞公司

MCDONALD’S CORPORATION

43

N/137349 2019/01/10 2019/01/10 麥當勞公司

MCDONALD’S CORPORATION

29

N/137350 2019/01/10 2019/01/10 麥當勞公司

MCDONALD’S CORPORATION

30

N/137351 2019/01/10 2019/01/10 麥當勞公司

MCDONALD’S CORPORATION

32

N/137353 2019/01/10 2019/01/10 麥當勞公司

MCDONALD’S CORPORATION

43

N/137476 2019/01/10 2019/01/10 Gaijin Entertainment Holdings S.A. 09

N/137477 2019/01/10 2019/01/10 Gaijin Entertainment Holdings S.A. 41

N/137478 2019/01/10 2019/01/10 Gaijin Entertainment Holdings S.A. 09

N/137479 2019/01/10 2019/01/10 Gaijin Entertainment Holdings S.A. 41

N/137622 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 09

N/137623 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 42

N/137667 2019/01/10 2019/01/10 Sguardisegreti S.r.l. 25

N/137681 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 09

N/137682 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 38

N/137684 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 42

N/137685 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 45

N/137686 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 09
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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/137687 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 38

N/137689 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 42

N/137690 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 45

N/137691 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 09

N/137692 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 38

N/137694 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 42

N/137695 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 45

N/137830 2019/01/10 2019/01/10 Hakubaku Co., Ltd. 29

N/137831 2019/01/10 2019/01/10 Hakubaku Co., Ltd. 30

N/137833 2019/01/10 2019/01/10 Hakubaku Co., Ltd. 29

N/137834 2019/01/10 2019/01/10 Hakubaku Co., Ltd. 30

N/137852 2019/01/10 2019/01/10 CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. 43

N/137886 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 09

N/137922 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 09

N/138191 2019/01/10 2019/01/10 銀聯商務股份有限公司 09

N/138192 2019/01/10 2019/01/10 銀聯商務股份有限公司 35

N/138193 2019/01/10 2019/01/10 銀聯商務股份有限公司 36

N/138194 2019/01/10 2019/01/10 銀聯商務股份有限公司 38

N/138195 2019/01/10 2019/01/10 銀聯商務股份有限公司 39

N/138196 2019/01/10 2019/01/10 銀聯商務股份有限公司 42

N/138253 2019/01/10 2019/01/10 DOHTONBORI CO., LTD. 30

N/138391 2019/01/10 2019/01/10 A.S. Watson TM Limited 32

N/138504 2019/01/10 2019/01/10 煙台寶膚靈生物科技有限公司 03

N/138505 2019/01/10 2019/01/10 煙台寶膚靈生物科技有限公司 05

N/138542 2019/01/10 2019/01/10 Zico Beverages LLC 32

N/138637 2019/01/10 2019/01/10 UUUM股份有限公司

UUUM Co., Ltd.

35

N/138638 2019/01/10 2019/01/10 UUUM股份有限公司

UUUM Co., Ltd.

38

N/138639 2019/01/10 2019/01/10 UUUM股份有限公司

UUUM Co., Ltd.

42

N/138683 2019/01/10 2019/01/10 CHANEL 09

N/138684 2019/01/10 2019/01/10 CHANEL 14

N/138686 2019/01/10 2019/01/10 CHANEL 25

N/138688 2019/01/10 2019/01/10 CHANEL 25

N/138755 2019/01/10 2019/01/10 MUSICAL.LY INC. 09

N/138756 2019/01/10 2019/01/10 MUSICAL.LY INC. 38

N/138757 2019/01/10 2019/01/10 MUSICAL.LY INC. 41

N/139146 2019/01/10 2019/01/10 廣州大象健康科技有限公司 41

N/139148 2019/01/10 2019/01/10 廣州大象健康科技有限公司 41
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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/139177 2019/01/10 2019/01/10 廣州大象健康科技有限公司 41

N/139208 2019/01/10 2019/01/10 ETON Deutschland Electro Acoustic GmbH 09

N/139511 2019/01/10 2019/01/10 艾鳴股份有限公司

AIMING INC.

09

N/139512 2019/01/10 2019/01/10 艾鳴股份有限公司

AIMING INC.

41

N/139513 2019/01/10 2019/01/10 艾鳴股份有限公司

AIMING INC.

09

N/139514 2019/01/10 2019/01/10 艾鳴股份有限公司

AIMING INC.

41

N/139526 2019/01/10 2019/01/10 BOIRON 03

N/139529 2019/01/10 2019/01/10 BOIRON 03

N/139534 2019/01/10 2019/01/10 如皋市圖納貿易有限公司 09

N/139584 2019/01/10 2019/01/10 華為技術有限公司

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/139622 2019/01/10 2019/01/10 Exxon Mobil Corporation 04

N/139623 2019/01/10 2019/01/10 Exxon Mobil Corporation 25

N/139624 2019/01/10 2019/01/10 Exxon Mobil Corporation 35

N/139625 2019/01/10 2019/01/10 Bitmain Switzerland AG 09

N/139626 2019/01/10 2019/01/10 Bitmain Switzerland AG 36

N/139627 2019/01/10 2019/01/10 Bitmain Switzerland AG 42

N/139629 2019/01/10 2019/01/10 Société Jas Hennessy & Co. 16

N/139630 2019/01/10 2019/01/10 Société Jas Hennessy & Co. 18

N/139631 2019/01/10 2019/01/10 Société Jas Hennessy & Co. 21

N/139632 2019/01/10 2019/01/10 Société Jas Hennessy & Co. 32

N/139633 2019/01/10 2019/01/10 Société Jas Hennessy & Co. 33

N/139662 2019/01/10 2019/01/10 HYT有限公司

HYT S.A.

14

N/139745 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 09

N/139746 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 14

N/139747 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 28

N/139748 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 09

N/139749 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 28

N/139750 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 09

N/139811 2019/01/10 2019/01/10 JLWH PTE. LTD. 03

N/139812 2019/01/10 2019/01/10 JLWH PTE. LTD. 05

N/139813 2019/01/10 2019/01/10 JLWH PTE. LTD. 16

N/139814 2019/01/10 2019/01/10 JLWH PTE. LTD. 35

N/139861 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 09

N/139868 2019/01/10 2019/01/10 HERMES INTERNATIONAL 18

N/139869 2019/01/10 2019/01/10 Volcan Azul 33
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N/139877 2019/01/10 2019/01/10 深圳市微星時尚服飾有限公司 18

N/139878 2019/01/10 2019/01/10 深圳市微星時尚服飾有限公司 25

N/139881 2019/01/10 2019/01/10 SANOFI 01

N/139882 2019/01/10 2019/01/10 SANOFI 03

N/139883 2019/01/10 2019/01/10 SANOFI 05

N/139884 2019/01/10 2019/01/10 SANOFI 09

N/139885 2019/01/10 2019/01/10 SANOFI 10

N/139886 2019/01/10 2019/01/10 SANOFI 16

N/139887 2019/01/10 2019/01/10 SANOFI 35

N/139888 2019/01/10 2019/01/10 SANOFI 38

N/139889 2019/01/10 2019/01/10 SANOFI 39

N/139890 2019/01/10 2019/01/10 SANOFI 40

N/139891 2019/01/10 2019/01/10 SANOFI 41

N/139892 2019/01/10 2019/01/10 SANOFI 42

N/139893 2019/01/10 2019/01/10 SANOFI 44

N/139936 2019/01/10 2019/01/10 Volcan Azul 33

N/139959 2019/01/10 2019/01/10 Evolution Malta Limited 28

N/139960 2019/01/10 2019/01/10 Evolution Malta Limited 41

N/139999 2019/01/10 2019/01/10 Evolution Malta Limited 28

N/140000 2019/01/10 2019/01/10 Evolution Malta Limited 41

N/140008 2019/01/10 2019/01/10 LADIES PROFESSIONAL GOLF ASSOCIATION 25

N/140009 2019/01/10 2019/01/10 LADIES PROFESSIONAL GOLF ASSOCIATION 28

N/140010 2019/01/10 2019/01/10 LADIES PROFESSIONAL GOLF ASSOCIATION 41

N/140011 2019/01/10 2019/01/10 LADIES PROFESSIONAL GOLF ASSOCIATION 25

N/140012 2019/01/10 2019/01/10 LADIES PROFESSIONAL GOLF ASSOCIATION 28

N/140013 2019/01/10 2019/01/10 LADIES PROFESSIONAL GOLF ASSOCIATION 41

N/140014 2019/01/10 2019/01/10 河北御芝林生物科技有限公司 05

N/140015 2019/01/10 2019/01/10 河北御芝林生物科技有限公司 09

N/140016 2019/01/10 2019/01/10 河北御芝林生物科技有限公司 10

N/140017 2019/01/10 2019/01/10 河北御芝林生物科技有限公司 30

N/140018 2019/01/10 2019/01/10 河北御芝林生物科技有限公司 35

N/140019 2019/01/10 2019/01/10 河北御芝林生物科技有限公司 42

N/140020 2019/01/10 2019/01/10 河北御芝林生物科技有限公司 44

N/140021 2019/01/10 2019/01/10 河北御芝林生物科技有限公司 05

N/140022 2019/01/10 2019/01/10 河北御芝林生物科技有限公司 30

N/140024 2019/01/10 2019/01/10 JUN KUROGI OFFICE COMPANY LIMITED 43

N/140158 2019/01/10 2019/01/10 Shun Cheong Electrical Engineering Company Limited 07

N/140159 2019/01/10 2019/01/10 Shun Cheong Electrical Engineering Company Limited 11

N/140160 2019/01/10 2019/01/10 Shun Cheong Electrical Engineering Company Limited 37

N/140161 2019/01/10 2019/01/10 Shun Cheong Electrical Engineering Company Limited 38
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N/140162 2019/01/10 2019/01/10 Shun Cheong Electrical Engineering Company Limited 42

N/140163 2019/01/10 2019/01/10 Shun Cheong Electrical Engineering Company Limited 45

N/140177 2019/01/10 2019/01/10 途家網網絡技術（北京）有限公司 09

N/140178 2019/01/10 2019/01/10 途家網網絡技術（北京）有限公司 16

N/140179 2019/01/10 2019/01/10 途家網網絡技術（北京）有限公司 21

N/140180 2019/01/10 2019/01/10 途家網網絡技術（北京）有限公司 24

N/140181 2019/01/10 2019/01/10 途家網網絡技術（北京）有限公司 28

N/140182 2019/01/10 2019/01/10 途家網網絡技術（北京）有限公司 30

N/140183 2019/01/10 2019/01/10 途家網網絡技術（北京）有限公司 35

N/140184 2019/01/10 2019/01/10 途家網網絡技術（北京）有限公司 36

N/140185 2019/01/10 2019/01/10 途家網網絡技術（北京）有限公司 38

N/140186 2019/01/10 2019/01/10 途家網網絡技術（北京）有限公司 39

N/140187 2019/01/10 2019/01/10 途家網網絡技術（北京）有限公司 41

N/140188 2019/01/10 2019/01/10 途家網網絡技術（北京）有限公司 42

N/140189 2019/01/10 2019/01/10 途家網網絡技術（北京）有限公司 43

N/140193 2019/01/10 2019/01/10 泉州吾界上品網絡科技有限公司 18

N/140194 2019/01/10 2019/01/10 泉州吾界上品網絡科技有限公司 35

N/140195 2019/01/10 2019/01/10 諸暨市標榜服飾有限公司 25

N/140198 2019/01/10 2019/01/10 途家網網絡技術（北京）有限公司 03

N/140252 2019/01/10 2019/01/10 HERMES INTERNATIONAL 21

N/140286 2019/01/10 2019/01/10 Whispering Smith Limited 25

N/140299 2019/01/10 2019/01/10 鉅星國際文化有限公司 45

N/140300 2019/01/10 2019/01/10 鉅星國際文化有限公司 45

N/140316 2019/01/10 2019/01/10 泰商非常MWL有限公司

VERY MWL Co., Ltd.

03

N/140341 2019/01/10 2019/01/10 達朗國際企業有限公司

Sunny Way International Enterprise Limited

16

N/140342 2019/01/10 2019/01/10 達朗國際企業有限公司

Sunny Way International Enterprise Limited

29

N/140343 2019/01/10 2019/01/10 達朗國際企業有限公司

Sunny Way International Enterprise Limited

30

N/140344 2019/01/10 2019/01/10 達朗國際企業有限公司

Sunny Way International Enterprise Limited

43

N/140345 2019/01/10 2019/01/10 達朗國際企業有限公司

Sunny Way International Enterprise Limited

16

N/140346 2019/01/10 2019/01/10 達朗國際企業有限公司

Sunny Way International Enterprise Limited

29

N/140347 2019/01/10 2019/01/10 達朗國際企業有限公司

Sunny Way International Enterprise Limited

30

N/140348 2019/01/10 2019/01/10 達朗國際企業有限公司

Sunny Way International Enterprise Limited

43
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N/140349 2019/01/10 2019/01/10 達朗國際企業有限公司

Sunny Way International Enterprise Limited

16

N/140350 2019/01/10 2019/01/10 達朗國際企業有限公司

Sunny Way International Enterprise Limited

29

N/140351 2019/01/10 2019/01/10 達朗國際企業有限公司

Sunny Way International Enterprise Limited

30

N/140352 2019/01/10 2019/01/10 達朗國際企業有限公司

Sunny Way International Enterprise Limited

43

N/140353 2019/01/10 2019/01/10 達朗國際企業有限公司

Sunny Way International Enterprise Limited

16

N/140354 2019/01/10 2019/01/10 達朗國際企業有限公司

Sunny Way International Enterprise Limited

29

N/140355 2019/01/10 2019/01/10 達朗國際企業有限公司

Sunny Way International Enterprise Limited

30

N/140356 2019/01/10 2019/01/10 達朗國際企業有限公司

Sunny Way International Enterprise Limited

43

N/140449 2019/01/10 2019/01/10 Bnutrition Pty Ltd 03

N/140450 2019/01/10 2019/01/10 Bnutrition Pty Ltd 05

N/140457 2019/01/10 2019/01/10 波司登國際服飾（中國）有限公司 18

N/140458 2019/01/10 2019/01/10 波司登國際服飾（中國）有限公司 25

N/140460 2019/01/10 2019/01/10 陳泳良

CHEN,YUNG-LIANG

30

N/140461 2019/01/10 2019/01/10 Evolution Malta Limited 28

N/140462 2019/01/10 2019/01/10 Evolution Malta Limited 41

N/140463 2019/01/10 2019/01/10 ab-out Co., Ltd. 43

N/140464 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 09

N/140465 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 35

N/140466 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 42

N/140467 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 44

N/140468 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 45

N/140469 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 09

N/140470 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 35

N/140471 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 42

N/140472 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 44

N/140473 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 45

N/140474 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 09

N/140475 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 35

N/140476 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 42

N/140477 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 44

N/140478 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 45

N/140479 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 09

N/140480 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 35
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N/140481 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 42

N/140482 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 45

N/140491 2019/01/10 2019/01/10 Evolution Malta Limited 28

N/140492 2019/01/10 2019/01/10 Evolution Malta Limited 41

N/140506 2019/01/10 2019/01/10 廣州東呈酒店投資管理集團有限公司 43

N/140510 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 09

N/140511 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 35

N/140512 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 42

N/140513 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 45

N/140514 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 09

N/140515 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 35

N/140516 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 42

N/140517 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 45

N/140518 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 09

N/140519 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 35

N/140520 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 42

N/140521 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 45

N/140522 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 09

N/140523 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 35

N/140524 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 42

N/140525 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 45

N/140526 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 09

N/140527 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 35

N/140528 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 42

N/140529 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 45

N/140530 2019/01/10 2019/01/10 Seraphine Limited 25

N/140531 2019/01/10 2019/01/10 Seraphine Limited 35

N/140536 2019/01/10 2019/01/10 炬翔（香港）航空服務有限公司 

J U X I A N G (H O N G KO N G) AV I AT I O N S E RV I C E S 

COMPANY LIMITED

09

N/140538 2019/01/10 2019/01/10 炬翔（香港）航空服務有限公司 

J U X I A N G (H O N G KO N G) AV I AT I O N S E RV I C E S 

COMPANY LIMITED

39

N/140617 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 09

N/140618 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 35

N/140619 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 42

N/140620 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 45

N/140621 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 09

N/140622 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 35

N/140623 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 42

N/140624 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 45
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N/140625 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 09

N/140626 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 35

N/140627 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 42

N/140628 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 45

N/140629 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 09

N/140630 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 35

N/140631 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 42

N/140632 2019/01/10 2019/01/10 YITU PTE. LTD. 45

N/140652 2019/01/10 2019/01/10 Kolon TissueGene, Inc. 05

N/140655 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/140656 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/140658 2019/01/10 2019/01/10 FALUA SOCIEDADE DE VINHOS, S.A. 33

