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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
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/082834

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/02/05

[730] 申請人 Requerente

:

Digital Domain Management Limited

:

Rooms 1818-1823, 18th Floor, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong

地址 Endereço

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

:

Prestação de serviços de comércio de importação e exportação; serviços de empresa de comércio, nomeadamente, compra e revenda de mercadorias por conta de terceiros; agência
de importação-exportação; importação e exportação de comércio de sucatas de metal e de
chá chinês; publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório; serviços de consultadoria de negócios; serviços de marketing e serviços promocionais;
publicidade televisiva; comerciais de televisão; aluguer de espaços publicitários; promoções
de venda para terceiros; distribuição de amostras.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/082835

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/02/05
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[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

8803

:

Digital Domain Management Limited

:

Rooms 1818-1823, 18th Floor, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, 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

:

Gestão e serviços de arrendamento de terrenos, bens imóveis, propriedades comerciais e
residênciais; serviços de informação sobre terrenos, bens imóveis, propriedades comerciais
e residenciais; negócios imobiliários; seguros; negócios financeiros; negócios monetários.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/082836

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/02/05

[730] 申請人 Requerente

:

Digital Domain Management Limited

:

Rooms 1818-1823, 18th Floor, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong

地址 Endereço

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

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de desenvolvimento de terrenos, bens imóveis e propriedades; serviços de desenvolvimento de propriedades comerciais para vendas a retalho; serviços de gestão de
projectos de desenvolvimento imobiliário de propriedade e construção de propriedades;
inspecção de projectos de construção; serviços de consultoria relacionados com renovação
e planificação de propriedades; construção civil; reparação; serviços de instalação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/082837

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/02/05

[730] 申請人 Requerente

:

Digital Domain Management Limited

地址 Endereço

:

Rooms 1818-1823, 18th Floor, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, 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

:

Serviços de parque temático; serviços de parque de diversões; serviços de gravação, modificação ou edição para cinema, som e vídeo; serviços de entretenimento, na forma de
produção e distribuição de animação, efeitos visuais e computação gráfica para cinema
e televisão; produção de desenhos-animados para cinema; pós-produção de vídeo, pós-produção áudio; adição de efeitos visuais e gráficos em video-cassete, cassete áudio, meios
de comunicação digital e cinema; masterização, edição, ampliação, restauração, conversão
e reformatação de cinema, meios digitais e video-cassete; produção e efeitos especiais para
anúncios, filmes e televisão; serviços de estúdio para cinema, filme e televisão; serviço de
entretenimento para filme, entretenimento televisivo e serviços de entretenimento em di-
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recto; produção e distribuição de espectáculos, filmes, programas televisivos de desenhos-animados, programas de televisão, programas de rádio, discos de laser, video-cassete, gravações de vídeo, cinema, música, artes, cultura, desporto, notícias, serviços de estúdios de
televisão, serviços de entretenimento para vídeo e teatro; serviços de entretenimento relacionados com o fornecimento de espectáculos, filmes, música, produção, apresentação; serviços de entretenimento oferecido através dos meios de filmes de longa-metragem, video-cassetes, CDs de vídeo e programas de televisão; fornecimento de filmes e entretenimento
para visualização através dos meios de televisão e cinema; fornecimento de informação
relacionada com entretenimento; organização e realização de espectáculos e entretenimento; serviços de programação de vídeo interactivo em relação a filmes de longa-metragem,
programas de televisão, educação e jogos; organização e realização de exibições; serviços
de entretenimento; educação; formação; actividades desportivas e culturais.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/082838

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/02/05

[730] 申請人 Requerente

:

Digital Domain Management Limited

:

Rooms 1818-1823, 18th Floor, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong

地址 Endereço

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

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de software de computador; aluguer de programas de computador ligados
à rede; design de artes gráficas; aluguer de software para computador; programação de
computadores; manutenção de software para computador; instalação, manutenção, actualização de software de computador; consultoria na área de software de computador; hospedagem de sites de internet para computadores; criação e manutenção de sites de internet
para terceiros; serviço de design; serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e design relacionados com os mesmos; serviços análise e pesquisa industrial; design e desenvolvimento
de hardware e software para computador.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/082839

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/02/05

[730] 申請人 Requerente

:

Digital Domain Assets Limited

:

Rooms 1818-1823, 18th Floor, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong

地址 Endereço

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

:

Prestação de serviços de comércio de importação e exportação; serviços de empresa de comércio, nomeadamente, compra e revenda de mercadorias por conta de terceiros; agência
de importação-exportação; importação e exportação de comércio de sucatas de metal e de
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chá chinês; publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório; serviços de consultadoria de negócios; serviços de marketing e serviços promocionais;
publicidade televisiva; comerciais de televisão; aluguer de espaços publicitários; promoções
de venda para terceiros; distribuição de amostras.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/082840

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/02/05

[730] 申請人 Requerente

:

Digital Domain Assets Limited

地址 Endereço

:

Rooms 1818-1823, 18th Floor, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, 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

:

Gestão e serviços de arrendamento de terrenos, bens imóveis, propriedades comerciais e
residênciais; serviços de informação sobre terrenos, bens imóveis, propriedades comerciais
e residenciais; negócios imobiliários; seguros; negócios financeiros; negócios monetários.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/082841

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/02/05

[730] 申請人 Requerente

:

Digital Domain Assets Limited

地址 Endereço

:

Rooms 1818-1823, 18th Floor, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong

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

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Kong

Serviços de desenvolvimento de terrenos, bens imóveis e propriedades; serviços de desenvolvimento de propriedades comerciais para vendas a retalho; serviços de gestão de
projectos de desenvolvimento imobiliário de propriedade e construção de propriedades;
inspecção de projectos de construção; serviços de consultoria relacionados com renovação
e planificação de propriedades; construção civil; reparação; serviços de instalação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/082842

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/02/05

[730] 申請人 Requerente

:

Digital Domain Assets Limited
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:
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Rooms 1818-1823, 18th Floor, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, 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

:

Serviços de parque temático; serviços de parque de diversões; serviços de gravação, modificação ou edição para cinema, som e vídeo; serviços de entretenimento, na forma de
produção e distribuição de animação, efeitos visuais e computação gráfica para cinema
e televisão; produção de desenhos-animados para cinema; pós-produção de vídeo, pós-produção áudio; adição de efeitos visuais e gráficos em video-cassete, cassete áudio, meios
de comunicação digital e cinema; masterização, edição, ampliação, restauração, conversão
e reformatação de cinema, meios digitais e video-cassete; produção e efeitos especiais para
anúncios, filmes e televisão; serviços de estúdio para cinema, filme e televisão; serviço de
entretenimento para filme, entretenimento televisivo e serviços de entretenimento em directo; produção e distribuição de espectáculos, filmes, programas televisivos de desenhos-animados, programas de televisão, programas de rádio, discos de laser, video-cassete, gravações de vídeo, cinema, música, artes, cultura, desporto, notícias, serviços de estúdios de
televisão, serviços de entretenimento para vídeo e teatro; serviços de entretenimento relacionados com o fornecimento de espectáculos, filmes, música, produção, apresentação; serviços de entretenimento oferecido através dos meios de filmes de longa-metragem, video-cassetes, CDs de vídeo e programas de televisão; fornecimento de filmes e entretenimento
para visualização através dos meios de televisão e cinema; fornecimento de informação
relacionada com entretenimento; organização e realização de espectáculos e entretenimento; serviços de programação de vídeo interactivo em relação a filmes de longa-metragem,
programas de televisão, educação e jogos; organização e realização de exibições; serviços
de entretenimento; educação; formação; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/082843

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/02/05

[730] 申請人 Requerente

:

Digital Domain Assets Limited

地址 Endereço

:

Rooms 1818-1823, 18th Floor, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, 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

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de software de computador; aluguer de programas de computador ligados
à rede; design de artes gráficas; aluguer de software para computador; programação de
computadores; manutenção de software para computador; instalação, manutenção, actualização de software de computador; consultoria na área de software de computador; hospedagem de sites de internet para computadores; criação e manutenção de sites de internet
para terceiros; serviço de design; serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e design relacionados com os mesmos; serviços análise e pesquisa industrial; design e desenvolvimento
de hardware e software para computador.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/082951

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/02/11

[730] 申請人 Requerente

:

HANSKIN CO., LTD.

:

8th Fl. Urban Hive B/D, No. 476, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

地址 Endereço

(Zip:135-545)
國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

化妝品，洗澡用化妝品，護膚用化妝劑，防曬劑，皮膚增白霜，美容面膜，嬰兒用化妝品，減肥用
化妝品，彩妝化妝品，身體美容產品，洗髮水，剃鬚後用液，香水，染髮劑，非醫用漱口劑，非醫
用去角質化妝品，香料，香精油，非生產操作和醫用的去垢劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/082952

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/02/11

[730] 申請人 Requerente

:

HANSKIN CO., LTD.

地址 Endereço

:

8th Fl. Urban Hive B/D, No. 476, Gangnam-daero, Gangnam-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

:

美容醫療器械的批發服務，美容醫療器械零售服務，美容醫療器械代理服務，衛生間用品的批

(Zip:135-545)

發服務，衛生間用品的零售服務，衛生間用品的代理服務，化妝品的批發服務，化妝品的零售
服務，化妝品的代理服務，香精油的批發服務，香精油的零售服務，香精油的代理服務，香水的
批發服務，香水的零售服務，香水的代理服務，替他人採購化妝品，化妝用具的批發服務，化妝
用具的零售服務，化妝用具的代理服務。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/082989

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/02/12

[730] 申請人 Requerente

:

VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION

地址 Endereço

:

900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, Estados Unidos da América

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços financeiros, serviços de seguros, serviços bancários, serviços imobiliários, serviços
de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, serviços de cartões de lançamento em
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conta corrente, serviços de cartões pré-pagos, serviços de cartões inteligentes, transacções
electrónicas de crédito e débito, transferência electrónica de fundos, serviços de processamento de pagamentos, serviços de autenticação e verificação de transacções, restabelecimento de saldos realizado através de cartão de crédito e débito, serviços de câmbio de
divisas, serviços bancários em linha, serviços de pagamento de contas, serviços de acesso a
depósitos e serviços de terminais bancários automáticos, reembolso de cheques e serviços
de pagamentos em numerário, difusão de informações financeiras através de uma rede informática mundial e patrocínio financeiro de provas, eventos, actividades e jogos desportivos.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083276

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/02/19

[730] 申請人 Requerente

:

PARMIGIANI FLEURIER S.A.

:

Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

地址 Endereço
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

:

Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulseiras; broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomeadamente, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»),
relógios de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, pulseiras de
relógios, mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a relógios.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/08/22

60250/2013

瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º

:

N/083277

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/02/19

[730] 申請人 Requerente

:

PARMIGIANI FLEURIER S.A.

:

Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

地址 Endereço
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

:

Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulseiras; broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomeadamente, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»),
relógios de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, pulseiras de
relógios, mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a relógios.

N.º 23 — 4-6-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/08/22

60255/2013

瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º

:

N/083278

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/02/19

[730] 申請人 Requerente

:

PARMIGIANI FLEURIER S.A.

地址 Endereço

:

Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

8809

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulseiras; broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomeadamente, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»),
relógios de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, pulseiras de
relógios, mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a relógios.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/10/21

62661/2013

瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º

:

N/083361

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/02/21

[730] 申請人 Requerente

:

M. Lange & Co. GmbH

地址 Endereço

:

Lindberghstr. 3, 80939 München, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário para homem, senhora e criança; calças, jaquetas
(vestuário), fatos, casacos, vestidos, blusas, camisas, saias, T-shirts, «jerseys» para desporto, «sweatshirts»; fatos de banho, biquínis, calções de banho, roupões de banho, toucas de
banho; roupa interior, vestuário interior; espartilhos; collants, meias, peúgas; cintos, lenços
de cabeça e pescoço, luvas, suspensórios para vestuário (suspensórios), xales, faixas para a
cabeça; enxovais (vestuário); gravatas; calçado para homem, senhora e criança.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/09/24

302013052300.8

德國 Alemanha
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[210] 編號 N.º

:

N/083398

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/02/21

[730] 申請人 Requerente

:

DOS SANTOS, S.A.

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

地址 Endereço

:

C/ Azuaje, 2, 35010 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Spain

國籍 Nacionalidade

:

西班牙 Espanhola

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

Tabaco; artigos para fumadores; fósforos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083598

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/02/28

[730] 申請人 Requerente

:

City Football Group Limited

地址 Endereço

:

Etihad Stadium, Etihad Campus, Manchester, M11 3FF, 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

:

廣告；商業管理；商業經營；辦公室管理；商業管理諮詢服務；商業建議及協助；商業顧問；商
業資料服務；商業管理服務，即運動事業的控股公司服務；有關專營的商業建議及協助服務；
有關專營的商業顧問服務；經銷商服務，即企業經營及/或管理的協助服務；商業招募顧問；人
力資源管理及招募服務；足球人員招收服務；運動人員的商業管理；運動人員管理；網路廣告；
提供廣告空間；提供商品及服務廣告的網頁空間；促進及行銷服務；公共關係及宣傳服務；促
銷服務；職員提供；行政及銷售人員的提供；顧問服務；拍賣服務；商展服務；商業或廣告目的
之會議、大會、研習會、活動及展覽的組織安排及管理；為促銷及廣告目的所籌劃之抽獎活動；
會員運作及管理；獎勵及顧客忠誠度計劃的運作及管理；資料處理服務；商業資料分析；商業資
料的提供；零售及線上零售服務；以上服務的資訊、建議及顧問服務。（全屬第35類服務）

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :
[300] 優先權 Prioridade

:

深藍色、藍色、白色，如圖所示。
日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/08/29

3020042

英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º

:

N/083599

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/02/28

[730] 申請人 Requerente

:

City Football Group Limited

地址 Endereço

:

Etihad Stadium, Etihad Campus, Manchester, M11 3FF, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

[511]

服務 Serviços

:

8811

41
娛樂服務；運動及文化活動；教育；訓練；運動服務；運動活動的組織；提供娛樂訓練休閒運動
及文化活動及設施的服務；教導及教育服務；足球學院服務，足球教練及足球學校；有關足球的
教育及訓練安排和管理；足球指導課程之安排，管理及提供；足球娛樂服務；有關足球遊戲的
娛樂服務；體能教育；健身訓練服務；物理治療訓練；有關運動藥物的教育及訓練；運動及假期
露營服務（娛樂性質）；運動設備租賃；實戰訓練及展示；會議大會，研討會，活動及展覽之組
織及管理；遊戲比賽及競賽之安排組織及管理；運動及文化活動的組織；招待服務（娛樂）；經
營彩票；遊戲服務；頒獎典禮的安排組織及管理；博物館設備的提供；球場設備及服務的提供
及管理；球場設備的租賃；現場表演提供；運動俱樂部服務；健康俱樂部服務；健康俱樂部，健
身俱樂部及健身房器材的提供；運動訊息服務提供；有關足球訊息的提供；運動訊息的提供；
即童子軍活動；運動服務即運動器材的管理及提供；球迷俱樂部服務；球迷俱樂部會員計劃服
務；售票服務；運動，娛樂，文化及教育活動的訂票及售票服務；經由網路及其他通訊網路的娛
樂，訓練，休閒，及運動訊息服務；經由電台，電視，電話網路，及線上資料庫所提供的教育及
娛樂服務；電影及錄影及娛樂服務的提供；經由網路及其他通訊網路所提供的有關電子媒體，
多媒體，聲音及影像，電影，圖片，照片，圖形，圖像，文字及相關資料的娛樂及教育服務；影片
製作；錄影，錄音，DV D，C D，C D-ROM，錄影帶，及錄音帶的製作；電視及電台節目製作和
經銷；電視及電台的運動活動的製作；雜誌，書本，文字，及印刷品的發行；電子發行；線上電子
發行的提供（不可下載）；電視節目，電台節目，影片，聲音及視覺材料及線上遊戲的提供（不
可下載）；線上新聞的發行；由電腦資料庫或網路所提供的線上運動及娛樂的訊息；以上服務
的資訊、建議及顧問服務。（全屬第41類服務）

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :
[300] 優先權 Prioridade

深藍色、藍色、白色，如圖所示。

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/08/29

3020042

英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º

:

N/083641

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/04

[730] 申請人 Requerente

:

GUERLAIN S.A.

地址 Endereço

:

68 Avenue Des Champs Elysees, 75 008 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

:

Produtos de perfumaria, perfumes, água-de-toilette, água-de-perfume, extractos de perfume.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

O frasco e a tampa são transparentes. Existe um accionador prateado. Os termos 68 e
Guerlain estão escritos em letras prateadas. Há um edifício antigo impresso no meio da
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garrafa e uma fragrância no interior do frasco para a qual não se reivindica a cor.
[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/09/05

13/4030260

法國 França

[210] 編號 N.º

:

N/083642

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/04

[730] 申請人 Requerente

:

GUERLAIN S.A.

地址 Endereço

:

68 Avenue Des Champs Elysees, 75 008 Paris, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

Frascos de perfume.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

O frasco e a tampa são transparentes. Existe um accionador prateado. Os termos 68 e
Guerlain estão escritos em letras prateadas. Há um edifício antigo impresso no meio da
garrafa e uma fragrância no interior do frasco para a qual não se reivindica a cor.

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/09/05

13/4030260

法國 França

[210] 編號 N.º

:

N/083703

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente

:

Apple Inc.

地址 Endereço

:

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos ópticos, nomeadamente flashes para máquinas fotográficas; máquinas fotográficas; software informático para criar, editar, extrair, codificar, descodificar,
visualizar, armazenar e organizar gráficos, imagens, vídeo e outros conteúdos multimédia;
software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros dispositivos electrónicos para consumidores, nomeadamente software informático para máquinas fotográficas e câmaras de vídeo com flashes.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/09/06

063336

牙買加 Jamaica
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[210] 編號 N.º

:

N/083705

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente

:

American Gaming Association

地址 Endereço

:

8813

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of
America

[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

Programas de computador gravados; programas gravados para operação de computadores;
software para computador gravados; meios de comunicação magnéticos de dados; suportes
ópticos para dados; publicações electrónicas descarregáveis; programas de computador
(software informático descarregável); programas de jogos de computador; discos compactos (fichas de memória apenas de leitura).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083706

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente

:

American Gaming Association

:

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of

地址 Endereço

America
[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Publicações impressas, nomeadamente, anuários, folhetos, compêndios, brochuras, boletins informativos, publicações comerciais, revistas, periódicos, boletins, programas e guias
impressos, e panfletos relacionados com a indústria do jogo, nenhuns dos quais relacionados com sectores de segurança ou assuntos financeiros; convites impressos; circulares.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083707

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente

:

American Gaming Association

地址 Endereço

:

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of
America

[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

Organização, promoção e condução de feiras comerciais, apresentações e exposições para
fins de negócios ou comerciais.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083708

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente

:

American Gaming Association

地址 Endereço

:

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of
America

[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

Provisão de programas educacionais e de advocacia no sector do jogo e entretenimento; organização, promoção e condução de feiras comerciais, apresentações e exposições dirigidas
às indústrias de jogo e entretenimento.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083709

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente

:

American Gaming Association

地址 Endereço

:

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of
America

[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

Programas de computador gravados; programas gravados para operação de computadores;
software para computador gravados; meios de comunicação magnéticos de dados; suportes
ópticos para dados; publicações electrónicas descarregáveis; programas de computador
(software informático descarregável); programas de jogos de computador; discos compactos (fichas de memória apenas de leitura).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083710

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

American Gaming Association

:

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of
America

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

Reed Elsevier Inc.

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, United States of America
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國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

8815

Publicações impressas, nomeadamente, anuários, folhetos, compêndios, brochuras, boletins informativos, publicações comerciais, revistas, periódicos, boletins, programas e guias
impressos, e panfletos relacionados com a indústria do jogo, nenhuns dos quais relacionados com sectores de segurança ou assuntos financeiros; convites impressos; circulares.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083711

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente

:

American Gaming Association

地址 Endereço

:

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of
America

[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

Organização, promoção e condução de feiras comerciais, apresentações e exposições para
fins de negócios ou comerciais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083712

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente

:

American Gaming Association

地址 Endereço

:

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of
America

[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

Provisão de programas educacionais e de advocacia no sector do jogo e entretenimento; organização, promoção e condução de feiras comerciais, apresentações e exposições dirigidas
às indústrias de jogo e entretenimento.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083713

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente

:

American Gaming Association
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地址 Endereço

:
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Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of
America

[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

Programas de computador gravados; programas gravados para operação de computadores;
software para computador gravados; meios de comunicação magnéticos de dados; suportes
ópticos para dados; publicações electrónicas descarregáveis; programas de computador
(software informático descarregável); programas de jogos de computador; discos compactos (fichas de memória apenas de leitura).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083714

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

American Gaming Association

:

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of
America

[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Publicações impressas, nomeadamente, anuários, folhetos, compêndios, brochuras, boletins informativos, publicações comerciais, revistas, periódicos, boletins, programas e guias
impressos, e panfletos relacionados com a indústria do jogo, nenhuns dos quais relacionados com sectores de segurança ou assuntos financeiros; convites impressos; circulares.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083715

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente

:

American Gaming Association

:

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of

地址 Endereço

America
[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

Organização, promoção e condução de feiras comerciais, apresentações e exposições para
fins de negócios ou comerciais.
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[540] 商標 Marca

:

8817

[210] 編號 N.º

:

N/083716

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente

:

American Gaming Association

:

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of

地址 Endereço

America
[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

Provisão de programas educacionais e de advocacia no sector do jogo e entretenimento; organização, promoção e condução de feiras comerciais, apresentações e exposições dirigidas
às indústrias de jogo e entretenimento.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083717

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente

:

American Gaming Association

:

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of

地址 Endereço

America
[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

Programas de computador gravados; programas gravados para operação de computadores;
software para computador gravados; meios de comunicação magnéticos de dados; suportes
ópticos para dados; publicações electrónicas descarregáveis; programas de computador
(software informático descarregável); programas de jogos de computador; discos compactos (fichas de memória apenas de leitura).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083718

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

American Gaming Association

:

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of
America

[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.
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地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Publicações impressas, nomeadamente, anuários, folhetos, compêndios, brochuras, boletins informativos, publicações comerciais, revistas, periódicos, boletins, programas e guias
impressos, e panfletos relacionados com a indústria do jogo, nenhuns dos quais relacionados com sectores de segurança ou assuntos financeiros; convites impressos; circulares.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083719

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

American Gaming Association

:

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of
America

[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

Organização, promoção e condução de feiras comerciais, apresentações e exposições para
fins de negócios ou comerciais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083720

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

American Gaming Association

:

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of
America

[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

Provisão de programas educacionais e de advocacia no sector do jogo e entretenimento; organização, promoção e condução de feiras comerciais, apresentações e exposições dirigidas
às indústrias de jogo e entretenimento.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083721

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06
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[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

8819

:

American Gaming Association

:

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of
America

[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

Programas de computador gravados; programas gravados para operação de computadores;
software para computador gravados; meios de comunicação magnéticos de dados; suportes
ópticos para dados; publicações electrónicas descarregáveis; programas de computador
(software informático descarregável); programas de jogos de computador; discos compactos (fichas de memória apenas de leitura).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083722

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente

:

American Gaming Association

:

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of

地址 Endereço

America
[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Publicações impressas, nomeadamente, anuários, folhetos, compêndios, brochuras, boletins informativos, publicações comerciais, revistas, periódicos, boletins, programas e guias
impressos, e panfletos relacionados com a indústria do jogo, nenhuns dos quais relacionados com sectores de segurança ou assuntos financeiros; convites impressos; circulares.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083723

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente

:

American Gaming Association

:

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of

地址 Endereço

America
[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Organização, promoção e condução de feiras comerciais, apresentações e exposições para
fins de negócios ou comerciais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083724

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente

:

American Gaming Association

:

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of

地址 Endereço

America
[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

Provisão de programas educacionais e de advocacia no sector do jogo e entretenimento; organização, promoção e condução de feiras comerciais, apresentações e exposições dirigidas
às indústrias de jogo e entretenimento.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083725

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

American Gaming Association

:

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of
America

[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

Programas de computador gravados; programas gravados para operação de computadores;
software para computador gravados; meios de comunicação magnéticos de dados; suportes
ópticos para dados; publicações electrónicas descarregáveis; programas de computador
(software informático descarregável); programas de jogos de computador; discos compactos (fichas de memória apenas de leitura).

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/083726

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente

:

American Gaming Association

地址 Endereço

:

8821

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of
America

[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Publicações impressas, nomeadamente anuários, folhetos, compêndios, brochuras, boletins
informativos, publicações comerciais, revistas, periódicos, boletins, programas e guias impressos, e panfletos relacionados com a indústria do jogo, nenhuns dos quais relacionados
com sectores de segurança ou assuntos financeiros; convites impressos; circulares.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083727

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente

:

American Gaming Association

地址 Endereço

:

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of
America

[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

Organização, promoção e condução de feiras comerciais, apresentações e exposições para
fins de negócios ou comerciais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083728

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

American Gaming Association

:

Suite 1175, 1299 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004, United States of
America

[730] 申請人 Requerente

:

Reed Elsevier Inc.

地址 Endereço

:

125 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10017, 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

:

Provisão de programas educacionais e de advocacia no sector do jogo e entretenimento; organização, promoção e condução de feiras comerciais, apresentações e exposições dirigidas
às indústrias de jogo e entretenimento.

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

8822

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083737

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/07

[730] 申請人 Requerente

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

:

Intel Corporation

地址 Endereço

:

2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Computadores, computadores portáteis; minicomputadores; hardware de computador; software de computador; circuitos integrados; memórias de circuitos integrados; chips de circuitos integrados; conjuntos de chips de computador; processadores semicondutores; chips
para processadores semicondutores; chips semicondutores; microprocessadores; placas de
circuitos impressos; circuitos impressos, placas de circuitos integrados, placas de circuitos
impressos e placas de circuitos eléctricos; placas de circuitos electrónicos; placas-mãe de
computador; memórias de computador; sistemas operativos; microcontroladores; processadores de dados; unidades de processamento central (CPU); dispositivos de memória
semicondutores; memórias de semicondutores e unidades de memória de semicondutores;
processadores programáveis por software; microprocessadores digitais e ópticos; periféricos de computador; placas de circuitos de vídeo; placas de circuitos de áudio; placas de
circuitos de áudio e vídeo; aceleradores gráficos de vídeo; aceleradores multimédia; processadores de vídeo; placas processadoras de vídeo; memórias de dados; aparelhos de segurança e aparelhos de vigilância electrónicos; hardware de computador, chips de computador e
microprocessadores optimizados para vigilância de segurança electrónica; programas de
software de algoritmo para a operação e controle de computadores; software de sistemas
operativos de computador; sistemas operativos de computadores; extensões, ferramentas e
utilitários de sistemas informáticos no domínio do software de aplicações para ligação de
computadores pessoais, redes, aparelhos de telecomunicações e aplicações de redes informáticas mundiais; telecomunicações informatizadas e equipamento de rede compostos por
software de sistemas operativos; hardware e software de computador para melhoramento
e fornecimento da transferência, transmissão, recepção, processamento e digitalização
de informações de gráficos de áudio e de vídeo em tempo real; firmware de computador;
software de sistemas operativos de computador, software utilitário de computador e outro
software de computador usado para manter e operar sistemas informáticos; instalações
de computadores; placas de memória; assistentes pessoais digitais; organizadores pessoais
electrónicos portáteis e de mão; dispositivos de armazenamento; unidades «jump drive»,
unidades de memória Flash e mini-unidades «thumb drive»; sistemas de segurança para
hardware e software de computador, firewalls, hardware para servidores de acesso a redes
para a criação e manutenção de firewalls, hardware de VPN (redes privadas virtuais) e
software operativo para servidores para a criação e manutenção de firewalls; software para
garantir a segurança das redes de computadores; software para controle de acesso e segurança; hardware e software de computador para uso na protecção de redes de computadores contra roubo ou danificação de dados por utilizadores não autorizados; componentes
para computadores; placas de computador para acelerar o tratamento da voz; placas de
computador para acelerar o tratamento da voz, dados, imagem e vídeo: placas de memória
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instantânea e cartões de memória instantânea; equipamentos de telecomunicações e redes
de computadores, nomeadamente sistemas operativos e de processamento; aparelhos e instrumentos de telecomunicações, encaminhadores, concentradores, servidores e interruptores informáticos; hardware e software de computador para o desenvolvimento, manutenção
e utilização de redes informáticas de área local e de área alargada; set-top boxes; dispositivos de controlo electrónico para interface e controlo de computadores e redes informáticas
e de telecomunicações mundiais com emissões e equipamentos de televisão e por cabo;
aparelhos para testes e programação de circuitos integrados; aparelhos e dispositivos periféricos de memória para computadores; servidores para computadores de função fixa; hardware de rede de computadores; hardware e software para criação, facilitação e gestão do
acesso remoto a/das comunicações com redes locais (LAN), redes privadas virtuais (VPN),
redes de área alargada (WAN) e redes informáticas mundiais; software operativo de encaminhadores, interruptores, concentradores e servidores; software e hardware destinado ao
fornecimento de acesso a utilizadores múltiplos a uma rede informática mundial para pesquisa, recuperação, transferência, manipulação e difusão de um amplo leque de informações; ferramentas de software para facultar aplicações de software de terceiros; hardware
e software de computador para comunicações em redes sem fios; publicações electrónicas
descarregáveis sob a forma de boletins informativos, livros, revistas, jornais, brochuras e
livros brancos no domínio da electrónica, semicondutores, aparelhos e dispositivos electrónicos integrados, computadores, telecomunicações, divertimento, telefonia e telecomunicações com e sem fios; peças e acessórios estruturais para todos os produtos atrás referidos;
manuais de instrução vendidos como uma unidade com os produtos atrás referidos e manuais de instrução electrónicos descarregáveis a partir de uma rede informática mundial;
aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro e de
ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão ou
reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs,
DVDs e outros suportes de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento;
caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento de dados, computadores; software de computador; extintores.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/09/10

47305

特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º

:

N/083957

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/14

[730] 申請人 Requerente

:

張歌

地址 Endereço

:

中國北京市東城區貢院西街9號東區917室

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

:

不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，照片，文具用品，文具或家庭用黏合劑，美
術用品，畫筆，打字機和辦公用品（傢俱除外），教育或教學用品（儀器除外），包裝用塑料物品
（不屬別類的），印刷鉛字，印版。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083958

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/14

[730] 申請人 Requerente

:

張歌

地址 Endereço

:

中國北京市東城區貢院西街9號東區917室

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，提供培訓，娛樂，文體活動。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084015

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/17

[730] 申請人 Requerente

:

福建鬥牛鞋業有限公司

地址 Endereço

:

中國福建省晉江市青陽街道陽光東路1131號4層

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，手套（服裝），襪，帽，足球靴，足球鞋，體操鞋，滑雪靴，鞋（腳上的穿著物），浴室拖鞋，
靴，拖鞋，海濱浴場用鞋，木鞋，涼鞋，鞋，運動鞋，運動靴，鞋用金屬配件，鞋跟。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084025

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/17

[730] 申請人 Requerente

:

Watson Enterprises Limited

地址 Endereço

:

Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Agências de publicidade; serviços de escritório; serviços de consultadoria de gestão de
negócios; administração de empresas; assistência em gestão comercial; agências de importação e exportação; gestão comercial de artistas; avaliação de produtos comerciais e
industriais; serviços de leilão; agregação para o benefício de terceiros, de uma variedade
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de produtos, permitindo aos clientes uma conveniente apreciação e aquisição desses produtos via páginas da Internet; serviços de gestão e consultoria de lojas de venda a retalho,
serviços de vendas a retalho em supermercado; serviços de gestão de vendas; serviços de
vendas a retalho, por grosso, encomenda pelo correio, telephone, Internet e outros meios
computorizados on-line de encomenda, venda e distribuição, serviços de lojas de vendas a
retalho e supermercados relacionados com artigos de toilette, preparados de limpeza para
uso pessoal, artigos de perfumaria, cosméticos, preparados para o tratamento da pele, preparados para o tratamento do cabelo, máscaras de beleza, algodão para cosméticos, acessórios de beleza, limas para unhas, corta unhas, encaracoladores de pestanas, acessórios para
o cabelo, bandoletes, pinças para o cabelo, ganchos para o cabelo, frisadores para o cabelo,
pinças para remover cabelo, conjuntos para manicura, conjuntos para pedicura, sacos de
cosméticos, preparados para desodorização do ar, preparados farmacêuticos e sanitários,
produtos farmacêuticos e médicos, estojos de primeiros-socorros, dentífricos, preparados
dietéticos para uso pessoal, correntes para chaves, fechaduras, máquinas de barbear, máquinas de barbear electrónicos, navalhas para a barba, escovas de dentes, escovas de dentes
electrónicos, pentes, esponjas, molduras, espelhos, utensílios e recipientes para fins domésticos, artigos de vidro, porcelana, cristais e faiança, faqueiros e louças de mesa, equipamentos áudio e/ou visuais e dispositivos periféricos, calculadores, computadores, software para
computador, hardware para computador, máquinas fotográficas, negativos, equipamento
para o processamento de dados, aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de
som ou imagens, suportes de registo magnéticos, cassetes de vídeo, cassetes de música,
discos para gravação, cassetes e discos pré-gravados, joalharia, relojoaria e instrumentos
cronométricos, papel, cartão e produtos feitos nestes materiais, materiais impressos, livros,
revistas, cartazes, jornais, artigos de papelaria, instrumentos para escrita, cartas de jogar,
artigos feitos de couro e de imitações de couro, arcas e sacos de viagem, malas de viagem,
chapéus-de-chuva, bengalas, sacos e malas não incluídos noutras classes, artigos têxteis,
vestuário, chapelaria e calçado, meias, jogos e brinquedos, artigos de ginástica e de desporto, comidas e bebidas, alimentos em conserva, aperitivos, confeitaria, bebidas alcoólicas
e/ou não alcoólicas, cervejas; os serviços acima referidos fornecidos através de vendas
directas, telefone, Internet e meios de telecomunicação; serviços de gestão e consultoria
comerciais relacionados com os acima referidos; serviços de publicidade, marketing e promocionais na Internet; serviços de compras electrónicos; serviços de publicidade na loja e
gerais; serviços de pesquisa de mercado e avaliação, publicidade on-line; serviços de vendas
a retalho on-line desse produtos, publicidade, disseminação de publicidade para terceiros
via redes de comunicações electrónicas on-line; fornecimento de uma guia publicitário de
busca apresentando os produtos e serviços de terceiros; serviços de gestão computorizados
em bases de dados; serviços de encomendas on-line; tudo incluído na classe 35.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084032

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/17

[730] 申請人 Requerente

:

Watson Enterprises Limited

地址 Endereço

:

Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Agências de publicidade; serviços de escritório; serviços de consultadoria de gestão de
negócios; administração de empresas; assistência em gestão comercial; agências de importação e exportação; gestão comercial de artistas; avaliação de produtos comerciais e
industriais; serviços de leilão; agregação para o benefício de terceiros, de uma variedade
de produtos, permitindo aos clientes uma conveniente apreciação e aquisição desses produtos via páginas da Internet; serviços de gestão e consultoria de lojas de venda a retalho,
serviços de vendas a retalho em supermercado; serviços de gestão de vendas; serviços de
vendas a retalho, por grosso, encomenda pelo correio, telephone, Internet e outros meios
computorizados on-line de encomenda, venda e distribuição, serviços de lojas de vendas a
retalho e supermercados relacionados com artigos de toilette, preparados de limpeza para
uso pessoal, artigos de perfumaria, cosméticos, preparados para o tratamento da pele, preparados para o tratamento do cabelo, máscaras de beleza, algodão para cosméticos, acessórios de beleza, limas para unhas, corta unhas, encaracoladores de pestanas, acessórios para
o cabelo, bandoletes, pinças para o cabelo, ganchos para o cabelo, frisadores para o cabelo,
pinças para remover cabelo, conjuntos para manicura, conjuntos para pedicura, sacos de
cosméticos, preparados para desodorização do ar, preparados farmacêuticos e sanitários,
produtos farmacêuticos e médicos, estojos de primeiros-socorros, dentífricos, preparados
dietéticos para uso pessoal, correntes para chaves, fechaduras, máquinas de barbear, máquinas de barbear electrónicos, navalhas para a barba, escovas de dentes, escovas de dentes
electrónicos, pentes, esponjas, molduras, espelhos, utensílios e recipientes para fins domésticos, artigos de vidro, porcelana, cristais e faiança, faqueiros e louças de mesa, equipamentos áudio e/ou visuais e dispositivos periféricos, calculadores, computadores, software para
computador, hardware para computador, máquinas fotográficas, negativos, equipamento
para o processamento de dados, aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de
som ou imagens, suportes de registo magnéticos, cassetes de vídeo, cassetes de música,
discos para gravação, cassetes e discos pré-gravados, joalharia, relojoaria e instrumentos
cronométricos, papel, cartão e produtos feitos nestes materiais, materiais impressos, livros,
revistas, cartazes, jornais, artigos de papelaria, instrumentos para escrita, cartas de jogar,
artigos feitos de couro e de imitações de couro, arcas e sacos de viagem, malas de viagem,
chapéus-de-chuva, bengalas, sacos e malas não incluídos noutras classes, artigos têxteis,
vestuário, chapelaria e calçado, meias, jogos e brinquedos, artigos de ginástica e de desporto, comidas e bebidas, alimentos em conserva, aperitivos, confeitaria, bebidas alcoólicas
e/ou não alcoólicas, cervejas; os serviços acima referidos fornecidos através de vendas
directas, telefone, Internet e meios de telecomunicação; serviços de gestão e consultoria
comerciais relacionados com os acima referidos; serviços de publicidade, marketing e promocionais na Internet; serviços de compras electrónicos; serviços de publicidade na loja e
gerais; serviços de pesquisa de mercado e avaliação, publicidade on-line; serviços de vendas
a retalho on-line desse produtos, publicidade, disseminação de publicidade para terceiros
via redes de comunicações electrónicas on-line; fornecimento de uma guia publicitário de
busca apresentando os produtos e serviços de terceiros; serviços de gestão computorizados
em bases de dados; serviços de encomendas on-line; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084082

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/17

[730] 申請人 Requerente

:

MV Agusta Motor S.p.A.