N/140659 2019/01/10 2019/01/10 FALUA SOCIEDADE DE VINHOS, S.A. 33

N/140669 2019/01/10 2019/01/10 TIU IP Holdings Co., LLC 05

N/140670 2019/01/10 2019/01/10 TIU IP Holdings Co., LLC 09

N/140671 2019/01/10 2019/01/10 TIU IP Holdings Co., LLC 21

N/140672 2019/01/10 2019/01/10 TIU IP Holdings Co., LLC 28

N/140673 2019/01/10 2019/01/10 TIU IP Holdings Co., LLC 25

N/140674 2019/01/10 2019/01/10 TIU IP Holdings Co., LLC 29

N/140675 2019/01/10 2019/01/10 TIU IP Holdings Co., LLC 30

N/140676 2019/01/10 2019/01/10 TIU IP Holdings Co., LLC 32

N/140677 2019/01/10 2019/01/10 TIU IP Holdings Co., LLC 35

N/140678 2019/01/10 2019/01/10 TIU IP Holdings Co., LLC 41

N/140714 2019/01/10 2019/01/10 廣東金利祥興五金精密製造有限公司 06

N/140745 2019/01/10 2019/01/10 The Smiley Company SPRL 35

N/140747 2019/01/10 2019/01/10 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/140748 2019/01/10 2019/01/10 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 30

N/140762 2019/01/10 2019/01/10 華匯（深圳）教育管理有限公司 41

N/140763 2019/01/10 2019/01/10 深圳智慧者智能科技集團股份有限公司 07

N/140764 2019/01/10 2019/01/10 深圳智慧者智能科技集團股份有限公司 09

N/140765 2019/01/10 2019/01/10 深圳智慧者智能科技集團股份有限公司 11

N/140766 2019/01/10 2019/01/10 深圳優普泰服裝科技有限公司 09

N/140773 2019/01/10 2019/01/10 廣東炫彩坊企業管理諮詢有限公司 03

N/140785 2019/01/10 2019/01/10 陳鋒 28

N/140786 2019/01/10 2019/01/10 恭敏機電設備（上海）有限公司 07

N/140821 2019/01/10 2019/01/10 億高應用材料股份有限公司 17

N/140973 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09
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N/140974 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

14

N/140975 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35

N/140976 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

36

N/140977 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

38

N/140978 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/140979 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/140980 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

14

N/140981 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35

N/140982 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

36

N/140983 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

38

N/140984 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/140985 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/140986 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

14

N/140987 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35

N/140988 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

36

N/140989 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

38

N/140990 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/140991 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/140992 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

14

N/140993 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35

N/140994 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

36

N/140995 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

38
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N/140996 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/140997 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/140998 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

14

N/140999 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35

N/141000 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

36

N/141001 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

38

N/141002 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/141003 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/141004 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

14

N/141005 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35

N/141006 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

36

N/141007 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

38

N/141008 2019/01/10 2019/01/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/141018 2019/01/10 2019/01/10 VWR International Holdings, Inc. 01

N/141019 2019/01/10 2019/01/10 VWR International Holdings, Inc. 03

N/141020 2019/01/10 2019/01/10 VWR International Holdings, Inc. 05

N/141022 2019/01/10 2019/01/10 VWR International Holdings, Inc. 11

N/141023 2019/01/10 2019/01/10 VWR International Holdings, Inc. 35

N/141025 2019/01/10 2019/01/10 VWR International Holdings, Inc. 42

N/141026 2019/01/10 2019/01/10 VWR International Holdings, Inc. 35

N/141057 2019/01/10 2019/01/10 福建百亨鞋業有限公司 18

N/141058 2019/01/10 2019/01/10 福建百亨鞋業有限公司 25

N/141059 2019/01/10 2019/01/10 福建百亨鞋業有限公司 26

N/141060 2019/01/10 2019/01/10 福建百亨鞋業有限公司 28

N/141061 2019/01/10 2019/01/10 福建百亨鞋業有限公司 35

N/141062 2019/01/10 2019/01/10 福建百亨鞋業有限公司 18

N/141063 2019/01/10 2019/01/10 福建百亨鞋業有限公司 25

N/141064 2019/01/10 2019/01/10 福建百亨鞋業有限公司 26

N/141065 2019/01/10 2019/01/10 福建百亨鞋業有限公司 28
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N/141066 2019/01/10 2019/01/10 福建百亨鞋業有限公司 35

N/141072 2019/01/10 2019/01/10 郭建男 03

N/141103 2019/01/10 2019/01/10 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 41

N/141124 2019/01/10 2019/01/10 Matsumura Beverage Inc.

Makino Shuzo Inc.

Nadaya Co. Ltd.

33

N/141140 2019/01/10 2019/01/10 張國周製藥股份有限公司 03

N/141141 2019/01/10 2019/01/10 張國周製藥股份有限公司 29

N/141142 2019/01/10 2019/01/10 張國周製藥股份有限公司 30

N/141143 2019/01/10 2019/01/10 張國周製藥股份有限公司 32

N/141147 2019/01/10 2019/01/10 張國周製藥股份有限公司 30

N/141150 2019/01/10 2019/01/10 福建歐瑞園食品有限公司 05

N/141151 2019/01/10 2019/01/10 福建歐瑞園食品有限公司 29

N/141152 2019/01/10 2019/01/10 福建歐瑞園食品有限公司 30

N/141153 2019/01/10 2019/01/10 福建歐瑞園食品有限公司 32

N/141154 2019/01/10 2019/01/10 杭州迪火科技有限公司 09

N/141158 2019/01/10 2019/01/10 DSM IP Assets B.V. 03

N/141159 2019/01/10 2019/01/10 The Arsenal Football Club Public Limited Company 43

N/141160 2019/01/10 2019/01/10 The Arsenal Football Club Public Limited Company 43

N/141161 2019/01/10 2019/01/10 The Arsenal Football Club Public Limited Company 43

N/141162 2019/01/10 2019/01/10 若美欣化妝品有限公司

ROMASIN COSMETICS CO., LTD.

03

N/141163 2019/01/10 2019/01/10 若美欣化妝品有限公司

ROMASIN COSMETICS CO., LTD.

35

N/141164 2019/01/10 2019/01/10 深圳酒道酒文化發展有限公司 33

N/141165 2019/01/10 2019/01/10 妍髮國際有限公司 03

N/141166 2019/01/10 2019/01/10 妍髮國際有限公司 35

N/141167 2019/01/10 2019/01/10 妍髮國際有限公司 44

N/141168 2019/01/10 2019/01/10 寧波艾優控股有限公司 03

N/141169 2019/01/10 2019/01/10 寧波艾優控股有限公司 10

N/141170 2019/01/10 2019/01/10 寧波艾優控股有限公司 11

N/141171 2019/01/10 2019/01/10 寧波艾優控股有限公司 21

N/141172 2019/01/10 2019/01/10 寧波艾優控股有限公司 32

N/141173 2019/01/10 2019/01/10 ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD. 09

N/141174 2019/01/10 2019/01/10 AstraZeneca AB 05

N/141175 2019/01/10 2019/01/10 AstraZeneca AB 05

N/141176 2019/01/10 2019/01/10 AstraZeneca AB 05

N/141177 2019/01/10 2019/01/10 劉紹威

LIU, SHAO-WEI

30

N/141178 2019/01/10 2019/01/10 劉紹威

LIU, SHAO-WEI

30
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N/141179 2019/01/10 2019/01/10 劉紹威

LIU, SHAO-WEI

43

N/141180 2019/01/10 2019/01/10 劉紹威

LIU, SHAO-WEI

43

N/141181 2019/01/10 2019/01/10 Ferring B.V. 05

N/141182 2019/01/10 2019/01/10 Ferring B.V. 10

N/141183 2019/01/10 2019/01/10 何龍輝

Ho Lung Fai

35

N/141192 2019/01/10 2019/01/10 WISE FINE ENTERPRISE LIMITED TRADING AS B & S 

COMPANY

35

N/141193 2019/01/10 2019/01/10 WISE FINE ENTERPRISE LIMITED TRADING AS B & S 

COMPANY

30

N/141194 2019/01/10 2019/01/10 CJ CHEILJEDANG CORPORATION

CJ FOODVILLE CORP.

29

N/141195 2019/01/10 2019/01/10 CJ CHEILJEDANG CORPORATION

CJ FOODVILLE CORP.

30

N/141196 2019/01/10 2019/01/10 郭麗萍

KOUK LAI PENG

35

N/141296 2019/01/10 2019/01/10 沃移動通信有限公司

VIVO Mobile Communication Co., Ltd.

09

N/141297 2019/01/10 2019/01/10 廣州茶里電子商務有限公司 30

N/141298 2019/01/10 2019/01/10 廣州茶里電子商務有限公司 43

N/141299 2019/01/10 2019/01/10 韓美有限公司 03

N/141300 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

01

N/141301 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

02

N/141302 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

03

N/141303 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

04

N/141304 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

05

N/141305 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

06

N/141306 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

07

N/141307 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

08

N/141308 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

09

N/141309 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

11
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N/141310 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

12

N/141311 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

13

N/141312 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

16

N/141313 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

17

N/141314 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

18

N/141315 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

19

N/141316 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

20

N/141317 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

21

N/141318 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

22

N/141319 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

27

N/141320 2019/01/10 2019/01/10 伍爾特國際股份公司 

Würth International AG 

35

N/141323 2019/01/10 2019/01/10 KABUSHIKI KAISHA SEGA Games (SEGA Games Co., Ltd.) 16

N/141324 2019/01/10 2019/01/10 KABUSHIKI KAISHA SEGA Games (SEGA Games Co., Ltd.) 25

N/141325 2019/01/10 2019/01/10 KABUSHIKI KAISHA SEGA Games (SEGA Games Co., Ltd.) 28

N/141326 2019/01/10 2019/01/10 KABUSHIKI KAISHA SEGA Games (SEGA Games Co., Ltd.) 30

N/141327 2019/01/10 2019/01/10 KABUSHIKI KAISHA SEGA Games (SEGA Games Co., Ltd.) 41

N/141330 2019/01/10 2019/01/10 BIOFARMA 03

N/141331 2019/01/10 2019/01/10 富記飲食集團有限公司

GRUPO DE GESTÃO DE RESTAURAÇAO FU KEI 

LIMITADA

43

N/141333 2019/01/10 2019/01/10 雲和縣寶樂母嬰用品有限公司

Yunhe Bao Le Mother & Baby Products Co., Ltd.

28

N/141341 2019/01/10 2019/01/10 龍門飲食有限公司 43

N/141344 2019/01/10 2019/01/10 重慶東冒山實業發展有限公司 31

N/141345 2019/01/10 2019/01/10 重慶品正橡塑製品有限公司 17

N/141346 2019/01/10 2019/01/10 劉俊杏

Lau Chon Hang

30

N/141347 2019/01/10 2019/01/10 Bank of America Corporation 36

N/141348 2019/01/10 2019/01/10 ATLAS FILTRI S.R.L. 11

N/141349 2019/01/10 2019/01/10 ATLAS FILTRI S.R.L. 11

N/141350 2019/01/10 2019/01/10 ATLAS FILTRI S.R.L. 11
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N/141352 2019/01/10 2019/01/10 唐永明

TONG WING MING

30

N/141353 2019/01/10 2019/01/10 中港通集團有限公司 39

N/141354 2019/01/10 2019/01/10 PopSockets LLC 09

N/141355 2019/01/10 2019/01/10 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/141356 2019/01/10 2019/01/10 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/141357 2019/01/10 2019/01/10 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/141358 2019/01/10 2019/01/10 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/141359 2019/01/10 2019/01/10 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/141360 2019/01/10 2019/01/10 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/141361 2019/01/10 2019/01/10 南京巨鯊顯示科技有限公司 09

N/141362 2019/01/10 2019/01/10 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/141363 2019/01/10 2019/01/10 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/141364 2019/01/10 2019/01/10 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 25

N/141365 2019/01/10 2019/01/10 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/141366 2019/01/10 2019/01/10 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/141367 2019/01/10 2019/01/10 林杰

Lin Jie

25

N/141368 2019/01/10 2019/01/10 澳門鴻美貿易有限公司 34

N/141370 2019/01/10 2019/01/10 張豔軍 07

N/141377 2019/01/10 2019/01/10 ab-out Co., Ltd. 30

N/141378 2019/01/10 2019/01/10 ab-out Co., Ltd. 30

N/141383 2019/01/10 2019/01/10 尊博科技股份有限公司 09

N/141384 2019/01/10 2019/01/10 尊博科技股份有限公司 09
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N/141385 2019/01/10 2019/01/10 尊博科技股份有限公司 09

N/141386 2019/01/10 2019/01/10 尊博科技股份有限公司 09

N/141389 2019/01/10 2019/01/10 優樂（武漢）健康科技有限公司 33

N/141390 2019/01/10 2019/01/10 張小泉股份有限公司 06

N/141391 2019/01/10 2019/01/10 張小泉股份有限公司 08

N/141392 2019/01/10 2019/01/10 張小泉股份有限公司 21

N/141393 2019/01/10 2019/01/10 張小泉股份有限公司 35

N/141408 2019/01/10 2019/01/10 Bayer Aktiengesellschaft 05

N/141409 2019/01/10 2019/01/10 Bayer Aktiengesellschaft 05

N/141412 2019/01/10 2019/01/10 Prima Limited 43

N/141414 2019/01/10 2019/01/10 商健康

SHANG JIANKANG

14

N/141417 2019/01/10 2019/01/10 WONG FAI WENG 05

N/141418 2019/01/10 2019/01/10 WONG FAI WENG 05

N/141419 2019/01/10 2019/01/10 WONG FAI WENG 05

N/141420 2019/01/10 2019/01/10 WONG FAI WENG 05

N/141421 2019/01/10 2019/01/10 廣州可絲貿易有限公司

Guangzhou Kesi Trading Co., Ltd.

03

N/141422 2019/01/10 2019/01/10 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

29

N/141423 2019/01/10 2019/01/10 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

30

N/141424 2019/01/10 2019/01/10 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

31

N/141426 2019/01/10 2019/01/10 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

33

N/141427 2019/01/10 2019/01/10 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

35

N/141428 2019/01/10 2019/01/10 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

43

N/141436 2019/01/10 2019/01/10 斐珞爾（上海）貿易有限公司

FOREO (Shanghai) Trading ltd.

03

N/141437 2019/01/10 2019/01/10 斐珞爾（上海）貿易有限公司

FOREO (Shanghai) Trading ltd.

10

N/141438 2019/01/10 2019/01/10 斐珞爾（上海）貿易有限公司

FOREO (Shanghai) Trading ltd.

21

N/141439 2019/01/10 2019/01/10 萊珞（上海）貿易有限公司

LELO（Shanghai）Trading ltd.

10

N/141440 2019/01/10 2019/01/10 陳百立

Chan Pak Lap

25

N/141441 2019/01/10 2019/01/10 陳百立

Chan Pak Lap

35
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N/141442 2019/01/10 2019/01/10 陳百立

Chan Pak Lap

35

N/141443 2019/01/10 2019/01/10 張冠賢

Cheong Kun In

03

N/141446 2019/01/10 2019/01/10 江門市新會區新寶堂陳皮有限公司 30

N/141447 2019/01/10 2019/01/10 艾鐘 25

N/141452 2019/01/10 2019/01/10 金優企業有限公司

Gold Excel Corporation Limited

30

N/141453 2019/01/10 2019/01/10 廣州顏如玉醫藥科技有限公司 03

N/141454 2019/01/10 2019/01/10 廣州顏如玉醫藥科技有限公司 05

N/141455 2019/01/10 2019/01/10 廣州顏如玉醫藥科技有限公司 29

N/141456 2019/01/10 2019/01/10 廣州顏如玉醫藥科技有限公司 30

N/141457 2019/01/10 2019/01/10 廣州顏如玉醫藥科技有限公司 32

N/141458 2019/01/10 2019/01/10 廣州顏如玉醫藥科技有限公司 35

N/141459 2019/01/10 2019/01/10 多聲度廣告公司

Crescendo Advertising Co.

15

N/141460 2019/01/10 2019/01/10 CORDOVA CONCEPT LIMITED 26

N/141461 2019/01/10 2019/01/10 CORDOVA CONCEPT LIMITED 35

N/141469 2019/01/10 2019/01/10 N.V. Nutricia 05

N/141472 2019/01/10 2019/01/10 Albion Co., Ltd. 03

N/141473 2019/01/10 2019/01/10 Albion Co., Ltd. 03

N/141474 2019/01/10 2019/01/10 SEGA SAMMY CREATION INC. 28

N/141475 2019/01/10 2019/01/10 SEGA SAMMY CREATION INC. 28

N/141488 2019/01/10 2019/01/10 The Cartoon Network, Inc. 09

N/141489 2019/01/10 2019/01/10 The Cartoon Network, Inc. 41

N/141493 2019/01/10 2019/01/10 Pearson plc 16

N/141494 2019/01/10 2019/01/10 Pearson plc 35

N/141495 2019/01/10 2019/01/10 Pearson plc 36

N/141496 2019/01/10 2019/01/10 Pearson plc 38

N/141498 2019/01/10 2019/01/10 Pearson plc 42

N/141499 2019/01/10 2019/01/10 Pearson plc 44

N/141504 2019/01/10 2019/01/10 澳門荷花集團有限公司 35

N/141509 2019/01/10 2019/01/10 澳門吉品堂健康產業有限公司 35

N/141510 2019/01/10 2019/01/10 澳門吉品堂健康產業有限公司 35

N/141511 2019/01/10 2019/01/10 Gaming Partners International Corporation 28

N/141512 2019/01/10 2019/01/10 Gaming Partners International Corporation 28

N/141513 2019/01/10 2019/01/10 Gaming Partners International Corporation 35

N/141514 2019/01/10 2019/01/10 Gaming Partners International Corporation 28

N/141515 2019/01/10 2019/01/10 Gaming Partners International Corporation 35

N/141516 2019/01/10 2019/01/10 Gaming Partners International Corporation 28

N/141517 2019/01/10 2019/01/10 Gaming Partners International Corporation 35
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N/141521 2019/01/10 2019/01/10 Best Western International, Inc. 43

N/141522 2019/01/10 2019/01/10 Best Western International, Inc. 43

N/141523 2019/01/10 2019/01/10 九州紅娘婚姻介紹諮詢（深圳）有限公司 45

N/141524 2019/01/10 2019/01/10 深圳市獅皇珠寶有限公司 14

N/141525 2019/01/10 2019/01/10 壹元金頤（深圳）實業有限公司 43

N/141526 2019/01/10 2019/01/10 李西彪 25

N/141527 2019/01/10 2019/01/10 澳門百事通科技網絡有限公司 35

N/141528 2019/01/10 2019/01/10 澳門百事通科技網絡有限公司 36

N/141529 2019/01/10 2019/01/10 廣州絲客富企業管理有限公司 44

N/141530 2019/01/10 2019/01/10 金泰製品（香港）有限公司

Kam Tai Product (HK) Company Limited

09

N/141531 2019/01/10 2019/01/10 金泰製品（香港）有限公司

Kam Tai Product (HK) Company Limited

09

N/141532 2019/01/10 2019/01/10 金泰製品（香港）有限公司

Kam Tai Product (HK) Company Limited

09

N/141533 2019/01/10 2019/01/10 金泰（林氏）投資有限公司

Kam Tai (Lam’s) Investment Company Limited

09

N/141537 2019/01/10 2019/01/10 俄羅斯天然氣工業公共股份有限公司

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT

04

N/141538 2019/01/10 2019/01/10 俄羅斯天然氣工業公共股份有限公司

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT

35

N/141539 2019/01/10 2019/01/10 俄羅斯天然氣工業公共股份有限公司

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT

04

N/141540 2019/01/10 2019/01/10 俄羅斯天然氣工業公共股份有限公司

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT

35

N/141541 2019/01/10 2019/01/10 俄羅斯天然氣工業公共股份有限公司

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT

04

N/141542 2019/01/10 2019/01/10 俄羅斯天然氣工業公共股份有限公司

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT

35

N/141543 2019/01/10 2019/01/10 KABUSHIKI KAISHA SEGA Games (SEGA Games Co., Ltd.) 09

N/141544 2019/01/10 2019/01/10 KABUSHIKI KAISHA SEGA Games (SEGA Games Co., Ltd.) 41

N/141545 2019/01/10 2019/01/10 HERMES INTERNATIONAL 14

N/141548 2019/01/10 2019/01/10 皇冠實業有限公司 05

N/141550 2019/01/10 2019/01/10 深圳唐健文藝術工作室    

Shenzhen Tang Jianwen Art Studio 

16

N/141551 2019/01/10 2019/01/10 深圳唐健文藝術工作室    

Shenzhen Tang Jianwen Art Studio 

36

N/141552 2019/01/10 2019/01/10 深圳唐健文藝術工作室     

Shenzhen Tang Jianwen Art Studio 

41

N/141555 2019/01/10 2019/01/10 BISON CAPITAL HOLDING COMPANY LIMITED 36

N/141557 2019/01/10 2019/01/10 BISON CAPITAL HOLDING COMPANY LIMITED 41

N/141559 2019/01/10 2019/01/10 BISON CAPITAL HOLDING COMPANY LIMITED 44
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N/141560 2019/01/10 2019/01/10 BISON CAPITAL HOLDING COMPANY LIMITED 09

N/141561 2019/01/10 2019/01/10 BISON CAPITAL HOLDING COMPANY LIMITED 35

N/141562 2019/01/10 2019/01/10 BISON CAPITAL HOLDING COMPANY LIMITED 36

N/141564 2019/01/10 2019/01/10 BISON CAPITAL HOLDING COMPANY LIMITED 41

N/141566 2019/01/10 2019/01/10 BISON CAPITAL HOLDING COMPANY LIMITED 44

N/141567 2019/01/10 2019/01/10 BISON CAPITAL HOLDING COMPANY LIMITED 09

N/141568 2019/01/10 2019/01/10 BISON CAPITAL HOLDING COMPANY LIMITED 35

N/141569 2019/01/10 2019/01/10 BISON CAPITAL HOLDING COMPANY LIMITED 36

N/141571 2019/01/10 2019/01/10 BISON CAPITAL HOLDING COMPANY LIMITED 41

N/141573 2019/01/10 2019/01/10 BISON CAPITAL HOLDING COMPANY LIMITED 44

N/141574 2019/01/10 2019/01/10 深圳柏德精品設計有限公司 14

N/141575 2019/01/10 2019/01/10 公啟行

KUNG KAI HONG & CO.

21

N/141576 2019/01/10 2019/01/10 公啟行

KUNG KAI HONG & CO.

35

N/141577 2019/01/10 2019/01/10 蘇州綠葉日用品有限公司 35

N/141578 2019/01/10 2019/01/10 千葉鳥有限公司

CHIBATORI LIMITED

43

N/141579 2019/01/10 2019/01/10 3M Company 01

N/141580 2019/01/10 2019/01/10 包鈺茜

PAO IOK SIN

35

N/141581 2019/01/10 2019/01/10 Michael Harding Art Formulas Ltd 02

N/141582 2019/01/10 2019/01/10 Michael Harding Art Formulas Ltd 16

N/141583 2019/01/10 2019/01/10 Michael Harding Art Formulas Ltd 35

N/141584 2019/01/10 2019/01/10 Michael Harding Art Formulas Ltd 02

N/141585 2019/01/10 2019/01/10 Michael Harding Art Formulas Ltd 16

N/141586 2019/01/10 2019/01/10 Michael Harding Art Formulas Ltd 35

N/141587 2019/01/10 2019/01/10 Michael Harding Art Formulas Ltd 02

N/141588 2019/01/10 2019/01/10 Michael Harding Art Formulas Ltd 16

N/141589 2019/01/10 2019/01/10 Michael Harding Art Formulas Ltd 35

N/141590 2019/01/10 2019/01/10 廣州太二餐飲連鎖有限公司 29

N/141591 2019/01/10 2019/01/10 廣州太二餐飲連鎖有限公司 29

N/141592 2019/01/10 2019/01/10 澳優乳業（中國）有限公司 05

N/141593 2019/01/10 2019/01/10 澳優乳業（中國）有限公司 29

N/141594 2019/01/10 2019/01/10 澳優乳業（中國）有限公司 30

N/141595 2019/01/10 2019/01/10 百強

Pak Keong Sequeira

41

N/141597 2019/01/10 2019/01/10 THE MENTHOLATUM COMPANY 03

N/141598 2019/01/10 2019/01/10 澳門餐飲業聯合商會 41

N/141601 2019/01/10 2019/01/10 澳門餐飲業聯合商會 41

N/141602 2019/01/10 2019/01/10 澳門餐飲業聯合商會 43



2126 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 6 期 —— 2019 年 2 月 8 日

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/141603 2019/01/10 2019/01/10 澳門餐飲業聯合商會 41

N/141605 2019/01/10 2019/01/10 泰星風味美食有限公司 43

N/141606 2019/01/10 2019/01/10 虎威體育用品有限公司 28

N/141607 2019/01/10 2019/01/10 虎威體育用品有限公司 28

N/141608 2019/01/10 2019/01/10 虎威體育用品有限公司 35

N/141609 2019/01/10 2019/01/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/141610 2019/01/10 2019/01/10 Las Vegas Sands Corp. 36

N/141611 2019/01/10 2019/01/10 Las Vegas Sands Corp. 41

N/141612 2019/01/10 2019/01/10 Las Vegas Sands Corp. 43

N/141613 2019/01/10 2019/01/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/141614 2019/01/10 2019/01/10 Las Vegas Sands Corp. 36

N/141615 2019/01/10 2019/01/10 Las Vegas Sands Corp. 41

N/141616 2019/01/10 2019/01/10 Las Vegas Sands Corp. 43

N/141617 2019/01/10 2019/01/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/141618 2019/01/10 2019/01/10 Las Vegas Sands Corp. 36

N/141619 2019/01/10 2019/01/10 Las Vegas Sands Corp. 41

N/141620 2019/01/10 2019/01/10 Las Vegas Sands Corp. 43

N/141624 2019/01/10 2019/01/10 上海嗶哩嗶哩科技有限公司

Shanghai bilibili technology co., ltd

09

N/141625 2019/01/10 2019/01/10 上海嗶哩嗶哩科技有限公司

Shanghai bilibili technology co., ltd

25

N/141626 2019/01/10 2019/01/10 上海嗶哩嗶哩科技有限公司

Shanghai bilibili technology co., ltd

28

N/141627 2019/01/10 2019/01/10 上海嗶哩嗶哩科技有限公司

Shanghai bilibili technology co., ltd

41

N/141628 2019/01/10 2019/01/10 上海嗶哩嗶哩科技有限公司

Shanghai bilibili technology co., ltd

09

N/141629 2019/01/10 2019/01/10 上海嗶哩嗶哩科技有限公司

Shanghai bilibili technology co., ltd

25

N/141630 2019/01/10 2019/01/10 上海嗶哩嗶哩科技有限公司

Shanghai bilibili technology co., ltd

28

N/141631 2019/01/10 2019/01/10 上海嗶哩嗶哩科技有限公司

Shanghai bilibili technology co., ltd

41

N/141632 2019/01/10 2019/01/10 尚豐水果食品有限公司

CHEERFUL FRUIT AND FOOD CO., LTD.

35

N/141633 2019/01/10 2019/01/10 林華鵬

Lam Wa Pang

05

N/141634 2019/01/10 2019/01/10 何家賢

HO KA YIN

35

N/141635 2019/01/10 2019/01/10 何家賢

HO KA YIN

35

N/141637 2019/01/10 2019/01/10 NSE Products, Inc. 36
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N/141641 2019/01/10 2019/01/10 Manchester United Football Club Limited 25

N/141643 2019/01/10 2019/01/10 Manchester United Football Club Limited 25

N/141647 2019/01/10 2019/01/10 Manchester United Football Club Limited 25

N/141651 2019/01/10 2019/01/10 豪威株式會社

COWAY Co., Ltd.

11

N/141653 2019/01/10 2019/01/10 AbbVie Biotechnology Ltd. 05

N/141654 2019/01/10 2019/01/10 AbbVie Biotechnology Ltd. 05

N/141655 2019/01/10 2019/01/10 AbbVie Biotechnology Ltd. 05

N/141656 2019/01/10 2019/01/10 AbbVie Biotechnology Ltd. 05

N/141657 2019/01/10 2019/01/10 AbbVie Ireland Unlimited Company 05

N/141658 2019/01/10 2019/01/10 AbbVie Ireland Unlimited Company 05

N/141667 2019/01/10 2019/01/10 陳達揚 43

N/141668 2019/01/10 2019/01/10 陳達揚 29

N/141669 2019/01/10 2019/01/10 王冰 25

N/141671 2019/01/10 2019/01/10 ARUZE GAMING HONG KONG Limited 28

N/141672 2019/01/10 2019/01/10 CONSTELLATION BRANDS U.S. OPERATIONS, INC. 33

N/141681 2019/01/10 2019/01/10 Goldpay International Limited 36

N/141682 2019/01/10 2019/01/10 鑫淼森企業有限公司

SHANE CORPORATION HONG KONG LIMITED

41

N/141683 2019/01/10 2019/01/10 共享者有限公司

Companhia Dos Comparticipantes, Lda.

09

N/141697 2019/01/10 2019/01/10 斯蓋爾博時裝有限公司

Scalpers Fashion S.L.

25

N/141698 2019/01/10 2019/01/10 上海尊品家健康科技有限公司 32

N/141701 2019/01/10 2019/01/10 Vet-Ag Pathogen Control Pty Ltd 01

N/141702 2019/01/10 2019/01/10 Vet-Ag Pathogen Control Pty Ltd 01

N/141703 2019/01/10 2019/01/10 STU PTE. LTD. 16

N/141704 2019/01/10 2019/01/10 STU PTE. LTD. 35

N/141706 2019/01/10 2019/01/10 STU PTE. LTD. 16

N/141707 2019/01/10 2019/01/10 STU PTE. LTD. 35

N/141717 2019/01/10 2019/01/10 Diageo Brands B.V. 33

N/141731 2019/01/10 2019/01/10 Nautical Sports Holding B.V. 12

N/141732 2019/01/10 2019/01/10 TUNG LOK MILLENNIUM PTE LTD 45

N/141733 2019/01/10 2019/01/10 TUNG LOK MILLENNIUM PTE LTD 45

N/141734 2019/01/10 2019/01/10 TUNG LOK MILLENNIUM PTE LTD 45

N/141735 2019/01/10 2019/01/10 CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO CANTINE 

SOCIALI DEL TRENTINO SOCIETÀ COOPERATIVA

33

N/141736 2019/01/10 2019/01/10 CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO CANTINE 

SOCIALI DEL TRENTINO SOCIETÀ COOPERATIVA

33

N/141755 2019/01/10 2019/01/10 唐珍 03

N/141756 2019/01/10 2019/01/10 NOTHANKS SRL 25
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N/141757 2019/01/10 2019/01/10 The Morningside Group Limited 36

N/141758 2019/01/10 2019/01/10 The Morningside Group Limited 41

N/141759 2019/01/10 2019/01/10 The Morningside Group Limited 36

N/141760 2019/01/10 2019/01/10 The Morningside Group Limited 41

N/141761 2019/01/10 2019/01/10 深圳市小心眼科技有限公司 03

N/141762 2019/01/10 2019/01/10 深圳市小心眼科技有限公司 10

N/141763 2019/01/10 2019/01/10 深圳市小心眼科技有限公司 25

N/141764 2019/01/10 2019/01/10 古貝春集團有限公司

Gubeichun Group Co., Ltd.