地址 Endereço

:

Via G. Macchi 144, Localita Schiranna, 21100 Varese, Italy

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[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/084190

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/21

[730] 申請人 Requerente

:

Coco Easy Co., Ltd.

地址 Endereço

:

9/157 Moo 5, Room 5C3, Klong Nung, Klong Luang, Pathumthani, Thailand 12120

國籍 Nacionalidade

:

泰國 Tailandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Coco queimado, coco fervido, coco assado, coco cozido a vapor.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084191

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/21

[730] 申請人 Requerente

:

Coco Easy Co., Ltd.

地址 Endereço

:

9/157 Moo 5, Room 5C3, Klong Nung, Klong Luang, Pathumthani, Thailand 12120

國籍 Nacionalidade

:

泰國 Tailandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

Cocos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084192

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/21

[730] 申請人 Requerente

:

Coco Easy Co., Ltd.

8827
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地址 Endereço

:

9/157 Moo 5, Room 5C3, Klong Nung, Klong Luang, Pathumthani, Thailand 12120

國籍 Nacionalidade

:

泰國 Tailandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Água de coco (bebidas).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084205

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/21

[730] 申請人 Requerente

:

Meda Pharma Société à responsabilité limitée

地址 Endereço

:

43, Avenue John Fitzgerald Kennedy, L-1855, Luxembourg

國籍 Nacionalidade

:

盧森堡 Luxemburguesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Produtos farmacêuticos para o tratamento de doenças inflamatórias e dermatológicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084228

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/24

[730] 申請人 Requerente

:

Tucher Bräu GmbH & Co. KG Brauereibetriebsgesellschaft

地址 Endereço

:

Schillerstrasse 14, 90409 Nürnberg, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Cervejas, incluindo cervejas não alcoólicas e cervejas com baixo teor alcoólico; bebidas
misturadas com cerveja; cerveja leve (ale) e cerveja preta (porter); águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sumos de frutas; xaropes e outros
preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084229

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/24

[730] 申請人 Requerente

:

Novadelta - Comércio e Indústria de Cafés, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, 151 - A 1950-406 Lisboa, Portugal

國籍 Nacionalidade

:

葡萄牙 Portuguesa

[511]

活動 Actividade

:

商業 comercial

類別 Classe

:

30
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[511]

產品 Produtos

:

Cafés e produtos à base de cafés.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084230

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/24

[730] 申請人 Requerente

:

Novadelta - Comércio e Indústria de Cafés, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, 151 - A 1950-406 Lisboa, Portugal

國籍 Nacionalidade

:

葡萄牙 Portuguesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Cafés e produtos à base de cafés.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084231

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/24

[730] 申請人 Requerente

:

Novadelta - Comércio e Indústria de Cafés, S.A.

:

Avenida Infante D. Henrique, 151 - A 1950-406 Lisboa, Portugal

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

葡萄牙 Portuguesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Cafés e produtos à base de cafés.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084232

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/24

[730] 申請人 Requerente

:

Novadelta - Comércio e Indústria de Cafés, S.A.

:

Avenida Infante D. Henrique, 151 - A 1950-406 Lisboa, Portugal

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

葡萄牙 Portuguesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Cafés e produtos à base de cafés.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084233

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/24

[730] 申請人 Requerente

:

Novadelta - Comércio e Indústria de Cafés, S.A.

:

Avenida Infante D. Henrique, 151 - A 1950-406 Lisboa, Portugal

地址 Endereço
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國籍 Nacionalidade

:

葡萄牙 Portuguesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Cafés e produtos à base de cafés.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084234

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/24

[730] 申請人 Requerente

:

Novadelta - Comércio e Indústria de Cafés, S.A.
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地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, 151 - A 1950-406 Lisboa, Portugal

國籍 Nacionalidade

:

葡萄牙 Portuguesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Cafés e produtos à base de cafés.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084236

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/24

[730] 申請人 Requerente

:

MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU

地址 Endereço

:

Zone Industrielle de Champs Pusy, 25170 Pelousey, 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; malas e maletas; artigos de marroquinaria
em couro e em imitações de couro, designadamente: malas de senhora, sacos de viagem,
mochilas, sacos de praia, pastas (marroquinaria), porta-documentos, carteiras, porta-moedas, porta-cartões (porta-notas).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084237

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/24

[730] 申請人 Requerente

:

MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU

地址 Endereço

:

Zone Industrielle de Champs Pusy, 25170 Pelousey, França

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; cintos (vestuário), luvas (vestuário), artigos de vestuário, calçado (com excepção
do calçado ortopédico); chapelaria.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084240

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

時興貿易發展有限公司

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

8831

SZE HING TRADE DEVELOPMENT LIMITED

[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，藤席，睡袋，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。

[210] 編號 N.º

:

N/084241

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[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，家居紡織品，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 :
通知 Notificações

黑色，如圖所示。

:

根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“地墊，紡織”
，因屬其他類別。

[210] 編號 N.º

:

N/084242

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[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、家居紡織品、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。
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084243

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[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，家居紡織品，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 :
通知 Notificações

黑色，如圖所示。

:

根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“地墊，紡織”
，因屬其他類別。

[210] 編號 N.º

:

N/084244

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[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，家居紡織品，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 :
通知 Notificações

:

黑色，如圖所示。
根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“地墊，紡織”
，因屬其他類別。
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[210] 編號 N.º

:

N/084245

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

時興貿易發展有限公司

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

8833

SZE HING TRADE DEVELOPMENT LIMITED

[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，家居紡織品，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 :
通知 Notificações

黑色，如圖所示。

:

根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“地墊，紡織”
，因屬其他類別。

[210] 編號 N.º

:

N/084246

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[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，家居紡織品，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 :
通知 Notificações

黑色，如圖所示。

:

根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“地墊，紡織”
，因屬其他類別。

[210] 編號 N.º

:

N/084255

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

Beats Electronics, LLC

地址 Endereço

:

1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Auriculares, auscultadores, altifalantes, alto-falantes áudio, cabos áudio, altifalantes áudio
para carros, leitores multimédia para automóveis, leitores digitais de áudio para automóveis, telemóveis, computadores portáteis; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084256

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

LABORATORIOS RUBIO, S.A.

:

Industria, 29-Pol. Ind. Comte de Sert, 08755 Castellbisbal (Barcelona), Spain

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

西班牙 Espanhola

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substâncias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés; gessos, materiais para
pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de
animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084257

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

LABORATORIOS RUBIO, S.A.

地址 Endereço

:

Industria, 29 - Pol. Ind. Comte de Sert, 08755 Castellbisbal (Barcelona), Spain

國籍 Nacionalidade

:

西班牙 Espanhola

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substâncias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés; gessos, materiais para
pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de
animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Amarelo, preto e branco.

[210] 編號 N.º

:

N/084258

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

LABORATORIOS RUBIO, S.A.

:

Industria, 29-Pol. Ind. Comte de Sert, 08755 Castellbisbal (Barcelona), Spain

地址 Endereço
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國籍 Nacionalidade

:

西班牙 Espanhola

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substâncias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés; gessos, materiais para
pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de
animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084259

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

宗沛東

地址 Endereço

:

中國上海市閘北區芷江西路393弄1號204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

:

肉；魚翅；肉罐頭；花生醬；腐乳；蛋；牛奶製品；糖炒栗子；乾食用菌；食用蛋白；肉類加工食
品；乳製食品；乳酪；乾果；凍肉製品；家禽（非活）；急凍海產；杏仁粉（加工過的杏仁）；食用
油；魚製食品；以水果為主的零食小吃；果醬；精製堅果仁；水果色拉；湯；豆腐；甲殼動物（非
活）；豆製食品；醃漬、乾製及煮熟的水果或蔬菜；雞肉製品；非活水產及其製品；香腸；高湯；
魚丸。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084260

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

宗沛東

地址 Endereço

:

中國上海市閘北區芷江西路393弄1號204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

:

茶；酥糖；蜂蜜；糕點；饅頭；食用麵粉；麵條；調味品；酵母；豆漿；三明治；餅乾；麵包；蛋糕；
穀類製品；以穀物為主的零食小吃；口香糖；巧克力；可可製品；咖啡；甜食；食鹽；食用冰；即
食玉米片；含澱粉食品；果凍（糖果）；調味肉汁；冰淇淋；燕麥食品；餡餅；米；以米為主的零
食小吃；醬油；糖果；茶飲料；布丁；點心（成份以麵粉為主）；生煎包；包子。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084261

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25
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[730] 申請人 Requerente

:

宗沛東

地址 Endereço

:

中國上海市閘北區芷江西路393弄1號204室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

特許經營的商業管理；飯店商業管理；進出口管理；人事管理諮詢；會計；工商管理輔助；商業
評估；商業管理和組織諮詢；廣告；組織技術展覽；演員的商業管理；拍賣；審計；商業信息；商
業詢價；商業研究；商業企業遷移；為零售目的在通訊媒體上展示商品；價格比較服務；計算機
數據庫信息系統化；成本價格分析；貨物展出；樣品散發；職業介紹所；為廣告宣傳目的組織時
裝表演；開發票；市場營銷；辦公機器和設備出租；公共關係；文秘。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084262

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

宗沛東

地址 Endereço

:

中國上海市閘北區芷江西路393弄1號204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

:

咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；寄宿處；快餐館；流動飲食供應；茶館；酒吧服務；會議室出租；
住所（旅館、供膳寄宿處）；假日野營住宿服務；備辦宴席；烹飪設備出租；日間托兒所（看孩
子）；養老院；小吃店；動物寄養；旅館預訂；帳篷出租。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084263

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

遊龍在線（北京）科技有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市海澱區創業中路36號一層

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

:

已錄製的計算機程序（程序）；已錄製的計算機操作程序；計算機外圍設備；電腦軟件（錄製好
的）；電子筆（視覺演示裝置）；光盤；電子出版物（可下載）；計算機程序（可下載軟件）；計算
機遊戲軟件；光盤（音像）；動畫片；平板電腦；網絡通訊設備；便攜式媒體播放器。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色、黃色、藍色、綠色、白色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/084264

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

遊龍在線（北京）科技有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市海澱區創業中路36號一層

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

:

培訓；組織教育或娛樂競賽；圖書出版；提供在線電子出版物（非下載）；廣播和電視節目製
作；娛樂；在計算機網絡上提供在線遊戲；除廣告片外的影片製作；電視文娛節目；遊戲廳服
務；提供在線音樂；提供在線錄像；電影膠片的分配（發行）；動畫片製作；動畫片的發行；動漫
影視劇的製作。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色、黃色、藍色、綠色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084275

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

LANIFICIO ANGELICO S.R.L.

地址 Endereço

:

Via Roma, 96, 13845 Ronco Biellese, Biella, 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

:

Sacos de mão, sacos de viagem, pastas, pastas em couro, carteiras para cartões de crédito em couro, carteiras, pastas para documentos em couro, porta-chaves em couro, porta-moedas, baús, malas de viagem, estojos para cosméticos, sacos de desporto incluídos nesta
classe, sacos para equipamentos de atletismo, malas de noite para senhoras, malas a tiracolo para senhoras, sacos de compras em couro, malas escolares, sacos de vestuário para viagens, malas para fatos para viagem, malas para sapatos para viagem, sacos de praia, sacos
para fraldas, mochilas, malas de mão em lona estampada, baús de viagem, sacos de estopa,
maletas de viagem, malas de viagem para transportar na cabine do avião, sacos para alpinismo, sacolas, malas para a ópera, estojos para artigos de higiene pessoal (vazios), couro,
estojos e caixas feitos de couro, sacos feitos de couro para embalagem, correias de couro,
chapéus-de-chuva, trelas de couro.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084276

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

LANIFICIO ANGELICO S.R.L.

地址 Endereço

:

Via Roma, 96, 13845 Ronco Biellese, Biella, Italy

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Calças; fatos; casacos acolchoados (vestuário); saias; vestidos; casacos; sobretudos; vestuário exterior; parkas; pulôveres; camisas; T-shirts; camisolas de lã; roupa interior; roupões
de banho; fatos de banho; roupões; xailes; lenços de cabeça; gravatas; calções; macacões;
cuecas de tecido para homem; sapatos; chinelos; saltos; sapatos de praia; sapatos de ginástica; botas; sapatos ou sandálias de esparto; sandálias; sandálias de banho; luvas (vestuário);
luvas para esqui; mitenes; vestuário; vestuário de couro; vestuário de imitação de couro;
cintos (vestuário); casacos curtos (vestuário); camisolões de lã (pulôveres); fatos de banho;
gáspeas para calçado; calcanhares para calçado; chapéus; bonés (chapelaria); viseiras (chapelaria); sapatos desportivos; pijamas; peúgas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084277

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

合璽醫療科技貿易（上海）有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市欽州北路1001號12號樓2F

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

:

醫藥用膠囊，醫藥製劑，醫用藥物，洗眼劑，醫用診斷製劑，隱形眼鏡用溶液，獸醫用生物製劑，
滅微生物劑，醫用敷料，牙填料。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084278

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

合璽醫療科技貿易（上海）有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市欽州北路1001號12號樓2F

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

:

護理器械，外科儀器和器械，醫療器械和儀器，醫療分析儀器，醫用診斷設備，醫用放射設備，
理療設備，醫用導管，外科植入物（人造材料），醫用身體康復儀。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084279

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

合璽醫療科技貿易（上海）有限公司
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地址 Endereço

:

中國上海市欽州北路1001號12號樓2F

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

醫療診所服務，醫院，醫療護理，醫藥諮詢，治療服務，醫療設備出租，保健站，療養院，眼鏡
行，衛生設備出租。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084280

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

合璽醫療科技貿易（上海）有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市欽州北路1001號12號樓2F

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

:

醫藥用膠囊，醫藥製劑，醫用藥物，洗眼劑，醫用診斷製劑，隱形眼鏡用溶液，獸醫用生物製劑，
滅微生物劑，醫用敷料，牙填料。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084281

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

合璽醫療科技貿易（上海）有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市欽州北路1001號12號樓2F

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

:

護理器械，外科儀器和器械，醫療器械和儀器，醫療分析儀器，醫用診斷設備，醫用放射設備，
理療設備，醫用導管，外科植入物（人造材料），醫用身體康復儀。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084282

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

合璽醫療科技貿易（上海）有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市欽州北路1001號12號樓2F

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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

醫療診所服務，醫院，醫療護理，醫藥諮詢，治療服務，醫療設備出租，保健站，療養院，眼鏡
行，衛生設備出租。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084286

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/26

[730] 申請人 Requerente

:

De Beers Diamond Jewellers Limited

地址 Endereço

:

45 Old Bond Street, London W1S 4QT, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英格蘭 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 e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos
noutras classes; artigos de joalharia e bijutarias; pedras preciosas e semi-preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/09/27

012178604

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/084287

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/26

[730] 申請人 Requerente

:

De Beers Diamond Jewellers Limited

地址 Endereço

:

45 Old Bond Street, London W1S 4QT, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英格蘭 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de venda a retalho e por grosso, publicidade e serviços de marketing, tudo no sector de metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, artigos de
joalharia e bijutarias, pedras preciosas e semi-preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/09/27

012178604

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/084294

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/26

N.º 23 — 4-6-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

[730] 申請人 Requerente

:

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED

地址 Endereço

:

Embassy House, Ballsbridge Dublin 4, Ireland

國籍 Nacionalidade

:

愛爾蘭 Irlandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações e substâncias farmacêuticas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084298

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/26

[730] 申請人 Requerente

:

Caesars World, Inc.

地址 Endereço

:

One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

8841

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogos, incluindo caça-níqueis e máquinas de póquer; jogos para máquinas de
jogo; equipamentos e aparelhos de jogo; mesas de jogos de fortuna ou azar; máquinas de
jogos de entretenimento e jogos (automáticos e operados por moedas), jogos de arcada; máquinas de jogos de arcada; fichas de póquer; fichas de jogo; feltros para mesas de jogos de
fortuna ou azar; botões blind e dealer (blind e dealer buttons); unidades manuais para jogar jogos electrónicos; unidades manuais para jogar jogos de vídeo; dados; jogos de dados;
jogos de cartas; cartões de bingo; jogos de bingo; marcadores de fichas para bingo; mesas
de jogo de vídeo computorizadas para fins de jogos de fortuna ou azar; consolas de jogos de
vídeo para utilizar com um ecrã ou monitor externo; máquinas de jogos de vídeo para uso
com televisões; máquinas de baralhar cartas de jogo e jogos de cartas; equipamentos vendidos como uma unidade para jogar jogos de tabuleiro: equipamentos vendidos como uma
unidade para jogar jogos de cartas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084299

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/26

[730] 申請人 Requerente

:

Caesars World, Inc.

地址 Endereço

:

One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; administração de empresas e gestão de empresas na área da hotelaria, de recintos e de eventos desportivos e de entretenimento, de restaurantes e de casinos; serviços
de consultoria na área de hotelaria, da restauração, de recintos e de eventos desportivos e
de entretenimento, e de casinos; assistência em gestão comercial; consultoria de gestão de
negócios de hotéis; consultoria de gestão de negócios de recintos e de eventos desportivos e
de entretenimento; consultoria de gestão de negócios de restaurantes; consultoria de gestão
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de negócios de instalações de entretenimento; administração de programas de incentivos
que permitam aos participantes obter descontos e prémios complementares em artigos e
serviços através da inscrição como sócio; organização de programas de incentivo de sócio
para fins comerciais ou publicitários; assistência na gestão industrial ou comercial; administração comercial para o licenciamento de bens e serviços para terceiros; promoção de vendas para terceiros; serviços de consultoria de recursos humanos; serviços de relocalização
para empresas; compilação de informação numa base de dados informática; processamento
(administrativo) de ordens de compras; serviços de contabilidade; aluguer de máquinas de
vendas; serviços de lojas de venda a retalho e de centro comercial relacionados com saúde,
produtos de beleza e de termas, artigos de toilette, cosméticos, chaves e seus acessórios,
painéis publicitários, artigos ópticos, artigos de jogo e de divertimento, equipamentos domésticos eléctricos e electrónicos, ornamentos, lembranças e artigos de prendas, joalharia,
relógios de parede e de mesa, relógios de pulso, artigos de papelaria, publicações, artigos
de arte e fotografia, artigos em cabedal, sacos, malas de viagem, artigos de viagem, artigos
de decoração de interiores e acessórios para o lar, mobiliário, embalagens e utensílios domésticos, roupa de casa, artigos têxteis, retrosaria, vestuário, calçado, chapelaria, jogos, artigos desportivos, equipamentos e acessórios de golfe, géneros alimentícios, bebidas, embalagens para géneros alimentícios e bebidas, produtos de tabaco; operação e administração
de centros comerciais e de pontos de venda.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084300

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/26

[730] 申請人 Requerente

:

Caesars World, Inc.

地址 Endereço

:

One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; administração de empresas e gestão de empresas na área da hotelaria, de recintos e de eventos desportivos e de entretenimento, de restaurantes e de casinos; serviços
de consultoria na área de hotelaria, da restauração, de recintos e de eventos desportivos e
de entretenimento, e de casinos; assistência em gestão comercial; consultoria de gestão de
negócios de hotéis; consultoria de gestão de negócios de recintos e de eventos desportivos e
de entretenimento; consultoria de gestão de negócios de restaurantes; consultoria de gestão
de negócios de instalações de entretenimento; administração de programas de incentivos
que permitam aos participantes obter descontos e prémios complementares em artigos e
serviços através da inscrição como sócio; organização de programas de incentivo de sócio
para fins comerciais ou publicitários; assistência na gestão industrial ou comercial; administração comercial para o licenciamento de bens e serviços para terceiros; promoção de vendas para terceiros; serviços de consultoria de recursos humanos; serviços de relocalização
para empresas; compilação de informação numa base de dados informática; processamento
(administrativo) de ordens de compras; serviços de contabilidade; aluguer de máquinas de
vendas; serviços de lojas de venda a retalho e de centro comercial relacionados com saúde,
produtos de beleza e de termas, artigos de toilette, cosméticos, chaves e seus acessórios,
painéis publicitários, artigos ópticos, artigos de jogo e de divertimento, equipamentos domésticos eléctricos e electrónicos, ornamentos, lembranças e artigos de prendas, joalharia,
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relógios de parede e de mesa, relógios de pulso, artigos de papelaria, publicações, artigos
de arte e fotografia, artigos em cabedal, sacos, malas de viagem, artigos de viagem, artigos
de decoração de interiores e acessórios para o lar, mobiliário, embalagens e utensílios domésticos, roupa de casa, artigos têxteis, retrosaria, vestuário, calçado, chapelaria, jogos, artigos desportivos, equipamentos e acessórios de golfe, géneros alimentícios, bebidas, embalagens para géneros alimentícios e bebidas, produtos de tabaco; operação e administração
de centros comerciais e de pontos de venda.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084305

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/27

[730] 申請人 Requerente

:

上海煲宮餐飲管理有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市黃浦區汕頭路60號101室、二層

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

:

飯店；餐館；咖啡館；快餐館；旅館預訂；自助餐廳；提供野營場地設施；養老院；日間托兒所
（看孩子）；為動物提供食宿；住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；餐廳；臨時住宿處出租；寄
宿處；寄宿處預訂；酒吧服務；假日野營住宿服務；預訂臨時住所；汽車旅館。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084328

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/27

[730] 申請人 Requerente

:

KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ALSO TRADING AS SQUARE ENIX CO.,
LTD.)

地址 Endereço

:

6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-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

:

Software para jogos de computador; software de jogos de vídeo; gravações de som na forma
de discos ópticos, discos magnéticos, ROMs de semicondutores com música e/ou histórias
de ficção; gravações audiovisuais na forma de discos ópticos, discos magnéticos, ROMs de
semicondutores com música e / ou histórias de ficção de banda desenhada; discos compactos pré-gravados com música; discos de vídeo pré-gravados com música e/ou histórias de
ficção de banda desenhada; cassetes de vídeo pré-gravadas com música e/ou histórias de
ficção de banda desenhada; ímãs decorativos; tapetes para ratos; óculos de sol; cartões de
memória virgens; estojos para cartões de memória; estojos para CDs; teclados de computador; ficheiros de imagens descarregáveis; «wallpapers» descarregáveis para computadores
e/ou telemóveis; «screensavers descarregáveis para computadores e/ou telemóveis; gravações
de vídeo descarregáveis; gravações de áudio musicais descarregáveis; toques de chamada
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descarregáveis para telemóveis; publicações electrónicas na área de jogos de computador,
jogos de vídeo, desenhos animados e/ou entretenimento em geral.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

As cores prata e preta, tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/084329

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/27

[730] 申請人 Requerente

:

KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ALSO TRADING AS SQUARE ENIX CO.,
LTD.)

地址 Endereço

:

6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-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

:

Fornecimento de instalações de entretenimento; salas de jogos; fornecimento de jogos de
computador on-line; fornecimento de jogos de vídeo on-line; fornecimento de informações
sobre estratégias de jogos de computador e/ou estratégias de jogos de vídeo através de redes informáticas e/ou redes de comunicação mundiais; fornecimento de informações sobre
entretenimento na área de jogos de computador, jogos de vídeo, jogos de cartas, desenhos
animados, banda desenhada, romances e/ou revistas; fornecimento on-line de bandas desenhadas não descarregáveis; fornecimento on-line de revistas não descarregáveis na área de
jogos de computador, jogos de vídeo, desenhos animados e/ou entretenimento em geral.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

As cores prata e preta, tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/084350

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/27

[730] 申請人 Requerente

:

Kat Maconie Limited

地址 Endereço

:

4 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells Kent Inglaterra TN1 1EE

國籍 Nacionalidade

:

大不列顛 Britânica

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Fragrâncias; cosméticos; sabões e sabonetes; perfumes; óleos essenciais; óleos de massagem; loções para os cabelos; loções para o corpo; loções para os pés; produtos para limpeza
de sapatos; polimento para sapatos; aplicadores de polimento para sapatos contendo polimento; cremes para sapatos; sprays (aerossóis) para sapatos; ceras para sapatos; produtos
para o tratamento de sapatos.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084351

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/27

[730] 申請人 Requerente

:

Kat Maconie Limited

地址 Endereço

:

4 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells Kent Inglaterra TN1 1EE

國籍 Nacionalidade

:

大不列顛 Britânica

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

8845

Sacos para sapatos; sacos para sapatos para viagem; suportes para sapatos; sacos; malas
de mão; malas de beleza; bolsas, carteiras; carteiras de bolso; artigos de bagagem; malas
e maletas de viagem; couro e imitações de couro; produtos em couro e imitação de couro;
chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; bengalas; partes e peças para todos os produtos atrás
mencionados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084352

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/27

[730] 申請人 Requerente

:

Kat Maconie Limited

地址 Endereço

:

4 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells Kent Inglaterra TN1 1EE

國籍 Nacionalidade

:

大不列顛 Britânica

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Sapatos; calçado; sapatos de salto alto; sandálias; sandálias de salto alto; sapatos de vestido;
sapatos de praia; pontas de salto; protectores de saltos; almofadas para calcanhares; botas;
peúgas interiores para calçado; palmilhas para calçado; vestuário; blusas; camisas; t-shirts;
vestidos; saias; calças; jeans; jaquetas (casacos); coletes; peúgas; meias; roupa interior; roupa de noite; vestuário para o pescoço; cachecóis; vestidos de cerimónia; roupões de banho;
roupa de natação; chapelaria; chapéus; bonés; partes e peças para os produtos atrás mencionados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084362

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/28

[730] 申請人 Requerente

:

SABON SHEL PA’AM (2000) LTD.

地址 Endereço

:

16 Hametzuda Street 58001 Azur (IL)

國籍 Nacionalidade

:

以色列 Israelita

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Sabonetes; esfoliantes; sais de banho; artigos de perfumaria, incluindo perfumes para o
interior da casa; óleos essenciais e produtos derivados dos mesmos, óleos para massagem;
óleos para o corpo e loções; cosméticos, loções para o cabelo; dentífricos; incenso.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084373

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/28

[730] 申請人 Requerente

:

收藏家鐘錶珠寶有限公司

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

COLLECTORS WATCH & JEWELRY COMPANY LIMITED
地址 Endereço

:

10/F, Ashley Nine, 9-11 Ashley Road, Tsim Sha Tsui, 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

:

14

[511]

產品 Produtos

:

手錶、手錶帶、手鈪、手帶（貴重金屬製）、手錶盒、手錶鏈、手鏈、手鐲、手鐲（珠寶）、手鐲
錶、手鐲（首飾）、人造寶石，人造珠寶、人造珠寶（服裝用珠寶）、人造金剛石、人造首飾、別針
（首飾）、半寶石、原子鐘、原子鐘錶、貴重 金 屬合金、吊墜、吊牌、吊飾、呔夾、墜子、天然寶
石、寶石、寶石（珠寶）、寶石及其飾品與仿飾品、寶石及首飾、寶石鐘錶、寶石飾品、小飾物（珠
寶）、小飾物（首飾）、帽飾品（貴重金屬）、心口針、懷錶、戒指、戒指（珠寶）、戒指（首飾）、
鉑（金屬）、貴重金屬盒、首飾盒、項鍊（首飾）、珠寶首飾、貴重金屬飾針、珍珠（珠寶）、別針
（首飾）、製珠寶用珠子、翡翠、玉雕首飾。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084374

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/28

[730] 申請人 Requerente

:

收藏家鐘錶珠寶有限公司

地址 Endereço

:

10/F, Ashley Nine, 9-11 Ashley Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告、廣告宣傳本的出版、互聯網上的在線廣告、特許經營的商業管理、人事管理諮詢、人造飾

COLLECTORS WATCH & JEWELRY COMPANY LIMITED

物之批發服務、在網上推銷（替他人）、在線零售服務、寶石的批發服務，寶石的零售服務、寶
石的進出口代理服務、提供商業目的之展覽會和展示會、櫥窗設計、為零售目的在通訊媒體上
展示商品、珠寶批發及零售服務、珠寶的零售服務、珠寶金行零售業、貿易商業管理、進出口代
理、鐘錶的批發及零售、鑽石的批發服務、鑽石的零售服務、零售（寶石）、零售手錶產品、零售
珠寶、零售珠寶產品、首飾之批發服務、首飾之零售服務、首飾及貴金屬批發、零售、首飾的零
售服務、鐘錶批發零售服務。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084375

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/28

[730] 申請人 Requerente

:

收藏家鐘錶珠寶有限公司

地址 Endereço

:

10/F, Ashley Nine, 9-11 Ashley Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告、廣告宣傳本的出版、互聯網上的在線廣告、特許經營的商業管理、人事管理諮詢、人造飾

COLLECTORS WATCH & JEWELRY COMPANY LIMITED

物之批發服務、在網上推銷（替他人）、在線零售服務、寶石的批發服務，寶石的零售服務、寶
石的進出口代理服務、提供商業目的之展覽會和展示會、櫥窗設計、為零售目的在通訊媒體上
展示商品、珠寶批發及零售服務、珠寶的零售服務、珠寶金行零售業、貿易商業管理、進出口代
理、鐘錶的批發及零售、鑽石的批發服務、鑽石的零售服務、零售（寶石）、零售手錶產品、零售
珠寶、零售珠寶產品、首飾之批發服務、首飾之零售服務、首飾及貴金屬批發、零售、首飾的零
售服務、鐘錶批發零售服務。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084376

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/28

[730] 申請人 Requerente

:

常州星聚網絡科技有限公司

地址 Endereço

:

中國江蘇省常州市新北區太湖東路9-1號524-1室

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

:

計算機外圍設備；通話筒；頭戴式耳機；便攜式媒體播放器；耳塞機；揚聲器音箱；音響連接
器；連接器（數據處理設備）；便攜式收錄機；耳塞機。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084386

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/31

[730] 申請人 Requerente

:

Societe Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes, SASU

地址 Endereço

:

143 boulevard Romain Rolland, Paris 75014, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

Tabaco, quer manufacturado ou não manufacturado; produtos de tabaco; sucedâneos de
tabaco, sem ser para fins medicinais ou terapêuticos; cigarros; cigarrilhas; charutos; máquinas portáteis para fazer cigarros; tubos para cigarros; filtros para cigarros; papéis para
cigarros; fósforos e artigos para fumadores.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084399

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

施景耀
Si Keng Io

地址 Endereço

:

澳門祐漢市場街88號地下

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

服務：網路購物（電子購物）；廣告代理；代理進出口服務；代理廠商各種產品之報價投標經
銷；商情提供；拍賣；郵購；文教用品批發零售；鐘零售批發；錶零售批發；眼鏡批發零售；電器
用品批發零售；電腦科技產品批發零售；首飾批發零售；貴重金屬零售批發；攝影器材批發零
售；化妝品批發零售；育樂用品批發零售；食品批發零售；健康用品批發零售；保健食品批發零
售；室內裝設品批發零售。批發售銷：服裝，帽，鞋，外穿服裝產品及內衣，西服，襪子，緊身褲，
襪褲，襯衣，T恤，無袖襯衫（背心），襯恤，褲子，半截裙，典禮服裝品，連衣裙，房間長袍，典
禮連衣裙，夾克，連衣褲及工作袍，背心，皮外套，短外套，風雨衣，運動外套，西服外套，用於
連衣裙上的外套，經編針織服裝產品及針織布服裝產品，領帶，浴袍，運動用服裝產品，睡衣，
帽，短襪，腰帶，頸巾及頭巾，手套，無邊圓帽，圍裙，牛仔褲，用於頸部的物品（領帶物品），泳
衣，腰帶（服裝），田徑運動用鞋類，田徑運動用鞋，高爾夫球鞋，木屐，拖鞋，靴，鞋，嬰兒全套
衣，化裝舞會用服裝，舞衣，（全屬第35類服務）。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，綠色，黑色，白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084400

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

佛山市順德區天品電器科技有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省佛山市順德高新區（容桂）朝桂路7號之二

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[511]

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

11
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[511]

產品 Produtos

:

8849

空氣消毒器；電熱水壺；照明器械及裝置；煙筒風箱；電暖器；空氣淨化裝置和機器；空氣調節
設備；消毒設備；空氣淨化用殺菌燈；壁爐。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084401

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

利郎（中國）有限公司

地址 Endereço

:

中國福建省晉江市科技工業園區

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

（動物）皮、仿皮革、牛皮、鞣製過的皮、家畜皮、非擦拭用麂皮、半加工或未加工皮革、錢包、
書包、購物袋、抱嬰兒用吊袋、公文箱、手提包、旅行包（箱）、公文包、背包、小皮夾、包裝用
皮袋、包裝用皮革封套、包裝用皮袋（信封、小袋）、皮箱或皮紙板箱、旅行用衣袋、鑰匙包、衣
箱、運動包、女裝手袋、日用皮革製品、皮具製品、動物皮革用具、人造革箱、帆布箱、樂譜盒、
獵物袋（打獵運動用）、旅行用具（皮件）、傢俱用皮裝飾、皮墊、毛皮製覆蓋物、皮製傢俱套、
溜冰鞋皮帶、皮製帶子、皮肩帶、獸皮、軟毛皮（仿皮製品）、小山羊皮、裘皮、傘、雨傘或陽傘
骨、傘棒、雨傘或陽傘傘架、傘套、傘柄、傘環、手杖、馬具、馬毯、動物項圈、馬具用皮帶、寵物
服裝、香腸腸衣。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084402

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

利郎（中國）有限公司

地址 Endereço

:

中國福建省晉江市科技工業園區

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 Produtos

:

布、絲絨、人造絲織品、內衣用織物、印花絲織品、印花棉布、卸妝用紡織物、塑料材料（織物代
用品）、傢俱遮蓋物、布製標籤、床上用毯、床上用覆蓋物、床單和枕套、床罩、旅行用毯（膝蓋
保暖用）、旗幟、無紡布、杯墊、杯盤墊（非紙製）、桌布、棉織品、毛織品、氈、法蘭絨（織物）、
熱敷膠黏纖維布、片狀紡織品帽襯、睡袋襯裏、紡織品製壁掛、紡織品製過濾材料、紡織品製
馬桶蓋罩、紡織品或塑料簾、手帕、紡織品毛巾、紡織品洗臉巾、紡織品餐巾、紡織織物、織物、
編織織物、網狀窗簾、蚊帳、襯料（紡織品）、被子、裝飾織品、褥墊套、門簾、非文具用膠布、
鞋用織物、鞋的襯裏織物、餐具墊（非紙製）、餐桌用布（非紙製）、鴨絨被、麻布、黃麻織品、
嬰兒床上用品（紡織品）、嬰兒床護圍、紡織品、床上用亞麻製品、床上用品（紡織品）、床上用
紡織品、座墊（非紙製）、枕頭套、枕頭巾、棉毯、棉織物、多用被、樹脂布、毯製品、浴巾、窗簾
布、紗絹、絲綢、絲織品、羽絨床上用品、軟毛皮（紡織品）、哈達。
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[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084403

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

利郎（中國）有限公司

地址 Endereço

:

中國福建省晉江市科技工業園區

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 Produtos

:

服裝、茄克（服裝）、針織服裝、皮衣、襯衫、成品衣、套服、褲子、T恤衫、外套、內衣、內褲（服
裝）、風衣、童裝、運動衫、睡衣褲、大衣、制服、工作服、羽絨服裝、嬰兒全套衣、（小孩用）非紙
製圍涎、游泳衣、游泳褲、游泳帽、體操服、滑水防潮服、柔道服、摔跤服、防水服、雨衣、舞衣、
莎麗服、足球鞋、鞋、跑鞋（帶金屬釘）、運動鞋、爬山鞋、涼鞋、拖鞋、跳鞋、體操鞋、靴、鞋底、
鞋和靴的金屬附件、鞋墊、鞋後跟、帽、浴帽、襪、手套（服裝）、領帶、圍巾、頭巾、背帶、腰帶、
皮帶（服飾用）、褲帶、婚紗。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084404

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

利郎（中國）有限公司

地址 Endereço

:

中國福建省晉江市科技工業園區

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

26

[511]

產品 Produtos

:

中國結；人造樹；假花；刺綉；刺綉飾品；吊帶鈎扣；吊帶褲用帶夾；壓扣；子母扣；帶子鈎扣；
帶扣；帽子裝飾品（非貴金屬）；帽帶；扣眼；扣針；扣鈎；按扣；掛鈎（服飾用品）；服裝飾品；
服飾用玻璃珠；服飾用玻璃管；珠綉；皮包扣；紐扣；紡織品裝飾用熱黏合補片（縫紉用品）；緞
帶；縫紉編織用針；縫針；織帶；繩線編織手工藝品；背包帶；背帶鈎扣；背帶用調節環；背帶調
節具；胸針（服裝配件）；腰帶扣；花哨的小商品（綉製品）；花彩裝飾（綉製品）；花邊；衣服飾
物；製衣配料；襟針；西洋結；調節環；轉動鈎；針；針插器；針線包；針線盒；鈕扣；鞋鏈；領鈎
扣；頭飾；鞋扣；頭髮夾（髮夾）；飾帶；鳥羽毛（服裝配件）；飾針及縫針；拉鏈；鞋飾品（非貴
重金屬）。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084405

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

利郎（中國）有限公司

地址 Endereço

:

中國福建省晉江市科技工業園區

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

8851

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告、貨物展出、電視廣告、商業櫥窗佈置、廣告代理、廣告設計、廣告策劃、室外廣告、廣告傳
播、樣品散發、廣告宣傳、無線電廣告、為廣告或推銷提供模特、直接郵件廣告、數據通訊網絡
上的在線廣告、廣告空間出租、商業管理和組織諮詢、商業評估、商業信息、組織商業廣告性的
貿易交易會、飯店管理、市場研究、組織商業或廣告展覽、公共關係、職業介紹所、表演藝術家
經紀、進出口代理、文秘、人事管理諮詢、商業區遷移（提供信息）、推銷（替他人）、會計、自動
售貨機出租、替他人作中介（替其它企業購買商品或服務）、辦公機器和設備出租、文字處理、
訂閱報紙（替他人）、計算機數據庫信息系統化、開具發票、審計。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084406

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市凱獅博電子有限公司

地址 Endereço

:

中國深圳市寶安區西鄉街道南昌路上合工業園A棟3樓B、4、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

:

頭戴式耳機；計算機外圍設備；計算機鍵盤；內部通訊裝置；電話用成套免提工具；計步器；電
子信號發射器；遙控信號用電動裝置；無線電設備；便攜式媒體播放器。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084407

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

廣東國泰國際旅行社有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省東莞市莞城區旗峰路90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、無酒精飲料、礦泉水，水（飲料）、汽水、果汁、豆奶、乳酪飲料、植物飲料、飲料製劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084408

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

Six Continents Hotels, Inc.

地址 Endereço

:

3 Ravinia Drive, Atlanta Georgia 30346, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hotéis; serviços de bar e restaurante; serviços de bar de cocktails; serviços de
catering para o fornecimento de alimentos e bebidas; fornecimento de instalações para
conferências, reuniões, exposições e eventos; serviços de reserva de alojamento.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/10/11

2904/2013

冰島 Islândia

[210] 編號 N.º

:

N/084409

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

Six Continents Hotels, Inc.

地址 Endereço

:

3 Ravinia Drive, Atlanta Georgia 30346, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Catering de alimentos e bebidas; reservas de hotéis; restaurantes self-service; serviços de
bar; serviços de campos de férias (alojamento); serviços de gestão de reservas de alojamento temporário em time-sharing/condomínios; casas de turismo; aluguer de salas de reuniões; aluguer de alojamento temporário; lares para a terceira idade; infantários (creches);
alojamento para animais; aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa, vidraria; reservas de
alojamentos; serviços de gestão de alojamento em time-sharing/condomínios; serviços para
fornecimento de alimentos e bebidas; alojamento temporário; serviços de hotéis; serviços
de alojamento; serviços de restaurantes; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de distribuidores de água potável.
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[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/10/11

2906/2013

冰島 Islândia

[210] 編號 N.º

:

N/084410

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

地址 Endereço

:

1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

8853

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo, máquinas de jogo electrónicas, peças e acessórios para máquinas de
jogo e conjuntos de conversão de jogos para máquinas de jogos incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084411

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

地址 Endereço

:

1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo, máquinas de jogo electrónicas, peças e acessórios para máquinas de
jogo e conjuntos de conversão de jogos para máquinas de jogos incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084412

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

地址 Endereço

:

1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo, máquinas de jogo electrónicas, peças e acessórios para máquinas de
jogo e conjuntos de conversão de jogos para máquinas de jogos incluídos nesta classe.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084413

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas
peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de
jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do
tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084414

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

Universal Entertainment Corporation

:

Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

地址 Endereço
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

:

Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas
peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de
jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do
tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084415

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

地址 Endereço

:

No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong Province, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas e máquinas-ferramentas; motores (excepto para veículos terrestres); uniões e
componentes de transmissão (excepto para veículos terrestres); motores, máquinas e ou-
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tras instalações para exploração de jazidas de petróleo e jazidas de gás e respectivas peças
desde que incluídos na classe 7; instrumentos agrícolas excepto os operados manualmente;
válvulas (peças de máquinas); velas de ignição; filtros de ar (peças de máquinas ou motores); reguladores de água; filtros de óleo; uniões excepto para veículos terrestres; prensas
de montagem; arrancadores; bombas; máquinas cavadoras; escavadoras; buldózeres; carregadores; cortadores; enfardadeiras; pás raspadoras (peças de máquinas de terraplenagem);
máquinas de pavimentação; máquinas agrícolas; máquinas de corte; compactadores; máquinas (rampas) para transportar madeiras; filtros; correias; lâminas; máquinas de terraplanagem; máquinas de marcação de estradas; máquinas elevatórias; aparelhos e instrumentos
agrícolas; rolos compressores; máquinas para silvicultura; máquinas para colocação de
tubos; máquinas de compactação; baldes para máquinas de terraplanagem; macacos hidráulicos; máquinas e aparelhos de soldagem; motores a jacto não para veículos terrestres;
máquinas para compactação do solo; filtros de limpeza de ar (peças de máquinas ou motores); máquinas de perfilar pavimentos; escarificadores para partir superfícies, em especial,
terra vegetal e pavimento; motoniveladoras; reguladores do débito de combustível/ar;
bocais para mangueiras de distribuição de combustível; separadores de água; máquinas de
cultivo e de colheita, debulhadoras, máquinas cortadoras, ceifeiras, enfardadeiras, segadoras, grades; arados e ancinhos; máquinas de drenagem; cavadoras (máquinas); motores
aeronáuticos; agitadores; condensadores de ar; alternadores; mancais de rolamentos para
máquinas; almofadas antifricção para máquinas; dispositivos antipoluição para motores;
eixos para máquinas; aros de esferas para rolamentos; suportes de rolamentos para máquinas; rolamentos; transportadores de correia; correias para máquinas; correias para motores; lâminas (peças de máquinas); motores para barcos; pastilhas de travões excepto para
veículos; segmentos de travões excepto para veículos; calços de travões excepto para veículos; escovas (peças de máquinas); carburadores; máquinas de ar comprimido; bombas de
ar comprimido; compressores (máquinas); instalações de condensação; bielas para máquinas e motores; cabos de controlo para máquinas e motores; mecanismos de controlo para
máquinas e motores; geradores de corrente; cortadores (máquinas); máquinas de corte;
culatras de motores; cilindros para máquinas; cilindros para motores; coroas de perfuração
(peças de máquinas); cabeças de perfuração (peças de máquinas); máquinas de perfuração;
correias de dínamo; escovas dínamo; dínamos; motores, excepto para veículos terrestres;
correias de ventoinhas para motores; ventoinhas para motores; aparelhos de conversão
de combustível para motores de combustão interna; economizadores de combustível para
motores; caixas de velocidades excepto para veículos terrestres; engrenagens, excepto para
veículos terrestres; máquinas de moagem; coberturas (peças de máquinas); martelos (peças de máquinas); martelos pneumáticos; ferramentas portáteis operadas mecanicamente;
aparelhos de manuseamento para cargas e descargas; guinchos; suportes para máquinas-ferramentas; tremonhas para descarga mecânica; macacos (máquinas); máquinas de cortar
relva (máquinas); correias de elevadores; aparelhos de elevação; rampas de carga; bombas
de lubrificação; lubrificadores (peças de máquinas); volantes de máquinas; rodas de máquinas; aparelhos de maquinagem; máquinas para trabalhar os metais; pistolas para a pintura;
máquinas de pintura; pistões; transportadores pneumáticos; prensas; polias; bombas (máquinas); apiloadores (máquinas); redutores de velocidade excepto para veículos terrestres;
pás mecânicas; uniões de eixos; rolamentos para eixos de transmissão; reguladores de velocidade para máquinas e motores; máquinas de pulverização; supercompressores; máquinas
para alcatroar; máquinas para fazer roscas; debulhadoras; correntes e eixos de transmissão,
excepto para veículos terrestres; transmissões para máquinas; turbinas excepto para veículos terrestres; turbocompressores; válvulas (peças de máquinas); instalações de lavagem de
veículos; aparelhos de vulcanização; aparelhos de lavagem; máquinas para eliminação de
lixo; máquinas de rega; peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos; máquinas
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agrícolas e máquinas de terraplanagem, nomeadamente arrancadores de motores, alternadores, pistões, culatras de motores, peças de sistemas de refrigeração, turbocompressores,
peças de sistemas de lubrificação, compressores de ar e blocos excepto para veículos terrestres; silenciadores; bombas de ar; economizadores de combustível para motores; escapes;
silenciadores (peças de máquinas); tampões de escape; radiadores e tampões para radiadores; alternadores, pistões, peças de sistemas de refrigeração, turbocompressores, peças de
sistemas de lubrificação, compressores de ar e blocos.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084416

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

地址 Endereço

:

No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong Province, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Veículos; aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; tractores e motores de tractor; camiões de transporte e carros de reboque; chassis de veículos; pneus para rodas de veículos;
rodas; carris para veículos; camiões; camiões basculantes; veículos terrestres equipados
com aparelhos de carga, de compactação, de colocação de condutas e de nivelamento; válvulas para pneus; circuitos hidráulicos e adaptadores hidráulicos; acoplamentos para veículos terrestres; buzinas para veículos; espelhos para veículos; guarda-lamas, palas de protecção contra a lama, guarda-salpicos, palas de protecção contra salpicos; assentos e cintos
para assentos; limpa pára-brisas e escovas para limpa pára-brisas, dispositivos antiderrapantes; correntes antiderrapantes; travões para veículos; pastilhas de travões para veículos;
aparelhos hidráulicos para veículos terrestres; capas para veículos; partes e acessórios para
todos os artigos atrás referidos; peças e acessórios incluídos na classe 12 para veículos terrestres, máquinas agrícolas e máquinas de terraplanagem, nomeadamente manivelas, veios
de excêntricos, motores, rolamentos, bielas, camisas, transmissões para veículos terrestres
e peças estruturais, de reparação e de reposição dos mesmos; peças mecânicas de motores
para veículos terrestres; motores de arranque, cabeças de cilindro.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084417

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

地址 Endereço

:

No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong Province, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de reparação; serviços de instalação; engenharia de construção; instalação e manutenção de aparelhos para exploração de jazidas de petróleo e jazidas de gás, e para a
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produção de energia; reparação e manutenção de veículos terrestres, agrícolas, de terraplanagem e máquinas de construção; aluguer e locação de máquinas e equipamentos de engenharia e de construção; construção de edifícios.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084422

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

賞穎（上海）珠寶有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市松江區文匯路1128號371室

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

:

小飾物（首飾）；珠寶首飾；貴重金屬藝術品；翡翠；玉雕首飾；鐘；計時器（手錶）；錶；手錶；
裝飾品（珠寶）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084423

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

HYUNDAI MOTOR COMPANY

地址 Endereço

:

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Automóveis, peças e acessórios para automóveis, motociclos, carros de mão, carros de
bebés, pneus de automóveis (pneus), amortecedores para automóveis, sistemas de travões
para veículos, tractores para fins agrícolas, mecanismos para viaturas terrestres, transmissões para veículos terrestres, rolamentos para veículos terrestres, motores para viaturas
terrestres, caimão de reboque, bicicletas, cadeiras de rodas, locomotivas, navios (barcos e
navios), aeroplanos, pára-quedas.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :
[300] 優先權 Prioridade

:

Azul, preto, cinzento e branco.
日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/10/29

40-2013-0071334

南韓 Coreia do Sul

[210] 編號 N.º

:

N/084424

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01
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[730] 申請人 Requerente

:

Daesang Corporation

地址 Endereço

:

26 Cheonho-daero, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Feijões congelados; produtos alimentares feitos de frutas; aperitivos à base de frutas; prato
de vegetais fermentados (kimchi); compotas; produtos de vegetais processados; produtos
de batata-doce processados; sumos de vegetais para cozinhar; tofu; alimentos preparados a
partir de coágulo de feijão (tofu); alimentos processados de feijão (excluindo coágulo de feijão e seus alimentos processados); frutas congeladas; ovos; bacon; caldo de carne; prato cozinhado consistindo primariamente em galinha e ginseng (samgyetang); salsichas; produtos
de carne processada; carne curada; fiambre; costeletas de porco; pastéis de costeletas grelhadas; bolas de galinha; produtos lácteos processados; lacticínios; queijo; iogurte; óleo de
perila para alimentos; óleo de farelo de arroz para alimentos; óleo de milho para alimentos;
óleo de azeitona para alimentos; óleos e gorduras alimentares; óleo de soja para alimentos;
óleos alimentares; produtos alimentares feitos de óleo e gordura; óleo de sésamo; óleo de
canola para alimentos; óleo de sementes de uva para alimentos; produtos alimentares feitos
de vermes; peixe e marisco (sem ser vivo) (incluindo congelados ou conservados em sal);
atum (sem ser vivo); galeota salgada fermentada; anchova salgada fermentada; camarão
salgado fermentado; algas torradas; produtos processados de algas; sargaço marinho processado; algas castanhas processadas; algas verdes processadas; salsichas de peixe; bolos de
peixe; produtos alimentares feitos de peixe e marisco; peixe e marisco fumado; costeletas
de peixe; peixe enlatado; sopas; geleias; carne; frutas e vegetais em conserva, congelados,
secos e cozinhados; carne coreana kebop; aperitivos à base de algas.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, verde, amarelo, branco e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/084425

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

Daesang Corporation

地址 Endereço

:

26 Cheonho-daero, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Farinha de trigo; farinha para fritar; farinha par alimentos; fécula para alimentos; produtos
processados à base de cereais; massas de trigo mourisco coreanas (naeng-myun); massas
instantâneas; bolinhos recheados cozidos a vapor (dumplings) estilo coreano (mandu);
massas; esparguete; massas udon; pizas; cachorros quentes (salsichas em pão enrolado); koji
de soja (meju); malte para consumo humano; artigos de confeitaria; macarrão (pastas); gelados; waffles; rebuçados (candy); bolos; pudins; panquecas de queijo recheadas com açúcar
(hotteok); açúcar; açúcar para alimentos; adoçantes naturais; bolos de arroz; bolo de arroz
glutinoso amassado passado por pó de feijão (injeolmi); molho de soja; pasta de pimenta
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picante fermentada (gochujang); pasta de rebentos de soja (condimentos); pasta preta para
molho de massa (ja-jang); molho de soja e pasta de rebentos de soja; pasta de rebentos de
soja fermentada (chonggug-jang); pasta de rebentos de soja chinesa (chun-jang); temperos
químicos; maionese; molhos para saladas; molhos; vinagre; molho de tomate (ketchup);
mostarda para refeições; pó de pimenta picante (especiaria); pó de gengibre (especiaria);
pó de rábano japonês picante (pó de wasabi); pó de caril (especiaria); especiarias; sal temperado; sal para alimentos; sal para preservar alimentos; chá de cavada; chá; café; bebidas á
base de chá; gelados comestíveis; amaciadores de carne para fins domésticos; condimentos;
produtos de chocolate; frutose; arroz cozido servido em sopa; massas; massas chinesas; cereais polidos; molhos para costelas de porco; prato cozinhado consistindo primariamente
de bolo de arroz frito com pasta de pimenta picante fermentada (topokki); massas de trigo
mourisco; xarope de fécula para alimentos; molhos para churrasco de carne de vaca; massas somen; cereal; xarope de fécula para à base de arroz para alimentos; pasta de rebentos
de soja processada misturada com pasta de pimenta vermelha; chá de milho; oligossacarídeos; vinho de cozinha para alimentos; papa de arroz; arroz estilo chinês com vegetais
e sopa de marisco; copos de arroz servido com guarnições; tartes; pó de fritar; pimentas
(temperos).
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, verde, amarelo, branco e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/084426

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

Daesang Corporation

地址 Endereço

:

26 Cheonho-daero, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Extractos de lúpulo para fazer cerveja; sumos de fruta; limonadas; bebidas de soda; smoothies; ponche não alcoólico de arroz (Sikhye); pós de fruta para bebidas; bebidas de vegetais ou frutas processados; refrigerantes; sumos de vegetais (bebidas); água mineral; cerveja; bebidas; extractos de fruta não alcoólicos; bebidas de sumos de fruta não alcoólicas; bebidas não alcoólicas; águas (bebidas); bebidas carbonadas congeladas; bebidas de vinagre;
bebidas de vinagre; água gaseificada; sumos de ginseng vermelho (bebidas).

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, verde, amarelo, branco e preto.
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[210] 編號 N.º

:

N/084427

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

奢品一人有限公司

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

地址 Endereço

:

澳門黑沙環中街寰宇天下第三座15樓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

:

18

[511]

產品 Produtos

:

皮革及人造皮革製品；手提袋，旅行袋，行李箱，錢包，皮夾，女用無帶提包，旅行用皮夾，行李
牌，行李標籤牌，化妝袋，化妝品袋，小袋子，盒子，提袋，皮革及人造皮革製鑰匙墜飾環；鑰匙
盒，鑰匙袋，鑰匙架；卡片盒；名片匣，信用卡匣，名片盒；文件夾；皮革製盒或皮板製盒；皮革
及人造皮革製帽盒；陽傘，雨傘，手杖；毛皮；寵物衣服；動物項圈；動物用繩索；前述產品之零
件及配件。（全屬第18類產品）

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084428

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

Watson Enterprises Limited

地址 Endereço

:

Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas), vinhos, conhaque, licores, aguardentes,
vodka, uísque, rum e gin.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084429

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

Bernardo Manuel Pimenta Diogo Barreiros

:

Pátio da Ameaça, Edf. Hang Fai, Bloco I - nº4, 5ºB Macau

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

葡萄牙 Portuguesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade e gestão de negócios.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Preto e vermelho.
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[210] 編號 N.º

:

N/084452

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

Global Retail Trademarks Limited

:

27th Floor, Block A, Regent Centre, No. 63 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, New Territo-

地址 Endereço

ries - 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

:

Publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; serviços de escritório; publicidade directa por correio; publicidade por encomenda; promoção de vendas; marketing;
vendas por grosso e a retalho, promoção de vendas on-line, comércio electrónico, distribuição e franchising de aparelhos e instrumentos ópticos, óculos graduados, óculos, óculos
de sol, armações para óculos e óculos de sol e suas partes e acessórios, estojos para óculos, correntes para óculos, cordões para óculos, lupas, recipientes para lentes de contacto,
telefones móveis, estojos e caixas para telefones móveis, acessórios para telefones móveis
(nomeadamente correias e argolas para telefones), suportes e estojos para sistemas áudio
portáteis, estojos e suportes para computadores portáteis, bússolas, tapetes para mouse,
metais preciosos e suas ligas nestes materiais e artigos revestidos em materiais preciosos
não incluídos noutras classes, joalharia, pedras preciosas, instrumentos de relojoaria e cronométricos, colares, relógios, braceletes para relógio, correias (tiras) para relógio, correntes
para relógio, pulseiras para relógio, relógios de bolso, caixas para relógio, brincos, pendentes, anéis, correias, broches, braceletes, clips de gravatas, alfinetes para gravatas, botões
de punho, couro e imitações de couro e produtos nestes materiais não incluídos em outras
classes, peles de animal, couro (curtido ou por curtir), arcas e sacos de viagem, guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas de caminhada, chicotes, arreios e selaria, sacos, malas
de mão, malas a tiracolo, sacolas, sacos de praia, pochetes, sacos para artigos de higiene,
carteira porta-moedas, carteiras, porta-moedas, malas, malas de executivos, malas de viagem, pastas, sacos para artigos de maquilhagem, bagagens, cintos, pastas para documentos,
bolsas, bolsas para cartões, bolsas para passaportes, estojos para cartões, estojos para cheques, estojos para chaves, porta-chaves, chaveiros, estojos para lenços de papel, estojos e
bolsas para cartões de crédito, vestuário, calçado, chapelaria, vestuário para crianças, malhas, camisas, t-shirts, camisas tipo polo, saias, blusas, lenços de senhora, xailes, plastrões,
gravatas, laços, chapéus, meias, sapatos, cintos, casacos curtos, calças, coletes, gabardines,
calções tipo bermudas, calções, bonés, fatos, casacos, camisolas com decote em V, camisolas, luvas (vestuário), roupas de banho, roupões de banho, fatos-macaco, blazers, meias
de senhora, roupa interior, cintos de tecido para vestuário, fitas para o pulso, sapatos, galochas, botas de atacadores, sapatos com atacadores, sandálias de banho, chinelos de banho,
sapatos para a chuva, sapatos de golfe, ténis, sapatos de ginástica, botas de montar, outras
botas para desporto, sandálias, chinelos, botas, peças e acessórios para calçado, estolas de
pele, bandoletes, perfumes, fragrâncias, água de colónia, água de toilete, óleos essenciais,
preparados para o cuidado da pele, da cara e preparados para o cuidado do corpo, cosméticos, base para maquilhagem, verniz para as unhas, preparados para o cabelo, loções para
o cabelo, espumas de barbear, preparados pós-barbear para homem, preparados de toilete
não medicinais, anti-transpirantes, sabões perfumados e de toilete, sabões para mãos e
bébés, pó-de-talco, loções e cremes para o corpo, sabões, sabões líquidos, champô e gel de
banho, sáis de banho, espuma para banho, desodorizantes para uso pessoal, leites de toilete para o corpo e cosméticos, pós-cosméticos para o corpo, óleos de toilete para o corpo e
óleos cosméticos para o banho e duche, artigos de papelaria, utensílios domésticos, lençóis
de cama, toalhas, toalhas de mesa, têxteis e artigos têxteis; serviços de consultoria relacionados; agência de importação e exportação e serviços de relações públicas; organização de
exposições (de negócios de comércio ou comerciais), todos incluídos na classe 35.
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[540] 商標 Marca

:

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

[210] 編號 N.º

:

N/084453

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

Blackmores Limited

地址 Endereço

:

20 Jubilee Avenue, Warriewood NSW 2102, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Cosméticos e produtos de higiene; sabões; produtos para o cuidado da pele e preparações
para a pele incluindo suplementos de suporte para a pele em forma de creme contendo uma
combinação de uma ou mais vitaminas, ervas e minerais numa base de óleo essencial; máscaras de beleza; óleos, loções e leites, todos para fins cosméticos e higiénicos; óleos essenciais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084454

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

Blackmores Limited

地址 Endereço

:

20 Jubilee Avenue, Warriewood NSW 2102, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Vitaminas, preparações vitamínicas e suplementos vitamínicos; minerais e suplementos
minerais; suplementos nutricionais; remédios e unguentos de erva; preparações farmacêuticas, substâncias diéteticas adaptadas para uso medicinal.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084455

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

Blackmores Limited

地址 Endereço

:

20 Jubilee Avenue, Warriewood NSW 2102, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Suplementos de proteína para dieta; preparações alimentícias à base de proteína nomeadamente suplementos dietéticos ou aditivos nutricionais; preparações alimentícias com adição
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de minerais para consumo por atletas; preparações alimentícias com adição de vitaminas
para consumo por atletas; preparações alimentícias com adição de proteínas para consumo
por atletas; proteína em pó; proteína de soro de leite coalhado; produtos e extractos à base
de vegetais e fruta.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084456

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

Blackmores Limited

地址 Endereço

:

20 Jubilee Avenue, Warriewood NSW 2102, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas incluídas nesta classe; águas gaseificadas e minerais e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta incluindo bebidas e sumos nutricionais à base de fruta; bebidas de vegetais e sumos de vegetais incluindo sumos e bebidas nutricionais à base
de vegetais; bebidas com sabor a fruta; bebidas com sabor a vegetais; refrescos e ponches;
bebidas para desportistas; água potável engarrafada; concentrados de sumos de fruta; concentrados de sumos de vegetais; sumos de fruta e vegetais nesta classe contendo vitaminas,
minerais e outros suplementos nutricionais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084457

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

Blackmores Limited

地址 Endereço

:

20 Jubilee Avenue, Warriewood NSW 2102, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Cosméticos e produtos de higiéne; sabões; produtos para o cuidado da pele e preparações
para a pele incluindo suplementos de suporte para a pele em forma de creme contendo uma
combinação de uma ou mais vitaminas, ervas e minerais numa base de óleo essencial; máscaras de beleza; óleos, loções e leites, todos para fins cosméticos e higiénicos; óleos essenciais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084458

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

Blackmores Limited
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地址 Endereço

:

20 Jubilee Avenue, Warriewood NSW 2102, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業 comercial
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[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Vitaminas, preparações vitamínicas e suplementos vitamínicos; minerais e suplementos
minerais; suplementos nutricionais; remédios e unguentos de erva; preparações farmacêuticas, substâncias diéteticas adaptadas para uso medicinal.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084459

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

Blackmores Limited

地址 Endereço

:

20 Jubilee Avenue, Warriewood NSW 2102, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Suplementos de proteína para dieta; preparações alimentícias à base de proteína nomeadamente suplementos dietéticos ou aditivos nutricionais; preparações alimentícias com adição
de minerais para consumo por atletas; preparações alimentícias com adição de vitaminas
para consumo por atletas; preparações alimentícias com adição de proteínas para consumo
por atletas; proteína em pó; proteína de soro de leite coalhado; produtos e extractos à base
de vegetais e fruta.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084460

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

Blackmores Limited

地址 Endereço

:

20 Jubilee Avenue, Warriewood NSW 2102, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas incluídas nesta classe; águas gaseificadas e minerais e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta incluindo bebidas e sumos nutricionais à base de fruta; bebidas de vegetais e sumos de vegetais incluindo sumos e bebidas nutricionais à base
de vegetais; bebidas com sabor a fruta; bebidas com sabor a vegetais; refrescos e ponches;
bebidas para desportistas; água potável engarrafada; concentrados de sumos de fruta; concentrados de sumos de vegetais; sumos de fruta e vegetais nesta classe contendo vitaminas,
minerais e outros suplementos nutricionais.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084461

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

Blackmores Limited

地址 Endereço

:

20 Jubilee Avenue, Warriewood NSW 2102, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業 comercial

8865

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Cosméticos e produtos de higiene; sabões; produtos para o cuidado da pele e preparações
para a pele incluindo suplementos de suporte para a pele em forma de creme contendo uma
combinação de uma ou mais vitaminas, ervas e minerais numa base de óleo essencial; máscaras de beleza; óleos, loções e leites, todos para fins cosméticos e higiénicos; óleos essenciais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084462

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

Blackmores Limited

地址 Endereço

:

20 Jubilee Avenue, Warriewood NSW 2102, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Vitaminas, preparações vitamínicas e suplementos vitamínicos; minerais e suplementos
minerais; suplementos nutricionais; remédios e unguentos de erva; preparações farmacêuticas, substâncias diéteticas adaptadas para uso medicinal.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084463

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

Blackmores Limited

地址 Endereço

:

20 Jubilee Avenue, Warriewood NSW 2102, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Suplementos de proteína para dieta; preparações alimentícias à base de proteína nomeadamente suplementos dietéticos ou aditivos nutricionais; preparações alimentícias com adição
de minerais para consumo por atletas; preparações alimentícias com adição de vitaminas
para consumo por atletas; preparações alimentícias com adição de proteínas para consumo
por atletas; proteína em pó; proteína de soro de leite coalhado; produtos e extractos à base
de vegetais e fruta.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084464

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

Blackmores Limited

地址 Endereço

:

20 Jubilee Avenue, Warriewood NSW 2102, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana
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活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas incluídas nesta classe; águas gaseificadas e minerais e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta incluindo bebidas e sumos nutricionais à base de fruta; bebidas de vegetais e sumos de vegetais incluindo sumos e bebidas nutricionais à base
de vegetais; bebidas com sabor a fruta; bebidas com sabor a vegetais; refrescos e ponches;
bebidas para desportistas; água potável engarrafada; concentrados de sumos de fruta; concentrados de sumos de vegetais; sumos de fruta e vegetais nesta classe contendo vitaminas,
minerais e outros suplementos nutricionais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084465

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

何永航

地址 Endereço

:

中國廣東省深圳市福田區福中路315號黃埔雅苑樂悠園3A座17D

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

:

Jogos e brinquedos; brinquedos; réplicas de brincar de modelos de adereços de filmes, da
televisão ou do entretenimento, nomeadamente, modelos de armas, veículos, medalhões,
estátuas e figurinhas de brincar; máscaras de brinquedo; máscaras de teatro; blocos de
construção (brinquedos); cartões de bingo; cartas de jogar; jogos de xadrez; brinquedos
de acção natalícios; dardos; cápsulas fulminantes (brinquedos); jogos de dados; copos
para jogos de dados; casas de bonecas; jogos de dominó; biberões para bonecos; aparelhos
para jogos; bolas para jogos; berlindes para jogos; puzzles; papagaios de papel; carretos
para papagaios de papel; jogos com LCD; jogos de Mah-jong; brinquedos de pelúcia; piões
(brinquedos); brinquedos para fazer bolhas de sabão; aparelhos para a prática de desporto;
conjuntos de comboios eléctricos (brinquedos); brinquedos electrónicos; jogos de computador portáteis (automáticos) (excepto os adaptados para uso com receptores de televisão);
modelos de figuras (brinquedos); modelos de carros (brinquedos); brinquedos musicais; jogos de exterior; modelos de papel (brinquedos); jogos de sociedade; artigos de fantasia para
festas, bailes (brindes para festas, brindes); truques de magia; pistolas de água; veículos de
brinquedo; brinquedos e jogos interactivos; brinquedos e conjuntos de brincar de activida-
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des; modelos ou réplicas à escala de brincar; bonecas; moldes e compostos e materiais de
moldagem de brinquedo.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084467

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

Amelie Beauty Company Limited

地址 Endereço

:

Room 604, 6th Floor, Houston Centre, 63 Mody Road, Tsimshatsui, 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

:

Vernizes para as unhas; unhas postiças; adesivos para fixar unhas postiças; preparados para
cuidar das unhas; autocolantes de adorno das unhas; preparados para remover o verniz;
produtos para remover o verniz; brilho para as unhas; cola para fortalecer as unhas; brilho
para fins cosméticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084468

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

LA. I. PE. S.p.A.