33

N/141767 2019/01/10 2019/01/10 清邁草本貿易有限公司

CHIANGMAI HERBS TRADING LIMITED

03

N/141768 2019/01/10 2019/01/10 清邁草本貿易有限公司

CHIANGMAI HERBS TRADING LIMITED

05

N/141769 2019/01/10 2019/01/10 清邁草本貿易有限公司

CHIANGMAI HERBS TRADING LIMITED

35

N/141770 2019/01/10 2019/01/10 清邁草本貿易有限公司

CHIANGMAI HERBS TRADING LIMITED

03

N/141771 2019/01/10 2019/01/10 清邁草本貿易有限公司

CHIANGMAI HERBS TRADING LIMITED

05

N/141772 2019/01/10 2019/01/10 清邁草本貿易有限公司

CHIANGMAI HERBS TRADING LIMITED

35

N/141773 2019/01/10 2019/01/10 清邁草本貿易有限公司

CHIANGMAI HERBS TRADING LIMITED

03

N/141774 2019/01/10 2019/01/10 清邁草本貿易有限公司

CHIANGMAI HERBS TRADING LIMITED

05

N/141775 2019/01/10 2019/01/10 清邁草本貿易有限公司

CHIANGMAI HERBS TRADING LIMITED

35

N/141776 2019/01/10 2019/01/10 翔越國際集團有限公司

XIANG YUE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

29

N/141777 2019/01/10 2019/01/10 翔越國際集團有限公司

XIANG YUE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

29

N/141778 2019/01/10 2019/01/10 翔越國際集團有限公司

XIANG YUE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

29

N/141779 2019/01/10 2019/01/10 翔越國際集團有限公司

XIANG YUE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

29

N/141781 2019/01/10 2019/01/10 Apple Inc. 09

N/141782 2019/01/10 2019/01/10 Alibaba Group Holding Limited 09

N/141783 2019/01/10 2019/01/10 Alibaba Group Holding Limited 35

N/141784 2019/01/10 2019/01/10 Alibaba Group Holding Limited 36

N/141785 2019/01/10 2019/01/10 Alibaba Group Holding Limited 38

N/141786 2019/01/10 2019/01/10 Alibaba Group Holding Limited 41

N/141787 2019/01/10 2019/01/10 Alibaba Group Holding Limited 42

N/141788 2019/01/10 2019/01/10 Alibaba Group Holding Limited 09



N.º 6 — 8-2-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 2129

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/141789 2019/01/10 2019/01/10 Alibaba Group Holding Limited 35

N/141790 2019/01/10 2019/01/10 Alibaba Group Holding Limited 36

N/141791 2019/01/10 2019/01/10 Alibaba Group Holding Limited 38

N/141792 2019/01/10 2019/01/10 Alibaba Group Holding Limited 41

N/141793 2019/01/10 2019/01/10 Alibaba Group Holding Limited 42

N/141798 2019/01/10 2019/01/10 煌智（澳門）有限公司 29

N/141799 2019/01/10 2019/01/10 煌智（澳門）有限公司 43

N/141801 2019/01/10 2019/01/10 美商博奕研究國際有限責任公司

Gaming Laboratories International, LLC

09

N/141802 2019/01/10 2019/01/10 美商博奕研究國際有限責任公司

Gaming Laboratories International, LLC

35

N/141803 2019/01/10 2019/01/10 美商博奕研究國際有限責任公司

Gaming Laboratories International, LLC

41

N/141805 2019/01/10 2019/01/10 美商博奕研究國際有限責任公司

Gaming Laboratories International, LLC

45

N/141806 2019/01/10 2019/01/10 CHANEL 14

N/141813 2019/01/10 2019/01/10 靭都市文化及藝術有限公司 25

N/141814 2019/01/10 2019/01/10 百強工作室一人有限公司 16

N/141815 2019/01/10 2019/01/10 百強工作室一人有限公司 35

N/141817 2019/01/10 2019/01/10 劉欣珏

Liu En Ge

24

N/141818 2019/01/10 2019/01/10 劉欣珏

Liu En Ge

25

N/141820 2019/01/10 2019/01/10 招永鏡

CHIU WING KENG

30

N/141821 2019/01/10 2019/01/10 招永鏡

CHIU WING KENG

43

N/141823 2019/01/10 2019/01/10 金安記食品廠有限公司 29

N/141824 2019/01/10 2019/01/10 金安記食品廠有限公司 30

N/141825 2019/01/10 2019/01/10 金安記食品廠有限公司 29

N/141826 2019/01/10 2019/01/10 金安記食品廠有限公司 30

N/141827 2019/01/10 2019/01/10 金安記食品廠有限公司 29

N/141828 2019/01/10 2019/01/10 金安記食品廠有限公司 30

N/141832 2019/01/10 2019/01/10 Wyeth LLC 05

N/141833 2019/01/10 2019/01/10 Wyeth LLC 05

N/141834 2019/01/10 2019/01/10 Wyeth LLC 05

N/141835 2019/01/10 2019/01/10 Turner Broadcasting System Europe Limited 09

N/141836 2019/01/10 2019/01/10 Turner Broadcasting System Europe Limited 41

N/141837 2019/01/10 2019/01/10 Align Technology, Inc. 09

N/141838 2019/01/10 2019/01/10 Align Technology, Inc. 10

N/141839 2019/01/10 2019/01/10 Align Technology, Inc. 40
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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/141840 2019/01/10 2019/01/10 Align Technology, Inc. 42

N/141841 2019/01/10 2019/01/10 Align Technology, Inc. 44

N/141842 2019/01/10 2019/01/10 李衛明

Li Weiming

14

N/141850 2019/01/10 2019/01/10 朱濱

Chu Pan

09

N/141851 2019/01/10 2019/01/10 濠鏡文化傳播有限公司 16

N/141853 2019/01/10 2019/01/10 濠鏡文化傳播有限公司 41

N/141854 2019/01/10 2019/01/10 毅豐顯示科技（深圳）有限公司

EFUN Display Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

09

N/141857 2019/01/10 2019/01/10 上海圓邦時裝有限公司 09

N/141858 2019/01/10 2019/01/10 上海圓邦時裝有限公司 14

N/141859 2019/01/10 2019/01/10 上海圓邦時裝有限公司 18

N/141860 2019/01/10 2019/01/10 上海圓邦時裝有限公司 25

N/141862 2019/01/10 2019/01/10 霍潤

Fok Ion

29

N/141864 2019/01/10 2019/01/10 澳門伴生活科技有限公司 42

N/141865 2019/01/10 2019/01/10 卓悅化妝（海外）有限公司

Bonjour Cosmetic (Overseas) Limited

03

N/141866 2019/01/10 2019/01/10 卓悅化妝（海外）有限公司

Bonjour Cosmetic (Overseas) Limited

10

N/141867 2019/01/10 2019/01/10 新爾德凍肉食品有限公司 29

N/141869 2019/01/10 2019/01/10 Bayer Aktiengesellschaft 05

N/141870 2019/01/10 2019/01/10 Montres Tudor SA 14

N/141871 2019/01/10 2019/01/10 Montres Tudor SA 14

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/117486 2018/12/31 Fresh N’ Famous Foods Inc. 29 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第

214條第2款b）項，結合第215條第1款。

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 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/117487 2018/12/31 Fresh N’ Famous Foods Inc. 30 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第

214條第2款b）項，結合第215條第1款。

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 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º



N.º 6 — 8-2-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 2131

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/117488 2018/12/31 Fresh N’ Famous Foods Inc. 43 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第

214條第2款b）項，結合第215條第1款。

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 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/119680 2019/01/11 南通市正聯貿易有限責任公

司

Nantong Zhenglian Trading 

Co., Ltd

09 第9條第1款c）項，適用於第214條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

N/124522 2019/01/11 濟生堂製藥廠有限公司

CHAISENTOMG 

PHARMACEUTICAL 

FACTORY LIMITED 

35 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/124524 2019/01/11 濟生堂製藥廠有限公司

CHAISENTOMG 

PHARMACEUTICAL 

FACTORY LIMITED 

05 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/124525 2019/01/11 濟生堂製藥廠有限公司

CHAISENTOMG 

PHARMACEUTICAL 

FACTORY LIMITED 

40 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/124526 2019/01/11 濟生堂製藥廠有限公司

CHAISENTOMG 

PHARMACEUTICAL 

FACTORY LIMITED 

43 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/128637 2018/12/31 Peet’s Coffee, Inc. 21 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/128638 2018/12/31 Peet’s Coffee, Inc. 30 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/128639 2018/12/31 Peet’s Coffee, Inc. 35 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/128640 2018/12/31 Peet’s Coffee, Inc. 43 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/129128 2019/01/14 斯蓋爾博時裝有限公司

Scalpers Fashion S.L.

25 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 

do art.º 215.º

N/130698 2018/12/31 THE A2 MILK COMPANY 

LIMITED

32 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.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/130699 2018/12/31 THE A2 MILK COMPANY 

LIMITED

35 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/130700 2018/12/31 THE A2 MILK COMPANY 

LIMITED

43 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/130701 2018/12/31 THE A2 MILK COMPANY 

LIMITED

05 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/130702 2018/12/31 THE A2 MILK COMPANY 

LIMITED

29 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/130703 2018/12/31 THE A2 MILK COMPANY 

LIMITED

30 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/130704 2018/12/31 THE A2 MILK COMPANY 

LIMITED

32 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/130705 2018/12/31 THE A2 MILK COMPANY 

LIMITED

35 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/130706 2018/12/31 THE A2 MILK COMPANY 

LIMITED

43 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/133116 2019/01/11 勞玉娥

Lou Iok Ngo

11 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o 

n.º 1 do art.º 215.º e a 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/133698 2019/01/11 曲泓霓 05 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/133745 2019/01/11 忠誠藥房有限公司 30 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o 

n.º 1 do art.º 215.º e a 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/134599 2019/01/14 朱丹雲 05 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/135603 2019/01/11 雲山國際煙草有限公司

Companhia de Tabaco 

Internacional Yushan, 

Lda., em inglês Yunshan 

International Tobacco Co., 

Ltd.

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
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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/135605 2019/01/11 雲山國際煙草有限公司

Companhia de Tabaco 

Internacional Yushan, 

Lda., em inglês Yunshan 

International Tobacco Co., 

Ltd.

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/135606 2019/01/11 雲山國際煙草有限公司

Companhia de Tabaco 

Internacional Yushan, 

Lda., em inglês Yunshan 

International Tobacco Co., 

Ltd.

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/135608 2019/01/11 雲山國際煙草有限公司

Companhia de Tabaco 

Internacional Yushan, 

Lda., em inglês Yunshan 

International Tobacco Co., 

Ltd.

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/135609 2019/01/11 雲山國際煙草有限公司

Companhia de Tabaco 

Internacional Yushan, 

Lda., em inglês Yunshan 

International Tobacco Co., 

Ltd.

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/135610 2019/01/11 雲山國際煙草有限公司

Companhia de Tabaco 

Internacional Yushan, 

Lda., em inglês Yunshan 

International Tobacco Co., 

Ltd.

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/135611 2019/01/11 雲山國際煙草有限公司

Companhia de Tabaco 

Internacional Yushan, 

Lda., em inglês Yunshan 

International Tobacco Co., 

Ltd.

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/135615 2019/01/11 雲山國際煙草有限公司

Companhia de Tabaco 

Internacional Yushan, 

Lda., em inglês Yunshan 

International Tobacco Co., 

Ltd.

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/135616 2019/01/11 雲山國際煙草有限公司

Companhia de Tabaco 

Internacional Yushan, 

Lda., em inglês Yunshan 

International Tobacco Co., 

Ltd.

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
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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/141796 2019/01/14 長金投資有限公司

SOCIEDADE DE 

INVESTIMENTO 

CHEONG KAM, LDA.

36 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/141797 2019/01/14 長金投資有限公司

SOCIEDADE DE 

INVESTIMENTO 

CHEONG KAM, LDA.

36 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.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

P/013202

(13103-M)

2018/06/07 2019/01/02 續期

Renovação

PHIVCO-2 LLC 第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項

和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/000018

(18-M)

P/000019

(19-M)

P/000046

(46-M)

P/000047

(47-M)

P/000326

(273-M)

P/000327

(274-M)

P/000328

(275-M)

P/001021

(926-M)

P/001300

(1205-M)

P/001513

(1417-M)

P/001514

(1418-M)

P/002026

(1929-M)

P/002075

(1978-M)

P/002505

(2401-M)

P/002644

(2540-M)

P/002645

(2541-M)

P/002646

(2542-M)

P/002668

(2564-M)

P/002671

(2567-M)

P/002732

(2628-M)

P/002736

(2632-M)

P/002740

(2636-M)

P/002743

(2639-M)

P/002746

(2642-M)

P/002750

(2646-M)

P/002752

(2648-M)

P/002840

(2736-M)

P/002841

(2737-M)

P/003021

(2916-M)

P/003041

(2936-M)

P/003230

(3109-M)

P/003231

(3110-M)

P/003233

(3112-M)

P/003256

(3135-M)

P/003422

(3293-M)

P/003423

(3294-M)

P/003654

(3525-M)

P/003655

(3526-M)

P/003656

(3527-M)

P/003657

(3528-M)

P/003694

(3565-M)

P/003695

(3566-M)

P/003696

(3567-M)

P/003879

(3750-M)

P/003883

(3754-M)

P/003884

(3755-M)

P/004072

(3942-M)

P/004140

(4010-M)

P/004215

(4084-M)

P/004488

(4357-M)

P/004492

(4361-M)

P/004495

(4364-M)

P/004500

(4369-M)

P/004761

(4622-M)

P/004762

(4623-M)

P/004763

(4624-M)
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編號

N.º

P/004764

(4625-M)

P/004765

(4626-M)

P/004766

(4627-M)

P/004767

(4628-M)

P/004876

(4737-M)

P/004974

(4836-M)

P/004975

(4837-M)

P/004976

(4838-M)

P/004977

(4839-M)

P/004978

(4840-M)

P/004979

(4841-M)

P/005148

(5010-M)

P/005154

(5016-M)

P/005158

(5020-M)

P/005203

(5065-M)

P/005429

(5287-M)

P/005616

(5474-M)

P/005617

(5475-M)

P/005618

(5476-M)

P/005789

(5648-M)

P/005863

(5722-M)

P/006199

(6024-M)

P/006203

(6028-M)

P/006204

(6029-M)

P/006207

(6032-M)

P/006236

(6061-M)

P/006255

(6080-M)

P/006257

(6082-M)

P/006265

(6090-M)

P/006266

(6091-M)

P/006271

(6096-M)

P/006275

(6100-M)

P/006279

(6104-M)

P/006281

(6106-M)

P/006282

(6107-M)

P/006340

(6165-M)

P/006341

(6166-M)

P/006342

(6167-M)

P/006351

(6176-M)

P/006423

(6248-M)

P/006425

(6250-M)

P/006657

(6444-M)

P/006858

(6646-M)

P/007258

(7028-M)

P/007295

(7065-M)

P/007320

(7090-M)

P/008132

(7842-M)

P/012596

(12470-M)

P/013072

(13373-M)

P/013132

(13019-M)

P/013133

(13020-M)

P/013134

(13021-M)

P/013135

(13022-M)

P/013405

(13308-M)

P/013410

(13313-M)

P/013517

(13434-M)

P/013518

(13435-M)

P/013570

(13491-M)

P/013571

(13492-M)

P/013573

(13494-M)

P/013574

(13495-M)

P/013576

(13497-M)

P/013577

(13498-M)

P/013578

(13499-M)

P/013579

(13500-M)

P/013632

(13571-M)

P/013713

(13641-M)

P/013788

(13733-M)

P/013789

(13734-M)

P/013790

(13735-M)

P/013801

(13748-M)

P/013802

(13749-M)

P/014544

(14482-M)

N/002217 N/002746 N/002808 N/002809

N/002851 N/002852 N/002853 N/002854 N/002855 N/002856 N/002857

N/002858 N/002859 N/002860 N/002861 N/002862 N/002863 N/002962

N/002976 N/003025 N/003026 N/003027 N/003033 N/003067 N/003068

N/013510 N/014480 N/014481 N/014482 N/014483 N/014484 N/014485

N/014486 N/014487 N/014488 N/014489 N/014490 N/014491 N/014492

N/014493 N/014494 N/014495 N/014496 N/014497 N/014498 N/014499

N/014602 N/014603 N/014604 N/014605 N/014691 N/014692 N/014703

N/014704 N/014782 N/014783 N/014798 N/014799 N/014800 N/014801

N/014803 N/014860 N/015008 N/015009 N/015010 N/015011 N/015012

N/015013 N/015107 N/015264 N/015265 N/054288 N/057441 N/057854

N/057855 N/057856 N/057857 N/057858 N/057859 N/057860 N/057861

N/057863 N/057865 N/057866 N/057867 N/058016 N/058017 N/058079

N/058080 N/058081 N/058082 N/058083 N/058084 N/058085 N/058086

N/058087 N/058183 N/058184 N/058185 N/058186 N/058187 N/058193

N/058195 N/058196 N/058240 N/058241 N/058242 N/058243 N/058244

N/058301 N/058302 N/058303 N/058304 N/058305 N/058306 N/058307

N/058308 N/058309 N/058311 N/058313 N/058314 N/058315 N/058376

N/058536 N/058537 N/058538 N/058539 N/058601 N/058622 N/058623

N/058676 N/058677 N/058678 N/058679 N/058680 N/058681 N/058682

N/058683 N/058781 N/058782 N/058783 N/058784 N/058785 N/058786

N/058787 N/058788 N/058794 N/058796 N/058798 N/058842 N/058843
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編號

N.º

N/058844 N/058845 N/058848 N/058850 N/059032 N/059078 N/059079

N/059080 N/059328 N/059329 N/059841 N/059842 N/059843 N/059844

N/059845 N/059900 N/059901 N/060270 N/060447 N/060538 N/060637

N/060638 N/060692 N/060694

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/002840

(2736-M)

2019/01/03 轉讓

Transmissão

Rust-Oleum Brands 

Company

Rust-Oleum Corporation, com sede em 11 

Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 

60061, U.S.A.

P/005456

(5314-M)

P/005457

(5315-M)

P/005458

(5316-M)

P/005461

(5319-M)

2019/01/04 更改地址

Modificação 

de sede

PACO RABANNE 17 rue François, 1er, 75008 Paris, France

P/006255

(6080-M)

P/006657

(6444-M)

2019/01/02 更改地址

Modificação 

de sede

Pernod Ricard USA, LLC. 250 Park Avenue, 17th floor, New York NY 

10177, USA

P/006915

(6703-M)

2019/01/04 轉讓

Transmissão

J.W. Spear & Sons Limited Mattel, Inc., com sede em 333 Continental 

Boulevard, El Segundo, CA 90245, USA

P/014544

(14482-M)

2019/01/03 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

Asahi Kasei Chemicals 

Corporation

ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA, 

com sede em 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, 

Tokyo 100-0006 Japan

N/002377

N/002378

N/002379

N/002380

N/002381

N/002382

2019/01/02 轉讓

Transmissão

Granello S.A. PRADA S.A., com sede em 23 rue Aldringen, 

L-1118 Luxemburgo, Luxemburgo

N/002746 2019/01/08 轉讓

Transmissão

FLORENCE FASHIONS 

(JERSEY) LIMITED

FLORENCE FASHIONS HONG KONG 

LIMITED, com sede em 5/F, Gloucester 

Tower, The Landmark, 11 Pedder Street, 

Central, Hong Kong

N/003869

N/006944

N/006945

2019/01/08 轉讓

Transmissão

SFCF - Restaurantes, 

Limitada

小泉居餐飲有限公司，地址為澳門和樂圍

5-43號宏佳工業大廈13樓A座

C A F É E S K I M O R E S TAU R A N T E 

LIMITADA em inglês CAFÉ ESKIMO 

RESTAURANT COMPANY LIMITED

N/014602

N/014603

N/014604

N/014605

2019/01/02 更改地址

Modificação 

de sede

Lululemon Athletica 

Canada Inc.

S u i t e 4 0 0 , 18 18 C o r n w a l l  Av e n u e , 

Vancouver, V6J1C7, Canada

N/014825

N/040092

N/040093

N/043595

N/043809

N/122163

N/122164

N/122165

N/122166

N/122167

2019/01/04 更改認別資料

Modificação 

de identidade

SCA Hygiene Products AB Essity Hygiene and Health Aktiebolag
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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/043810

N/043811

N/043812

N/043813

N/043814

N/120355

N/120356

N/120357

N/120358

N/120359

N/120360

N/120361

N/120362

N/120363

N/120364

N/120365

N/120366

N/120367

N/122148

N/122149

N/122150

N/122151

N/122152

N/122153

N/122154

N/122155

N/122156

N/122157

N/122158

N/122159

N/122160

N/122161

N/122162

N/122168

N/122169

N/122170

N/122171

N/122172

N/122173

N/122174

N/122175

N/122176

N/122177

N/122178

N/122179

N/122180

N/122181

N/122182

N/122183

N/122184

N/122185

N/122186

N/122187

N/122188

N/122189

N/122190

N/122191

N/122192

N/122193

N/122194

N/122195

N/122196

N/122197

N/122198

N/122199

N/023616

N/023617

N/023618

N/023619

2019/01/02 轉讓

Transmissão

GSM (Operations) Pty Ltd. Boardriders IP Holdings, LLC, com sede em 

5600 Argosy Circle, Suite 100, Huntington 

Beach, California 92649, United States of 

America

N/023620

N/023621

N/023622

N/023623

2019/01/02 轉讓

Transmissão

Rocket Trademarks Pty Ltd Boardriders IP Holdings, LLC, com sede em 

5600 Argosy Circle, Suite 100, Huntington 

Beach, California 92649, United States of 

America

N/029130

N/029131

N/029132

N/029133

N/029134

N/029135

N/029136

N/029137

N/029138

N/029139

N/029140

N/029141

N/029142

N/118337

N/118338

N/118339

N/118340

N/118341

2019/01/02 更改認別資料

Modificação 

de identidade

Asahi Glass Company, 

Limited

AGC Inc.
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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/030911 2019/01/02 轉讓

Transmissão

Seal Trademarks Pty Ltd Boardriders IP Holdings, LLC, com sede em 

5600 Argosy Circle, Suite 100, Huntington 

Beach, California 92649, United States of 

America

N/066512 2019/01/03 更改認別資料

Modificação 

de identidade

霍尼韋爾制動材料有限公司

HONEYWELL 

BREMSBELAG GMBH

Federal-Mogul Bremsbelag GmbH

N/066952

N/070585

2019/01/08 更改地址

Modificação 

de sede

廈門雅瑞光學有限公司 中國福建省廈門市思明區南投路1號1101單

元

N/071785

N/071786

N/071787

N/071788

N/071789

N/071790

2019/01/02 轉讓

Transmissão

DRAKA KABEL B.V. PRYSMIAN S.P.A., com sede em Via 

Chiese, 6 20126 Milan, Italy

N/072909

N/072910

N/074052

N/074053

N/118533

N/118534

2019/01/03 使用許可

Licença de 

exploração

E. REMY MARTIN & Cº VENETIAN COTAI LIMITED dba FOUR 

SEASONS HOTEL MACAO, COTAI 

STRIP, com sede em Avenida Dr. Mário 

Soares, Nº. 25, Edf. Montepio Apt. 2J-2º 

andar, Macau

N/075387

N/075388

2019/01/08 更改地址

Modificação 

de sede

陳婉珊

CHAN UN SAN

澳門工業園北街60-72號4樓A

N/103884

N/103885

N/105066

N/105067

N/105068

N/110798

N/110799

N/110800

N/110801

2019/01/02 更改地址

Modificação 

de sede

Senju Pharmaceutical Co., 

Ltd.

3-1-9, Kawara-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, 

Osaka 541-0048, Japan

N/113239

N/123966

N/123967

2019/01/08 轉讓

Transmissão

Jinduk Seo Bonchon International Inc., com sede em 

48, Myeongnyesandan 2-ro, Jangan-eup, 

Gijang-gun, Busan, Republic of Korea

N/117362 2019/01/08 轉讓

Transmissão

楊佟 廈門珍寶寶餐飲管理有限公司，地址為中

國福建省廈門市思明區嘉禾路25號3002室

N/120425 2019/01/08 更改認別資料

Modificação 

de identidade

去澳門有限公司 去澳門旅遊有限公司

N/141397

N/141404

2019/01/08 更改認別資料

Modificação 

de identidade

Wing Lung Bank, Limited 招商永隆銀行有限公司

CMB Wing Lung Bank Limited  

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

1
 N/114560 

至a

N/114568

立邦塗料（中國）有限公司 初級法院

TJB

CV1-18-0024-CRJ 2018/10/18
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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

1
 N/105941

至a

N/105944

Companhia de Telecomunicações de 

Macau, S.A.R.L.

初級法院

TJB

CV1-18-0036-CRJ 2018/11/06

1
 N/123354

至a

N/123356

THE A2 MILK COMPANY 

LIMITED

初級法院

TJB

CV1-18-0038-CRJ 2018/11/22

2
 N/113676 Christoph Geskes 中級法院

TSI

Ac. de 2018/10/25

Proc. n.º 742/2018

2018/11/12

1
 初級法院維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。

2
 中級法院維持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 Acordão do TSI, manteve 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/069875 2019/01/04 Gulfstream Aerospace Corporation 12

N/112365 2019/01/02 ABSOLUTE HOT NEW YORK CORP. 03

N/120882 2019/01/03 Luxutte Limited 03

宣佈失效

Declaração de caducidade

編號

N.º

失效日期

Data de

caducidade

申請人

Requerente

類號

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/065189 2019/01/04 西藏奇正藏藥（中國）一人

有限公司

05 第231條第1款b）項，結合第232條第5款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 

do art.º 232.º

N/094458 2019/01/10 Maxim’s Caterers Limited 43 第231條第1款b）項，結合第232條第5款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com 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/137304 2018/11/19 永康有限公司 dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
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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/137305 2018/11/19 永康有限公司 dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

N/137306 2018/11/19 永康有限公司 dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

N/141816 2018/11/19 偉文軒飲食一人有限公司 Maxim’s Caterers Limited

N/141856 2018/11/19 飛亞達（集團）股份有限公司 Under Armour, Inc.

N/142245 2018/12/18 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

Associação dos Advogados de Macau

N/142696 2018/12/18 BACARDI & COMPANY LIMITED GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

N/143314 2019/01/04 泰安商業顧問有限公司 香港偉昇貿易有限公司

N/143315 2019/01/04 泰安商業顧問有限公司 香港偉昇貿易有限公司

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/140325 2018/12/19 泰商非常MWL有限公司

VERY MWL Co., Ltd.

安娜柯蘭護膚品（橫琴）有限公司

N/140326 2018/12/19 泰商非常MWL有限公司

VERY MWL Co., Ltd.

安娜柯蘭護膚品（橫琴）有限公司

N/140327 2018/12/19 泰商非常MWL有限公司

VERY MWL Co., Ltd.

安娜柯蘭護膚品（橫琴）有限公司

N/140328 2018/12/19 泰商非常MWL有限公司

VERY MWL Co., Ltd.

安娜柯蘭護膚品（橫琴）有限公司

N/140329 2018/12/19 泰商非常MWL有限公司

VERY MWL Co., Ltd.

安娜柯蘭護膚品（橫琴）有限公司

N/140330 2018/12/19 泰商非常MWL有限公司

VERY MWL Co., Ltd.

安娜柯蘭護膚品（橫琴）有限公司

N/140333 2018/12/19 泰商非常MWL有限公司

VERY MWL Co., Ltd.

安娜柯蘭護膚品（橫琴）有限公司

N/140334 2018/12/19 泰商非常MWL有限公司

VERY MWL Co., Ltd.

安娜柯蘭護膚品（橫琴）有限公司

N/141082 2018/12/19 廣州人人管理咨詢有限公司

Guangzhou Renren Management Consulting 

Co., Ltd.

廣州諾米品牌管理有限公司

N/141091 2018/12/19 廣州人人管理咨詢有限公司

Guangzhou Renren Management Consulting 

Co., Ltd.

廣州諾米品牌管理有限公司
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營業場所名稱及標誌之保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

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、第二百四十三條及第二百四十四條的規定，公

佈下列在澳門特別行政區提出的營業場所之名稱及標誌登記申

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, 243.º e 244.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 nome e 

insígnia de estabelecimento 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.

編號 N.º : E/000282

申請日 Data de pedido : 2018/11/22

申請人 Requerente : PINTO DA GAMA PEREIRA RIBEI-

RO, TIAGO CARLOS

地址 Endereço : Rua do Terminal Marinho Nº93-103 Fase D 

13º G Macau

國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

行業 Actividade : Pronto a comer.

名稱或標誌 Nome ou Insígnia : 

標誌顏色 Cores de insígnia : Azul e branco conforme a insíg-

nia do estabelecimento.

編號 N.º : E/000283

申請日 Data de pedido : 2018/11/28

申請人 Requerente : 好好順餐飲管理投資一人有限公司

地址 Endereço : 澳門馬濟時總督大馬路80-88號珠江大廈地下

及1樓U、V、W座

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo 

as leis de Macau

行業 Actividade : 火鍋飯店。

名稱或標誌 Nome ou Insígnia : 

標誌顏色 Cores de insígnia : 白色、紅色、藍色、如圖所示。

編號 N.º : E/000284

申請日 Data de pedido : 2018/12/12

申請人 Requerente : 朱一波

CHU IAT PO

地址 Endereço : 澳門布魯塞爾街富達花園9AA

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

行業 Actividade : 服裝。

名稱或標誌 Nome ou Insígnia : 

標誌顏色 Cores de insígnia : 紅色，白色，如圖所示。

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/000279 2019/01/10 2019/01/10 奇趣大本營一人有限公司



2142 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 6 期 —— 2019 年 2 月 8 日

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。

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/003357

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/09/18

[71] 申請人 Requerente : 生物蛋白有限公司

 BIOATLA, LLC

 地址 Endereço : 美國加利福尼亞州聖地亞哥托雷亞那路

11010號，郵編92121

 11085 Torreyana Road, Suite 100, San Diego, CA 

92121, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : 杰．M．少特, 華文昌, 格哈德．弗雷

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 申請號N.º de pedido 201680077540.7，申請日

Data de pedido 2016/08/31，公佈號N.º de anúncio CN 

108473555A，2018/08/31

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/0 0 ,  C 0 7 K16/4 6 , 

C07K14/725, A61K38/43, A61K39/395

[54] 標題 Título : 條件活性多肽。

 “Polypeptides” condicionalmente activos.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種非天然存在的多肽或

分離的多肽，其具有至少1.3的活性比值，所述活性比值

為在第一pH下、在具有小於900a.m.u.的分子量且pKa與

所述第一pH相差高達4個pH單位的至少一種物質的存

在下的測試中的活性與在第二pH下、在相同的所述至少

一種物質的存在下的測試中的活性的比值。所述物質的

pKa在所述第一pH與所述第二pH之間，並且可以為小分

子。還公開了包括所述多肽的藥物製劑及其用途。還公開

了產生條件活性多肽的方法。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2015/11/02，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 62/249,907

 2016/02/24，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º PCT/US2016/019242

[21] 編號 N.º : J/003362

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/09/21

[71] 申請人 Requerente : 芋頭科技（杭州）有限公司

 Y U TOU T ECH NOLOGY (H A NGZHOU) CO., 

LTD.

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市余杭區五常街道西溪

藝術集合村蓮公蕩路10號101室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 范利春

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 申請號N.º de pedido 201710076757.2，申請日

Data de pedido 2017/02/13，公佈號N.º de anúncio CN 

108428448A，2018/08/21

[51] 分類 Classificação : G10L15/05, G10L25/87, G10L15/16

[54] 標題 Título : 一種語音端點檢測方法及語音識別方法。

 Um tipo de método de detecção de actividade de voz e 

método de reconhecimento de voz.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種語音端點檢測方法及

語音識別方法，屬於語音識別技術領域；方法包括：提取

語音數據的語音特徵並輸入至靜音模型中；靜音模型根

據語音特徵輸出標簽用於表示語音數據是否為靜音幀；

根據連續幀的語音數據的標簽確認一段語音的語音端

點：在非激活狀態，若連續出現非靜音幀的語音數據的

長度大於一預設的第一閾值，則判斷第一幀為非靜音幀

的語音數據為一段語音的起始端點；在激活狀態，若連

續出現靜音幀的語音數據的長度大於一預設的第二閾

值，則判斷第一幀為靜音幀的語音數據為一段語音的結

束端點。上述技術方案的有益效果是：解決現有技術中語

音端點檢測不準確以及對於檢測環境要求過高的問題。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003363

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/09/21

[71] 申請人 Requerente : 芋頭科技（杭州）有限公司

 Y U TOU T ECH NOLOGY (H A NGZHOU) CO., 

LTD.
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 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市余杭區五常街道西溪

藝術集合村蓮公蕩路10號101室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 范利春, 孟猛, 高鵬

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 申請號N.º de pedido 201710103972.7，申請日

Data de pedido 2017/02/24，公佈號N.º de anúncio CN 

108510976A，2018/09/07

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  G10L15/ 0 0 ,  G10L15/ 2 6 , 

G10L15/02, G10L15/06, G10L15/14

[54] 標題 Título : 一種多語言混合語音識別方法。

 Um tipo de método de reconhecimento de voz híbrido 

multi-idioma.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種多語言混合語音識別方

法，屬語音識別技術領域；方法包括：步驟S1，配置一包

括多種不同語言的多語言混合詞典；步驟S2，根據多語言

混合詞典以及包括多種不同語言的多語言語音數據訓練

形成一聲學識別模型；步驟S3，根據包括多種不同語言的

多語言文本語料訓練形成一語言識別模型；步驟S4，採

用多語言混合詞典、聲學識別模型以及語言識別模型形

成語音識別系統；隨後，採用語音識別系統對混合語音進

行識別，並輸出對應的識別結果。上述技術方案的有益效

果是：能够支持多種語言混合語音的識別，提升識別的準

確率和效率，因此提高語音識別系統的性能。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003364

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/09/21

[71] 申請人 Requerente : 芋頭科技（杭州）有限公司

 Y U TOU T ECH NOLOGY (H A NGZHOU) CO., 

LTD.