地址 Endereço

:

Via W. Tobagi 2, 62029 Tolentino (MC), 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, e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras classes; couro, trabalhados e semi-trabalhados; peles de animais, peles; peles com pêlo; baús e
sacos de viagem; malas de couro, couro ecológicos, imitações de couro, plástico ou tecido,
incluindo sacos, sacos de mão, malas a tiracolo, maletas de viagem, porta-chaves, sacos de
correio com correntes, sem ser em metal precioso, sacos de viagem para todos os fins, saco
de cavalheiros, sacos de maquilhagem, sacos de viagem, sacos de ferramentas, sacos para
campistas, sacos para alpinistas, sacos para compras, sacos para compras com rodas, malas
com rodas, sacos escolares, conjuntos de viagem (em couro), estojos de toilette (vazios); sacos para calçados e sacos de desporto para vários fins, bolsas para usar à cintura, sacos de
compra, mochilas de campismo, estojos para artigos de higiene pessoal, tudo de couro, imitação de couro e/ou têxteis; sacos de vestuário para viagens de couro e couro ecológicos,
porta-chaves, porta-chaves de couro; porta-moedas, pastas, carteiras, estojos para cartões,
estojos para cartões-de-visita, carteiras e acessórios, todos em couro, imitações de couro,
couro ecológicos e/ou têxteis, não incluídos noutras classes; caixas para chapéus de couro,
estojos de couro ou lâmina de couro; revestimento de couro para botas e sapatos; chapéus-de-chuva, guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084475

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

NAIAD CO., LTD.

:

2-34-9 Musashinodai, Fussa, Tokyo, Japan

地址 Endereço

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

化妝品；香水；指甲油；眉筆；眼影膏；化妝洗液；化妝用油；去斑霜；防曬劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084476

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

傳奇亞太科技有限公司

:

中國台灣臺北市內湖區洲子街181號8樓

地址 Endereço
活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

賭金計算器；計算機程序（可下載軟件）；計算機遊戲軟件。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084477

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

傳奇亞太科技有限公司

地址 Endereço

:

中國台灣臺北市內湖區洲子街181號8樓

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

賓果遊戲牌；撲克牌；輪盤賭用輪；骰子；骰子杯；遊戲機；自動和投幣啓動的遊戲機；非與外
接顯示屏或監視器連用的遊戲機；非與外接顯示屏或監視器連用的電子遊戲機。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084478

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

傳奇亞太科技有限公司

8869

地址 Endereço

:

中國台灣臺北市內湖區洲子街181號8樓

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

提供賭場設施（賭博）；遊戲；提供娛樂設施；提供娛樂場所；在計算機網絡上提供在線遊戲。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084479

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

傳奇亞太科技有限公司

地址 Endereço

:

中國台灣臺北市內湖區洲子街181號8樓

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

賭金計算器；計算機程序（可下載軟件）；計算機遊戲軟件。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084480

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

傳奇亞太科技有限公司

地址 Endereço

:

中國台灣臺北市內湖區洲子街181號8樓

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

賓果遊戲牌；撲克牌；輪盤賭用輪；骰子；骰子杯；遊戲機；自動和投幣啓動的遊戲機；非與外
接顯示屏或監視器連用的遊戲機；非與外接顯示屏或監視器連用的電子遊戲機。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084481

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/02

[730] 申請人 Requerente

:

傳奇亞太科技有限公司

地址 Endereço

:

中國台灣臺北市內湖區洲子街181號8樓

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

提供賭場設施（賭博）；遊戲；提供娛樂設施；提供娛樂場所；在計算機網絡上提供在線遊戲。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084482

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

申維健怡貿易（深圳）有限公司

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

地址 Endereço

:

中國廣東省深圳市羅湖區人民南路華民大廈21C（2）

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡；咖啡飲料；可可飲料；巧克力飲料；糖果；巧克力；可可製品；牛奶硬塊糖（糖果）；蜂蜜；
餅乾；曲奇餅乾；華夫餅乾；蛋糕；小蛋糕（糕點）；麵包；餡餅（點心）；糕點；布丁；甜食；冰淇
淋；冰淇淋凝結劑；天然或人造冰；小吃用冰；刨冰（冰）；食用冰；食用冰粉；冰淇淋粉；凍酸
奶（冰凍甜點）；冰棍；冰糕。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084483

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

李宇波

地址 Endereço

:

中國雲南省昆明市一二一大街141號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

香煙；雪茄煙；煙草；電子煙。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084484

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

紅雲紅河煙草（集團）有限責任公司

:

中國雲南省昆明市五華區紅錦路181號（郵政編號：650202）

HONGYUNHONGHE TOBACCO (GROUP) CO., LTD.
地址 Endereço

No. 181 Hongjin Road, Wuhua District, Kunming City, Yunnan Province, 650202, People’s
Republic of China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

香煙；香煙濾嘴；捲煙紙；雪茄煙；小雪茄煙；煙草；電子煙。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084485

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

紅雲紅河煙草（集團）有限責任公司

8871

HONGYUNHONGHE TOBACCO (GROUP) CO., LTD.
地址 Endereço

:

中國雲南省昆明市五華區紅錦路181號（郵政編號：650202）
No. 181 Hongjin Road, Wuhua District, Kunming City, Yunnan Province, 650202, People’s
Republic of China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

香煙；香煙濾嘴；捲煙紙；雪茄煙；小雪茄煙；煙草；電子煙。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084486

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

紅雲紅河煙草（集團）有限責任公司

:

中國雲南省昆明市五華區紅錦路181號（郵政編號：650202）

HONGYUNHONGHE TOBACCO (GROUP) CO., LTD.
地址 Endereço

No. 181 Hongjin Road, Wuhua District, Kunming City, Yunnan Province, 650202, People’s
Republic of China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

香煙；香煙濾嘴；捲煙紙；雪茄煙；小雪茄煙；煙草；電子煙。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084499

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

德瑞寶輪胎有限公司

:

中國山東省東營市廣饒縣經濟開發區

DERUIBAO TIRE CO., LTD.
地址 Endereço

Economic Development Zone Guangrao County, Dongying City, Shandong Province,
China
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:
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車輛用輪胎；翻新輪胎用胎面；汽車輪胎；車輪胎；充氣外胎（輪胎）；自行車、腳踏車車胎；車
輛實心輪胎。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084500

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

騰訊控股有限公司

:

開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT

TENCENT HOLDINGS LIMITED
地址 Endereço

P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

相簿；廣告及宣傳物料；小冊子；包裝用紙袋或塑膠袋；文具盒（文具）；日曆；咭片；目錄冊；電
腦軟件說明書及印刷品；繪畫儀器；繪畫材料；文件夾（辦公用品）；地圖；雜誌（期刊）；手冊；
新聞刊物；報紙廣告；筆記本；期刊；印刷品；印刷出版物；文具；書寫材料；不屬別類的紙、紙
板及其製品；裝訂用品；照片；文具或家庭用黏合劑；美術用品；畫筆；打字機和辦公用品（傢俱
除外）；教育或教學用品（儀器除外）；包裝用塑料物品（不屬別類的）；印刷鉛字；印版。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084501

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

騰訊控股有限公司

:

開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT

TENCENT HOLDINGS LIMITED
地址 Endereço

P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

在流動電訊網絡、電腦網絡或互聯網上提供廣告；電腦資料庫數據編入；廣告、推廣和資訊服
務；在流動電訊網絡或互聯網上提供拍賣服務；在流動電訊網絡或互聯網上提供零售服務；在
線零售服務；為零售目的在通訊媒體上展示商品；對購買定單進行行政處理；市場調查；提供購
物資訊；商業推廣服務；利用電腦資料庫提供商業資訊；編製和維護在線商業指南；商業資訊
服務；網上訂購；廣告；互聯網上的在線廣告；廣告空間出租；在通訊媒體上出租廣告時間；郵
寄訂單廣告；通過郵寄方式進行的商品推銷（替他人）；提供商業指南；在互聯網提供產品的
宣傳活動；廣告宣傳；為他人之採購服務（為其他企業採購商品及服務）；用作宣傳廣告、陳列
品、贈品推廣用途、及出入口代理服務與發行；商業貿易及諮詢；商業評估；電腦資料處理；電
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腦資料庫資訊系統化；電腦資料庫管理；商業資訊；商業管理；商業行政；商業專業諮詢；辦公
事務；會計；出版宣傳刊物；廣告宣傳。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084502

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

騰訊控股有限公司
TENCENT HOLDINGS LIMITED

地址 Endereço

:

開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

互動娛樂；在流動電訊網絡或互聯網上分享照片和影片；線上娛樂服務；網路遊戲；在流動電
訊網絡或互聯網上提供音樂（不可下載的）；線上電子書籍及雜誌之出版；電子遊藝場；提供
關於休閒方面之資訊；書刊之出版；書籍出版；雜誌之出版；雜誌之發行；書刊出版及發行之查
詢；雜誌之查詢；提供有關休閒娛樂之資訊；電動玩具遊樂場；動物園；休閒牧場；遊樂園；提
供電腦及網路設備供人上網之服務；網路咖啡廳；舉辦娛樂競賽；影片之製作；影片之發行；唱
片之製作；電視節目製作；電動玩具租賃；在網際網絡上舉辦講座、會議及研討會；為遊戲娛樂
目的在網際網路上籌備比賽；書刊之編輯。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084503

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

騰訊控股有限公司
TENCENT HOLDINGS LIMITED

地址 Endereço

:

開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

提供電腦或無線終端應用服務，尤其是提供用於通過通信網絡或互聯網上載、發佈、展示、標
籤、撰寫博客、分享或提供電子媒體或信息的軟件；在移動網絡和互聯網下載電腦軟體的電
腦服務；為會員提供電腦網絡及時間分享服務；網站的設計、開發和維護；主持電腦網站（網
站）；網絡服務器的出租；線上、互動或網上電腦服務；提供網站供檢索搜尋；電腦程序編製；
電腦程系統軟件服務；電腦程式和資料的資料轉換；內聯網和線上資料庫的開發；科學技術服
務和與之相關的研究與設計服務；工業分析與研究；計算機硬件與軟件的設計與開發。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084504

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

騰訊控股有限公司
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TENCENT HOLDINGS LIMITED
地址 Endereço

:

開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

交友、介紹和社交網絡服務；提供關於線上交友、個人介紹和社交網絡的訊息；為他人提供個
人及社交網絡服務；個人介紹代理；社交護送（陪伴）；電腦軟件許可；網上認證代理；互聯網
認證服務；法律服務；為保護財產和人身安全的服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084505

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

騰訊控股有限公司

:

開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT

TENCENT HOLDINGS LIMITED
地址 Endereço

P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

相簿；廣告及宣傳物料；小冊子；包裝用紙袋或塑膠袋；文具盒（文具）；日曆；咭片；目錄冊；電
腦軟件說明書及印刷品；繪畫儀器；繪畫材料；文件夾（辦公用品）；地圖；雜誌（期刊）；手冊；
新聞刊物；報紙廣告；筆記本；期刊；印刷品；印刷出版物；文具；書寫材料；不屬別類的紙、紙
板及其製品；裝訂用品；照片；文具或家庭用黏合劑；美術用品；畫筆；打字機和辦公用品（傢俱
除外）；教育或教學用品（儀器除外）；包裝用塑料物品（不屬別類的）；印刷鉛字；印版。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084506

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03
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[730] 申請人 Requerente

:
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騰訊控股有限公司
TENCENT HOLDINGS LIMITED

地址 Endereço

:

開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

在流動電訊網絡、電腦網絡或互聯網上提供廣告；電腦資料庫數據編入；廣告、推廣和資訊服
務；在流動電訊網絡或互聯網上提供拍賣服務；在流動電訊網絡或互聯網上提供零售服務；在
線零售服務；為零售目的在通訊媒體上展示商品；對購買定單進行行政處理；市場調查；提供購
物資訊；商業推廣服務；利用電腦資料庫提供商業資訊；編製和維護在線商業指南；商業資訊
服務；網上訂購；廣告；互聯網上的在線廣告；廣告空間出租；在通訊媒體上出租廣告時間；郵
寄訂單廣告；通過郵寄方式進行的商品推銷（替他人）；提供商業指南；在互聯網提供產品的
宣傳活動；廣告宣傳；為他人之採購服務（為其他企業採購商品及服務）；用作宣傳廣告、陳列
品、贈品推廣用途、及出入口代理服務與發行；商業貿易及諮詢；商業評估；電腦資料處理；電
腦資料庫資訊系統化；電腦資料庫管理；商業資訊；商業管理；商業行政；商業專業諮詢；辦公
事務；會計；出版宣傳刊物；廣告宣傳。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084507

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

騰訊控股有限公司
TENCENT HOLDINGS LIMITED

地址 Endereço

:

開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

互動娛樂；在流動電訊網絡或互聯網上分享照片和影片；線上娛樂服務；網路遊戲；在流動電
訊網絡或互聯網上提供音樂（不可下載的）；線上電子書籍及雜誌之出版；電子遊藝場；提供
關於休閒方面之資訊；書刊之出版；書籍出版；雜誌之出版；雜誌之發行；書刊出版及發行之查
詢；雜誌之查詢；提供有關休閒娛樂之資訊；電動玩具遊樂場；動物園；休閒牧場；遊樂園；提
供電腦及網路設備供人上網之服務；網路咖啡廳；舉辦娛樂競賽；影片之製作；影片之發行；唱
片之製作；電視節目製作；電動玩具租賃；在網際網絡上舉辦講座、會議及研討會；為遊戲娛樂
目的在網際網路上籌備比賽；書刊之編輯。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084508

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

騰訊控股有限公司

:

開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT

TENCENT HOLDINGS LIMITED
地址 Endereço

P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

提供電腦或無線終端應用服務，尤其是提供用於通過通信網絡或互聯網上載、發佈、展示、標
籤、撰寫博客、分享或提供電子媒體或信息的軟件；在移動網絡和互聯網下載電腦軟體的電
腦服務；為會員提供電腦網絡及時間分享服務；網站的設計、開發和維護；主持電腦網站（網
站）；網絡服務器的出租；線上、互動或網上電腦服務；提供網站供檢索搜尋；電腦程序編製；
電腦程系統軟件服務；電腦程式和資料的資料轉換；內聯網和線上資料庫的開發；科學技術服
務和與之相關的研究與設計服務；工業分析與研究；計算機硬件與軟件的設計與開發。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084509

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

騰訊控股有限公司
TENCENT HOLDINGS LIMITED

地址 Endereço

:

開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

交友、介紹和社交網絡服務；提供關於線上交友、個人介紹和社交網絡的訊息；為他人提供個
人及社交網絡服務；個人介紹代理；社交護送（陪伴）；電腦軟件許可；網上認證代理；互聯網
認證服務；法律服務；為保護財產和人身安全的服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084510

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

廣州愛帛服飾有限公司
EPO FASHION CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市海珠區新港中路397號自編24號（C6）
24, No.397 Xingang Road Middle, Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong Province,
People’s Republic of China
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial
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[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

化妝品清洗劑；化妝洗液；清潔製劑；拋光製劑；研磨製劑；香精油；化妝品；牙膏；乾花瓣與香
料混合物（香料）；動物用化妝品；芳香劑（香精油）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084511

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

廣州愛帛服飾有限公司
EPO FASHION CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市海珠區新港中路397號自編24號（C6）
24, No.397 Xingang Road Middle, Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong Province,
People’s Republic of China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

計算機外圍設備；衣裙下擺貼邊標示器；電子佈告板；攝像機；測量器械和儀器；望遠鏡；防事
故、防輻射和防火服裝；眼鏡；電池；電熱襪。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084512

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

廣州愛帛服飾有限公司
EPO FASHION CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市海珠區新港中路397號自編24號（C6）
24, No.397 Xingang Road Middle, Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong Province,
People’s Republic of China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

貴重金屬合金；首飾盒；珠寶首飾；翡翠；寶石；貴重金屬藝術品；銀製工藝品；角、骨、牙、介首
飾及藝術品；貴重金屬塑像；象牙（首飾）；手錶；電子鐘錶；鐘。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084513

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

廣州愛帛服飾有限公司
EPO FASHION CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市海珠區新港中路397號自編24號（C6）
24, No.397 Xingang Road Middle, Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong Province,
People’s Republic of China
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

仿皮革；裘皮；錢包；手提包；大衣箱（行李）；傢俱用皮緣飾；皮製帶子；傘；手杖；寵物服裝。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084514

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

廣州愛帛服飾有限公司
EPO FASHION CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市海珠區新港中路397號自編24號（C6）
24, No.397 Xingang Road Middle, Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong Province,
People’s Republic of China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；為廣告或銷售組織時裝展覽；組織商業或廣告展覽；為零售目的在通訊媒體上展示商
品；替他人推銷；人事管理諮詢；特許經營的商業管理；對購買定單進行行政處理；進出口代
理；文秘；藥用、獸醫用衛生製劑和醫療用品的零售或批發服務；市場分析。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084515

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

廣州愛帛服飾有限公司
EPO FASHION CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市海珠區新港中路397號自編24號（C6）
24, No.397 Xingang Road Middle, Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong Province,
People’s Republic of China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

40

[511]

服務 Serviços

:

定做材料裝配（替他人）；金屬處理；紡織品精加工；木器製作；光學玻璃研磨；燒製陶器；剝製
加工；服裝製作；藝術品裝框；雕刻。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084516

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

廣州愛帛服飾有限公司
EPO FASHION CO., LTD.
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地址 Endereço

:

8879

中國廣東省廣州市海珠區新港中路397號自編24號（C6）
24, No.397 Xingang Road Middle, Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong Province,
People’s Republic of China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

技術研究；質量控制；化妝品研究；材料測試；包裝設計；室內裝飾設計；服裝設計；計算機軟
件設計；藝術品鑒定；書畫刻印藝術設計。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084517

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

G.HOUSE-INVESTIMENTOS, S.A.

地址 Endereço

:

Av. Amizade, 555, Edifício Landmark, 13º andar, Sala 1300, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de negócios; administração comercial; trabalho de escritório.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084518

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

G.HOUSE-INVESTIMENTOS, S.A.

地址 Endereço

:

Av. Amizade, 555, Edifício Landmark, 13º andar, Sala 1300, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vermelho 1807C (Pantone), cinzento claro 421C (Pantone), cinzento escuro 424C (Pantone).

[210] 編號 N.º

:

N/084519

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

G.HOUSE-INVESTIMENTOS, S.A.

:

Av. Amizade, 555, Edifício Landmark, 13º andar, Sala 1300, Macau
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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

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de negócios; administração comercial; trabalhos de escritório.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Pantone: 421C-cinzento claro, 424C-cinzento escuro, 1807C-vermelho.

[210] 編號 N.º

:

N/084521

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

駱琦
Luo Qi

地址 Endereço

:

No.36 Rua de Pequim, Edifício I Chan Court, 6 andar F, Macau

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

N/084522

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

駱琦
Luo Qi

地址 Endereço

:

No.36 Rua de Pequim, Edifício I Chan Court, 6 andar F, Macau

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰
製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084523

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

駱琦
Luo Qi
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地址 Endereço

:

No.36 Rua de Pequim, Edifício I Chan Court, 6 andar F, Macau

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

8881

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰
製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084524

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

駱琦
Luo Qi

地址 Endereço

:

No.36 Rua de Pequim, Edifício I Chan Court, 6 andar F, Macau

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰
製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084525

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

駱琦
Luo Qi

地址 Endereço

:

No.36 Rua de Pequim, Edifício I Chan Court, 6 andar F, Macau

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰
製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084526

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

駱琦
Luo Qi
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地址 Endereço

:

No.36 Rua de Pequim, Edifício I Chan Court, 6 andar F, Macau

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰
製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084527

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

駱琦
Luo Qi

地址 Endereço

:

No.36 Rua de Pequim, Edifício I Chan Court, 6 andar F, Macau

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

N/084528

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

駱琦
Luo Qi

地址 Endereço

:

No.36 Rua de Pequim, Edifício I Chan Court, 6 andar F, Macau

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製
劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084529

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

駱琦
Luo Qi

地址 Endereço

:

No.36 Rua de Pequim, Edifício I Chan Court, 6 andar F, Macau
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

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/084530

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

超力國際食品有限公司
CHEWY INTERNATIONAL FOODS LTD

地址 Endereço

:

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

:

香港柴灣康民街6號金萬豐工業大廈地下低層
Lower G/F, Kam Man Fung Factory Building, 6 Hong Man Street, Chai Wan, Hong Kong

年糕，餃子，通心粉，麵粉製品，麵條，面條為主的預製食物，意大利麵條，意式細麵條，方便
麵，米粉。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084531

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

VEEKO FASHION OVERSEAS COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

Tricor Services (BVI) Limited, PO BOX 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，鞋，帽，休閒服，牛仔褲，工作服，裙子，毛衣，外衣，羊毛服裝，針織服裝，運動衫，褲，
西褲，西裝，夾克（服裝），大衣，襯衫，T恤，裙子，內衣，緊身衣褲，牛仔服裝，皮製服裝，仿皮
服裝，帽子，頭帶（服裝），防汗頭帶（服裝），手套，腰帶，圍巾，襪子，連褲襪，高統靴，運動
鞋，體操鞋，皮鞋，高跟鞋，涼鞋，拖鞋，圍裙（衣服），鞋墊（非矯形用），游泳衣，睡衣，女式無
袖胸衣，套頭衫，綁腿（暖腿套），緊腿褲（褲子），亞麻布服裝，連指手套，外套，輕便大衣，長
襪，絲襪，背心（馬甲），背心，頸巾、雨衣，披肩。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084532

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03
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:

VEEKO FASHION OVERSEAS COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

Tricor Services (BVI) Limited, PO BOX 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

服裝、帽、鞋、服裝配飾、珠寶首飾、鐘錶、手袋皮具、皮帶的分銷及商業買賣；服裝、帽、鞋、服
裝配飾、珠寶首飾、鐘錶、手袋皮具、皮帶的零售及批發服務及在線分配服務；為第三者利益而
匯集各類產品，使顧客能夠透過互聯網的商品推廣網站，或通過電信或通過電子媒體及批發
商便利地觀看及購買這些產品；為第三者利益而匯集各類產品，使顧客能夠透過零售點，或從
一般產品目錄郵購便利地觀看及購買這些產品；替他人推銷；為零售目的在通訊媒體上展示商
品；貨物展出；進出口代理；廣告宣傳本的出版；組織商業或廣告展覽，用作推銷服裝、帽、鞋、
服裝配飾、珠寶首飾、鐘錶、手袋皮具、皮帶的業務上；廣告空間出租；市場推廣服務；互聯網
上的在線廣告；通過互聯網提供廣告和商業信息；通過郵購定單進行的廣告宣傳；替他人採購
（替其他企業購買商品或服務）；特許經營的商業管理。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084533

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

WMS Gaming Inc.

地址 Endereço

:

800 South Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, 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

:

Programas e software informáticos relacionados com entretenimento e jogo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084534

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

WMS Gaming Inc.

地址 Endereço

:

800 South Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

«Slot-machines» (máquinas de jogo).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084535

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

WMS Gaming Inc.
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地址 Endereço

:

800 South Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de entretenimento; aluguer, venda e distribuição de máquinas de entretenimento,
nomeadamente, «slot-machines».

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084536

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

WMS Gaming Inc.

地址 Endereço

:

800 South Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, 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

:

Programas e software informáticos relacionados com entretenimento e jogo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084537

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

WMS Gaming Inc.

地址 Endereço

:

800 South Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

«Slot-machines» (máquinas de jogo).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084538

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

WMS Gaming Inc.

地址 Endereço

:

800 South Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de entretenimento; aluguer, venda e distribuição de máquinas de entretenimento,
nomeadamente, «slot-machines».
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084539

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

9

[511]

產品 Produtos

:

遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支
架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084540

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋
及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。
圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，
紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版
物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，
鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材
料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。

[540] 商標 Marca

通知 Notificações

:

:

根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“紙牌”
，因屬其他類別。

[210] 編號 N.º

:

N/084541

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

[511]

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

28
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[511]

產品 Produtos

:
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娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，
籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084542

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

自電腦數據庫或互聯網或其他通訊網絡在線提供娛樂資訊服務，透過全球電腦網絡提供與付
款電子遊戲有關的娛樂服務，視像及電腦遊戲，提供電腦在線及電子遊戲及可下載遊戲之更
新；提供及組織以運動、音樂、文化為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及展示，製作及發
行無線電及電視節目，製作及發行膠片及現場娛樂表演，電影及電視攝製室服務，電影娛樂、電
視娛樂及現場娛樂服務，藝術品陳列廊服務，音樂、雜誌及期刊的出版，自電腦數據庫或互聯
網或其他通訊網絡在線提供音樂及娛樂資訊服務，錄像機及錄像帶的出租，電影及視聽設備及
器材，購買入場券服務，遊樂場，主題公園，遊戲中心，提供消遣及娛樂設施，俱樂部服務，夜
總會服務，的士高服務，賭場管理，提供賭場設施，遊戲，幸運博彩遊戲，運動賭注，賭博者俱
樂部，籌劃以娛樂為目的之聯歡會，娛樂俱樂部服務，健身俱樂部，健身室服務，提供與體育、
文化、藝術和工藝品及社會活動有關的資訊服務，全屬第41類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084543

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

9

[511]

產品 Produtos

:

遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支
架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084544

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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
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[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋
及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。
圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，
紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版
物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，
鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材
料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。

[540] 商標 Marca

通知 Notificações

:

:

根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“紙牌”
，因屬其他類別。

[210] 編號 N.º

:

N/084545

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

地址 Endereço
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

:

28

[511]

產品 Produtos

:

娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，
籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084546

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

自電腦數據庫或互聯網或其他通訊網絡在線提供娛樂資訊服務，透過全球電腦網絡提供與付
款電子遊戲有關的娛樂服務，視像及電腦遊戲，提供電腦在線及電子遊戲及可下載遊戲之更
新；提供及組織以運動、音樂、文化為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及展示，製作及發
行無線電及電視節目，製作及發行膠片及現場娛樂表演，電影及電視攝製室服務，電影娛樂、電
視娛樂及現場娛樂服務，藝術品陳列廊服務，音樂、雜誌及期刊的出版，自電腦數據庫或互聯
網或其他通訊網絡在線提供音樂及娛樂資訊服務，錄像機及錄像帶的出租，電影及視聽設備及
器材，購買入場券服務，遊樂場，主題公園，遊戲中心，提供消遣及娛樂設施，俱樂部服務，夜
總會服務，的士高服務，賭場管理，提供賭場設施，遊戲，幸運博彩遊戲，運動賭注，賭博者俱
樂部，籌劃以娛樂為目的之聯歡會，娛樂俱樂部服務，健身俱樂部，健身室服務，提供與體育、
文化、藝術和工藝品及社會活動有關的資訊服務，全屬第41類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084547

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03
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[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

8889

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支
架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084548

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋
及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。
圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，
紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版
物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，
鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材
料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。

[540] 商標 Marca

通知 Notificações

:

:

根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“紙牌”
，因屬其他類別。

[210] 編號 N.º

:

N/084549

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

28

[511]

產品 Produtos

:

娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，
籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084550

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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
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[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

自電腦數據庫或互聯網或其他通訊網絡在線提供娛樂資訊服務，透過全球電腦網絡提供與付
款電子遊戲有關的娛樂服務，視像及電腦遊戲，提供電腦在線及電子遊戲及可下載遊戲之更
新；提供及組織以運動、音樂、文化為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及展示，製作及發
行無線電及電視節目，製作及發行膠片及現場娛樂表演，電影及電視攝製室服務，電影娛樂、電
視娛樂及現場娛樂服務，藝術品陳列廊服務，音樂、雜誌及期刊的出版，自電腦數據庫或互聯
網或其他通訊網絡在線提供音樂及娛樂資訊服務，錄像機及錄像帶的出租，電影及視聽設備及
器材，購買入場券服務，遊樂場，主題公園，遊戲中心，提供消遣及娛樂設施，俱樂部服務，夜
總會服務，的士高服務，賭場管理，提供賭場設施，遊戲，幸運博彩遊戲，運動賭注，賭博者俱
樂部，籌劃以娛樂為目的之聯歡會，娛樂俱樂部服務，健身俱樂部，健身室服務，提供與體育、
文化、藝術和工藝品及社會活動有關的資訊服務，全屬第41類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084551

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支
架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084552

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

地址 Endereço
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

:

一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋
及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。
圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，
紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版
物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，
鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材
料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。

[540] 商標 Marca

通知 Notificações

:

:

根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“紙牌”
，因屬其他類別。
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[210] 編號 N.º

:

N/084553

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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地址 Endereço

:

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

:

28

[511]

產品 Produtos

:

娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，
籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084554

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

自電腦數據庫或互聯網或其他通訊網絡在線提供娛樂資訊服務，透過全球電腦網絡提供與付
款電子遊戲有關的娛樂服務，視像及電腦遊戲，提供電腦在線及電子遊戲及可下載遊戲之更
新；提供及組織以運動、音樂、文化為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及展示，製作及發
行無線電及電視節目，製作及發行膠片及現場娛樂表演，電影及電視攝製室服務，電影娛樂、電
視娛樂及現場娛樂服務，藝術品陳列廊服務，音樂、雜誌及期刊的出版，自電腦數據庫或互聯
網或其他通訊網絡在線提供音樂及娛樂資訊服務，錄像機及錄像帶的出租，電影及視聽設備及
器材，購買入場券服務，遊樂場，主題公園，遊戲中心，提供消遣及娛樂設施，俱樂部服務，夜
總會服務，的士高服務，賭場管理，提供賭場設施，遊戲，幸運博彩遊戲，運動賭注，賭博者俱
樂部，籌劃以娛樂為目的之聯歡會，娛樂俱樂部服務，健身俱樂部，健身室服務，提供與體育、
文化、藝術和工藝品及社會活動有關的資訊服務，全屬第41類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084555

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

9

[511]

產品 Produtos

:

遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支
架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084556

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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地址 Endereço

:

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

:

一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋
及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。
圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，
紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版
物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，
鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材
料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。

[540] 商標 Marca

通知 Notificações

:

:

根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“紙牌”
，因屬其他類別。

[210] 編號 N.º

:

N/084557

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

28

[511]

產品 Produtos

:

娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，
籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084558

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

地址 Endereço
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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

自電腦數據庫或互聯網或其他通訊網絡在線提供娛樂資訊服務，透過全球電腦網絡提供與付
款電子遊戲有關的娛樂服務，視像及電腦遊戲，提供電腦在線及電子遊戲及可下載遊戲之更
新；提供及組織以運動、音樂、文化為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及展示，製作及發
行無線電及電視節目，製作及發行膠片及現場娛樂表演，電影及電視攝製室服務，電影娛樂、電
視娛樂及現場娛樂服務，藝術品陳列廊服務，音樂、雜誌及期刊的出版，自電腦數據庫或互聯
網或其他通訊網絡在線提供音樂及娛樂資訊服務，錄像機及錄像帶的出租，電影及視聽設備及
器材，購買入場券服務，遊樂場，主題公園，遊戲中心，提供消遣及娛樂設施，俱樂部服務，夜
總會服務，的士高服務，賭場管理，提供賭場設施，遊戲，幸運博彩遊戲，運動賭注，賭博者俱
樂部，籌劃以娛樂為目的之聯歡會，娛樂俱樂部服務，健身俱樂部，健身室服務，提供與體育、
文化、藝術和工藝品及社會活動有關的資訊服務，全屬第41類。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084559

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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
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[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支
架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084560

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋
及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。
圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，
紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版
物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，
鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材
料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。

[540] 商標 Marca

通知 Notificações

:

:

根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“紙牌”
，因屬其他類別。

[210] 編號 N.º

:

N/084561

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

28

[511]

產品 Produtos

:

娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，
籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084562