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市余杭區五常街道西溪

藝術集合村蓮公蕩路10號101室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 范利春

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 申請號N.º de pedido 201710108893.5，申請日

Data de pedido 2017/02/27，公佈號N.º de anúncio CN 

108510979A，2018/09/07

[51] 分類 Classificação : G10L15/02

[54] 標題 Título : 一種混合頻率聲學識別模型的訓練方法及

語音識別方法。

 Um tipo de método de treino e método de reconheci-

mento de voz para o modelo de reconhecimento acús-

tico de frequência híbrida.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種混合頻率聲學識別模

型的訓練方法及語音識別方法，屬語音識別技術領域；

方法包括：獲取第一語音信號的第一類語音特徵並進行

處理，以得到對應的第一語音訓練數據；獲取第二語音信

號的第一類語音特徵並對進行處理，以得到對應的第二

語音訓練數據；根據功率譜獲取第一語音信號的第二類

語音特徵以及第二語音信號的第二類語音特徵；根據第

一語音信號和第二語音信號預訓練形成混合頻率聲學識

別模型的一初步識別模型；根據第一語音訓練數據、第

二語音訓練數據以及第二類語音特徵對初步識別模型進

行有監督的參數訓練，以形成混合頻率聲學識別模型。上

述技術方案的有益效果是：識別模型具有較好的魯棒性

和泛化性。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003365

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/09/21

[71] 申請人 Requerente : 芋頭科技（杭州）有限公司

 Y U TOU T ECH NOLOGY (H A NGZHOU) CO., 

LTD.

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市余杭區五常街道西溪

藝術集合村蓮公蕩路10號101室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 王昊, 陳見聳, 高鵬

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 申請號N.º de pedido 201710109325.7，申請日

Data de pedido 2017/02/27，公佈號N.º de anúncio CN 

108509409A，2018/09/07

[51] 分類 Classificação : G06F17/27

[54] 標題 Título : 一種自動生成語義相近句子樣本的方法。

 Um tipo de método para gerar automaticamente um 

exemplar de frase com uma semântica semelhante.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種自動生成語義相近句

子樣本的方法，屬語言處理技術領域；方法包括：獲取句

子樣本並進行分詞處理；採用詞向量模型得到與每個詞

語的語義相近的相近詞的集合；分別從集合中選取一個

相近詞並替換詞語，以形成語義相近句子樣本；採用語言

模型，分別針對每個語義相近句子樣本生成用於表示語

義可能性的可能值，並按照可能值由高至低對所有語義

相近句子樣本排序；選取並保留前N個語義相近句子樣

本，以根據被保留的語義相近句子樣本進行後續處理步

驟。上述技術方案的有益效果是：能够在不需要海量的後

續句子集合的情况下自動生成大批量的語義相近的句子

樣本，省去了大量的人力工作。
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003366

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/09/21

[71] 申請人 Requerente : 芋頭科技（杭州）有限公司

 Y U TOU T ECH NOLOGY (H A NGZHOU) CO., 

LTD.

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市余杭區五常街道西溪

藝術集合村蓮公蕩路10號101室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 沈磊, 陳見聳

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 申請號N.º de pedido 201710109324.2，申請日

Data de pedido 2017/02/27，公佈號N.º de anúncio CN 

108509408A，2018/09/07

[51] 分類 Classificação : G06F17/27 , G06N3/04

[54] 標題 Título : 一種句子相似度判斷方法。

 Um tipo de método para determinar a similaridade de 

frases.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種句子相似度判斷方法，

屬自然語言處理技術領域；方法包括：根據兩個外部輸入

的句子樣本，獲取句子樣本中的字詞向量矩陣；提取句子

樣本中的重叠特徵以形成重叠特徵矩陣，並將字詞向量

矩陣與重叠特徵矩陣結合作為第一神經網絡模型的輸入

數據；根據第一神經網絡模型處理得到針對句子樣本的

句子向量並進行操作形成一句子合併向量，並與根據重

叠特徵形成的重叠特徵向量結合作為第二神經網絡模型

的輸入數據；根據第二神經網絡模型處理得到相似性度

量並輸出，以作為判斷兩個句子樣本的相似度的依據。上

述技術方案的有益效果是：解决現有技術中計算句子相

似度比較依賴預訓練的字／詞向量的質量以及未登錄詞

的問題。

 附圖 Figura : 

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 De-

zembro, conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de 

Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Inte-

lectual 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 pu-

blicação.

[21] 編號 N.º : J/002931

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/01/31

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/01/10

[73] 權利人 Titular : 深圳元啟環境能源技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福保街道福田

保稅區深福保大厦1708室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 王新峰, 倪蘊石

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201710559917.9，申請

日Data de pedido 2017/07/11，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107453214B，2018/08/03

[51] 分類 Classificação : H01T23/00, A61L9/22

[54] 標題 Título : 一種用於空氣淨化的雙極離子發生器以及

使用該雙極離子發生器的散流器。

 Gerador de íon bipolar para purificação de ar e difusor 

equipado com gerador de íons bipolar.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及離子發生器，尤其一種用於空

氣淨化的交替式雙極離子發生器使用該雙極離子發生器

的散流器。由帶導熱片的基板，多孔式的發射極板，介質

阻擋板、具離子引出機制的多孔接地極板依次叠合構成

的板式結構。採用上述技術方案，帶離子引出結構的接

地極片與發射極片構成一個具有精密尺寸的電場，其在

電場接地一側將發射極片的電子引出介質阻擋板，一部

分電子與接地極極板相遇流入接地極板形成電流，一部

分則逸出介質表面與室內空氣分子相遇，當逸出電子達

到一定速率時，便可激勵氧分子為離子態，改善空氣品

質。當輸入交流高壓電流時，雙極離子交替發生，從而可

以向空氣中注入雙極離子氣流，有效改善空氣質量。
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003353

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/09/14

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/01/10

[73] 權利人 Titular : 中國銀聯股份有限公司

 CHINA UNIONPAY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區含笑路36號銀聯

大廈

 CUP Tower, 36 Hanxiao Road, Pudong new area, 

Shanghai 200135, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 周雍愷, 柴洪峰, 何朔, 何東杰, 劉國寶, 

才華

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201510868103.4，申請

日Data de pedido 2015/12/02，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105590066B，2018/08/10

[51] 分類 Classificação : G06F21/62

[54] 標題 Título : 不泄露隱私的大數據安全融合方法。

 Método de integração segura e com privacidade de 

grande quantidade de dados.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及一種大數據安全融合方法，包

括：第一方與第二方就關聯字段、各自所需的數據項以及

排序規則進行協商；基於各自所需的數據項分別從第一

數據集、第二數據集中篩選出第一待融合數據集、第二待

融合數據集；依據排序規則分別對第一待融合數據集、第

二待融合數據集進行排序，並將關聯字段對應的數據分

別從第一待融合數據集、第二待融合數據集中剔除；將第

一待融合數據集、第二待融合數據集提交到第三方計算

平台，以形成已融合數據集；第三方計算平台對已融合數

據集進行分析計算，生成結果數據集。其在實現大數據

融合的同時，有效防止隱私數據的泄露，在確保數據安

全的前提下促進了信息的共享。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003356

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/09/18

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/01/10

[73] 權利人 Titular : 田邊三菱製藥株式會社

 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 3-2-10, Dosho-Mach i, Chuo-Ku, 

Osaka, 541-8505, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 宮崎洋, 駒坂太嘉雄, 鶴本穰治, 植村威

士, 森田悠司

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480048754.2，申請

日Data de pedido 2014/09/05，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105517992B，2018/06/22

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C07D207/14, A61K31/402, 

A61P5/20, A61P43/00

[54] 標題 Título : 新型結晶性芳烷基胺化合物及其製造方法。

 Novo composto de “crystalline arylalkylamine” e seu 

método de fabricação.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供一種芳烷基胺化合物的新晶

型。具體而言，4 （3S （1R （1 萘基）乙氨基）吡咯

烷 1 基）苯乙酸的新晶型具有優異的穩定性，因此，作

為原料藥有用。另外，本發明提供一種工業上有利的芳烷

基胺化合物的製造方法。

[30] 優先權 Pr ior idade : 2013/09/05，日本 Japão，編號

N.º PCT/JP2013/073954

[21] 編號 N.º : J/003360

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/09/21

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/01/10

[73] 權利人 Titular : 大塚製藥株式會社

 OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 9, Kanda Tsukasamachi 2-chome, 

Chiyoda-Ku, Tokyo 1018535, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 井上美睛

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201280050586.1，申請

日Data de pedido 2012/10/12，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 103889425B，2018/08/03

[51] 分類 Classificação : A61K31/496, A61K9/20, A61K9/28, 

A61K47/02, A61K47/10, A61K47/12, A61K47/26, 

A61K47/38

[54] 標題 Título : 含有7-[4-（4-苯并[b]噻吩-4-基-哌嗪-1-基）

丁氧基]-1H-喹啉-2-酮或其鹽的片劑。

 Comprimido com “7-[4-(4-Benzo[b]Thiophen-4-YL-

-Piperazin-1-YL) Butoxy]-1H-Quinolin-2-One” ou seu 

sal.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供了一種含有7-[4-（4-苯并[b]

噻吩-4-基-哌嗪-1-基）丁氧基]-1H-喹啉-2-酮或其鹽的

活性成分的片劑，所述片劑具有優異的崩解性、良好的

儲存穩定性以及高的光穩定性；具體地，本發明提供了

一種片劑，所述片劑通過含有羥丙甲纖維素、滑石、二氧

化鈦和著色劑等塗覆素片來獲得，其中所述素片含有作

為活性成分的7-[4-（4-苯并[b]噻吩-4-基-哌嗪-1-基）丁
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氧基]-1H-喹啉-2-酮或其鹽，並且還含有：乳糖、玉米澱

粉、結晶纖維素或其它賦形劑；低取代的羥丙基纖維素、

交聯羧甲基纖維素鈉、羧甲基澱粉鈉、或其它崩解劑；羥

丙基纖維素或其它黏合劑；和硬脂酸鹽或其它潤滑劑。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2011/10/14，日本 Japão，編號

N.º 2011-227057

[21] 編號 N.º : J/003361

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/09/21

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/01/10

[73] 權利人 Titular : 國立大學法人京都大學

 KYOTO UNIVERSITY

 地址 Endereço : 36-1, Yoshida-honmachi, Sakyo-ku, 

Kyoto-shi, Kyoto 606-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[73] 權利人 Titular : 日產化學工業株式會社

 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

 地址 Endereço : 7-1, Kanda-Nishiki-Cho 3-Chome, 

Chiyoda-Ku, Tokyo 1010054, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 西野泰斗, 金木達朗, 大谷彩子, 猿橋康一

郎, 戶村美沙代, 岩間武久, 堀川雅人, 中辻憲夫, 尾辻智美

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201380049416.6，申請

日Data de pedido 2013/07/24，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 104640974B，2018/06/22

[51] 分類 Classificação : C12N1/00

[54] 標題 Título : 培養基組合物以及使用所述組合物培養細

胞或組織的方法。

 Composição do meio de cultura e método para a culti-

vação das células ou dos tecidos utilizando a composi-

ção referida.

[57] 摘要 Resu mo : 本發明提供：培養細胞和/或組織的方

法，所述方法特徵在於使用培養基組合物以漂浮狀態培

養細胞和/或組織，其中無定形結構在液體培養基中形

成，均勻地分散於溶液中並實質上支持細胞和/或組織，

而不會實質上增加溶液的黏度，因而所述培養基組合物

具有防止結構沉澱的作用；等等。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2012/07/24，日本 Japão，編號

N.º 2012-164227

 2012/11/30，日本 Japão，編號N.º 2012-263801

 2013/01/31，日本 Japão，編號N.º 2013-017836

[21] 編號 N.º : J/003377

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/09/21

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/01/10

[73] 權利人 Titular : 吉利德製藥有限責任公司

 GILEAD PHARMASSET LLC

 地址 Endereço : C/O Gilead Sciences, Inc., 333 Lakesi-

de Drive, Foster City, California 94404, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : 伊麗莎白．M．培根 , 杰里米．J．科特

雷耳, 艾希莉．安妮．卡塔娜, 達瑞爾．加藤, 埃文．S．雷戈

夫斯基, 約翰．O．林科, 詹姆斯．泰勒, 慶 維也特．陳, 特

里薩．亞曆杭德拉．特雷霍 馬丁, 楊正宇, 希拉．茨普費爾

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201610126299.4，申請

日Data de pedido 2012/11/16，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105837584B，2018/07/13

[51] 分類 C la s s i f icação : C07D491/052, A61K31/4188, 

A61P31/14, A61P1/16

[54] 標題 Título : 作為抗病毒化合物的縮合的咪唑基咪唑。

 “Condensed imidazolylimidazoles” que servem como 

compostos antivirais.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開內容涉及抗病毒化合物、含

有所述化合物的組合物和包括給藥所述化合物的治療方

法，以及用於製備所述化合物的方法和中間體。

[30] 優先權 Prioridade : 2011/11/16，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/560,654

[21] 編號 N.º : J/003402

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/09/27

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/01/10

[73] 權利人 Titular : 魯汶天主教大學

 Katholieke Universiteit Leuven

 地址 Endereço : KU Leuven Research & Develop-

ment, Waaistraat 6-box 5105, 3000 Leuven, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga

[72] 發明人 Inventor : 多蘿泰．巴迪奧 BARDIOT, Doro-

thée, 岡特．卡倫斯 CARLENS, Gunter, 卡伊．德爾邁

爾 DALLMEIER, Kai, 蘇珊娜．卡普泰因 KAPTEIN, 

Suzanne, 邁克爾．麥克諾頓 McNAUGHTON, Micha-

el, 阿諾．馬爾尚 MARCHAND, Arnaud, 約翰．奈茨 

NEYTS, Johan, 維姆．斯梅茨 SMETS, Wim, 穆罕默

德．庫卡尼 KOUKNI, Mohamed

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201280057716.4，申請
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日Data de pedido 2012/09/26，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 104024223B，2018/07/24

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ão : C07D209/14, C07D401/08, 

C07D401/12, C07D401/14, C07D403/08, C07D403/10, 

C07D403/12, C07D405/12, C07D409/08, C07D409/12, 

C07D413/08, C07D413/12, C07D417/14, C07D471/04, 

C07D487/04

[54] 標題 Título : 病毒複製抑制劑。

 Inibidores da replicação viral.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及一系列新的化合物，通過使用

所述新的化合物在動物中預防或治療病毒感染的方法，

以及涉及所述新的化合物用作藥物，更優選地用作治療

或預防病毒感染、特別是R NA病毒感染、更特別是屬黃

病毒科之病毒的感染、並且更特別是登革熱病毒感染的

藥物。本發明還涉及所述新的化合物的藥物組合物或組

合製劑，涉及所述組合物或所述製劑用作藥物，更優選地

用於預防或治療病毒感染。本發明還涉及用於製備所述

化合物的方法。

[30] 優先權 Prioridade : 2011/09/26，英國 Reino Unido，編

號N.º 1116559.4

 2011/09/26，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/626,410

[21] 編號 N.º : J/003403

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/09/28

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/01/10

[73] 權利人 Titular : 大鵬藥品工業株式會社

 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo 1018444, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 原田直干, 深谷智史

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480053640.7，申請

日Data de pedido 2014/10/17，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105578876B，2018/07/13

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N15/09, A01K67/027, 

C12N5/10, C12Q1/02

[54] 標題 Título : 製備表達HLAI類的非人動物的方法。

 Método de preparação de um animal não humano que 

exprime a classe HLAI.

[57] 摘要 Resumo : 提供一種可以在短期間內有效且簡便地

製作的表達H LA I類的非人動物及其製作方法，其中導

入基因的導入拷貝數及導入位置被控制且該基因的表達

量或表達位點被控制。HLA I類基因敲入非人動物及其

製作方法，其中編碼含有從N末端側依次連接有 2微球

蛋白、HLA I類的 1及 2區域以及非人動物MHC I類的

3區域的蛋白質的人工嵌合蛋白的人工嵌合基因在該非

人動物的 2微球蛋白基因的轉錄調控區的控制下表達。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2013/10/18，日本 Japão，編號

N.º 2013-217684

[21] 編號 N.º : J/003405

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/10/03

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/01/10

[73] 權利人 Titular : 瑟納治療公司

 Sirna Therapeutics, Inc.

 地址 Endereço : 300 Third Street, Cambridge, Massa-

chusetts 02142, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : S.巴茨, D.布朗, M.羅賓遜

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201180050143.8，申請

日Data de pedido 2011/08/12，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 103282497B，2018/07/10

[51] 分類 Classificação : C12N15/11, C07H21/04

[54] 標題 Título : 使用短干擾核酸（siNA）的乙型肝炎病毒

（HBV）基因表達的RNA干擾介導的抑制。

 Inibição mediada por interferência de RNA da ex-

pressão genética do vírus da hepatite b (HBV) usando 

ácido nucleico de interferência curta (siNA).

[57] 摘要 Re su mo : 本發明涉及用於研究、診斷和治療對

H BV基因表達和 /或活性的調節響應和 /或調節H BV

基因表達通路的性狀、疾病或狀况的化合物、組合物和

方法。具體而言，本發明涉及包括能够調節或介導針對

HBV基因表達的RNA干擾（RNAi）的雙鏈核酸分子，

包括小核酸分子，如短干擾核酸（siNA）、短干擾R NA

（s i R NA）、雙鏈R NA（dsR NA）、微小R NA（m i R-

NA）和短髮夾RNA（shRNA）分子。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2010/08/17，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/374555

[21] 編號 N.º : J/003406

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/10/03

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/01/10

[73] 權利人 Titular : 拜奧克里斯特製藥公司

 BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC.

 地址 Endereço : 4505 Emperor Boulevard, Durham, 

NC 27703, US
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : P.L.科蒂安, Y.S.巴布

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201380031507.7，申請

日Data de pedido 2013/04/17，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 104379146B，2018/07/10

[51] 分類 C la s s i f ic aç ão : A61K31/4745, A61K31/7056, 

A61K31/706, A61K31/7052, A61K31/7064

[54] 標題 Título : 抑制病毒聚合酶的組合物和方法。

 Composições e métodos para inibir a polimerase viral.

[57] 摘要 Resu mo : 本發明提供如本文所述的式I化合物：

（I）式I化合物可用於抑制病毒R NA聚合酶活性和病毒

複製的方法中。本發明還提供包含式I化合物的藥物組合

物以及使用式I化合物治療病毒感染的方法。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2012/04/18，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/625994

[21] 編號 N.º : J/003407

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/10/04

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/01/10

[73] 權利人 Titular : 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省連雲港市經濟技術開發區昆

侖山路7號，郵編：222047

 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 盧韵 LU, Yun, 張新華 ZHANG, 

Xinhua, 王晨陽 WANG, Chenyang

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201780000923.9，申請

日Data de pedido 2017/01/23，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107405344B，2018/08/14

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/4709, A61K47/32 , 

A61K9/20, A61K9/48, A61P35/00

[54] 標題 Título : 一種含有喹啉衍生物或其鹽的藥物組合物。

 Composição farmacêutica com o derivado de “quinoli-

ne” ou seu sal.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供了一種含有喹啉衍生物或其

鹽的藥物組合物。具體而言，本發明提供了一種藥物組合

物，含有（R,E）-N-（4-（3-氯-4-（吡啶-2-基甲氧基）苯

基氨基）-3-氰基-7-乙氧基喹啉-6-基）-3-（1-甲基吡咯烷

基-2-基）-丙烯酰胺或其藥理學上可接受的鹽、交聯聚乙

烯吡咯烷酮以及至少一種藥學上可接受的賦形劑。本發

明的藥物組合物具有溶出迅速的特點。

[30] 優先權 P r ior idade : 2016/01/27，中國 Ch ina，編號

N.º 201610056739.3

[21] 編號 N.º : J/003408

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/10/04

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/01/10

[73] 權利人 Titular : 井石有限會社

 Well Stone Co.

 地址 Endereço : 6742-1, Tanochokou, Miyazaki-shi, 

Miyazaki 889-1701 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 石井陽一 lSHII Yoichi, 岡本猛 OKA-

MOTO Takeshi, 石井紗也香 ISHII Sayaka

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201611080908.3，申請

日Data de pedido 2016/11/30，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107019814B，2018/07/20

[51] 分類 Classificação : A61L9/013, A61L9/012

[54] 標題 Título : 除臭劑的製造方法和除臭劑。

 Método de produção de desodorizante e desodorizante.

[57] 摘要 Resumo : 提供以液狀也能使用的來源於蚯蚓糞土

的除臭劑的製造方法和除臭劑。一種除臭劑的製造方法

以及由該製造方法得到的除臭劑，所述除臭劑的製造方

法的特徵在於，其包括：將蚯蚓的糞土和水進行混合的混

合工序；以及將由前述混合工序中得到的混合物產生的氣

化的水回收而得到液體的回收工序。優選在前述混合工

序中，與前述蚯蚓的糞土和前述水一起還混合有機物。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2016/02/02，日本 Japão，編號

N.º 2016-018046

[21] 編號 N.º : J/003409

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/10/08

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/01/10

[73] 權利人 Titular : 賽拉福柯蒂斯公司

 THERAVECTYS

 地址 Endereço : 1 mail du Professeur Georges Mathé 

F-94800 Villejuif, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

[72] 發明人 Inventor : E．薩莉, C．伯奇

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201380026705.4，申請

日Data de pedido 2013/04/30，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 104736167B，2018/07/27



N.º 6 — 8-2-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 2149

[51] 分類 Classificação : A61K39/00

[54] 標題 Título : 含有MHC I型啓動子的慢病毒載體。

 Vetores lentivirais contendo um promotor MHC classe I.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及將來自MHC I型基因啓動子

的啓動子序列插入慢病毒載體中以指導轉基因的轉錄，

所述轉基因優選編碼在哺乳動物細胞宿主（優選A P C

（DC））中表達的免疫原性多肽。本發明包括這些載體，

製備載體的方法和使用載體的方法，包括醫療用途。

[30] 優先權 Prioridade : 2012/05/23，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 12305566.7

[21] 編號 N.º : J/003410

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/10/09

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/01/10

[73] 權利人 Titular : 小野藥品工業株式會社

 ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-5, Doshomachi 2-Chome, Chuo-Ku, 

Osaka-Shi, Osaka 541-8526 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 久須美健介, 長繩厚志, 大槻和裕, 關口

哲也, 筱崎恒二, 山本寬, 山元譽子

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480017929.3，申請

日Data de pedido 2014/03/25，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105189454B，2018/07/13

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D207/12 , A61K31/40, 

A61K 31 /451,  A61P 1 /16 ,  A61P 3/ 0 6 ,  A61P 3/10 , 

A61P9/00, A61P9/04, A61P9/06, A61P9/08, A61P9/10, 

A61P 9/12 , A61P11/0 0, A61P13/12 , A61P17/0 2 , 

A61P19/02 , A61P25/00, A61P25/04, A61P27/02 , 

A61P27/06, A61P35/0 0, A61P37/02 , A61P43/0 0, 

C07D211/44, C07D211/48

[54] 標題 Título : 苯基衍生物。

 Derivado de “Phenyl”.

[57] 摘要 Resumo : 本發明的目的是提供具有强的人S1P2拮

抗活性的化合物，從而開發出對於治療S1P2-介導的疾病

有用的藥物，所述S1P2-介導的疾病為如血管收縮引起的

疾病、纖維化和呼吸系統疾病。通式（I）表示的化合物在

某些取代位點具有鹵素原子或鹵代烷基和苯氧基，並因

此具有强的人S1P2拮抗活性，其中，所有符號具有說明

書中所述的相同含義。因此，該化合物可為S1P2-介導的

疾病如血管收縮引起的疾病、纖維化和呼吸系統疾病的

治療劑。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2013/03/26，日本 Japão，編號

N.º 2013-063304

[21] 編號 N.º : J/003412

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/10/12

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/01/10

[73] 權利人 Titular : 東莞宜安科技股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市清溪鎮銀泉工業區

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[73] 權利人 Titular : 東莞市鎂安鎂業科技有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市松山湖高新技術產業

開發區新竹路4號新竹苑3棟2樓201、202室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 林黛詩, 李揚德, 楊潔丹, 湯鐵裝, 李衛

榮, 唐冬娥

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201610591446.5，申請

日Data de pedido 2016/07/25，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106045334B，2018/07/24

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 3C17/42 ,  C 0 8G18 / 79, 

C08G18/28, C08G18/75, C08G18/67, C08G18/61, 

C08G18/48, C08G18/42, C09D175/14, C09D133/14, 

C09D161/32, C09D7/61

[54] 標題 Título : 一種汽車玻璃防霧塗層。

 Um tipo de revestimento anti-embaciamento para vi-

dro de carro.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種汽車玻璃防霧塗層，包

括從裏至外依次在石墨烯玻璃基體表面形成的氧化石墨

烯層、交聯層和防霧層，氧化石墨烯層由石墨烯玻璃基體

表面的石墨烯結構經氧化而成，交聯層由與氧化石墨烯

層通過發生第一化學鍵力相連接而成，防霧層由複合塗

料經噴塗固化與交聯層發生第二化學鍵力相連接而成，

且石墨烯玻璃基體為石墨烯在白玻璃基底上經熔融熱化

學氣相沉積直接生長而獲得。本發明的汽車玻璃防霧塗

層的氧化石墨烯層、交聯層、複合塗料層均能以化學鍵合

方式穩定持久地附着在玻璃表面，固化成膜快，塗層對

水的接觸角為3º，硬度高達2H，透明率高達95%以上，具

有持久的防霧效果，耐水性佳，同時機械性能優異，成本

低，適用範圍廣。

[21] 編號 N.º : J/003413

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/10/12

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/01/10

[73] 權利人 Titular : 東莞宜安科技股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市清溪鎮銀泉工業區

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[73] 權利人 Titular : 東莞市鎂安鎂業科技有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市松山湖高新技術產業

開發區新竹路4號新竹苑3棟2樓201、202室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 莫劍均, 李揚德, 李衛榮, 楊潔丹, 湯鐵裝

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201610640313.2，申請
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日Data de pedido 2016/08/04，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106181251B，2018/08/17

[51] 分類 Classificação : B23P15/00

[54] 標題 Título : 配電盒金屬殼體的螺紋孔製造方法。

 Método de fabricação de furos roscados de concha me-

tálica de caixa de distribuição de electricidade.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供一種配電盒金屬殼體的螺紋

孔製造方法，包括如下步驟：（1）採用數控機床在配電盒

金屬殼體內加工出底孔，其中，在所述數控機床加工所述

底孔中，主軸轉速範圍為5500-6500轉／分鐘，刀具的進

給量範圍700-800毫米／分鐘，每次抬刀距離範圍為4-6

毫米；（2）對所述底孔進行磁力研磨；以及（3）採用鑽頭

對磁力研磨後的底孔攻牙處理，從而使得所述底孔形成

螺紋孔；其中，在對磁力研磨後的底孔攻牙處理中，所述

鑽頭的轉速範圍為500-550轉／分鐘，所述鑽頭的進給量

範圍為0.3-1.0毫米／轉，以防止製造出來的螺紋孔存在

牙大及卡鋼針等缺陷，並節省螺紋孔的製造工時而提高

產率。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003415

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/10/12

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/01/10

[73] 權利人 Titular : 麥迪穆有限責任公司

 Medlmmune Limited

 地址 Endereço : Milstein Building, Granta Park, Cam-

bridge, CB21 6GH, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

[72] 發明人 Inventor : 菲利普．威爾遜．霍華德 HOWARD, 

Philip Wilson

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201380053518.5，申請

日Data de pedido 2013/10/11，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 104837502B，2018/08/10

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K47/54, C 07D519/0 0, 

C07D487/04, A61P35/00

[54] 標題 Título : 吡咯并苯并二氮雜卓及其結合物。

 “Pyrrolobenzodiazepines” e seus conjugados.

[57] 摘要 Resumo : 一種化合物，其是A或B和其鹽和溶劑化

物，以及其與細胞結合劑的結合物。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2012/10/12，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/712,928

[21] 編號 N.º : J/003416

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/10/12

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/01/10

[73] 權利人 Titular : 默多克兒童研究所

 MURDOCH CHILDRENS RESEARCH INSTITU-

TE

 地址 Endereço : Royal Children’s Hospital, Fleming-

ton Road, Parkville, Victoria 3052, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

[72] 發明人 Inventor : 卡爾．柯克伍德 KIRKWOOD, Carl, 

露絲．弗蘭塞斯．畢曉普 BISHOP, Ruth Frances, 格雷

姆．勞倫斯．巴恩斯 BARNES, Graeme Laurence

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201380054966.7，申請

日Data de pedido 2013/08/26，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 104812892B，2018/07/17

[51] 分類 Classificação : C12N7/00, C12N15/01, A61K39/15, 

A61P31/14, C12R1/93

[54] 標題 Título : 經修飾的人輪狀病毒及其用途。

 Rotavírus humanos modificados e seus usos.

[57] 摘要 Resumo : 本公開內容總體上涉及病毒疫苗領域。具

體地，本公開內容提供了一種經修飾的Vero適應性人輪

狀病毒毒株和產生高滴度病毒的培養方法、輪狀病毒疫

苗、疫苗接種方案以及診斷和預後測定。

[30] 優先權 Prioridade : 2012/08/27，澳大利亞 Austrália，編

號N.º 2012903702

[21] 編號 N.º : J/003418

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/10/15

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/01/10

[73] 權利人 Titular : 中國銀聯股份有限公司

 CHINA UNIONPAY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區含笑路36號銀聯

大廈

 CUP Tower, 36 Hanxiao Road, Pudong new area, 

Shanghai 200135, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 褚紅梅

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201610359172.7，申請

日Data de pedido 2016/05/27，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105957166B，2018/08/10

[51] 分類 Classificação : G07B15/06

[54] 標題 Título : 不停車收費系統以及不停車收費方法。

 Sistema de cobrança sem estacionamento e método de 

cobrança sem estacionamento.
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[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及不停車收費方法以及不停車

收費系統。該不停車收費方法包括：注冊階段，將支付信

息寫入移動終端通信標簽模塊並且將車輛信息寫入車載

通信標簽模塊；以及支付階段，在道路入口階段車道通信

標簽模塊讀取車輛信息並且向車載通信標簽模塊寫入道

路入口信息，在道路出口階段車道通信標簽模塊獲取車

輛信息、道路入口信息以及支付信息並且上送給後台系

統，後台系統根據上送的信息完成扣款。根據本發明，能

够用車載通信標簽模塊替代ETC設備，能够降低設備成

本，減少人工費用。

 附圖 Figura : 

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/001539

[22] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[71] 申請人 Requerente : Auresys Pte Ltd

 地址 Endereço : 192 Pandan Loop, #05-02 Pantech 

Business Hub, Singapore 128381

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

[72] 發明人 Inventor : Raymond YAP

[51] 分類 Classificação : G07F17/32

[54] 標題 Título : 籌碼兌換裝置及方法。

 Dispositivo e método de troca das fichas.

[57] 摘要 Resumo : 一個籌碼兌換系統包含：一個接收用家插

入貨幣的入口；一個給籌碼盤安排指令的處理器，內有大

量籌碼，根據所接收的貨幣金額而放出同等面值的籌碼；

一個籌碼掃描器用於監測所釋放的籌碼及傳達籌碼監測

結果給處理器；該處理器被設定根據籌碼監測結果來核

實所釋放的籌碼面值；在核實中，上述處理器被設定給與

籌碼分配器指示向用家釋放出上述籌碼。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2016/12/09，新加坡 Singapura，編

號N.º 10201610375Q

[21] 編號 N.º : I/001541

[22] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[71] 申請人 Requerente : 寶嘉科技有限公司

 Takara Gaming Solutions Limited

 地址 Endereço : 香港九龍尖東加連威老道98號東海商

業中心8樓801&802室

 Unit 801 & 802, 8/F East Ocean Centre, 98 Granville 

Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72] 發明人 Inventor : 陳銳文 CHAN, Yui Man Raymond, 

薛嘉麟 SUEK, Ka Lun Ernie

[51] 分類 Classificação : A63F13/32

[54] 標題 Título : 玩家與機器互動的方法以及用於促進玩家

互動的裝置。

 Método interactivo do jogador com a máquina e o dis-

positivo para facilitar a interacção do jogador.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種機器和玩家或多個玩

家之間的互動方法。所述方法包括：一旦玩家啟動，所述

機器從預定的多個可用的信息承載裝置中選擇預定的多

個信息承載裝置作為已選的多個信息承載裝置。所述機

器整理已選的多個信息承載裝置用於顯示在圖像顯示設

備上，並且所述圖像顯示設備以表示第一顯示次序的第

一次序方式，顯示已選的多個信息承載裝置作為已選的

信息承載裝置組。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2016/12/22，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 16114622.9

[21] 編號 N.º : I/001542

[22] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[71] 申請人 Requerente : ANGEL PLAYING CARDS 

CO., LTD.