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

自電腦數據庫或互聯網或其他通訊網絡在線提供娛樂資訊服務，透過全球電腦網絡提供與付
款電子遊戲有關的娛樂服務，視像及電腦遊戲，提供電腦在線及電子遊戲及可下載遊戲之更
新；提供及組織以運動、音樂、文化為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及展示，製作及發
行無線電及電視節目，製作及發行膠片及現場娛樂表演，電影及電視攝製室服務，電影娛樂、電
視娛樂及現場娛樂服務，藝術品陳列廊服務，音樂、雜誌及期刊的出版，自電腦數據庫或互聯
網或其他通訊網絡在線提供音樂及娛樂資訊服務，錄像機及錄像帶的出租，電影及視聽設備及
器材，購買入場券服務，遊樂場，主題公園，遊戲中心，提供消遣及娛樂設施，俱樂部服務，夜
總會服務，的士高服務，賭場管理，提供賭場設施，遊戲，幸運博彩遊戲，運動賭注，賭博者俱
樂部，籌劃以娛樂為目的之聯歡會，娛樂俱樂部服務，健身俱樂部，健身室服務，提供與體育、
文化、藝術和工藝品及社會活動有關的資訊服務，全屬第41類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084565

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

Richemont International SA

地址 Endereço

:

Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Botões de punho, molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), pulseiras (artigos de joalharia), brincos (artigos de joalharia), colares (artigos de joalharia), alfinetes de peito (artigos de joalharia), argolas para chaves em metais preciosos; relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios, cronómetros, relógios de parede e mesa, estojos para relógios, ponteiros
de relógios (relógios de parede e mesa e relojoaria); mecanismos para relógios de parede
e mesa e relógios; despertador; pulseiras para relógios, braceletes para relógios, caixas em
metais preciosos.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/14

63697/2013

瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º

:

N/084566

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

上海匯捷文化傳播有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市楊浦區殷行路751號231室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial
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[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

替他人推銷，替他人採購（替其他企業購買商品或服務），特許經營的商業管理，廣告，商業管
理諮詢，貨物展出，進出口代理，為零售目的在通訊媒體上展示商品，電腦網路上的線上廣告，
無線電商業廣告，辦公機器和設備出租，會計，自動售貨機出租，組織商業或廣告展覽，飯店商
業管理，廣告宣傳本的出版，組織商業或廣告交易會。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084567

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço
[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço
[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço
[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço
[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço
[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço
[730] 申請人 Requerente

:

C&C - Participações Sociais, Limitada

:

Avenida Almeida Ribeiro, nº2-B, 3ºandar, Freguesia da Sé, Macau

:

C&C - Centro de Traduções, Limitada

:

Avenida da Praia Grande, nº759, 5ºandar, Macau

:

C&C - Sociedade Gestora de Escritórios de Advogados, Limitada

:

Avenida da Praia Grande, nº759, 3º e 4ºandar, Macau

:

C&C - Consultores, Limitada

:

Avenida da Praia Grande, nº759, 3ºandar, Macau

:

C&C - Secretariado, Limitada

:

Avenida da Praia Grande, nº759, 5ºandar, Macau

:

C&C - Edições Multimédia, Limitada

:

Avenida da Praia Grande, nº759, 5ºandar, Macau

:

C&C - APOIO DA GESTÃO DE CONDOMÍNIOS LIMITADA

地址 Endereço

:

Avenida da Praia Grande, nº759, 5ºandar, 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

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas
e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; sumos; refrigerantes;
bebidas carbonatadas; bebidas desportivas; SAS; bebidas naturais de ninho de andorinha;
bebida doce de frutas; bebidas de algas; vinagre de frutas; vinagre de mel (vinagre balsâmico); bebidas isotónicas; bebidas sem álcool, chá de vegetais.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vermelho, branco e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/084568

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Apple Inc.
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地址 Endereço

:

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Computadores, dispositivos periféricos do computador, terminais do computador; hardware
do computador; máquinas de jogos de computador, microprocessadores, placas de memória,
monitores, ecrãs, teclados, cabos, modems, impressoras, unidades de disco, adaptadores,
placas adaptadoras, conectores e controladores de dispositivos; hardware de rede; equipamento para armazenamento de dados; discos rígidos; unidades de armazenamento do
disco rígido em miniatura; VCDs, CD-ROMs e DVDs; suportes de armazenamento em
branco; suportes de dados magnéticos; chips, discos e fitas de rolamento ou para gravação
de programas de computador e software; memória RAM, memória ROM; dispositivos
SSD; tapetes de rato; aparelhos de fax, atendedores de chamadas; máquinas fotográficas,
câmaras de vídeo; baterias; carregadores de bateria; MP3 e outros leitores de áudio em
formato digital; computadores portáteis, computadores tablet, assistentes pessoais digitais,
agendas electrónicas, blocos de notas electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptadas para ecrã externo ou monitor; dispositivos electrónicos digitais portáteis e
softwares relacionados; dispositivos electrónicos digitais portáteis e móveis para o envio e
recepção de chamadas telefónicas, faxes, correio electrónico e outros dados digitais; dispositivos electrónicos digitais portáteis e móveis para gravação, organização, transmissão,
edição e revisão de texto, dados, imagens, áudio e arquivos audiovisuais, para o envio e
recepção de chamadas telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais, para usar
como leitor de formatos de áudio digitais, computador portátil, assistente pessoal digital,
agenda electrónica, bloco de notas electrónico, máquina fotográfica, e dispositivo de sistema de posicionamento global (GPS); unidades electrónicas portáteis para recepção sem
fios, armazenamento e/ou transmissão de dados e mensagens, e dispositivos electrónicos
que permitam ao utilizador verificar ou gerir informações pessoais; equipamento e instrumentos de comunicações electrónicos; instrumentos e aparelhos de telecomunicações;
software e hardware de recuperação de informação por telefone; sistemas de navegação por
satélite, nomeadamente sistemas de posicionamento global (GPS); dispositivos de navegação electrónicos, nomeadamente, receptores de navegação por sistemas de posicionamento
global (GPS); telefones, telemóveis, telefones com vídeo; peças e acessórios para telemóveis; equipamento de reconhecimento de voz; gravadores de voz digitais; dispositivos de
comunicação sem fios para transmissão de voz, dados ou imagem; auriculares, auscultadores; altifalantes de áudio; equipamento de gravação e reprodução de som, amplificadores,
fonógrafos eléctricos, gira-discos, equipamento de som de alta-fidelidade, equipamento de
gravação e reprodução de fita magnética, microfones; leitores e gravadores de vídeo e som
digitais; leitores e gravadores de cassetes áudio, leitores e gravadores de cassetes de vídeo,
leitores e gravadores de CD, leitores e gravadores de DVD, leitores e gravadores de cassete
de gravação digital (DAT); rádios; transmissores e receptores de rádio; mesa de mistura
digital, de vídeo e de áudio; rádios; televisores; monitores de televisão; monitores de vídeo;
mostradores de vídeo, nomeadamente monitores de vídeo para telemóveis, computadores
portáteis e dispositivos electrónicos digitais portáteis e de mão; set-top box para televisor;
adaptadores estéreo para automóveis; equipamento de áudio para o carro; docking stations;
dispositivos para uso de mãos livres; adaptadores de energia para os artigos acima mencionados; controlos remotos; software de computador; uma gama completa de software para
uso empresarial, doméstico, educativo e de programação; software de computador para
a criação, registo, distribuição, transferência, transmissão, recepção, reprodução, edição,
extracção, codificação, descodificação, visualização, armazenamento e organização de
conteúdos de textos, gráficos, imagens, ficheiros áudio, vídeos e multimédia, e publicações
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electrónicas; software de sistema operacional, software de sincronização de dados, software de desenvolvimento de aplicações; software de computador para gestão de informações
pessoais; software de gestão de base de dados; software de sincronização de base de dados;
software de reconhecimento de caracteres; software de reconhecimento de voz; software
de conversão de voz em texto; aplicações activadas por voz; software de gestão de telefonia;
software de correio electrónico e mensagens; software de telemóvel; software de computador para o acesso, navegação e pesquisa de base de dados on-line; software de computador
para o redireccionamento de mensagens, correio electrónico, e/ou outros dados para um ou
mais dispositivos electrónicos portáteis de um armazenamento de dados em, ou associado a,
um computador pessoal ou um servidor; software de computador para a sincronização de
dados entre uma estação ou dispositivo remoto e uma estação ou dispositivo fixo ou remoto; jogos electrónicos e de computador; ficheiros de vídeo e áudio, filmes, toques, jogos de
vídeo, programas de televisão, podcasts e livros de áudio transferíveis através da Internet e
dispositivos sem fios com música, filmes, vídeos, televisão, celebridades, desporto, notícias,
história, ciência, política, comédia, entretenimento infantil, animação, cultura, actualidade
e temas de interesse geral; publicações electrónicas transferíveis; fontes de letra, família tipográfica, design tipográfico e símbolos na forma de dados gravados; manuais de utilizador
em formato legível electronicamente, por máquina ou computador para uso com, e vendido
como uma unidade com, todos os artigos acima mencionados; equipamento de computador
para uso com todos os artigos acima mencionados; equipamento electrónico com funções
multimédia para uso com todos os artigos acima mencionados; equipamento electrónico
com funções interactivas para uso com todos os artigos acima mencionados; uma gama
completa de equipamentos de acessórios, peças, adaptações e testes para todos os artigos
acima mencionados; suportes, capas, estojos, bolsas e fitas de suporte adaptados ou moldados para todos os artigos acima mencionados.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084569

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Philip Morris Brands Sàrl

地址 Endereço

:

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo,
tabaco de mascar, rapé (tabaco), «kretek», «snus», sucedâneos do tabaco (não para uso
medicinal), artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros
para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para
enrolar cigarros, isqueiros, fósforos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084570

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04
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[730] 申請人 Requerente

:
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陳錫朝
Chan Sek Chio

地址 Endereço

:

澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人用藥，藥用飲料，醫用藥物，醫用藥丸，藥用膠囊，藥油，醫用膠布，中藥成藥。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084571

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

陳錫朝
Chan Sek Chio

地址 Endereço

:

澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人用藥，藥用飲料，醫用藥物，醫用藥丸，藥用膠囊，藥油，醫用膠布，中藥成藥。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084572

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

太陽城教育服務有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場249-255號中土大廈12樓N-P座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

紙；小冊子；目錄冊；書籍；印刷出版物；教學用途書籍、小冊子、印刷品，所有包含在第16類的
產品。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

橙色；橙黃色；青綠色；棕色；綠色；粉紅色；粉藍色；粉黃色；粉紫色；粉橙色；米黃色，如圖所
示。

[210] 編號 N.º

:

N/084573

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04
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[730] 申請人 Requerente

:

太陽城教育服務有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場249-255號中土大廈12樓N-P座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

8899

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

教育；提供培訓；娛樂；文體活動；提供幼兒培訓設施及幼兒培訓服務；幼兒學校；幼兒園，遊
戲小組，提供藝術、文化、音樂、舞蹈、戲劇、體育訓練；提供兒童成長發展計劃；提供學前適應
教育，所有包含在第41類的服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

橙色；橙黃色；青綠色；棕色；綠色；粉紅色；粉藍色；粉黃色；粉紫色；粉橙色；米黃色，如圖所
示。

[210] 編號 N.º

:

N/084574

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

太陽城教育服務有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場249-255號中土大廈12樓N-P座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供兒童服務；提供食品及飲料服務；兒童日間照顧；托兒所服務，所有包含在第43類的服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

橙色；橙黃色；青綠色；棕色；綠色；粉紅色；粉藍色；粉黃色；粉紫色；粉橙色；米黃色，如圖所
示。

[210] 編號 N.º

:

N/084575

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

太陽城教育服務有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場249-255號中土大廈12樓N-P座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

紙；小冊子；目錄冊；書籍；印刷出版物；教學用途書籍、小冊子、印刷品，所有包含在第16類的
產品。
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

橙色；橙黃色；青綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084576

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

太陽城教育服務有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場249-255號中土大廈12樓N-P座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

教育；提供培訓；娛樂；文體活動；提供幼兒培訓設施及幼兒培訓服務；幼兒學校；幼兒園，遊
戲小組，提供藝術、文化、音樂、舞蹈、戲劇、體育訓練；提供兒童成長發展計劃；提供學前適應
教育，所有包含在第41類的服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

橙色；橙黃色；青綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084577

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

太陽城教育服務有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場249-255號中土大廈12樓N-P座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供兒童服務；提供食品及飲料服務；兒童日間照顧；托兒所服務，所有包含在第43類的服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

橙色；橙黃色；青綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084578

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

太陽城教育服務有限公司
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地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場249-255號中土大廈12樓N-P座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

8901

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

紙；小冊子；目錄冊；書籍；印刷出版物；教學用途書籍、小冊子、印刷品，所有包含在第16類的
產品。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

橙色；橙黃色；青綠色；棕色；綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084579

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

太陽城教育服務有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場249-255號中土大廈12樓N-P座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

教育；提供培訓；娛樂；文體活動；提供幼兒培訓設施及幼兒培訓服務；幼兒學校；幼兒園，遊
戲小組，提供藝術、文化、音樂、舞蹈、戲劇、體育訓練；提供兒童成長發展計劃；提供學前適應
教育，所有包含在第41類的服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

橙色；橙黃色；青綠色；棕色；綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084580

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

太陽城教育服務有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場249-255號中土大廈12樓N-P座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供兒童服務；提供食品及飲料服務；兒童日間照顧；托兒所服務，所有包含在第43類的服務。
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

橙色；橙黃色；青綠色；棕色；綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084581

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

太陽城教育服務有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場249-255號中土大廈12樓N-P座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

紙；小冊子；目錄冊；書籍；印刷出版物；教學用途書籍、小冊子、印刷品，所有包含在第16類的
產品。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

金色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084582

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

太陽城教育服務有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場249-255號中土大廈12樓N-P座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

教育；提供培訓；娛樂；文體活動；提供幼兒培訓設施及幼兒培訓服務；幼兒學校；幼兒園，遊
戲小組，提供藝術、文化、音樂、舞蹈、戲劇、體育訓練；提供兒童成長發展計劃；提供學前適應
教育，所有包含在第41類的服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

金色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084583

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

太陽城教育服務有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場249-255號中土大廈12樓N-P座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial
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[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

教育；提供培訓；娛樂；文體活動；提供幼兒培訓設施及幼兒培訓服務；幼兒學校；幼兒園，遊
戲小組，提供藝術、文化、音樂、舞蹈、戲劇、體育訓練；提供兒童成長發展計劃；提供學前適應
教育，所有包含在第41類的服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

棕色；綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084584

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

太陽城教育服務有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場249-255號中土大廈12樓N-P座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供兒童服務；提供食品及飲料服務；兒童日間照顧；托兒所服務，所有包含在第43類的服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

金色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084585

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

太陽城教育服務有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場249-255號中土大廈12樓N-P座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

紙；小冊子；目錄冊；書籍；印刷出版物；教學用途書籍、小冊子、印刷品，所有包含在第16類的
產品。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

棕色；綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084586

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

太陽城教育服務有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場249-255號中土大廈12樓N-P座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

類別 Classe

:

43

[511]

[511]
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服務 Serviços

[540] 商標 Marca

:

提供兒童服務；提供食品及飲料服務；兒童日間照顧；托兒所服務，所有包含在第43類的服務。

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

棕色；綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084587

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

曾旭惠
CHANG IOK WAI

地址 Endereço

:

澳門慕拉士大馬路181-183號5樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

藥物。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，綠色，白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084588

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

KAGOSHIMA PREFECTURAL ECONOMIC FEDERATION OF AGRICULTURAL
CO-OPERATIVES

地址 Endereço

:

15 Kamoikeshinmachi, Kagoshima-City, Kagoshima, 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

:

Carne de bovino preto japonês produzida em Kagoshima; produtos de carne de bovino
preto japonês produzidos em Kagoshima.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores vermelha, castanha, preta, branca, amarela e laranja tal como representado na figura.

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/03/19

2014-021002

日本 Japão
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[210] 編號 N.º

:

N/084589

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

北京京東三佰陸拾度電子商務有限公司

:

中國北京市北京經濟技術開發區科創十四街99號2幢B186室

8905

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.
地址 Endereço

Room B186, Building 2, No. 99, Kechuang 14 Street, Beijing Economic and Technological
Development Zone, Beijing, China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Programas informáticos (gravados); software informático (gravado); publicações electrónicas transferíveis; programas informáticos (software transferível); discos ópticos; dispositivos periféricos de computador; ficheiros de imagens transferíveis; computadores «tablet»;
computadores «notebooks»; leitores de media portáteis; aparelhos de navegação por satélite; cartões (para oferta) magnéticos codificados; baterias; almofadas para ratos; telemóveis;
calculadoras; software de jogos de computador; máquinas fotográficas (fotografia); aparelhos de televisão; óculos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084590

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

北京京東三佰陸拾度電子商務有限公司

:

中國北京市北京經濟技術開發區科創十四街99號2幢B186室

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.
地址 Endereço

Room B186, Building 2, No. 99, Kechuang 14 Street, Beijing Economic and Technological
Development Zone, Beijing, China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; design de software informático; computação em nuvem; serviços de consultadoria na área de software informático;
instalação de software informático; manutenção de software informático; conversão de
dados ou documentos de suportes físicos para suportes electrónicos; criação e manutenção de websites para terceiros; hospedagem de sites informáticos (websites); conversão de
dados de programas e de dados informáticos (não conversão física); aluguer de servidores
web; serviços de consultoria de tecnologia da informação (TI); fornecimento de motores
de busca para a Internet; serviços de programação informática; design industrial; design de
decoração de interiores; design de vestuário; fornecimento de plataformas na internet para
comércio electrónico.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084591

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.

:

3039 Cornwallis Road, Building 307, Research Triangle Park, NC 27709, United States of

地址 Endereço

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

:

Equipamento electrónico para sistemas de pontos de venda, nomeadamente, terminais de
pontos de venda, leitores de códigos de barras, leitores ópticos, monitores para a exibição
de publicidade, teclados, gavetas de dinheiro automáticas, impressoras, digitalizadores
(scanners), transmissores de rádio, receptores de rádio, hardware de computador e software operacional de computador.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084592

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.

:

3039 Cornwallis Road, Building 307, Research Triangle Park, NC 27709, United States of

地址 Endereço

America
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Instalação, manutenção e reparação de equipamento electrónico para sistemas de pontos
de vendas, nomeadamente, instalação, manutenção e reparação de terminais de pontos de
venda, de leitores de códigos de barras, de leitores ópticos, de monitores para a exibição
de publicidade, de teclados, de gavetas de dinheiro automáticas, de impressoras, de digitalizadores (scanners), de transmissores de rádio, de receptores de rádio, e de hardware de
computador; instalação de hardware de computador.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084593

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.

:

3039 Cornwallis Road, Building 307, Research Triangle Park, NC 27709, 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

:

Instalação, manutenção e reparação de equipamento electrónico para sistemas de pontos
de vendas, nomeadamente, instalação, manutenção e reparação de software operacional de
computador; serviços de consultadoria informática; serviços de consultadoria no âmbito da

N.º 23 — 4-6-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

8907

concepção (design), selecção, implementação e uso de sistemas de hardware e software de
computador e de equipamento de pontos de vendas a retalho para terceiros; instalação de
software de computador.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084594

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

TOHTONKU SDN BHD

:

186, Jalan Burma, 10350 Penang, Malaysia

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

馬來西亞 Malaia

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

於洗衣店用的漂白劑；清潔、擦亮、去脂及研磨製劑；非醫用護理頭髮產品；洗髮水；護髮素；
頭髮用乳霜，頭髮用啫喱；頭髮用脫色製劑；頭髮用染色劑；護理面部用產品（化妝品）；非醫
用護理皮膚產品；非醫用護理身體產品；醫用肥皂；醫用洗髮水；化妝品，爽身粉；香料；個人用
止汗劑；古龍水，精油；化妝用棉及棉棒；個人用除臭劑；梳妝用品，牙膏。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084595

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

DP Beverages Limited

:

P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cay-

地址 Endereço

man Islands
國籍 Nacionalidade

:

愛爾蘭 Irlandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações
feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento em
pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084596

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

DP Beverages Limited

:

P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cay-

地址 Endereço

man Islands

[511]

國籍 Nacionalidade

:

愛爾蘭 Irlandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

32
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產品 Produtos

:
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Cervejas; águas minerais gaseificadas e outras bebidas não-alcoólicas; bebidas de frutos e
sumos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084597

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Travelodge (IP) Pty Limited

地址 Endereço

:

Level 26, 60 Margaret Street, Sydney, New South Wales, 2000, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Gestão de negócios de hotéis e motéis e outros tipos de alojamento temporário, incluindo
apartamentos com serviços de apoio, aparthotéis; serviços de relações públicas em relação
a hotéis e motéis, apartamentos com serviços de apoio, aparthotéis; vendas e marketing de
hotéis e motéis, apartamentos com serviços de apoio, aparthotéis, incluindo a publicidade
dos serviços acima referidos, incluindo a publicidade via Internet e outras redes informáticas mundiais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084598

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Travelodge (IP) Pty Limited

地址 Endereço

:

Level 26, 60 Margaret Street, Sydney, New South Wales, 2000, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Hotéis, motéis e outros locais de alojamento temporário; cafés, cafetarias, cantinas e catering de alimentos e bebidas; serviços de cafés, cafetarias, cantinas, restaurantes, incluindo
restaurantes self-service, snack-bares, serviços de bar e de catering de alimentos e bebidas;
aluguer de salas de reuniões; serviços de reserva e de marcação de hotéis, motéis e outros
locais de alojamento temporário.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084599

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Myriad Asset Management Limited

地址 Endereço

:

15th Floor, 50 Connaught Road Central, Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; serviços imobiliários; fundos especulativos; gestão de fundos especulativos; gestão de bens; gestão de investimentos; gestão de
fundos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084600

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Myriad Asset Management Limited

地址 Endereço

:

15th Floor, 50 Connaught Road Central, Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; serviços imobiliários; fundos especulativos; gestão de fundos especulativos; gestão de bens; gestão de investimentos; gestão de
fundos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084601

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

玉珍齋

地址 Endereço

:

中國臺灣彰化縣鹿港鎮中興里民族路168號

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

食用燕窩、食用魚膠、水果罐頭、冷凍水果，葡萄乾、碎杏仁、蓮子、蔬菜慕斯、蛋粉、奶油（乳
製品）、牛乳製品、奶茶（以奶為主）、芝麻油、蔬菜沙拉、果凍、口香糖膠基、糖炒栗子、以果蔬
為主的零食小吃、乾食用菌、烹飪用蛋白。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084602

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

玉珍齋

地址 Endereço

:

中國臺灣彰化縣鹿港鎮中興里民族路168號

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

含牛奶的巧克力飲料、茶飲料、糖、杏仁糖、蜂蜜、麥芽餅乾、蛋糕、蛋白杏仁餅（糕點），麵包，
餡餅（點心），三明治，糕點，小圓麵包，布丁，麻花，芝麻糊、月餅、比薩餅、穀類製品、麵粉製
品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084606

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

北京雅德國際孔子文化傳播中心

地址 Endereço

:

中國北京西城區六鋪炕街15號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

募集慈善基金、受託管理、代管產業、典當、銀行、發行信用卡、資本投資、不動產管理、辦公室
（不動產）出租、保險、金融服務、藝術品估價、不動產經紀、經紀。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色、白色、綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084609

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Caesars Interactive Entertainment, Inc.

地址 Endereço

:

One Caesars Palace Drive, Las Vegas, Nevada 89109, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Software de jogos de computador; programas para jogos de vídeo; e plataformas de software para computadores para redes sociais; programas de jogos de vídeo interactivos; programas para jogos electrónicos descarregáveis e plataformas de software para computadores
para redes sociais que podem ser acesso através da Internet, computadores e dispositivos
sem fio; software informático para possibilitar carregamentos, indexação, demonstração,
etiquetagem, blogs, compartilhamento ou fornecer meios de comunicação ou de informação electrónicos nas áreas de comunidades virtuais, jogo electrónicos, entretenimento, e
interesse geral via da Internet ou outras redes de comunicações com terceiros; software de
jogos electrónicos descarregáveis para telefones celulares; software de jogos electrónicos
descarregáveis para dispositivos sem fio; e software de jogos electrónicos descarregáveis
para usar com aplicações de redes sociais e em sites de redes sociais.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084610

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Caesars Interactive Entertainment, Inc.

地址 Endereço

:

One Caesars Palace Drive, Las Vegas, Nevada 89109, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

8911

Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento on-line de jogos electrónicos de
póquer, através de um computador, redes sociais ou plataformas móveis; fornecimento de
jogos de póquer on-line na forma de jogos de apostas interactivos em tempo real, nomeadamente, bingo, póquer, jogos de caça-níqueis, jogos do tipo vídeo de fortuna ou azar e jogos
tipo casino, tudo o que acima dito transmitido via uma rede informática global, via redes
sociais e via telefones móveis, dispositivos electrónicos pessoais, e sistemas de jogos electrónicos portáteis e plataformas de jogo; serviços de casino on-line; fornecimento de informações de jogos de apostas relacionadas com serviços de jogos de apostas interactivos em
tempo real tudo via uma rede informática global, via redes sociais e via telefone móveis,
dispositivos electrónicos pessoais e sistemas de jogos electrónicos portáteis; organização e
realização de competições interactivas via uma rede informática global, via redes sociais
e via telefones móveis, dispositivos electrónicos pessoais, e sistemas de jogos electrónicos
portáteis; organização e condução de torneis e outros jogos de fortuna e azar via uma rede
informática global, via redes sociais e via telefones móveis, dispositivos electrónicos pessoais, e sistemas de jogos electrónicos portáteis; fornecimento de jogos de computador on-line e aplicações para jogos, aperfeiçoamentos dentro de jogos de computador on-line, e
aplicações para jogos dentro de jogos de computador on-line; fornecimento de críticas on-line de jogos de computador e fornecimento de informações relacionadas com jogos de
computador; fornecimento de um portal na Internet no sector de jogos de computador e
jogo; fornecimento de ambientes virtuais nos quais os utilizadores podem interagir através
de jogos sociais para recreio, lazer ou para fins de entretenimento; serviços de informação,
consultoria e assessoria relacionado com os acima mencionados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084611

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Watson Enterprises Limited

地址 Endereço

:

Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Bacteriostasis para lavar as mãos; preparados para o banho; sais de banho; exfoliantes para
o corpo; antitranspirante (cosméticos); artigos de perfumaria; champô; amaciadores; lacas
para o cabelo; máscaras para o cabelo; compressas de algodão; algodão em rama (toilette);
máscaras de algodão; leite de limpeza facial; máscara facial; protector solar; cosmético;
pestanas postiças; preparados para o cuidado das unhas; lápis para a sobrancelha; artigos
de perfumaria, cosméticos, dentífricos, produtos para cuidados de pele.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084612

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Watson Enterprises Limited

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

地址 Endereço

:

Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

8

[511]

產品 Produtos

:

Frisadores para as pestanas; tesouras para unhas (eléctricas ou não eléctricas); alicates
para cutículas; limas para unhas; buffers para unhas (eléctricas ou não eléctricas); máquinas de cortar pêlos do corpo eléctricas ou não eléctricas; aparadores de sobrancelha.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084613

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Watson Enterprises Limited

地址 Endereço

:

Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

Utensílios para maquilhagem, esponja cosmética; borlas para pó-de-arroz; escovas para
sobrancelhas; esponja para o corpo; pincéis para a barba; pincéis para as pestanas; esponja
para o banho.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084614

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Watson Enterprises Limited

地址 Endereço

:

Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza,
polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
para o cabelo; dentífricos; champô; amaciador; gel para o duche; sabonete para as mãos;
loção para mãos e corpo; bolas, pompons e compressas de algodão para uso cosmético;
produtos para o cuidado do cabelo e cuidado da pele.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084615

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Watson Enterprises Limited

地址 Endereço

:

Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

8913

Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para
pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de
animais nocivos; fungicidas, herbicidas; bolas, pompons e compressas de algodão para uso
medicinal.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084616

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Watson Enterprises Limited

地址 Endereço

:

Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Agências de publicidade; serviços de escritório; serviços de consultadoria de gestão de
negócios; administração de empresas; assistência em gestão comercial; agências de importação e exportação; gestão comercial de artistas; avaliação de produtos comerciais e industriais; serviços de leilão; agregação para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes uma conveniente apreciação e aquisição desses produtos via
de páginas da Internet; serviços de gestão e consultoria de lojas de venda a retalho; serviços
de vendas a retalho em supermercado; serviços de gestão de vendas; serviços de vendas a
retalho, por grosso, encomenda pelo correio, telefone, Internet e outros meios computorizados on-line de encomenda, venda e distribuição, serviços de lojas de vendas a retalho e supermercados relacionados com artigos de toilette, preparados de limpeza para uso pessoal,
artigos de perfumaria, cosméticos, preparados para o tratamento da pele, preparados para
o tratamento do cabelo, máscaras de beleza, algodão para cosméticos, acessórios de beleza,
limas para unhas, corta unhas, encaracoladores de pestanas, acessórios para o cabelo, bandoletes, pinças para o cabelo, ganchos para o cabelo, frisadores para o cabelo, pinças para
remover cabelo, conjuntos para manicura, conjuntos para pedicura, sacos de cosméticos,
preparados para desodorização do ar, preparados farmacêuticos e sanitários, produtos
farmacêuticos e médicos, estojos de primeiros-socorros, dentífricos, preparados dietéticos
para uso pessoal, correntes para chaves, fechaduras, máquinas de barbear, máquinas de
barbear electrónicos, navalhas para a barba, escovas de dentes, escovas de dentes, escovas
de dentes electrónicos, pentes, esponjas, molduras, espelhos, utensílios e recipientes para
fins domésticos, artigos de vidro, porcelana, cristais e faiança, faqueiros e louças de mesa,
equipamentos áudio e/ou visuais e dispositivos periféricos, calculadoras, computadores,
software para computador, hardware para computador, máquinas fotográficas, negativos,
equipamento para o processamento de dados, aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens, suportes de registo magnéticos, cassetes de vídeo, cassetes de
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música, discos para gravação, cassetes e discos pré-gravados, joalharia, relojoaria e instrumentos cronométricos, papel, cartão e produtos feitos nestes materiais, materiais impressos, livros, revistas, cartazes, jornais, artigos de papelaria, instrumento para escrita, cartas
de jogar, artigos feitos de couro e de imitações de couro, arcas e sacos de viagem, malas de
viagem, chapéus-de-chuva, bengalas, sacos e malas não incluídos noutras classes, artigos
têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, meias, jogos e brinquedos, artigos de ginástica e
de desporto, comidas e bebidas, alimentos em conserva, aperitivos, confeitaria, bebidas
alcoólicas e/ou não alcoólicas, cervejas; os serviços acima referidos fornecidos através de
vendas directas, telefone, Internet e meios de telecomunicação; serviços de gestão e consultoria comerciais relacionados com os acima referidos; serviços de publicidade, marketing e
promocionais na Internet; serviços de compras electrónicos; serviços de publicidade na loja
e gerais; serviços de pesquisa de mercado e avaliação, publicidade on-line; serviços de vendas
a retalho on-line desses produtos, publicidade, disseminação de publicidade para terceiros via
redes de comunicações electrónicas on-line; fornecimento de uma guia publicitário de busca
apresentando os produtos e serviços de terceiros; serviços de gestão computorizados em bases
de dados; serviços de encomendas on-line; tudo incluído na classe 35.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084617

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Melco Crown Entertainment Limited

地址 Endereço

:

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-900Z, Cayman Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de venda a retalho, localizadados dentro arcadas comerciais e sozinhos, expondo
uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, lembranças,
novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuários, joalharia, brinquedos,
produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado
pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros,
e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vide exemplar infra castanho, dourado.

[210] 編號 N.º

:

N/084618

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Melco Crown Entertainment Limited

地址 Endereço

:

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-900Z, Cayman Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial
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[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imobiliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e
agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade
compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais, e bens reais; licenciamento de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliária; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assessoria
relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vide exemplar infra castanho, dourado.

[210] 編號 N.º

:

N/084619

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Melco Crown Entertainment Limited

:

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-900Z, Cayman Islands

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de
viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;
agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas;
recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento
de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turística; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselhamento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a
viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários
e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega
de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e
guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo
móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte;
corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes;
serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de
cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação
de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns,
contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis;
aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços
de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia;
e tudo o supra citado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de computador da «Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «Internet»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados
com todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.
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[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vide exemplar infra castanho, dourado.

[210] 編號 N.º

:

N/084620

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

:

Melco Crown Entertainment Limited

地址 Endereço

:

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-900Z, Cayman Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos,
nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortuna
ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e para
casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de
informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede
computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos
vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos,
espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição
de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de estúdio de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo;
serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos;
serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de
dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e
audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para
aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centro de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento
e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos
e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais
e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências,
congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e
cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas
desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte,
actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços
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de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vide exemplar infra castanho, dourado.

[210] 編號 N.º

:

N/084621

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Melco Crown Entertainment Limited

:

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-900Z, Cayman Islands

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação
de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés
e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take
away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering
para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para
recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee
shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e
convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultoria
e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vide exemplar infra castanho, dourado.

[210] 編號 N.º

:

N/084622

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Melco Crown Entertainment Limited

地址 Endereço

:

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-900Z, Cayman Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e
de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabeleireiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção de cosméticos por conta de
indivíduos; providenciar serviços de informação, e assessoria e consultadoria relacionados
com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-
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macêuticos e medicinais através da Internet, por dispositivos de telecomunicações ou de
outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de
solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação
de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cuidados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços
de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e
de silvicultura, todos incluídos na classe 44.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vide exemplar infra castanho, dourado.

[210] 編號 N.º

:

N/084623

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Melco Crown Entertainment Limited

地址 Endereço

:

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-900Z, Cayman Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos,
nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortuna
ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e para
casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de
informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede
computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos
vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos,
espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição
de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de estúdio de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo;
serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos;
serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de
dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e
audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para
aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centro de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento
e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos
e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais
e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências,
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congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e
cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas
desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte,
actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços
de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vide exemplar infra vermelho.

[210] 編號 N.º

:

N/084624

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Melco Crown Entertainment Limited

地址 Endereço

:

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-900Z, Cayman Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação
de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés
e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take
away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering
para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para
recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee
shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e
convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultoria
e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vide exemplar infra vermelho.

[210] 編號 N.º

:

N/084625

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Melco Crown Entertainment Limited

地址 Endereço

:

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-900Z, Cayman Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial
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[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos,
nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortuna
ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e para
casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de
informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede
computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos
vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos,
espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição
de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de estúdio de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo;
serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos;
serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de
dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e
audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para
aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centro de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento
e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos
e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais
e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências,
congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e
cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas
desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte,
actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços
de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vide exemplar infra vermelho.

[210] 編號 N.º

:

N/084626

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

Melco Crown Entertainment Limited

:

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-900Z, Cayman Islands

地址 Endereço
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國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação
de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés
e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take
away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering
para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para
recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee
shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e
convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultoria
e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vide exemplar infra vermelho.

[210] 編號 N.º

:

N/084627

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

UNIR (HK) Management Limited

地址 Endereço

:

Unit 1503, 15/F, China Merchants Tower, 168 Connaught Road Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de consultoria de negócios, gestão de negócios comerciais, administração comercial ou administração de empresas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084628

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

UNIR (HK) Management Limited

地址 Endereço

:

Unit 1503, 15/F, China Merchants Tower, 168 Connaught Road Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de gestão financeira e de gestão de investimentos, consultoria financeira e de investimentos, gestão imobiliária, avaliação de propriedade imobiliária ou avaliação de imóveis, serviços de agente de imobiliário, locação de imóveis, patrocínio financeiro, serviços
de feitoria.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084629

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

:

UNIR (HK) Management Limited

地址 Endereço

:

Unit 1503, 15/F, China Merchants Tower, 168 Connaught Road Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Providenciar apartamentos com serviços, serviços de hotelaria, serviços de hospedagem.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084630

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

UNIR (HK) Management Limited

地址 Endereço

:

Unit 1503, 15/F, China Merchants Tower, 168 Connaught Road Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de consultoria de negócios, gestão de negócios comerciais, administração comercial ou administração de empresas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084631

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

UNIR (HK) Management Limited

地址 Endereço

:

Unit 1503, 15/F, China Merchants Tower, 168 Connaught Road Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de gestão financeira e de gestão de investimentos, consultoria financeira e de investimentos, gestão imobiliária, avaliação de propriedade imobiliária ou avaliação de imóveis, serviços de agente de imobiliário, locação de imóveis, patrocínio financeiro, serviços
de feitoria.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084632

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

UNIR (HK) Management Limited

地址 Endereço

:

Unit 1503, 15/F, China Merchants Tower, 168 Connaught Road Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

8923

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Providenciar apartamentos com serviços, serviços de hotelaria, serviços de restauração ou
fornecimento de alimentos e bebidas, serviços de hospedagem.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084633

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

[730] 申請人 Requerente

:

WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P.

地址 Endereço

:

One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, US

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

:

Serviços de estâncias termais de dia; serviços de massagens e de beleza.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084634

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市信科岐投資有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省深圳市南山區南海玫瑰園二期37-42裙樓54

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；珠寶；首飾；裝飾品（珠寶）；貴重金屬藝術品；銀飾品；小
飾物（首飾）；貴重金屬藝術品；鐘；錶。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084635

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市信科岐投資有限公司
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地址 Endereço

:

中國廣東省深圳市南山區南海玫瑰園二期37-42裙樓54

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；珠寶；首飾；裝飾品（珠寶）；貴重金屬藝術品；銀飾品；小
飾物（首飾）；貴重金屬藝術品；鐘；錶。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084636

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084637

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

地址 Endereço
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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis,
«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organização para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot»,
restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões
de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega, serviços de
banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084638

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

8925

Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base
de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma
rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos
de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins
desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de
música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques
temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento,
serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos,
provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes
de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de
entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084639

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reserva de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços
de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados
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com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084640

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084641

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou
fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs,
DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos,
artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hotelaria;
agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e
marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de
produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões;
agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084642

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

8927

Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis,
«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organização para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot»,
restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões
de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega, serviços de
banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084643

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base
de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma
rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos
de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins
desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de
música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques
temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento,
serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos,
provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes
de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de
entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084644

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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地址 Endereço

:

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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reserva de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços
de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados
com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084645

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou
fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs,
DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos,
artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hotelaria;
agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e
marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de
produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões;
agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084646

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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地址 Endereço

:

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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084647

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

8929

Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis,
«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organização para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot»,
restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões
de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega, serviços de
banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084648

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base
de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma
rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos
de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins
desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de
música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-
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nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques
temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento,
serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos,
provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes
de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de
entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084649

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

地址 Endereço
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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reserva de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços
de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados
com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084650

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou
fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs,
DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos,
artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hotelaria;
agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e
marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao públi-
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co, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de
produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões;
agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084651

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084652

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis,
«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organização para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot»,
restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões
de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega, serviços de
banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084653

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base
de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma
rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos
de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins
desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de
música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques
temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento,
serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos,
provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes
de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de
entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084654

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reserva de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços
de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados
com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084655

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

8933

地址 Endereço

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou
fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs,
DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos,
artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hotelaria;
agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e
marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de
produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões;
agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084656

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084657

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis,
«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-
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ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot»,
restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões
de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega, serviços de
banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084658

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base
de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma
rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos
de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização de exposições, apresentações, programas eventos, espectáculos, e exibições para fins
desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de
música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques
temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento,
serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos,
provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes
de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de
entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084659

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

[511]

地址 Endereço

:

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

類別 Classe

:

39
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[511]

服務 Serviços

:

8935

Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reserva de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços
de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados
com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084660

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou
fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs,
DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos,
artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hotelaria;
agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e
marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de
produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões;
agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084661

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro e terapêuticos.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084662

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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地址 Endereço

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis,
«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organização para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot»,
restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões
de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega, serviços de
banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084663

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

地址 Endereço
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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base
de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma
rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos
de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização de exposições, apresentações, programas eventos, espectáculos, e exibições para fins
desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de
música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques
temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento,
serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos,
provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes
de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de
entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084664

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

8937

Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reserva de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços
de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados
com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084665

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou
fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs,
DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos,
artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hotelaria;
agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e
marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de
produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões;
agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084666

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

地址 Endereço
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國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou
fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs,
DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos,
artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hotelaria;
agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e
marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de
produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões;
agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084667

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

地址 Endereço
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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro e terapêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084668

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis,
«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organização para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot»,
restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões
de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega, serviços de
banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084669

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

8939

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base
de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma
rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos
de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização de exposições, apresentações, programas eventos, espectáculos, e exibições para fins
desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de
música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques
temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento,
serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos,
provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes
de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de
entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084670

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reserva de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços
de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados
com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-
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namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084671

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou
fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs,
DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos,
artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hotelaria;
agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e
marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de
produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões;
agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084672

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro e terapêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084673

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08
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[730] 申請人 Requerente

8941

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis,
«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organização para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot»,
restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões
de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega, serviços de
banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084674

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base
de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma
rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos
de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização de exposições, apresentações, programas eventos, espectáculos, e exibições para fins
desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de
música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques
temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento,
serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos,
provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes
de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de
entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084675

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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地址 Endereço

:

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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reserva de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços
de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados
com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084676

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro e terapêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084677

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis,
«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organização para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot»,
restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões
de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega, serviços de
banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:

N.º 23 — 4-6-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

[210] 編號 N.º

:

N/084678

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

8943

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base
de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma
rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos
de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização de exposições, apresentações, programas eventos, espectáculos, e exibições para fins
desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de
música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques
temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento,
serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos,
provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes
de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de
entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084679

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reserva de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços
de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados
com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084680

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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地址 Endereço

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou
fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs,
DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos,
artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hotelaria;
agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e
marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de
produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões;
agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084681

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro e terapêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084682

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis,
«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organização para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot»,
restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões
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de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega, serviços de
banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084683

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base
de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma
rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos
de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização de exposições, apresentações, programas eventos, espectáculos, e exibições para fins
desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de
música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques
temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento,
serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos,
provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes
de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de
entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084684

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reserva de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
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transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços
de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados
com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084685

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou
fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs,
DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos,
artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hotelaria;
agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e
marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de
produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões;
agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084686

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro e terapêuticos.

[540] 商標 Marca

:

N.º 23 — 4-6-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

8947

[210] 編號 N.º

:

N/084687

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis,
«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organização para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot»,
restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões
de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega, serviços de
banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084688

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base
de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma
rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos
de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização de exposições, apresentações, programas eventos, espectáculos, e exibições para fins
desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de
música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques
temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento,
serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos,
provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes
de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de
entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084689

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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地址 Endereço

:

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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reserva de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços
de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados
com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084690

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou
fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs,
DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos,
artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hotelaria;
agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e
marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de
produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões;
agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084691

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

地址 Endereço
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國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro e terapêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084692

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

8949

Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis,
«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organização para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot»,
restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões
de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega, serviços de
banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084693

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base
de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma
rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos
de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização de exposições, apresentações, programas eventos, espectáculos, e exibições para fins
desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de
música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques
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temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento,
serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos,
provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes
de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de
entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084694

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reserva de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços
de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados
com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084695

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou
fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs,
DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos,
artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hotelaria;
agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e
marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de
produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões;
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agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084696

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro e terapêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084697

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis,
«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organização para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot»,
restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões
de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega, serviços de
banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084698

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base
de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma
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rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos
de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização de exposições, apresentações, programas eventos, espectáculos, e exibições para fins
desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de
música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques
temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento,
serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos,
provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes
de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de
entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084699

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reserva de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços
de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados
com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084700

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou
fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-
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damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs,
DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos,
artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hotelaria;
agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e
marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de
produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leiloes;
agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084701

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro e terapêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084702

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis,
«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organização para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot»,
restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões
de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega, serviços de
banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084703

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base
de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma
rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos
de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins
desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de
música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques
temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento,
serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos,
provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes
de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de
entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084704

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reserva de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços
de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados
com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084705

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

8955

地址 Endereço

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou
fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs,
DVDs e multimédia e em geral fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos,
artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão de hotelaria; agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda
e marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de
produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões;
agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084706

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro e terapêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084707

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis,
«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-
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ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot»,
restaurantes de grelhados, cantinas, «snack bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões
de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «takeaway» e para entrega, serviços de
banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084708

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base
de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma
rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos
de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins
desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de
música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques
temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento,
serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos,
provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes
de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de
entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084709

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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
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[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reserva de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços
de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados
com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084710

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou
fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs,
DVDs e multimédia e em geral fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos,
artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão de hotelaria; agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda
e marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de
produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões;
agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084711

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro e terapêuticos.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084712

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis,
«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organização para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot»,
restaurantes de grelhados, cantinas, «snack bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões
de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «takeaway» e para entrega, serviços de
banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084713

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base
de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma
rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos
de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins
desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de
música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques
temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento,
serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos,
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provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes
de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de
entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084714

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reserva de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços
de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados
com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084715

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou
fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs,
DVDs e multimédia e em geral fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos,
artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão de hotelaria; agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda
e marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de
produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões;
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agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084716

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro e terapêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084717

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis,
«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organização para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot»,
restaurantes de grelhados, cantinas, «snack bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões
de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «takeaway» e para entrega, serviços de
banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084718

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base
de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-
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tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma
rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos
de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins
desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de
música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques
temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento,
serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos,
provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes
de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de
entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084719

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reserva de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços
de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados
com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084720

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

[511]

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

類別 Classe

:

35
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Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou
fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs,
DVDs e multimédia e em geral fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos,
artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão de hotelaria; agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda
e marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de
produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões;
agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084721

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro e terapêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084722

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis,
«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organização para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot»,
restaurantes de grelhados, cantinas, «snack bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões
de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «takeaway» e para entrega, serviços de
banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084723

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

8963

Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base
de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma
rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos
de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins
desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de
música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques
temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento,
serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos,
provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes
de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de
entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084724

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reserva de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços
de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados
com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084725

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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地址 Endereço

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou
fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs,
DVDs e multimédia e em geral fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos,
artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão de hotelaria; agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda
e marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de
produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões;
agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084726

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou
fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs,
DVDs e multimédia e em geral fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos,
artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão de hotelaria; agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda
e marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de
produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões;
agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084727

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

8965

Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reserva de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços
de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados
com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084728

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base
de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma
rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos
de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins
desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de
música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques
temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento,
serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos,
provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes
de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de
entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084729

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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地址 Endereço

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis,
«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organização para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot»,
restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões
de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega, serviços de
banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084730

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084731

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou
fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs,
DVDs e multimédia e em geral fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos,
artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão de hotelaria; agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda
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e marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de
produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões;
agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084732

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reserva de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços
de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados
com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084733

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base
de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma
rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos
de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins
desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de
música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-
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-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques
temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento,
serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos,
provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes
de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de
entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084734

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis,
«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organização para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot»,
restaurantes de grelhados, cantinas, «snack bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões
de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «takeaway» e para entrega, serviços de
banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084735

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

地址 Endereço

:

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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro e terapêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084738

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08
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[730] 申請人 Requerente

:

GRUPO DE HOSPITALIDADE ARTYZEN (MACAU) LIMITADA

地址 Endereço

:

Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, nº 398, Edifício CNAC, 11º andar, NAPE, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de restauração e hotelaria.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084739

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GRUPO DE HOSPITALIDADE ARTYZEN (MACAU) LIMITADA

地址 Endereço

:

Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, nº 398, Edifício CNAC, 11º andar, NAPE, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de restauração e hotelaria.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084740

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GRUPO DE HOSPITALIDADE ARTYZEN (MACAU) LIMITADA

地址 Endereço

:

Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, nº 398, Edifício CNAC, 11º andar, NAPE, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de restauração e hotelaria.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084741

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GRUPO DE HOSPITALIDADE ARTYZEN (MACAU) LIMITADA

地址 Endereço

:

Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, nº 398, Edifício CNAC, 11º andar, NAPE, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de restauração e hotelaria.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084742

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente
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:

GRUPO DE HOSPITALIDADE ARTYZEN (MACAU) LIMITADA

地址 Endereço

:

Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, nº 398, Edifício CNAC, 11º andar, NAPE, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de restauração e hotelaria.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084743

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GRUPO DE HOSPITALIDADE ARTYZEN (MACAU) LIMITADA

地址 Endereço

:

Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, nº 398, Edifício CNAC, 11º andar, NAPE, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de restauração e hotelaria.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084744

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

GRUPO DE HOSPITALIDADE ARTYZEN (MACAU) LIMITADA

地址 Endereço

:

Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, nº 398, Edifício CNAC, 11º andar, NAPE, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de restauração e hotelaria.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084745

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08
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[730] 申請人 Requerente

:

8971

鄭健鋒
Cheang, Kin Fong

地址 Endereço

:

澳門海灣南街寶翠花園利輝閣7/D

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

醫用衛生製劑，醫用營養品，醫用健康食品，藥用製劑：（膠囊，軟膠囊，片劑，丸劑，顆粒，粉
劑，水劑，浸膏，酊劑，擦劑，藥膏，藥油，膏藥）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084746

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

友華生技醫藥股份有限公司
ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

地址 Endereço

:

7F., No. 368, Sec. 1 Fu Hsing S. Rd.,Taipei 106, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人體用疫苗、抗癌劑、抗癌疫苗、藥用和獸醫用製劑；醫用衞生製劑；醫用或獸醫用營養食物和
物質，嬰兒食品；人用和動物用膳食補充劑；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔用料，牙科用蠟；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/084747

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

僑豐行有限公司

:

香港新界葵涌葵喜街26-32號金發工業大廈2期20樓G及H室

Kiu Fung Hong Limited
地址 Endereço

Block G & H, 20th Floor, Kingsford Industrial Building Phase 2, 26-32, Kwai Hei Street,
Kwai Chung, 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

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡；茶；甜食（糖果）；麵包乾；餅乾；麥芽餅乾；華夫餅乾；蛋糕；麵包；糕點；薄脆餅乾；以
穀物為主的零食小吃；高蛋白穀物條；穀物棒；麵粉；通心粉；麵條；意大利麵條；掛麵；方便
麵；米粉；醋；醬油。
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Verde e branco.

[210] 編號 N.º

:

N/084748

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

ithk tm limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

寵物服裝；動物項圈；動物用覆套；繫寵物用皮帶；皮或仿皮（牲口的）繫繩；皮及仿皮製動物
項圈；馬具；皮革（半加工或未加工）；仿皮革；動物皮；行李箱；旅行包；皮箱；包；傘；陽傘；手
杖；用於裝化妝用品的手提包（空的）；用於裝化妝用品的袋（空的）；有肩帶的背包；小皮夾；
女用無帶手提包；手提包；帆布背包；背包；書包；購物袋；可當椅凳的手杖；公事包；信封式女
用手提包；旅行用衣袋；信用卡夾（皮）；鑰匙包；零錢包；名片皮夾；名片匣；皮革製或仿皮革
製護照夾；皮製支票簿皮夾；旅行證件皮夾；皮革製或仿皮革製鑰匙包；錢包；皮包；皮製帶（非
服飾用）；毛皮製覆蓋物；傢俱用皮緣飾；皮製繫帶；皮箍帶；皮製肩帶。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084749

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

ithk tm limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

成衣；服裝；上衣；夾克；牛仔褲；褲子；短褲；襯衫；寬鬆的上衣；T恤衫；裙子；汗衫；外套；套
裝；針織服裝；皮衣（服裝）；仿皮服裝；皮製服裝；風衣；羽絨服裝；內褲；內衣；睡衣；浴袍；
童裝；嬰兒全套衣；游泳衣；運動服裝；防水服；雨衣；化裝舞會用服裝；晚裝連衣裙；緊身衣；
緊身褲；胸罩；綁腿；襪；長襪；短襪；非電熱式暖腳套；鞋；涼鞋；運動鞋；靴；拖鞋；帽子；帽子
（頭戴）；服裝用手套；禦寒用耳罩（服裝）；披肩；領帶；圍巾；頭巾；服飾用肩帶；服裝帶（衣
服）；腰帶；皮帶（服飾用）；女式披肩；圍裙。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084750

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

ithk tm limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

郵購服務；電視購物；電子購物；網路購物；代理經銷服務；下列商品之零售、批發服務：家庭日
常用品、化粧品、化妝用具、護膚品、香水、寵物用品、家俱、美容用具、育樂用品、清潔劑、香精
油、燙髮液、染髮劑、空氣清新劑、電腦軟體、電腦周邊配備、資料載體、手提電腦或平板電腦
用袋、行動電話及配飾、個人音響、攝影設備和器具專用攜帶袋、電變壓器、連接器、顯示板、
眼鏡、眼鏡盒、太陽眼鏡、珠寶、首飾、鐘錶、貴重金屬、袖扣、文具、印刷品、紙製品、寵物用
品、錢包、手提包、書包、背袋、行李箱、旅行包、皮箱、包、用於裝化妝用品的袋（空的）、傘、
手杖、皮革、衣服、鞋、襪、圍巾、手套、腰帶（服裝）、領帶、帽、服裝配飾、圍裙、髮夾、髮箍、
髮飾品、餐具、飲食器皿、廚房用具、浴室用品、紡織物、毛巾、床單和枕套、被、地墊、地毯、娛
樂品及玩具。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084751

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

地址 Endereço

:

12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, 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

:

Preparações para polir automóveis, cera para automóveis.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084752

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

地址 Endereço

:

12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

Aspiradores, polidores para automóveis (aparelhos).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084753

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

地址 Endereço

:

12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, 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

:

Cabos para arranque com bateria auxiliar, conversores, carregadores de baterias, cobertores anti-fogo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084754

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

地址 Endereço

:

12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

Almofadas para fins médicos.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084755

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

地址 Endereço

:

12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

11

[511]

產品 Produtos

:

Luzes de halogéneo, lanternas.

8975

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084756

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

地址 Endereço

:

12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Correntes anti-derrapantes, limpa pára-brisas, coberturas de roda para veículos, capas para
os assentos para veículos, almofadas para os assentos para veículos; suportes para lenços de
papel para veículos; palas para pára-brisas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084757

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

地址 Endereço

:

12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

Caixas para conservar o frio ou o calor.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084758

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

地址 Endereço

:

12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, 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

:

Cobertores.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084759

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

地址 Endereço

:

12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

27

[511]

產品 Produtos

:

Tapetes para automóveis.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084760

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
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地址 Endereço

:

12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, 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

:

Preparações para polir automóveis, cera para automóveis.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084761

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

地址 Endereço

:

12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, 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

:

Aspiradores, polidores para automóveis (aparelhos).

8977

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084762

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

地址 Endereço

:

12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, 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

:

Cabos para arranque com bateria auxiliar, conversores, carregadores de baterias, cobertores anti-fogo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084763

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

地址 Endereço

:

12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

Almofadas para fins médicos.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084764

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

地址 Endereço

:

12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

11

[511]

產品 Produtos

:

Luzes de halogéneo, lanternas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084765

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

地址 Endereço

:

12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Correntes anti-derrapantes, limpa pára-brisas, coberturas de roda para veículos, capas para
os assentos para veículos, almofadas para os assentos para veículos; suportes para lenços de
papel para veículos; palas para pára-brisas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084766

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

地址 Endereço

:

12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

Caixas para conservar o frio ou o calor.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084767

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

地址 Endereço

:

12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

[511]

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

24
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[511]

產品 Produtos

:

Cobertores.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084768

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

地址 Endereço

:

12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

27

[511]

產品 Produtos

:

Tapetes para automóveis.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084769

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

Simone Dalla Libera

:

Via Barbarigo, 13-35010, Vigonza (PD), Italy

地址 Endereço
[730] 申請人 Requerente

8979

:

Michele Zanella

地址 Endereço

:

Via Ugo Foscolo, 4-30039, Stra (VE), Italy

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos ópticos; óculos, lunetas, óculos de sol, máscaras de protecção
para desporto, óculos de protecção, máscaras de protecção, armações de óculos, hastes de
óculos, lentes de óculos, lentes intercambiáveis, lentes correctivas, lentes de contacto, lentes oftálmicas, correntes de óculos, cordões para óculos, estojos de óculos, suportes para
lentes de contacto; estojos para máquinas fotográficas, estojos para telemóveis, estojos para
computadores e «tablets», estojos para DVDs; máscaras, tubos de respiração para mergulho; equipamento de mergulho; bóias de sinalização, bóias salva-vidas; software; capacetes
de protecção, capacetes para motociclismo, capacetes para ciclismo, capacetes para desporto; sacos de desporto adaptados (configurados) para conter capacetes de protecção; cronógrafos (aparelhos de registo do tempo).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084770

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

Simone Dalla Libera

:

Via Barbarigo, 13-35010, Vigonza (PD), Italy

:

Michele Zanella

地址 Endereço
[730] 申請人 Requerente
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地址 Endereço

:

Via Ugo Foscolo, 4-30039, Stra (VE), Italy

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos
noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios de mesa e de parede, relógios, relógios de pulso, relógios de bolso, cronógrafos (relógios), relógios de cuco, relógios despertadores, relógios de parede, cronómetros,
cronómetros de paragem («stopwatches»).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084771

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

Simone Dalla Libera

:

Via Barbarigo, 13-35010, Vigonza (PD), Italy

:

Michele Zanella

地址 Endereço

:

Via Ugo Foscolo, 4-30039, Stra (VE), 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 e produtos nestas matérias e não incluídos noutras classes; es-

地址 Endereço
[730] 申請人 Requerente

tojos para chaves, estojos para artigos de toilette, pastas para documentos, porta-moedas,
carteiras de bolso, porta-documentos, sacos e peças para os mesmos, malas de mão, sacos
para compras, sacos de praia, sacolas, mochilas; peles de animais, peles, baús e sacos de
viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas, chicotes, arreios e selaria.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084772

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

Simone Dalla Libera

:

Via Barbarigo, 13-35010, Vigonza (PD), Italy

:

Michele Zanella

地址 Endereço

:

Via Ugo Foscolo, 4-30039, Stra (VE), 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.

地址 Endereço
[730] 申請人 Requerente

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084773

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

Simone Dalla Libera

地址 Endereço

:

Via Barbarigo, 13-35010, Vigonza (PD), Italy

:

Michele Zanella

地址 Endereço

:

Via Ugo Foscolo, 4-30039, Stra (VE), Italy

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

[730] 申請人 Requerente

8981

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório; franchising, nomeadamente consultadoria e assistência em gestão, organização e promoção
de negócios; serviços de venda por grosso, serviços de armazéns retalhistas, serviços de
venda a retalho através de websites de óculos e respectivas peças e acessórios, artigos de
mergulho, capacetes de protecção, capacetes para desporto, metais preciosos e suas ligas
e produtos em metais preciosos ou em plaqué, artigos de joalharia, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, couro e imitações de couro, peles de animais, peles,
marroquinaria, sacos e peças para os mesmos, malas de mão, sacos para compras, sacos de
praia, estojos para artigos de toilette, pastas para documentos, porta-documentos, carteiras
de bolso, porta-moedas, mochilas, sacolas, estojos para chaves, argolas para chaves, baús,
sacos de viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, vestuário e acessórios para
isso, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084774

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

Musidor B.V.

地址 Endereço

:

Herengracht 566, 1017 CH Amsterdam, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Consultadoria profissional relacionada com «franchising»; informações fornecidas on-line
a partir de uma base de dados informática ou da internet em relação à venda de vestuário,
calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084775

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

Musidor B.V.

地址 Endereço

:

Herengracht 566, 1017 CH Amsterdam, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Consultadoria profissional relacionada com «franchising»; informações fornecidas on-line
a partir de uma base de dados informática ou da internet em relação à venda de vestuário,
calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084776

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

地址 Endereço

:

1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo, máquinas de jogo electrónicas, peças e acessórios para máquinas de
jogo e conjuntos de conversão de jogos para máquinas de jogos incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084777

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

F. Hoffmann-La Roche AG

地址 Endereço

:

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Suíça

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Produtos farmacêuticos, nomeadamente produtos de anticorpos para utilização terapêutica
em seres humanos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084778

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

F. Hoffmann-La Roche AG

地址 Endereço

:

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Suíça

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Produtos farmacêuticos.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084779

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

F. Hoffmann-La Roche AG

地址 Endereço

:

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Suíça

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Produtos farmacêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084783

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

Genentech, Inc.

地址 Endereço

:

1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, U.S.A.

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

:

Produtos farmacêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084784

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

婭緹克蘭（上海）國際貿易有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市青浦區徐涇鎮滬青平公路2095號3幢115室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

洗髮液；香皂；浴液；浴鹽；牙膏；花露水；化妝品；動物用化妝品；爽身粉；洗衣用漿粉。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084785

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08
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[730] 申請人 Requerente

:

上海小蜜坊國際貿易有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市浦東新區北張家浜路128號202-E室

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

:

3

[511]

產品 Produtos

:

唇彩；香皂；浴液；洗衣劑；口氣清新噴灑劑；花露水；化妝品；痱子粉；乾花瓣與香料混合物
（香料）；洗髮液。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084786

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

樓更深
LOU Keng Shen

地址 Endereço

:

中國台灣台北市仁愛路2段34號8樓
8F., No.34, Sec. 2, Ren’ai Rd., Jhongjheng Dist., Taipei City 10060, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

可可飲料，咖啡飲料，茶，冰茶，茶飲料，加奶巧克力飲料，咖啡，冰淇淋，食用冰，水果雪泥
（冰），刨冰。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084787

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

樓更深
LOU Keng Shen

地址 Endereço

:

中國台灣台北市仁愛路2段34號8樓
8F., No.34, Sec. 2, Ren’ai Rd., Jhongjheng Dist., Taipei City 10060, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

咖啡館；備辦餐飲；飯店；餐廳；點心吧；自助餐廳。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084788

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08
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[730] 申請人 Requerente

:

Watson Enterprises Limited

地址 Endereço

:

Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

8985

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza,
polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; dentífricos; creme para limpeza; preparados para tratamento de
pele; preparados para o cuidado do cabelo; champôs; amaciadores; óleos para o cabelo; gel
para o cabelo; ceras para o cabelo; máscara para o cabelo; preparados para ondulação do
cabelo; tinta para cabelo; produtos de limpeza para uso pessoal; loções de emulsão; água
de toilete; compressas de algodão; perfumes (cosméticos e natural); essência (natural); óleo
para massagem na classe 3.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084789

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

Ultramax Products Ltd

:

Unit 1 Horbury Junction Industrial Estate, Calder Vale Road, Horbury WF4 5ER, En-

地址 Endereço

gland
國籍 Nacionalidade

:

英格蘭 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos de massagem; aparelhos e instrumentos médicos; aparelhos de exercício físico
para fins médicos; bombas para fins médicos; aparelhos de reabilitação para fins médicos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084790

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

Ultramax Products Ltd

地址 Endereço

:

Unit 1 Horbury Junction Industrial Estate, Calder Vale Road, Horbury WF4 5ER, En-

國籍 Nacionalidade

:

英格蘭 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

gland

Aparelhos de massagem; aparelhos e instrumentos médicos; aparelhos de exercício físico
para fins médicos; bombas para fins médicos; aparelhos de reabilitação para fins médicos.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084791

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

Ultramax Products Ltd

:

Unit 1 Horbury Junction Industrial Estate, Calder Vale Road, Horbury WF4 5ER, En-

地址 Endereço

gland
國籍 Nacionalidade

:

英格蘭 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos de massagem; aparelhos e instrumentos médicos; aparelhos de exercício físico
para fins médicos; bombas para fins médicos; aparelhos de reabilitação para fins médicos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084792

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

殷理基集團有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場238至286號建興龍廣場21樓C

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、啤酒、麥芽啤酒、無酒精果汁飲料、果汁、水（飲料）、礦泉水（飲料）、蘇打水、無
酒精飲料、汽水。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、紅色、黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084793

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/08

[730] 申請人 Requerente

:

黃金香食品有限公司

:

中國台灣新北市板橋區中正里瑞安街16號

地址 Endereço
活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

豬肉食品；肉；魚鬆；魚肉乾；家禽（非活）；豬肉；肉乾；肉脯；肉鬆；肉片。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084794

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/09
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[730] 申請人 Requerente

:

珠海一統實業有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省珠海市金灣區紅旗鎮小林金華路3號之2號廠房

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

8987

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡；麵條；麵粉製品；醋；醬油；調味品；芥末粉；芥末；胡椒；除香精油外的蛋糕用調味品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084795

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/09

[730] 申請人 Requerente

:

Diamintangibles International, Ltd.

地址 Endereço

:

British Colonial Center of Commerce, One Bay Street, 3rd Floor, P.O. Box N-7115, Nassau,

國籍 Nacionalidade

:

巴哈馬 Baamiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Bahamas

Diamantes; artigos de joalharia com diamantes: pedras preciosas (diamantes); metais preciosos, em bruto ou semitrabalhados; artigos de joalharia e obras de arte de chifre, osso,
marfim e tartaruga; estojos para artigos de joalharia (cofres) cravejados de diamantes; diamantes artificiais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084799

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/09

[730] 申請人 Requerente

:

Alima Cosmetics, Inc.