 地址 Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi, Shiga 

527-0232, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa
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[72] 發明人 Inventor : Yasushi Shigeta

[51] 分類 Classificação : A63F11/00

[54] 標題 Título : 遊藝用貨幣的管理系統及保管箱。

 Sistema de gestão e cofre para as moedas do jogo.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供一種遊藝用貨幣的管理系統

及保管箱。管理混洗遊戲紙牌（301S）的紙牌包（302）

和遊藝用貨幣（3）的系統（500）具有保管箱（200）和

控制裝置（204）。保管箱（200）設置為與遊戲桌（21）

相關聯，保管多個混洗遊戲紙牌（301S）及多個籌碼箱

（100），並且，具備讀取混洗遊戲紙牌（301S）的遊戲紙

牌I D代碼的紙牌用讀取器（305）和讀取籌碼箱（100）

的箱I D代碼（103）的籌碼用讀取器（202）。控制裝置

（204）監視所讀取的遊戲紙牌ID代碼及箱ID代碼，輸出

保管於保管箱（200）的混洗遊戲紙牌及籌碼箱的總數、

和保管於保管箱（200）的遊戲紙牌ID代碼及箱ID代碼。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2016/12/30，日本 Japão，編號

N.º 2016-258007

[21] 編號 N.º : I/001570

 原案申請號 N.º de pedido inicial : I/001508

[22] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[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

[72] 發明人 Inventor : 武田 賢豪 TAKEDA, Kengo

[51] 分類 Classificação : G07F17/32, A63F5/04

[54] 標題 Título : 遊戲系統、服務器、及捐贈控制方法。

 Sistema de jogo, servidor, e método para controlo de 

doações.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供一種遊戲系統，根據用戶設

定，執行控制，自動地將用戶卡餘額中，不足1次遊戲用最

低單位的零頭捐贈。捐贈管理服務器（40）在捐贈設定

信息表（421）中存儲用戶捐贈相關設定，當用戶在老虎機

（1010）執行了請款操作時等，便基於所述用戶設定，執

行控制，自動地從卡餘額中減去零頭用於捐贈。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2016/03/30，日本 Japão，編號

N.º 2016-069393

[21] 編號 N.º : I/001571

 原案申請號 N.º de pedido inicial : I/001504

[22] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[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

[72] 發明人 Inventor : 武田 賢豪 TAKEDA, Kengo

[51] 分類 Classificação : G07F17/32, A63F5/04

[54] 標題 Título : 遊戲系統、服務器、及捐贈控制方法。

 Sistema de jogo, servidor, e método para controlo de 

doações.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供一種遊戲系統，以根據用戶進

行捐贈的數額，從遊戲設施等對該用戶提供既定的利益

的方式執行控制。捐贈管理服務器（40）在用戶通過操作

進行了捐贈時，執行控制，將和捐贈額對應的點數賦予給

用戶。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2016/03/30，日本 Japão，編號

N.º 2016-069397

[21] 編號 N.º : I/001574

 原案申請號 N.º de pedido inicial : I/001518

[22] 申請日 Data de pedido : 2017/04/26

[71] 申請人 Requerente : Konami Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 585 Konami Circle, Las Vegas, Neva-

da 89119, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 I nventor : Mu ka sa SH IGEH I TO, O sa k i 

Y U K I H I RO, Uek i K YOH E I, Tad a I K K I, Te-

zuka YOSHIAKI, Mizoguchi MASAO, Mizoguchi 

TOSHIYUKI

[51] 分類 Classificação : G07F17/32

[54] 標題 T ítu lo : 用於提供具有紅利機會之遊戲的遊戲系

統、用於遊戲系統之控制方法以及用於遊戲機之程式。

 Sistema de jogo que oferece jogos com pontos de bó-

nus, método de controlo para sistema de jogos e pro-

grames para máquina de jogos.

[57] 摘要 Resumo : 一種遊戲系統提供一中央控制單元及複數

個遊戲站。該中央控制單元向複數個玩家提供一主遊戲。

該中央控制單元經配置以自複數個潛在結果隨機地確立
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該主遊戲之一結果。該等遊戲站自各別玩家接受關於該

主遊戲之一賭注、接收該主遊戲之該結果且根據該主遊

戲之該結果向該等玩家中之一者支付一獎金。該中央控制

單元將該等玩家中之一者隨機地確立為一紅利遊戲的合

格者、選擇該主遊戲之該等潛在結果中之一者作為一紅

利遊戲合格結果且若該紅利遊戲合格結果為該主遊戲之

該結果，則向該紅利遊戲合格玩家提供一紅利遊戲。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2016/05/13，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 62/336,335

[21] 編號 N.º : I/001575

 原案申請號 N.º de pedido inicial : I/001274

[22] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[71] 申請人 Requerente : 天使遊戲紙牌股份有限公司

 ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本國大阪府大阪市中央區瓦屋町二丁

目10番1號（542-0066）

 10-1, Kawarayamachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 

Osaka 542-0066, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 重田 泰 SHIGETA, Yasushi

[51] 分類 Classificação : A63F1/14, A63F1/06, A63F1/02

[54] 標題 Título : 紙牌遊戲系統和桌面遊戲的方法。

 Sistema de jogos de cartas e método de jogos de mesa.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及一種紙牌遊戲系統和桌面遊

戲的方法。具體地，所提供的桌面遊戲系統能夠提供桌面

遊戲，從而在以不複雜的方式遊戲的過程中提供博取更

高償付差額的機會以及附加投注機率。由於混洗，成組的

混洗遊戲紙牌牌摞l s具有不同紙牌佈置順序，並且每組

是獨特的。因此為了識別每組，I D編碼以條形碼5或QR

（快速響應）編碼的形式使用。成組混洗遊戲紙牌牌摞ls

具有特殊紙牌1a，其與混洗遊戲紙牌牌摞l s的其他正常

紙牌l在工廠中一起包裝在一個包裝中（見圖1（b））。圖1

（b）示出包裝盒4部分暴露並包含特殊紙牌1a的狀態。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2013/04/12，澳大利亞 Austrália，編號

N.º 2013204282

[21] 編號 N.º : I/001576

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/06/28

[71] 申請人 Requerente : 天使遊戲紙牌股份有限公司

 ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi, Shiga 

527-0232, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : Yasushi Shigeta

[51] 分類 Classificação : G07F17/32

[54] 標題 Título : 遊戲管理系統。

 Sistema de gestão de jogo.

[57] 摘要 Resumo : 本發明的目的在於掌握娛樂場整體的營

業額或利潤，或者掌握每桌或每個遊戲台的營業額或利

潤。本發明提供一種遊戲管理系統。遊戲管理系統100對

在娛樂場設施的多個桌上進行的娛樂遊戲進行管理。遊

戲管理系統100具備：攝像機2，其對所下注遊藝用代用

貨幣進行拍攝並得到圖像；控制裝置14，其基於圖像中的

遊藝用代用貨幣的位置確定下注對象，基於圖像中的所

述遊藝用代用貨幣的種類及枚數確定下注額；紙牌分發

裝置3，其判定娛樂遊戲的遊戲結果；算出裝置51，其基

於下注對象、下注額及遊戲結果，針對多個桌的每桌，且

針對每場遊戲，算出娛樂場運營者的利潤；以及記錄裝

置52，其記錄利潤。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Pr ior idade : 2017/06/28，日本 Japão，編號

N.º 2017-125723

[21] 編號 N.º : I/001577

 原案申請號 N.º de pedido inicial : I/001498

[22] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[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

[72] 發明人 Inventor : 武田 賢豪 TAKEDA, Kengo

[51] 分類 Classificação : G07F17/32

[54] 標題 Título : 攝影系統。

 Sistema fotográfico.

[57] 摘要 Resumo : 本發明的課題在於適當地拍攝不正當行

為者。本發明的攝影系統的特徵在於具備：遊戲機，設於

設施，且具有攝影部；攝影裝置，設於設施，且能夠對遊

戲機進行拍攝；及信息處理裝置，能和遊戲機及攝影裝

置通訊；且攝影部對位於遊戲機之前的人物進行拍攝，信
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息處理裝置在獲得遊戲機中的不正當行為的信息的情況

下，指示攝影裝置在包含遊戲機的周圍在內的預先規定

的攝影條件下進行拍攝。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2016/03/23，日本 Japão，編號

N.º 2016-058906

[21] 編號 N.º : I/001579

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/07/24

[71] 申請人 Requerente : 天使遊戲紙牌股份有限公司

 ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi, Shiga 

527-0232, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : Yasushi Shigeta

[51] 分類 Classificação : H04L9/32

[54] 標題 Título : 遊藝用代用貨幣、遊藝用代用貨幣的製造

方法及檢查系統。

 Moeda substituta para a diversão, método de fabrica-

ção e sistema de inspecção para moeda substituta para 

a diversão.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供一種具有能夠從表面及側面

目視確認的嵌入部分的叠層構造的遊藝用代用貨幣。

遊藝用代用貨幣10具有如下結構：多個塑料層通過熱

壓接合而叠層，至少在中間具備著色層12，以夾持著色

層12的方式在兩側叠層淺色層11，在側面形成叠層方向

的條紋圖案，通過著色層12能夠確定遊藝用代用貨幣

10的價值。在多個塑料層的除最外層以外的層中內置有

RFID16，在淺色層11的至少一層嵌入有表示遊藝用代用

貨幣10的種類的種類件13，具有從側面及表面能夠識別

種類件13的形狀。R F I D16具備與遊藝用代用貨幣10的

價值以及種類件13表示的遊藝用代用貨幣10的種類相關

聯的信息。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2017/07/26，日本 Japão，編號

N.º 2017-144920

[21] 編號 N.º : I/001596

 原案申請號 N.º de pedido inicial : I/001148

[22] 申請日 Data de pedido : 2012/06/05

[71] 申請人 Requerente : 百利遊戲有限公司

 BALLY GAMING, INC.

 地址 Endereço : 6601 South Bermuda Road, Las Vegas, 

Nevada 89119, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : Arun Rajaraman, Sathish Kumar 

Anantharaman, William Lewis

[51] 分類 Classificação : A63F13/00

[54] 標題 Título : 在無線遊戲環境中的遠程遊戲。

 Jogos remotos num ambiente de jogos sem fio.

[57] 摘要 Resumo : 一種系統，採用具有集成的數據庫和無線

通信裝置的服務器計算系統。無線通信裝置允許玩家關

於潛在的遊戲結果選取立場，並包括遠程遊戲和遠程後

線操作（對於在遊戲桌由佔據玩家位置的主要玩家所選

取的遊戲結果的立場的潛在結果選取立場）以及未涉及

錢的其它類型的立場。響應於主要玩家不再佔據遊戲桌

上的玩家位置的電子指示，系統自動初始化鎖定關於遊

戲的潛在結果所選擇立場的玩家的周期，例如在用於遊

戲結果上這種建議後線位置上的遊戲結果鎖定周期上的

立場，並因此修改發牌員的無線裝置上的用戶界面。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2011/06/06，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/493,891

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.
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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/001449 2019/01/04 2019/01/04 Paltronics Australasia Pty Limited

I/001506 2019/01/14 2019/01/14 環球娛樂株式會社

Universal Entertainment Corporation

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

I/001471 2018/10/08 Fresh Idea Global Limited SG Jogos Ásia, S.A.

實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

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》第十條及第一百二十四條的規定，公佈下列在澳門特別

行政區提出的實用專利註冊申請，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。

D e a c o r d o c o m o s a r t i g o s 10.º e 124.º d o R J P I, 

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 utilidade 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 : U/000212

[22] 申請日 Data de pedido : 2017/06/26

[71] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72] 發明人 Inventor : 鄭伯豪 Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51] 分類 Classificação : A44C5/08

[54] 標題 Título : 手鐲。

 Pulseira.

[57] 摘要 Resumo : 本實用新型公開了一種手鐲，其中，所述

手鐲包括具有兩個開放端部的手鐲本體和設置在所述手

鐲本體上且與手鐲本體可拆卸連接的連接鏈扣，所述連

接鏈扣的兩端其有裝飾固定座，所述兩個裝飾固定座與

所述手鐲本體的兩個端部通過連接結構可拆卸連接，由

於裝飾固定座具有一定的形狀，所以通過連接鏈扣與手

觸本體可拆卸連接使手觸可以變換不同款式。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2017/06/20，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 17106127.4

[21] 編號 N.º : U/000222

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02
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[71] 申請人 Requerente : 北京振沖工程股份有限公司

 BEIJING VIBROFLOTATION ENGINEERING 

CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區望京西園221號博泰

大厦12層，郵編：100102

 Floor 12, Broadtec, No. 221, Wangjingxiyuan, Chaoy-

ang District, Beijing 100102, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 姚軍平 Junping YAO, 黃宏慶 Hong-

qi ng H UA NG, 梁興龍 X i ng long LI A NG, 王國忠 

Guozhong WANG, 王斐慶 Feiqing WANG, 焦洋洋 

Yangyang JIAO

[51] 分類 Classificação : E02D3/12

[54] 標題 Título : 具有底部出料的振沖碎石樁施工機組。

 Unidade de construção de pilha de cascalho vibrante 

com descarga no fundo.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種具有底部出料的振沖

碎石樁施工機組，它由樁機機架、具有底部出料的振沖

設備和樁機起重提升系統構成；樁機起重提升系統安裝

在樁機機架上，通過鋼絲繩吊著所述底部出料的振沖設

備沿樁機機架的桅杆上、下移動，完成振沖碎石樁的填充

施工。本發明施工設備集成度高，施工操作簡單，節省人

力，施工效率高，施工成本低。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2017/07/31，中國 C h i na，編號

N.º 201710645662.8

[21] 編號 N.º : U/000226

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/01/31

[71] 申請人 Requerente : 深圳元啟環境能源技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福保街道福田

保稅區深褔保大廈1708室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 王新峰, 倪蘊石

[51] 分類 Classificação : A61L9/22

[54] 標題 Título : 一種用於空氣淨化的雙極離子發生器以及

使用該雙極離子發生器的散流器。

 Um tipo de gerador de íon bipolar para a purificação 

do ar e um difusor usando o gerador de íon bipolar.

[57] 摘要 Resumo : 本實用新型涉及離子發生器，尤其一種用

於空氣淨化的交替式雙極離子發生器。由帶導熱片的基

板，多孔式的發射極板，介質阻擋板、具離子引出機制的

多孔接地極板依次疊合構成的板式結構。採用上述技術

方案，帶離子引出結構的接地極片與發射極片構成一個

具有精密尺寸的電場，其在電場接地一側將發射極片的

電子引出介質阻擋板，一部分電子與接地極極板相遇流

入接地極板形成電流，一部分則逸出介質表面與室內空

氣分子相遇，當逸出電子達到一定速率時，便可激勵氧

分子為離子態，改善空氣品質。當輸入交流高壓電流時，

雙極離子交替發生，從而可以向空氣中注入雙極離子氣

流，有效改善空氣質量。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2017/07/11，中國 C h i na，編號

N.º 201720846977.4

[21] 編號 N.º : U/000245

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/10/31

[71] 申請人 Requerente : 維他奶國際集團有限公司

 Vitasoy International Holdings Ltd.

 地址 Endereço : 香港新界屯門建旺街1號

 No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N. T., Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72] 發明人 Inventor : 許宇傑 Yujie XU, 周靜 Jing ZHOU, 

巢志成 Zhicheng CHAO, 呂葉 Ye LV

[51] 分類 Classificação : A63H5/00

[54] 標題 Título : 一種音樂盒。

 Um tipo de caixa de música.

[57] 摘要 Resumo : 本實用新型公開了一種音樂盒，其包括音

樂控制裝置，所述音樂控制裝置設置有轉盤和音樂播放

模塊，其特徵在於，所述轉盤上設有用於控制所述音樂播

放模塊啟閉的第一感應裝置；所述音樂播放模塊設有音

軌，以及切換單元，所述切換單元用於切換同一音軌的變

化；所述轉盤上還設有用於控制所述切換單元的第二感

應裝置。本方案的音樂盒在控制音樂播放和音樂切換方

面各自採用了感應裝置，使音樂盒可以利用外放物體，尤

其是利用外放物體的重力實現音樂盒的音樂播放和風格

切換的控制，拓展了音樂盒的控制模式，增加了玩法的多

樣性和可能性。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2018/07/27，中國 Ch ina，編號

N.º 201821200420.4
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更正

Rectificações

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

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/058074 國籍（2011年10月19日第42期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Nacionalidade (B.O. da RAEM n.º 42, 

II Série, de 19 de Outubro de 2011)

加拿大

Canadiana

美國

Americana

N/088747 權利人（2015年2月18日第7期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Titular (B.O. da RAEM n.º 7, II 

Série, de 18 de Fevereiro de 2015)

Gordon Ramsay Gordon James Ramsay

N/141536 服務名單（2018年10月3日第40期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de serviços (B.O. da RAEM 

n.º 40, II Série, de 3 de Outubro de 

2018)

Serviços de entretenimento; …… Serviços educacionais; ……

N/138035 權利人（2018年11月21日第47期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Titular (B.O. da RAEM n.º 47, II 

Série, de 21 de Novembro de 2018)

Gordon Ramsay Gordon James Ramsay

N/143134

N/143135

地址（2018年10月18日第42期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Endereço (B.O. da RAEM n.º 42, II 

Série, de 18 de Outubro de 2018)

5th Fl., 516 Gonghangdae-ro, 

Gangseo-gu, Seoul, Republic of 

Korea

(Deungchon-dong, MEDIHEAL 

company Bldg.) 5th Fl., 516 

Gonghangdae-ro, Gangseo-gu, 

Seoul, Republic of Korea

二零一九年一月十四日於經濟局——局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 14 de Janeiro de 2019. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

（是項刊登費用為 $559,860.00）

(Custo desta publicação $ 559 860,00)
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