地址 Endereço

:

1520 SE Eton Lane, Milwaukie, Oregon 97222, 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

:

Cosméticos e produtos de maquilhagem na classe 3.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084800

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/09

[730] 申請人 Requerente

:

Rock Fit, LLC

地址 Endereço

:

6017 Randolph Street, Commerce, California 90040 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário para homem, senhora e criança, nomeadamente sutiãs, tops com sutiã incorporado, cintos, blazers, blusas, botas, bonés, casacos, túnicas, vestidos, luvas, batas, tops
de apertar ao pescoço, chapéus, faixas para a cabeça, jaquetas, calças de ganga, fatos de
jogging, fatos de ginástica, lingerie, mitenes, vestuário de nylon, pijamas, calças, cuecas,
meias-calças, roupões, sandálias, páreos, lenços de cabeça e pescoço, camisas, sapatos, calções, saias, chinelos, ténis, peúgas, meias, fatos, calças de fato de treino, «sweatshirts», calções de treino, fatos de treino, camisolas, fatos de banho, blusas de alças, gravatas, collants,
roupa interior, coletes, roupa de ioga, vestuário para actividades físicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084801

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/09

[730] 申請人 Requerente

:

Rock Fit, LLC

地址 Endereço

:

6017 Randolph Street, Commerce, California 90040 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Sacos adaptados para o transporte de equipamentos de exercício físico, equipamentos de
manutenção da forma física, equipamentos de ioga; sacos, nomeadamente sacos para equipamento, estojos, estojos de transporte, malas de mão, sacos de transporte, «rollaboards»,
mochilas, mochilas pequenas, pastas, todos adaptados para conter e/ou transportar equipamentos desportivos; equipamentos de exercício físico, nomeadamente halteres; bolas para
exercício físico; barras para exercício físico; equipamentos de exercício físico, nomeadamente tensores de ombro que utilizam um cabo, correias que são afixadas a portas para o
desempenho de vários exercícios físicos que utilizam a resistência do peso corporal; equipamentos de exercício físico, nomeadamente bolas de equilíbrio, faixas elásticas, rolos de
espuma, faixas tensoras para exercícios físicos, estojos para o transporte de tapetes de ioga;
pesos para exercício físico; equipamentos para a manutenção da forma física, nomeadamente faixas utilizadas em ioga e noutras actividades de manutenção da forma física e para
o transporte de tapetes de ioga; cordas de pular; exercitadores manuais para as pernas;
equipamentos de exercício físico accionados manualmente; equipamentos de exercício físico accionados manualmente para fins de manutenção da forma física; esteiras individuais
para exercícios físicos; faixas elásticas utilizadas para fins de ioga e de manutenção da forma física; cintos para levantamento de pesos; acessórios de ioga, nomeadamente aparelhos
de transporte de tapetes de ioga, com um núcleo de enrolamento central que está afixado
às tampas removíveis nas extremidades; blocos de ioga; tapetes de ioga.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084802

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/09

[730] 申請人 Requerente

:

Rock Fit, LLC
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8989

地址 Endereço

:

6017 Randolph Street, Commerce, California 90040 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

:

Serviços de comércio retalhista nas áreas de vestuário, equipamentos desportivos e mercadorias em geral; serviços de armazéns de comércio retalhista; lojas e lojas dentro de lojas,
lojas de aeroporto de comércio retalhista; e quiosques; serviços de comércio retalhista on-line nas áreas de vestuário, equipamentos desportivos e mercadorias em geral.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084803

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/09

[730] 申請人 Requerente

:

Nu Science Corporation

地址 Endereço

:

43102 Business Center Parkway, Lancaster, CA 93535, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; produtos para limpar,
polir, desengordurar e raspar; produtos cosméticos, preparações anti-rugas para a pele,
soros anti-rugas não-medicinais para a pele, loções hidratantes para a pele, cremes para os
cuidados da pele, cremes para reafirmar a pele, soros não-medicinais para a pele, produtos para os cuidados da pele, loções, produtos de limpeza para a pele do rosto, geles para
a limpeza da pele dos olhos, geles para o rosto, soros para o rosto, cremes para o rosto,
loções para o rosto, óleos para o rosto, óleos para a pele, óleos essenciais, produtos de uso
tópico para os cuidados da pele, produtos de toilette, toalhetes impregnados com produtos
hidratantes para o rosto e para o corpo, toalhetes impregnados com preparações cosméticas para os cuidados da pele, preparações cosméticas para cuidados da pele, geles para fins
cosméticos, produtos cosméticos para refrescar a pele, preparações cosméticas para fins de
emagrecimento, preparações de aloé vera para uso cosmético, cremes para o rosto e para o
corpo, loções, geles, produtos emolientes, bálsamos, bálsamos para os lábios, produtos hidratantes, óleos, produtos lubrificantes, produtos de protecção solar, produtos de protecção
solar com ecrã total, sabões para uso pessoal, sabões medicados (não para uso medicinal)
, sabões (não para uso pessoal), artigos de perfumaria, perfumes, colónias, loções para os
cabelos, dentífricos, tudo sem ser para uso medicinal.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084804

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/09

[730] 申請人 Requerente

:

GOLDWIN INC.

地址 Endereço

:

210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama-ken, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Couro e imitações de couro e produtos nestas matérias e não incluídos noutras classes;
peles de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes, arreios e selaria; porta-moedas; mochilas; mochilas de campismo; carteiras
de bolso; malas de mão; estojos de toilette (não preenchidos); porta-chaves (marroquinaria);
sacos de desporto multiusos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084805

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/09

[730] 申請人 Requerente

:

GOLDWIN INC.

:

210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama-ken, Japan

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário; fatos; jaquetas; saias; calças; casacos; camisas; pijamas; roupa interior; cuecas;
camisolas interiores; ceroulas; sutiãs; camisolas interiores de alças; peúgas; meias; meias-calças; lenços de cabeça e pescoço; bonés (chapelaria); luvas (vestuário); cintos (vestuário);
calçado; chapelaria; palmilhas para calçado; fatos para esqui; fatos para snowboard; luvas
para esqui; luvas para snowboard; botas para esqui; botas para snowboard.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084806

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/09

[730] 申請人 Requerente

:

GOLDWIN INC.

地址 Endereço

:

210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama-ken, 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

:

Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de Natal.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084816

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/09

[730] 申請人 Requerente

:

Swiss Pharma International AG

地址 Endereço

:

Waldmannstrasse 8, 8001 Zurich, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084817

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/09

[730] 申請人 Requerente

:

FOSSIL GROUP, INC.

地址 Endereço

:

901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080, USA

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

:

香水及古龍水。（全屬第3類產品）

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084818

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

河南中煙工業有限責任公司

8991

地址 Endereço

:

中國河南省鄭州市農業東路29號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

煙草；雪茄煙；香煙嘴；火柴；吸煙用打火機；香煙過濾嘴；煙用過濾絲束；煙絲；煙末；煙斗。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084819

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

河南中煙工業有限責任公司

地址 Endereço

:

中國河南省鄭州市農業東路29號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

煙草；雪茄煙；香煙嘴；火柴；吸煙用打火機；香煙過濾嘴；煙用過濾絲束；煙絲；煙末；煙斗。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084820

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

河南中煙工業有限責任公司
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地址 Endereço

:

中國河南省鄭州市農業東路29號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

煙草；雪茄煙；香煙嘴；火柴；吸煙用打火機；香煙過濾嘴；煙用過濾絲束；煙絲；煙末；煙斗。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084821

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

河南中煙工業有限責任公司

地址 Endereço

:

中國河南省鄭州市農業東路29號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

煙草；雪茄煙；香煙嘴；火柴；吸煙用打火機；香煙過濾嘴；煙用過濾絲束；煙絲；煙末；煙斗。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084822

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

河南中煙工業有限責任公司

地址 Endereço

:

中國河南省鄭州市農業東路29號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

煙草；雪茄煙；香煙嘴；火柴；吸煙用打火機；香煙過濾嘴；煙用過濾絲束；煙絲；煙末；煙斗。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084823

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

河南中煙工業有限責任公司
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地址 Endereço

:

中國河南省鄭州市農業東路29號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

8993

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

煙草；雪茄煙；香煙嘴；火柴；吸煙用打火機；香煙過濾嘴；煙用過濾絲束；煙絲；煙末；煙斗。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084824

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

河南中煙工業有限責任公司

地址 Endereço

:

中國河南省鄭州市農業東路29號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

煙草；雪茄煙；香煙嘴；火柴；吸煙用打火機；香煙過濾嘴；煙用過濾絲束；煙絲；煙末；煙斗。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084825

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

北京綺瑞服裝服飾有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市西城區南禮士路44號月壇商務中心A座101

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；鞋；襪；睡衣；內衣。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084826

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

勝將服裝有限公司

地址 Endereço

:

澳門殷豐素王前地97C地下

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

:

18

[511]

產品 Produtos

:

動物皮；錢包（錢夾）；手提包；公事包；背包；皮製帶子；製香腸用腸衣；旅行包；帆布背包；
傘。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084827

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

勝將服裝有限公司

地址 Endereço

:

澳門殷豐素王前地97C地下

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；嬰兒全套衣；內衣；褲子；帽子（頭戴）；鞋（腳上的穿著物）；襪；手套（服裝）；領帶；腰
帶。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084828

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

P.T. Sari Incofood Corporation

地址 Endereço

:

Desa Tanjung Morawa B, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

國籍 Nacionalidade

:

印度尼西亞 Indonésia

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Café, café instantâneo, café em grão, café moído, bebidas de café, misturas de café, extractos de café, aromas de café; preparações e bebidas à base de café, bebidas aromatizadas de
café incluindo bebidas de café com aromas de ervas e com aromas frutados; preparações e
bebidas à base de chá, bebidas aromatizadas de chá incluindo bebidas de chá com aromas
de ervas e com aromas frutados; preparações e bebidas à base de cacau, bebidas aromatizadas de cacau incluindo bebidas de cacau com aromas de ervas e com aromas frutados;
bebidas de chocolate, preparações e bebidas à base de chocolate, bebidas aromatizadas
de chocolate incluindo bebidas de chocolate com aromas de ervas e com aromas frutados;
doces, bolachas, biscoitos, rebuçados, cereais, preparações à base de cereais, chocolate,
cacau; produtos de cacau, preparações para café cremoso (xarope de origem cereal, vegetal
ou glucose); preparações para usar em bebidas cremosas (xarope à base de glucose); sucedâneo de leite, sucedâneo de leite para café.

[540] 商標 Marca

:
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[591] 商標顏色 Cores de marca :

8995

INDOCAFE - letras castanhas com contornos amarelos; LUWAK - letras brancas; Civet
Coffee - letras castanhas; Animal e ramo - Castanho; Fundo - preto com simbolos cinzentos (tal como exemplar de marca).

[210] 編號 N.º

:

N/084829

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

P.T. Sari Incofood Corporation

地址 Endereço

:

Desa Tanjung Morawa B, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

國籍 Nacionalidade

:

印度尼西亞 Indonésia

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Café, café instantâneo, café em grão, café moído, bebidas de café, misturas de café, extractos de café, aromas de café; preparações e bebidas à base de café, bebidas aromatizadas de
café incluindo bebidas de café com aromas de ervas e com aromas frutados; preparações e
bebidas à base de chá, bebidas aromatizadas de chá incluindo bebidas de chá com aromas
de ervas e com aromas frutados; preparações e bebidas à base de cacau, bebidas aromatizadas de cacau incluindo bebidas de cacau com aromas de ervas e com aromas frutados;
bebidas de chocolate, preparações e bebidas à base de chocolate, bebidas aromatizadas
de chocolate incluindo bebidas de chocolate com aromas de ervas e com aromas frutados;
doces, bolachas, biscoitos, rebuçados, cereais, preparações à base de cereais, chocolate,
cacau; produtos de cacau, preparações para café cremoso (xarope de origem cereal, vegetal
ou glucose); preparações para usar em bebidas cremosas (xarope à base de glucose); sucedâneo de leite, sucedâneo de leite para café.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084830

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

P.T. Sari Incofood Corporation

地址 Endereço

:

Desa Tanjung Morawa B, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

國籍 Nacionalidade

:

印度尼西亞 Indonésia

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de acomodações temporárias, hotéis, motéis, estâncias, cafés, cafetarias, café-bares, snack-bares, restaurantes, serviços de fornecimento de comida e bebidas, serviços
de cantina, de restauração, de salão para cocktail, de sala de estar para cafés («coffee lounge»), serviços de bar e cervejaria; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca

:
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INDOCAFE - letras castanhas con contornos amarelos; LUWAK - letras brancas; Civet
Coffee - letras castanhas; Animal e ramo - Castanho; Fundo - preto com simbolos cinzentos (tal como exemplar de marca).

[210] 編號 N.º

:

N/084831

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

P.T. Sari Incofood Corporation

地址 Endereço

:

Desa Tanjung Morawa B, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

國籍 Nacionalidade

:

印度尼西亞 Indonésia

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de acomodações temporárias, hotéis, motéis, estâncias, cafés, cafetarias, café-bares, snack-bares, restaurantes, serviços de fornecimento de comida e bebidas, serviços
de cantina, de restauração, de salão para cocktail, de sala de estar para cafés («coffee lounge»), serviços de bar e cervejaria; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084832

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

SOZZI CALZE S.r.l.

地址 Endereço

:

Via Pecchio 14, 20131 Milão, Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Peúgas; meias; faixas; lenços de pescoço; gravatas; luvas; malhas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084833

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

龍煙集團煙草有限公司

地址 Endereço

:

澳門漁翁街166號至190號永好工業大廈6樓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

:

34

[511]

產品 Produtos

:

未加工或已加工煙草：煙草產品包括雪茄，香煙，小香煙，煙具，煙盒，煙灰缸，袖珍捲煙器，打
火機，火柴。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084834

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

龍煙集團煙草有限公司

地址 Endereço

:

澳門漁翁街166號至190號永好工業大廈6樓D

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

8997

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

未加工或已加工煙草產品包括雪茄，香煙，小香煙，煙具，煙盒和煙灰缸，袖珍捲煙器，打火
機，火柴。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084837

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

VWA (M) SDN BHD

:

No. 12, Jalan Petaling Utama 3, Petaling Utama, Batu 6 ½, Jalan Kelang Lama, 46000 Pe-

地址 Endereço

taling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
國籍 Nacionalidade

:

馬來西亞 Malaia

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

11

[511]

產品 Produtos

:

水淨化設備和機器；水淨化裝置；水分配設備；照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供
水以及衛生設備裝置。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084838

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

VWA (M) SDN BHD

:

No. 12, Jalan Petaling Utama 3, Petaling Utama, Batu 6 ½, Jalan Kelang Lama, 46000 Pe-

地址 Endereço

taling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
國籍 Nacionalidade

:

馬來西亞 Malaia

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

不屬別類的紙、紙板及其製品；印刷品；裝訂用品；包裝用塑料膜；日曆；筆記本；雜誌（期刊）；
報紙；目錄冊；小冊子；海報；便箋簿；包裝用黏膠纖維紙；旗；招貼畫或紙板。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084839

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

VWA (M) SDN BHD

:

No. 12, Jalan Petaling Utama 3, Petaling Utama, Batu 6 ½, Jalan Kelang Lama, 46000 Pe-

地址 Endereço

taling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
國籍 Nacionalidade

:

馬來西亞 Malaia

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

11

[511]

產品 Produtos

:

水淨化設備和機器；水淨化裝置；水分配設備；照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供
水以及衛生設備裝置。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084840

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

VWA (M) SDN BHD

地址 Endereço

:

No. 12, Jalan Petaling Utama 3, Petaling Utama, Batu 6 ½, Jalan Kelang Lama, 46000 Pe-

國籍 Nacionalidade

:

馬來西亞 Malaia

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

不屬別類的紙、紙板及其製品；印刷品；裝訂用品；包裝用塑料膜；日曆；筆記本；雜誌（期刊）；

taling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

報紙；目錄冊；小冊子；海報；便箋簿；包裝用黏膠纖維紙；旗；招貼畫或紙板。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084841

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas
peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de
jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do
tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084842

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

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

8999

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas
peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de
jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do
tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084849

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

Advanced Group Ltd.

地址 Endereço

:

1624 South Clinton Street, Chicago, IL 60616, United States

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

:

Quinquilharia metálica para portas, nomeadamente puxadores de portas metálicos, chapas
metálicas de protecção para portas, travões de portas metálicos, espelhos de fechadura metálicos, puxadores laterais de portas metálicos, placas de sinalização metálicas, nomeadamente placas de identificação metálicas, batentes para portas metálicos, suportes metálicos
para manter as portas abertas e ferrolhos metálicos; quinquilharia metálica para janelas,
nomeadamente dobradiças, dobradiças para janelas, dobradiças contínuas, puxadores para
janelas, accionadores de janelas, calhas para janelas de correr, nomeadamente frisos para
janelas; fechaduras metálicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084850

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

CBRE, Inc.

地址 Endereço

:

400 S. Hope Street, 25th Floor, Los Angeles, California 90071, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de consultoria de investimentos de capitais; serviços financeiros do tipo de hipotecas bancárias comerciais e multifamiliar e serviços de empréstimos, serviços de corretagem
de hipoteca, consultoria de investimento e gestão de investimentos de fundos relacionados
com imóveis e companhias de imobiliário; agências imobiliárias de residências e de áreas
comerciais, serviços de avaliação, corretagem, investimento e gestão; análise financeira e
consultoria relacionada com imóveis; avaliação financeira de imóveis; avaliação financeira
de propriedade pessoal, nomeadamente equipamento; gestão de portfolio financeiro de
imóveis residenciais e comerciais; pesquisa, gestão e investimento financeiro na área do
imobiliário residencial e comercial, nomeadamente pesquisa no campo das aquisições e
disposições de imóveis e gestão de títulos, nomeadamente gestão de títulos na forma de
propriedade imobiliária e investimento e gestão de acções em companhias imobiliárias que
detêm, gerem, compram e vendem imóveis; gestão de fracções imóveis residenciais e comerciais, nomeadamente aluguer de imóveis.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084851

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

CBRE, Inc.

地址 Endereço

:

400 S. Hope Street, 25th Floor, Los Angeles, California 90071, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Desenvolvimento de imóveis residenciais e comerciais; serviços de construção de imóveis
residenciais e comerciais, nomeadamente planeamento, traçado e construção de imóveis
residenciais e comerciais; serviços de gestão de construção de imóveis residenciais e comerciais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084852

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

地址 Endereço

:

3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物和飲料服務；臨時住宿。
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[540] 商標 Marca

9001

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色（M100, Y100），黑色（Black），金色（Pantone 871C）。

[210] 編號 N.º

:

N/084853

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

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
acústicos; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas
de calcular, equipamentos para o tratamento da informação e computadores; programas
de computador; software para processamento de pagamentos electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; publicações electrónicas
em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base
de dados informática); software descarregável para facilitar a transmissão electrónica de
informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; software descarregável que
permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a dados, documentos, imagens
e aplicações de software através de um navegador Web; software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes informáticas; publicações
electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos e materiais de instrução
sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas e marketing; software e
periféricos de computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores
portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de trabalho informáticas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de
redes informáticas, comutadores, roteadores e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores;
extintores; hardware e firmware para computadores; software para computadores (incluindo
software descarregável da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da
Internet); aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música
descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de
rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores;
dispositivos auditivos; 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
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equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas
de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação; cartões de crédito,
de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticas,
distribuidores de dinheiro; aplicações de software informático, descarregáveis; leitores de
livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para
objectivas; computadores tablet; cartões-chave codificados; óculos 3D; cartões de memória
para máquinas de jogos de vídeo; todos incluídos na classe 9.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084854

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para
artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis);
material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a
embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos);
livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas
de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios
impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de
lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e magnéticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários, impressos; manuais
de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em
papel; sacos em papel para festas; apoios de páginas de livros; todos incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084855

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11
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[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

9003

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários
para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; feiras comerciais; sondagens de opinião;
processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de consultadoria de negócios
comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem e seminários baseados na
Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços 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, produção, gravação, supervisão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de consultadoria de negócios
comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais relacionados com a facilitação
da transacção de negócios comerciais através de redes informáticas 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 comerciais para fornecimento de um sítio Web numa rede informática mundial
através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar, determinar o estado
de e executar informações comerciais e encomendas, 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 locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções 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; fornecimento 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 compradores e vendedores de produtos e/ou serviços numa
rede informática mundial; assistência comercial relacionada com facilitação da transacção
de comércio através de redes informáticas locais ou mundiais; serviços de consultoria em
gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de material publicitário, actualização
de material publicitário, compilação de anúncios para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de dados informáticos; serviços de
informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços de atendimento telefónico (para
assinantes ausentes); atendimento telefónico (para terceiros); serviços de venda em leilão
prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede informática mundial e através da In-
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ternet; apresentação de produtos em meios de comunicação para fins de venda a retalho; a
reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um «website» de produtos
generalizados na Internet e num ponto de venda por grosso; a reunião, para o benefício de
terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a reunião, para o benefício de terceiros,
de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente
esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; venda a retalho e venda por grosso de
telefones, telefones móveis, acessórios de telefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e «software» para computadores, baterias,
carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos para registar, receber, transmitir e/ou
reproduzir dados, informação, gravuras, imagens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de papelaria e cartões codificados magnética
e não magneticamente, móveis, molduras, utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões,
fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas,
produtos de higiene pessoal, sabões, perfumaria, cosméticos, loções para o cabelo e para o
corpo, óleos essenciais, preparações para limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis,
velas, preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de
quinquilharia metálica, máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para 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, relojoaria e instrumentos cronométricos,
instrumentos musicais, revistas, cartões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas
de escrever e artigos de escritório, materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso
na manufactura, materiais para 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, brinquedos e artigos desportivos, alimentos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e
gorduras comestíveis, café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos,
frutos e legumes frescos, cerveja, água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produtos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; serviços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros);
serviços retalhistas de grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de
secretariado; provisão de informação estatística de negócios; organização de exibições para
fins comerciais ou publicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações
(serviços de agência de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de
equipamento de escritório; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de
negócios relacionados com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração
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de negócios relacionados com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeadamente a organização e condução de projectos de programas
de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de vendas; fornecimento de
informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; optimização de motores de
busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitários através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negócios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções comerciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáticas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento de informações comerciais
através de um website; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 35.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084856

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

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; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia, de
videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados e
imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios em
linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores
através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em
linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados,
listas de tarefas e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet;
fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de
telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de
comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de
informação (páginas Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de
telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de
computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens
auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos;
aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de
mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos;
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recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas
e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas,
informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e
satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados
tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido;
serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que
permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e painéis de afixação electrónicos contendo informação de imagens
fixas e imagens animadas e informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis
de afixação electrónicos e painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão
de programas de rádio e de televisão; difusão de 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»; serviços de agência de notícias; fornecimento de
acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo
publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via
computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores
múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website»
numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos
e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios;
fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede mundial de computadores
para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem
encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunicação, nomeadamente serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de
informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão
de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»;
serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens
de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão
de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a 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; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo 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 mensagens
entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de
negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica,
através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos
para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações
informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções
no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com
todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 38.
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[540] 商標 Marca

:

9007

[210] 編號 N.º

:

N/084857

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de
textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e
fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação,
formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de computador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais
e publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto
interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações
relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas,
sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis);
planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento,
organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, 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; informações relacionadas com entretenimento ou
educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música
digital (não transferível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group
layer 1) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 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
satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação;
serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de
programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços
de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou
culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; preparação e produção de programas de televisão; fornecimento
de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio
de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas,
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espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de
entretenimento, educação e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências,
convenções, congressos, seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais;
serviços de exposição e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing
de obras de belas artes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de
vinhos; fornecimento de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo
agenciamento; arranjo, organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de
animais; direcção de produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais
destinados à produção de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e
de vídeo; exploração de instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes,
espectáculos, peças de teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing
de instrumentos musicais; aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing
de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de
software de entretenimento; fornecimento de jogos de 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; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, informação
e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 41.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084858

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de informação, dados, documentos e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços de
aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; servi-
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ços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos domínios
da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha
de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas;
fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de
múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio do software e
aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente a criação de uma comunidade em linha para utilizadores
registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio;
serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos
disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de
computadores, computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»),
computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais
(pda) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação de
computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores
para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas
informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web
para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação
de informações em bases de dados e redes informáticas; 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 personalizada de bases de dados informáticas e
de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão
de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de
interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre computadores e redes; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática;
serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções
comerciais e preparação de relatórios para os mesmos; serviços de segurança para controlo
de acesso a computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão
de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da
segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento
de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas
de comunicações e transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria
nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações,
serviços de segurança de informações, serviços de transmissão segura de informações e de
dados; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação on-line de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática através de um website;
serviços de cartografia; computação em nuvem; serviços de consultadoria, informação e
assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 42.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084859

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades
dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços
de registo de nomes de domínio; serviços de vigilância e segurança; serviços de protecção
pessoal; aluguer de aparelhos; prestação de serviços de protecção através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra incêndios;
serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, dispositivos de detecção
de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; serviços domésticos e
serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados digitais, imagens fixas,
imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção de um registo de nomes
de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de investigação de
antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos;
serviços funerários; serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões
especiais; serviços de tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084860

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[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

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

:

Islands

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salva-
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mento) 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
acústicos; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas
de calcular, equipamentos para o tratamento da informação e computadores; programas
de computador; software para processamento de pagamentos electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; publicações electrónicas
em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base
de dados informática); software descarregável para facilitar a transmissão electrónica de
informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; software descarregável que
permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a dados, documentos, imagens
e aplicações de software através de um navegador Web; software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes informáticas; publicações
electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos e materiais de instrução
sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas e marketing; software e
periféricos de computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores
portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de trabalho informáticas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de
redes informáticas, comutadores, roteadores e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores;
extintores; hardware e firmware para computadores; software para computadores (incluindo
software descarregável da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da
Internet); aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música
descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de
rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores;
dispositivos auditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de
vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para
equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas
de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação; cartões de crédito,
de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticas,
distribuidores de dinheiro; aplicações de software informático, descarregáveis; leitores de
livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para
objectivas; computadores tablet; cartões-chave codificados; óculos 3D; cartões de memória
para máquinas de jogos de vídeo; todos incluídos na classe 9.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084861

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
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國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para
artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis);
material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a
embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos);
livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas
de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios
impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de
lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e magnéticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais
de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em
papel; sacos em papel para festas; apoios de páginas de livros; todos incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084862

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Islands

Jogos e brinquedos; artigos e aparelhos de ginástica e de desporto não incluídos noutras
classes; decorações para árvores de Natal; figurinhas (brinquedos); figurinhas de pelúcia;
animais empalhados de brincar; jogos de tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; camas, roupas, biberões, casas e aposentos para bonecas; acessórios para bonecas; conjuntos para
brincar com bonecas; mah-jong; skates (pranchas de rodízios); bolas de sabão (brinquedos);
móbiles para brincar; ursos de pelúcia; máscaras de brincar; jogos e aparelhos de diversão
electrónicos, sem ser os concebidos para uso com ecrãs ou monitores externos; máquinas
de jogos de vídeo para uso doméstico e máquinas de jogos de vídeo portáteis, nenhumas
delas para serem utilizadas com receptores de televisão; brinquedos; jogos de acção de
perícia; bonecos articulados e acessórios para os mesmos; jogos de cartas; brinquedos de
actividades múltiplas para crianças; conjuntos de badminton; balões; bolas de basquetebol; brinquedos para o banho; bolas de basebol; bolas de praia; almofadões maleáveis;
bonecas feitas de saquinhos cheios de feijões; blocos de construção para crianças; bolas de
bowling; conjuntos de varinhas para fazer bolas de sabão e respectivas soluções; conjuntos
de jogos de xadrez; cosméticos de brincar para crianças; meias de natal; figuras de brincar
coleccionáveis; móbiles para berços; brinquedos para berços; discos de lançar para brincar;
brinquedos articulados eléctricos; equipamento vendido em unidades para jogar cartas;
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equipamento de pesca; bolas de golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; unidades portáteis para jogar jogos electrónicos; bolas de hóquei; brinquedos insufláveis; puzzles;
cordas de saltar; papagaios de papel; truques de magia; berlindes; jogos manipuláveis; brinquedos mecânicos; brinquedos sob a forma de caixas de música; brinquedos musicais; jogos
de salão; lembranças para festas sob a forma de pequenos brinquedos; jogos para festas;
cartas de jogar; brinquedos de pelúcia; marionetas; patins; bolas de borracha; bolas de futebol; piões (brinquedos); brinquedos de apertar; brinquedos empalhados; mesas para ténis-de-mesa; jogos com alvos; bolas de ténis; figuras de acção (brinquedos); baldes e pás de
brincar; veículos de brincar; trotinetas para brincar; carros de brincar; «kits» para montar
modelos de brincar; figuras de brincar; mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios
de brincar; brinquedos de corda; brinquedos com piões e discos; rosetas em papel para
festas; chapéus em papel para festas; marionetes, artigos de fantoche; maquetes de brincar;
máquinas de lançamento de bolas; máscaras (brinquedos); peças e acessórios para todos os
produtos atrás citados; todos incluídos na classe 28.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084863

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários
para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; feiras comerciais; sondagens de opinião;
processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de consultadoria de negócios
comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem e seminários baseados na
Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços 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, produção, gravação, supervisão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de consultadoria de negócios
comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais relacionados com a facilitação
da transacção de negócios comerciais através de redes informáticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande variedade de produtos e
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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 comerciais para fornecimento de um sítio Web numa rede informática mundial
através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar, determinar o estado
de e executar informações comerciais e encomendas, 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 locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções 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; fornecimento 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 compradores e vendedores de produtos e/ou serviços numa
rede informática mundial; assistência comercial relacionada com facilitação da transacção
de comércio através de redes informáticas locais ou mundiais; serviços de consultoria em
gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de material publicitário, actualização
de material publicitário, compilação de anúncios para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de dados informáticos; serviços de
informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços de atendimento telefónico (para
assinantes ausentes); atendimento telefónico (para terceiros); serviços de venda em leilão
prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede informática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunicação para fins de venda a retalho; a
reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um «website» de produtos
generalizados na Internet e num ponto de venda por grosso; a reunião, para o benefício de
terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a reunião, para o benefício de terceiros,
de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente
esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; venda a retalho e venda por grosso de
telefones, telefones móveis, acessórios de telefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e «software» para computadores, baterias,
carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos para registar, receber, transmitir e/ou
reproduzir dados, informação, gravuras, imagens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de papelaria e cartões codificados magnética
e não magneticamente, móveis, molduras, utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões,
fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas,
produtos de higiene pessoal, sabões, perfumaria, cosméticos, loções para o cabelo e para o
corpo, óleos essenciais, preparações para limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis,
velas, preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de
quinquilharia metálica, máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozedura,
refrigeração, secagem, ventilação, distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, ar-
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mas de fogo, fogos-de-artifício, artigos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos,
instrumentos musicais, revistas, cartões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas
de escrever e artigos de escritório, materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso
na manufactura, materiais para 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, brinquedos e artigos desportivos, alimentos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e
gorduras comestíveis, café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos,
frutos e legumes frescos, cerveja, água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produtos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; serviços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros);
serviços retalhistas de grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de
secretariado; provisão de informação estatística de negócios; organização de exibições para
fins comerciais ou publicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações
(serviços de agência de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de
equipamento de escritório; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de
negócios relacionados com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração
de negócios relacionados com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeadamente a organização e condução de projectos de programas
de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de vendas; fornecimento de
informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; optimização de motores de
busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitários através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negócios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções comerciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáticas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento de informações comerciais
através de um website; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 35.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084864

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária;
aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial;
serviços financeiros e serviços bancários «on-line»; serviços 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 terceiros via Internet;
serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento;
mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades
imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades
imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de
propriedades imobiliárias; 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
informação 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 gestão financeira e de activos; serviços financeiros
e de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços
de aconselhamento e consultadoria financeira; «home banking»; 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 compensação financeira; verificação do crédito via rede de informação 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 electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação
de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de
informação sobre impostos; angariação de fundos para fins de beneficência; organização
de colectas de beneficência; 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; aluguer e/ou arrendamento de cofres;
organização de financiamento para projectos de construção; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados; todos incluídos na
classe 36.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084865

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11
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[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

9017

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia, de
videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados e
imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios em
linha sobre o desempenho, a eficiência e o estado de aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores
através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em
linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados,
listas de tarefas e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet;
fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de
telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de
comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de
informação (páginas Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de
telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de
computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens
auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos;
aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de
mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos;
recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas
e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas,
informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e
satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados
tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido;
serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que
permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e painéis de afixação electrónicos contendo informação de imagens
fixas e imagens animadas e informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis
de afixação electrónicos e painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão
de programas de rádio e de televisão; difusão de 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»; serviços de agência de notícias; fornecimento de
acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo
publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via
computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores
múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website»
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numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos
e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios;
fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede mundial de computadores
para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem
encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunicação, nomeadamente serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de
informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão
de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»;
serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens
de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão
de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a 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; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo 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 mensagens
entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de
negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica,
através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos
para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações
informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções
no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com
todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 38.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084866

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Islands

Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens; armazenamento de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre transporte; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; aluguer de
veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transporte por pipe-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio especial (mensagens ou mercadorias); serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; serviços
de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens de iates e/ou
de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e informações sobre viagens;
serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de viagens e informações sobre
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as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet;
prestação de informações relativas a viagens e turismo, através da internet ou através de
redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; serviços de embalagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, serviços de motorista;
carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de mudanças;
mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos;
serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e
fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição e fornecimento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de instalação
de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zonas de pista de voo;
exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; administração de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de
contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de automóveis; aluguer
e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; aluguer e/ou leasing
de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acondicionamento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha de resíduos
e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-exportação (despacho
alfandegário); aluguer de sistemas de navegação; fornecimento de orientações de condução
para itinerários de viagem; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 39.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084867

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de
textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e
fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação,
formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de computador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais
e publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto
interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações;
entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de
jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e
culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação
e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apre-
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sentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação
prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento
de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não
transferível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 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 satélite, pela internet, por
sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento
musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades
e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da
internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados,
gráficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos;
fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de
grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e
clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação
e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos,
seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de
moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição
e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação
ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento
de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo,
organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de
produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de
máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de
programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro,
música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing
de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer
e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas
de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços
de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; fornecimento de jogos de 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; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não
descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com
os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 41.
[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084868

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de informação, dados, documentos e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços de
aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos domínios
da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha
de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas;
fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de
múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio do software e
aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente a criação de uma comunidade em linha para utilizadores
registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio;
serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos
disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de
computadores, computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»),
computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais
(pda) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação de
computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores
para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas
informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web
para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação
de informações em bases de dados e redes informáticas; 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 personalizada de bases de dados informáticas e
de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão
de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de
interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre computadores e redes; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática;
serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções
comerciais e preparação de relatórios para os mesmos; serviços de segurança para controlo
de acesso a computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão
de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da
segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das teleco-
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municações; 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 e transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria
nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações,
serviços de segurança de informações, serviços de transmissão segura de informações e de
dados; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação on-line de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática através de um website;
serviços de cartografia; computação em nuvem; serviços de consultadoria, informação e
assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 42.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084869

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de alojamento; fornecimento de alojamento por meio de habitação, hotéis e quartos (excepto o arrendamento de apartamentos ou casas); serviços prestados por hotéis,
motéis, pensões, campos de férias, fornecimento de alojamentos e quartos; serviços de
cuidados infantis, creches e instalações de creche; serviços de refeições e de restaurante;
serviços de bar; serviços de bar de cocktails; serviços de bar de vinho; serviços prestados
por restaurantes, cafetarias, cafés, snack bares, bares de sanduíches, cantinas, cafés-bares,
«coffee shops» e casas de chá; serviços de reserva para marcação de alojamento e refeições;
fornecimento de instalações para conferências; fornecimento de instalações para acolhimento de exposições; fornecimento de instalações para exposições; fornecimento de instalações para espectáculos e performances; serviços de alojamento para viajantes, turistas,
reuniões e eventos; serviços comerciais de catering; serviços de clube para o fornecimento
de alimentos e bebidas; serviços de catering de hotel; exploração de locais de alojamento
[bar, restaurantes e alojamento]; fornecimento de instalações [alojamento] para a realização de convenções; fornecimento de instalações [alojamento] para feiras; prestação de
informações relacionadas com a preparação de alimentos e bebidas; casas de férias; serviços de catering; serviços de banquetes; serviços de lounge de hotel; prestação de serviços
de alimentos e bebidas, preparação de alimentos e bebidas, serviços de restaurante self-service e/ou de comida rápida; serviços de comida para fora; fornecimento de alimentos e
bebidas para consumir no local (dine-in), levar para fora (takeaway) e entrega; balcões de
venda de comida para fora; prestação de informações relacionadas com a preparação de
alimentos e bebidas e serviços de catering on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Internet ou extranets; fornecimento de informações relativas a serviços de
restaurantes e bares on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Internet ou extranets; serviços de reserva de hotéis e restaurantes; serviços de sorveteria; servi-
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ços de escultura culinária; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 43.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084870

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades
dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços
de registo de nomes de domínio; serviços de vigilância e segurança; serviços de protecção
pessoal; aluguer de aparelhos; prestação de serviços de protecção através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra incêndios;
serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, dispositivos de detecção
de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; serviços domésticos e
serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados digitais, imagens fixas,
imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção de um registo de nomes
de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de investigação de
antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos;
serviços funerários; serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões
especiais; serviços de tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084871

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[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

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

:

Islands

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, transforma-
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ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a
transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos
acústicos; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas
de calcular, equipamentos para o tratamento da informação e computadores; programas
de computador; software para processamento de pagamentos electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; publicações electrónicas
em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base
de dados informática); software descarregável para facilitar a transmissão electrónica de
informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; software descarregável que
permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a dados, documentos, imagens
e aplicações de software através de um navegador Web; software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes informáticas; publicações
electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos e materiais de instrução
sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas e marketing; software e
periféricos de computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores
portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de trabalho informáticas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de
redes informáticas, comutadores, roteadores e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores;
extintores; hardware e firmware para computadores; software para computadores (incluindo
software descarregável da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da
Internet); aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música
descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de
rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores;
dispositivos auditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de
vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para
equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas
de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação; cartões de crédito,
de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticas,
distribuidores de dinheiro; aplicações de software informático, descarregáveis; leitores de
livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para
objectivas; computadores tablet; cartões-chave codificados; óculos 3D; cartões de memória
para máquinas de jogos de vídeo; todos incluídos na classe 9.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084872

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[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

國籍 Nacionalidade

:

Islands
開曼群島 Caimanesa
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para
artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis);
material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a
embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos);
livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas
de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios
impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de
lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e magnéticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais
de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em
papel; sacos em papel para festas; apoios de páginas de livros; todos incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084873

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Jogos e brinquedos; artigos e aparelhos de ginástica e de desporto não incluídos noutras
classes; decorações para árvores de Natal; figurinhas (brinquedos); figurinhas de pelúcia;
animais empalhados de brincar; jogos de tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; camas, roupas, biberões, casas e aposentos para bonecas; acessórios para bonecas; conjuntos para
brincar com bonecas; mah-jong; skates (pranchas de rodízios); bolas de sabão (brinquedos);
móbiles para brincar; ursos de pelúcia; máscaras de brincar; jogos e aparelhos de diversão
electrónicos, sem ser os concebidos para uso com ecrãs ou monitores externos; máquinas
de jogos de vídeo para uso doméstico e máquinas de jogos de vídeo portáteis, nenhumas
delas para serem utilizadas com receptores de televisão; brinquedos; jogos de acção de
perícia; bonecos articulados e acessórios para os mesmos; jogos de cartas; brinquedos de
actividades múltiplas para crianças; conjuntos de badminton; balões; bolas de basquetebol;
brinquedos para o banho; bolas de basebol; bolas de praia; almofadões maleáveis; bonecas
feitas de saquinhos cheios de feijões; blocos de construção para crianças; bolas de bowling;
conjuntos de varinhas para fazer bolas de sabão e respectivas soluções; conjuntos de jogos
de xadrez; cosméticos de brincar para crianças; meias de Natal; figuras de brincar coleccionáveis; móbiles para berços; brinquedos para berços; discos de lançar para brincar; brinquedos articulados eléctricos; equipamento vendido em unidades para jogar cartas; equipamento de pesca; bolas de golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; unidades
portáteis para jogar jogos electrónicos; bolas de hóquei; brinquedos insufláveis; puzzles;

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

9026

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

cordas de saltar; papagaios de papel; truques de magia; berlindes; jogos manipuláveis;
brinquedos mecânicos; brinquedos sob a forma de caixas de música; brinquedos musicais;
jogos de salão; lembranças para festas sob a forma de pequenos brinquedos; jogos para
festas; cartas de jogar; brinquedos de pelúcia; marionetas; patins; bolas de borracha; bolas
de futebol; piões (brinquedos); brinquedos de apertar; brinquedos empalhados; mesas para
ténis-de-mesa; jogos com alvos; bolas de ténis; figuras de acção (brinquedos); baldes e pás
de brincar; veículos de brincar; trotinetas para brincar; carros de brincar; «kits» para montar modelos de brincar; figuras de brincar; mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios de brincar; brinquedos de corda; brinquedos com piões e discos; rosetas em papel para
festas; chapéus em papel para festas; marionetes, artigos de fantoche; maquetes de brincar;
máquinas de lançamento de bolas; máscaras (brinquedos); peças e acessórios para todos os
produtos atrás citados; todos incluídos na classe 28.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084874

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários
para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; feiras comerciais; sondagens de opinião;
processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de consultadoria de negócios
comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem e seminários baseados na
Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços 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, produção, gravação, supervisão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de consultadoria de negócios
comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais relacionados com a facilitação
da transacção de negócios comerciais através de redes informáticas 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 comerciais para fornecimento de um sítio Web numa rede informática mundial
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através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar, determinar o estado
de e executar informações comerciais e encomendas, 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 locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções 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; fornecimento 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 compradores e vendedores de produtos e/ou serviços numa
rede informática mundial; assistência comercial relacionada com facilitação da transacção
de comércio através de redes informáticas locais ou mundiais; serviços de consultoria em
gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de material publicitário, actualização
de material publicitário, compilação de anúncios para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de dados informáticos; serviços de
informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços de atendimento telefónico (para
assinantes ausentes); atendimento telefónico (para terceiros); serviços de venda em leilão
prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede informática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunicação para fins de venda a retalho; a
reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um «website» de produtos
generalizados na Internet e num ponto de venda por grosso; a reunião, para o benefício de
terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a reunião, para o benefício de terceiros,
de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente
esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; venda a retalho e venda por grosso de
telefones, telefones móveis, acessórios de telefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e «software» para computadores, baterias,
carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos para registar, receber, transmitir e/ou
reproduzir dados, informação, gravuras, imagens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de papelaria e cartões codificados magnética
e não magneticamente, móveis, molduras, utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões,
fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas,
produtos de higiene pessoal, sabões, perfumaria, cosméticos, loções para o cabelo e para o
corpo, óleos essenciais, preparações para limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis,
velas, preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de
quinquilharia metálica, máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para 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, relojoaria e instrumentos cronométricos,
instrumentos musicais, revistas, cartões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas
de escrever e artigos de escritório, materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso
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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, brinquedos e artigos desportivos, alimentos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e
gorduras comestíveis, café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos,
frutos e legumes frescos, cerveja, água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produtos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; serviços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros);
serviços retalhistas de grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de
secretariado; provisão de informação estatística de negócios; organização de exibições para
fins comerciais ou publicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a
compilação e o aluguer de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de importação-exportação); agências para subscrições de jornais;
reprodução de documentos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de
equipamento de escritório; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de
negócios relacionados com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração
de negócios relacionados com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeadamente a organização e condução de projectos de programas
de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de vendas; fornecimento de
informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; optimização de motores de
busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitários através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negócios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções comerciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáticas; serviços de gestão de projectos
de negócios para projectos de construção; fornecimento de informações comerciais através
de um website; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com
todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 35.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084875

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

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; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária;
aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial;
serviços financeiros e serviços bancários «on-line»; serviços de cartão de crédito, proces-
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samento 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 terceiros via Internet;
serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento;
mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades
imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades
imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de
propriedades imobiliárias; 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
informação 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 gestão financeira e de activos; serviços financeiros
e de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços
de aconselhamento e consultadoria financeira; «home banking»; 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 compensação financeira; verificação do crédito via rede de informação 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 electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação
de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de
informação sobre impostos; angariação de fundos para fins de beneficência; organização
de colectas de beneficência; 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; aluguer e/ou arrendamento de cofres;
organização de financiamento para projectos de construção; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados; todos incluídos na
classe 36.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084876

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de telecomunicações; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia, de
videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados e
imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios em
linha sobre o desempenho, a eficiência e o estado de aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores
através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em
linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados,
listas de tarefas e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet;
fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de
telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de
comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de
informação (páginas Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de
telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de
computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens
auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos;
aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de
mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos;
recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/
ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e
satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados
tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido;
serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que
permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e painéis de afixação electrónicos contendo informação de imagens
fixas e imagens animadas e informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis
de afixação electrónicos e painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão
de programas de rádio e de televisão; difusão de 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»; serviços de agência de notícias; fornecimento de
acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo
publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via
computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores
múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website»
numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos
e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios;
fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede mundial de computadores
para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem
encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-
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ção, nomeadamente serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de
informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão
de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»;
serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens
de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão
de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a 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; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo 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 mensagens
entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de
negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica,
através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos
para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações
informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções
no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com
todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 38.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084877

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

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; armazenamento de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre transporte; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; aluguer de
veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transporte por pipe-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio especial (mensagens ou mercadorias); serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; serviços
de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens de iates e/ou
de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e informações sobre viagens;
serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de viagens e informações sobre
as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet;
prestação de informações relativas a viagens e turismo, através da internet ou através de
redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; serviços de embalagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, serviços de motorista;
carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de mudanças;
mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos;
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serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e
fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição e fornecimento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de instalação
de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zonas de pista de voo;
exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; administração de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de
contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de automóveis; aluguer
e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; aluguer e/ou leasing
de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acondicionamento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha de resíduos
e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-exportação (despacho
alfandegário); aluguer de sistemas de navegação; fornecimento de orientações de condução
para itinerários de viagem; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 39.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084878

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de
textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e
fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação,
formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de computador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais
e publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto
interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações;
entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de
jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e
culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, 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; informações relacionadas com entretenimento ou educação
prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento
de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não
transferível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção
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e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual,
em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por
sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento
musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades
e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica;
preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos;
fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de
grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e
clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação
e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos,
seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de
moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição
e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação
ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento
de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo,
organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de
produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação
de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção
de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de
instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de
teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e
leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais;
aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão;
bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; fornecimento de jogos de 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; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 41.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084879

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands
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國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:
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Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de informação, dados, documentos e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços de
aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos domínios
da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha
de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas;
fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de
múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio do software e
aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente a criação de uma comunidade em linha para utilizadores
registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio;
serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos
disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de
computadores, computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»),
computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais
(pda) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação de
computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores
para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas
informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web
para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação
de informações em bases de dados e redes informáticas; 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 personalizada de bases de dados informáticas e
de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão
de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de
interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre computadores e redes; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática;
serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções
comerciais e preparação de relatórios para os mesmos; serviços de segurança para controlo
de acesso a computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão
de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da
segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento
de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas
de comunicações e transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria
nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações,
serviços de segurança de informações, serviços de transmissão segura de informações e de
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dados; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação on-line de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática através de um website;
serviços de cartografia; computação em nuvem; serviços de consultadoria, informação e
assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 42.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084880

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de alojamento; fornecimento de alojamento por meio de habitação, hotéis e quartos (excepto o arrendamento de apartamentos ou casas); serviços prestados por hotéis,
motéis, pensões, campos de férias, fornecimento de alojamentos e quartos; serviços de
cuidados infantis, creches e instalações de creche; serviços de refeições e de restaurante;
serviços de bar; serviços de bar de cocktails; serviços de bar de vinho; serviços prestados
por restaurantes, cafetarias, cafés, snack bares, bares de sanduíches, cantinas, cafés-bares,
«coffee shops» e casas de chá; serviços de reserva para marcação de alojamento e refeições;
fornecimento de instalações para conferências; fornecimento de instalações para acolhimento de exposições; fornecimento de instalações para exposições; fornecimento de instalações para espectáculos e performances; serviços de alojamento para viajantes, turistas,
reuniões e eventos; serviços comerciais de catering; serviços de clube para o fornecimento
de alimentos e bebidas; serviços de catering de hotel; exploração de locais de alojamento
[bar, restaurantes e alojamento]; fornecimento de instalações [alojamento] para a realização de convenções; fornecimento de instalações [alojamento] para feiras; prestação de
informações relacionadas com a preparação de alimentos e bebidas; casas de férias; serviços de catering; serviços de banquetes; serviços de lounge de hotel; prestação de serviços
de alimentos e bebidas, preparação de alimentos e bebidas, serviços de restaurante self-service e/ou de comida rápida; serviços de comida para fora; fornecimento de alimentos e
bebidas para consumir no local (dine-in), levar para fora (takeaway) e entrega; balcões de
venda de comida para fora; prestação de informações relacionadas com a preparação de
alimentos e bebidas e serviços de catering on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Internet ou extranets; fornecimento de informações relativas a serviços de
restaurantes e bares on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Internet ou extranets; serviços de reserva de hotéis e restaurantes; serviços de sorveteria; serviços de escultura culinária; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084881

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades
dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços
de registo de nomes de domínio; serviços de vigilância e segurança; serviços de protecção
pessoal; aluguer de aparelhos; prestação de serviços de protecção através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra incêndios;
serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, dispositivos de detecção
de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; serviços domésticos e
serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados digitais, imagens fixas,
imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção de um registo de nomes
de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de investigação de
antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos;
serviços funerários; serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões
especiais; serviços de tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084882

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

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
acústicos; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas
de calcular, equipamentos para o tratamento da informação e computadores; programas
de computador; software para processamento de pagamentos electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; publicações electrónicas
em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base
de dados informática); software descarregável para facilitar a transmissão electrónica de
informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; software descarregável que
permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a dados, documentos, imagens
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e aplicações de software através de um navegador Web; software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes informáticas; publicações
electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos e materiais de instrução
sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas e marketing; software e
periféricos de computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores
portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de trabalho informáticas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de
redes informáticas, comutadores, roteadores e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores;
extintores; hardware e firmware para computadores; software para computadores (incluindo
software descarregável da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da
Internet); aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música
descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de
rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores;
dispositivos auditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de
vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para
equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas
de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação; cartões de crédito,
de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticas,
distribuidores de dinheiro; aplicações de software informático, descarregáveis; leitores de
livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para
objectivas; computadores tablet; cartões-chave codificados; óculos 3D; cartões de memória
para máquinas de jogos de vídeo; todos incluídos na classe 9.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084883

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Islands

Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos
noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria;
adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas;
pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); material
de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); livros,
panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas de
preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios im-
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pressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endereços
de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de
lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e magnéticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários, impressos; manuais
de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em
papel; sacos em papel para festas; apoios de páginas de livros; todos incluídos na classe 16.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084884

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Jogos e brinquedos; artigos e aparelhos de ginástica e de desporto não incluídos noutras
classes; decorações para árvores de Natal; figurinhas (brinquedos); figurinhas de pelúcia;
animais empalhados de brincar; jogos de tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; camas, roupas, biberões, casas e aposentos para bonecas; acessórios para bonecas; conjuntos para
brincar com bonecas; mah-jong; skates (pranchas de rodízios); bolas de sabão (brinquedos);
móbiles para brincar; ursos de pelúcia; máscaras de brincar; jogos e aparelhos de diversão
electrónicos, sem ser os concebidos para uso com ecrãs ou monitores externos; máquinas
de jogos de vídeo para uso doméstico e máquinas de jogos de vídeo portáteis, nenhumas
delas para serem utilizadas com receptores de televisão; brinquedos; jogos de acção de
perícia; bonecos articulados e acessórios para os mesmos; jogos de cartas; brinquedos de
actividades múltiplas para crianças; conjuntos de badminton; balões; bolas de basquetebol; brinquedos para o banho; bolas de basebol; bolas de praia; almofadões maleáveis;
bonecas feitas de saquinhos cheios de feijões; blocos de construção para crianças; bolas de
bowling; conjuntos de varinhas para fazer bolas de sabão e respectivas soluções; conjuntos
de jogos de xadrez; cosméticos de brincar para crianças; meias de Natal; figuras de brincar
coleccionáveis; móbiles para berços; brinquedos para berços; discos de lançar para brincar;
brinquedos articulados eléctricos; equipamento vendido em unidades para jogar cartas;
equipamento de pesca; bolas de golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; unidades portáteis para jogar jogos electrónicos; bolas de hóquei; brinquedos insufláveis; puzzles;
cordas de saltar; papagaios de papel; truques de magia; berlindes; jogos manipuláveis; brinquedos mecânicos; brinquedos sob a forma de caixas de música; brinquedos musicais; jogos
de salão; lembranças para festas sob a forma de pequenos brinquedos; jogos para festas;
cartas de jogar; brinquedos de pelúcia; marionetas; patins; bolas de borracha; bolas de futebol; piões (brinquedos); brinquedos de apertar; brinquedos empalhados; mesas para ténis-de-mesa; jogos com alvos; bolas de ténis; figuras de acção (brinquedos); baldes e pás de
brincar; veículos de brincar; trotinetas para brincar; carros de brincar; «kits» para montar
modelos de brincar; figuras de brincar; mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios
de brincar; brinquedos de corda; brinquedos com piões e discos; rosetas em papel para
festas; chapéus em papel para festas; marionetes, artigos de fantoche; maquetes de brincar;
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máquinas de lançamento de bolas; máscaras (brinquedos); peças e acessórios para todos os
produtos atrás citados; todos incluídos na classe 28.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084885

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários
para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; feiras comerciais; sondagens de opinião;
processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de consultadoria de negócios
comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem e seminários baseados na
Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços 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, produção, gravação, supervisão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de consultadoria de negócios
comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais relacionados com a facilitação
da transacção de negócios comerciais através de redes informáticas 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 comerciais para fornecimento de um sítio Web numa rede informática mundial
através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar, determinar o estado
de e executar informações comerciais e encomendas, 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 locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções 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; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relacionados com a exploração de um

9040

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

mercado electrónico para os compradores e vendedores de produtos e/ou serviços numa
rede informática mundial; assistência comercial relacionada com facilitação da transacção
de comércio através de redes informáticas locais ou mundiais; serviços de consultoria em
gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de material publicitário, actualização
de material publicitário, compilação de anúncios para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de dados informáticos; serviços de
informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços de atendimento telefónico (para
assinantes ausentes); atendimento telefónico (para terceiros); serviços de venda em leilão
prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede informática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunicação para fins de venda a retalho; a
reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um «website» de produtos
generalizados na Internet e num ponto de venda por grosso; a reunião, para o benefício de
terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a reunião, para o benefício de terceiros,
de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente
esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; venda a retalho e venda por grosso de
telefones, telefones móveis, acessórios de telefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e «software» para computadores, baterias,
carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos para registar, receber, transmitir e/ou
reproduzir dados, informação, gravuras, imagens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de papelaria e cartões codificados magnética
e não magneticamente, móveis, molduras, utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões,
fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas,
produtos de higiene pessoal, sabões, perfumaria, cosméticos, loções para o cabelo e para o
corpo, óleos essenciais, preparações para limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis,
velas, preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de
quinquilharia metálica, máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para 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, relojoaria e instrumentos cronométricos,
instrumentos musicais, revistas, cartões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas
de escrever e artigos de escritório, materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso
na manufactura, materiais para 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, brinquedos e artigos desportivos, alimentos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e
gorduras comestíveis, café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos,
frutos e legumes frescos, cerveja, água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produtos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; serviços de agência de compra e venda; selecção e aprovisio-
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namento de produtos para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros);
serviços retalhistas de grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de
secretariado; provisão de informação estatística de negócios; organização de exibições para
fins comerciais ou publicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a
compilação e o aluguer de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de importação-exportação); agências para subscrições de jornais;
reprodução de documentos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de
equipamento de escritório; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de
negócios relacionados com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração
de negócios relacionados com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeadamente a organização e condução de projectos de programas
de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de vendas; fornecimento de
informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; optimização de motores de
busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitários através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negócios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções comerciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáticas; serviços de gestão de projectos
de negócios para projectos de construção; fornecimento de informações comerciais através
de um website; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com
todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 35.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084886

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

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; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária;
aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial;
serviços financeiros e serviços bancários «on-line»; serviços 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 terceiros via Internet;
serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento;
mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades
imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades
imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de
propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; serviços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer
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de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de
informação 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 gestão financeira e de activos; serviços financeiros
e de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços
de aconselhamento e consultadoria financeira; «home banking»; 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 compensação financeira; verificação do crédito via rede de informação 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 electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação
de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de
informação sobre impostos; angariação de fundos para fins de beneficência; organização
de colectas de beneficência; 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; aluguer e/ou arrendamento de cofres;
organização de financiamento para projectos de construção; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados; todos incluídos na
classe 36.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084887

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

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; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia, de
videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados e
imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios em
linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores
através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em
linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados,
listas de tarefas e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet;
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fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de
telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de
comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de
informação (páginas Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de
telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de
computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens
auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos;
aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de
mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos;
recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/
ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e
satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados
tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido;
serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que
permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e painéis de afixação electrónicos contendo informação de imagens
fixas e imagens animadas e informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis
de afixação electrónicos e painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão
de programas de rádio e de televisão; difusão de 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»; serviços de agência de notícias; fornecimento de
acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo
publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via
computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores
múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website»
numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos
e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios;
fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede mundial de computadores
para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem
encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunicação, nomeadamente serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de
informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão
de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»;
serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens
de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão
de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a 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; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores e via
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uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de
tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento
de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens
entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de
negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica,
através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos
para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações
informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções
no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com
todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 38.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084888

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

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; armazenamento de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre transporte; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; aluguer de
veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transporte por pipe-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio especial (mensagens ou mercadorias); serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; serviços
de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens de iates e/ou
de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e informações sobre viagens;
serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de viagens e informações sobre
as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet;
prestação de informações relativas a viagens e turismo, através da internet ou através de
redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; serviços de embalagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, serviços de motorista;
carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de mudanças;
mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos;
serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e
fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição e fornecimento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de instalação
de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zonas de pista de voo;
exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; administração de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de
contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de automóveis; aluguer
e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; aluguer e/ou leasing
de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acondicionamento; alu-
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guer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha de resíduos
e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-exportação (despacho
alfandegário); aluguer de sistemas de navegação; fornecimento de orientações de condução
para itinerários de viagem; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 39.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084889

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de
textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e
fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação,
formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de computador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais
e publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto
interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações
relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas,
sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis);
planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento,
organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, 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; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transferível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer
1) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 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 satélite, pela
internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de
entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem
jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação,
dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços
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de jogos; fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de
moda e clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento,
educação e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas
artes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação
ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento
de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo,
organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de
produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de
máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de
programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro,
música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing
de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer
e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas
de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços
de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; fornecimento de jogos de 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; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não
descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com
os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 41.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084890

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de informação, dados, documentos e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços de
aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos domínios
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da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha
de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas;
fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de
múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio do software e
aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente a criação de uma comunidade em linha para utilizadores
registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio;
serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos
disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de
computadores, computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»),
computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais
(pda) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação de
computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores
para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas
informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web
para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação
de informações em bases de dados e redes informáticas; 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 personalizada de bases de dados informáticas e
de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão
de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de
interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre computadores e redes; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática;
serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções
comerciais e preparação de relatórios para os mesmos; serviços de segurança para controlo
de acesso a computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão
de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da
segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento
de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas
de comunicações e transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria
nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações,
serviços de segurança de informações, serviços de transmissão segura de informações e de
dados; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação on-line de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática através de um website;
serviços de cartografia; computação em nuvem; serviços de consultadoria, informação e
assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 42.
[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084891

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

地址 Endereço

lands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de alojamento; fornecimento de alojamento por meio de habitação, hotéis e quartos (excepto o arrendamento de apartamentos ou casas); serviços prestados por hotéis,
motéis, pensões, campos de férias, fornecimento de alojamentos e quartos; serviços de
cuidados infantis, creches e instalações de creche; serviços de refeições e de restaurante;
serviços de bar; serviços de bar de cocktails; serviços de bar de vinho; serviços prestados por restaurantes, cafetarias, cafés, snack-bares, bares de sanduíches, cantinas, cafés-bares, «coffee shops», e casas de chá; serviços de reserva para marcação de alojamento e
refeições; fornecimento de instalações para conferências; fornecimento de instalações para
acolhimento de exposições; fornecimento de instalações para exposições; fornecimento
de instalações para espectáculos e performances; serviços de alojamento para viajantes,
turistas, reuniões e eventos; serviços comerciais de catering; serviços de clube para o fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de catering de hotel; exploração de locais de
alojamento [bar, restaurantes e alojamento]; fornecimento de instalações [alojamento] para
a realização de convenções; fornecimento de instalações [alojamento] para feiras; prestação
de informações relacionadas com a preparação de alimentos e bebidas; casas de férias; serviços de catering; serviços de banquetes; serviços de lounge de hotel; prestação de serviços
de alimentos e bebidas, preparação de alimentos e bebidas, serviços de restaurante self-service e/ou de comida rápida; serviços de comida para fora; fornecimento de alimentos
e bebidas para consumir no local (dine-in), levar para fora (take-away) e entrega; balcões
de venda de comida para fora; prestação de informações relacionadas com a preparação de
alimentos e bebidas e serviços de catering on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Internet ou extranets; fornecimento de informações relativas a serviços de
restaurantes e bares on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Internet ou extranets; serviços de reserva de hotéis e restaurantes; serviços de sorveteria; serviços de escultura culinária; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084892

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades
dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços
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de registo de nomes de domínio; serviços de vigilância e segurança; serviços de protecção
pessoal; aluguer de aparelhos; prestação de serviços de protecção através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra incêndios;
serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, dispositivos de detecção
de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; serviços domésticos e
serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados digitais, imagens fixas,
imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção de um registo de nomes
de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de investigação de
antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos;
serviços funerários; serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões
especiais; serviços de tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084893

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

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
acústicos; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas
de calcular, equipamentos para o tratamento da informação e computadores; programas
de computador; software para processamento de pagamentos electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; publicações electrónicas
em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base
de dados informática); software descarregável para facilitar a transmissão electrónica de
informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; software descarregável que
permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a dados, documentos, imagens
e aplicações de software através de um navegador Web; software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes informáticas; publicações
electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos e materiais de instrução
sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e marketing; software e
periféricos de computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores
portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de trabalho informáticas;
servidores; hardware de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes
informáticas, comutadores, roteadores, e concentradores; modems e cartões e dispositivos
de comunicação com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores;
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hardware e firmware para computadores; software para computadores (incluindo software
descarregável da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da Internet);
aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis;
acessórios para telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de
rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores;
dispositivos auditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de
vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para
equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas
de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação; cartões de crédito,
de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticos,
distribuidores de dinheiro; aplicações de software informático, descarregáveis; leitores de
livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para
objectivas; computadores tablet; cartões-chave codificados; óculos 3D; cartões de memória
para máquinas de jogos de vídeo; todos incluídos na classe 9.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084894

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Islands

Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para
artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis);
material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a
embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos);
livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas
de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios
impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de
lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e magnéticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais
de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em
papel; sacos em papel para festas; apoios de páginas de livros; todos incluídos na classe 16.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084895

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Jogos e brinquedos; artigos e aparelhos de ginástica e de desporto não incluídos noutras
classes; decorações para árvores de natal; figurinhas (brinquedos); figurinhas de pelúcia;
animais empalhados de brincar; jogos de tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; camas, roupas, biberões, casas e aposentos para bonecas; acessórios para bonecas; conjuntos para
brincar com bonecas; mah-jong; skates (pranchas de rodízios); bolas de sabão (brinquedos);
móbiles para brincar; ursos de pelúcia; máscaras de brincar; jogos e aparelhos de diversão
electrónicos, sem ser os concebidos para uso com ecrãs ou monitores externos; máquinas
de jogos de vídeo para uso doméstico e máquinas de jogos de vídeo portáteis, nenhumas
delas para serem utilizadas com receptores de televisão; brinquedos; jogos de acção de
perícia; bonecos articulados e acessórios para os mesmos; jogos de cartas; brinquedos de
actividades múltiplas para crianças; conjuntos de badminton; balões; bolas de basquetebol; brinquedos para o banho; bolas de basebol; bolas de praia; almofadões maleáveis;
bonecas feitas de saquinhos cheios de feijões; blocos de construção para crianças; bolas de
bowling; conjuntos de varinhas para fazer bolas de sabão e respectivas soluções; conjuntos
de jogos de xadrez; cosméticos de brincar para crianças; meias de natal; figuras de brincar
coleccionáveis; móbiles para berços; brinquedos para berços; discos de lançar para brincar;
brinquedos articulados eléctricos; equipamento vendido em unidades para jogar cartas;
equipamento de pesca; bolas de golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; unidades portáteis para jogar jogos electrónicos; bolas de hóquei; brinquedos insufláveis; puzzles; cordas de saltar; papagaios de papel; truques de magia; berlindes; jogos manipuláveis;
brinquedos mecânicos; brinquedos sob a forma de caixas de música; brinquedos musicais;
jogos de salão; lembranças para festas sob a forma de pequenos brinquedos; jogos para festas; cartas de jogar; brinquedos de pelúcia; marionetas; patins; bolas de borracha; bolas de
futebol; piões (brinquedos); brinquedos de apertar; brinquedos empalhados; mesas para ténis de mesa; jogos com alvos; bolas de ténis; figuras de acção (brinquedos); baldes e pás de
brincar; veículos de brincar; trotinetas para brincar; carros de brincar; «kits» para montar
modelos de brincar; figuras de brincar; mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios
de brincar; brinquedos de corda; brinquedos com piões e discos; rosetas em papel para
festas; chapéus em papel para festas; marionetes, artigos de fantoche; maquetes de brincar;
máquinas de lançamento de bolas; máscaras (brinquedos); peças e acessórios para todos os
produtos atrás citados; todos incluídos na classe 28.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084896

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários
para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; feiras comerciais; sondagens de opinião;
processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de consultadoria de negócios
comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e seminários baseados na
Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços 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, produção, gravação, supervisão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de consultadoria de negócios
comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais relacionados com a facilitação
da transacção de negócios comerciais através de redes informáticas 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 comerciais para fornecimento de um sítio Web numa rede informática mundial
através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar, determinar o estado
de e executar informações comerciais e encomendas, 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 locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções 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; forneci-
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mento 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 compradores e vendedores de produtos e/ou serviços numa
rede informática mundial; assistência comercial relacionada com facilitação da transacção
de comércio através de redes informáticas locais ou mundiais; serviços de consultoria em
gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de material publicitário, actualização
de material publicitário, compilação de anúncios para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de dados informáticos; serviços de
informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços de atendimento telefónico (para
assinantes ausentes); atendimento telefónico (para terceiros); serviços de venda em leilão
prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede informática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunicação para fins de venda a retalho; a
reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um «website» de produtos
generalizados na Internet e num ponto de venda por grosso; a reunião, para o benefício de
terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a reunião, para o benefício de terceiros,
de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente
esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; venda a retalho e venda por grosso de
telefones, telefones móveis, acessórios de telefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e «software» para computadores, baterias,
carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos para registar, receber, transmitir e/ou
reproduzir dados, informação, gravuras, imagens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de papelaria e cartões codificados magnética
e não magneticamente, móveis, molduras, utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões,
fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas,
produtos de higiene pessoal, sabões, perfumaria, cosméticos, loções para o cabelo e para o
corpo, óleos essenciais, preparações para limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis,
velas, preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de
quinquilharia metálica, máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para 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, relojoaria e instrumentos cronométricos,
instrumentos musicais, revistas, cartões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas
de escrever e artigos de escritório, materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso
na manufactura, materiais para 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, brinquedos e artigos desportivos, alimentos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e
gorduras comestíveis, café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos,
frutos e legumes frescos, cerveja, água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alco-
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ólicas, bebidas alcoólicas, produtos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; serviços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros);
serviços retalhistas de grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de
secretariado; provisão de informação estatística de negócios; organização de exibições para
fins comerciais ou publicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a
compilação e o aluguer de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de importação-exportação); agências para subscrições de jornais;
reprodução de documentos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de
equipamento de escritório; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de
negócios relacionados com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração
de negócios relacionados com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeadamente a organização e condução de projectos de programas
de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de vendas; fornecimento de
informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; optimização de motores de
busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitários através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negócios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções comerciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáticas; serviços de gestão de projectos
de negócios para projectos de construção; fornecimento de informações comerciais através
de um website; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com
todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 35.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084897

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

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; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária;
aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial;
serviços financeiros e serviços bancários «on-line»; serviços 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 terceiros via Internet;
serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento;
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mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades
imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades
imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de
propriedades imobiliárias; 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
informação 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 gestão financeira e de activos; serviços financeiros
e de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços
de aconselhamento e consultadoria financeira; «home banking»; 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 compensação financeira; verificação do crédito via rede de informação 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 electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação
de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de
informação sobre impostos; angariação de fundos para fins de beneficência; organização
de colectas de beneficência; 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; aluguer e/ou arrendamento de cofres;
organização de financiamento para projectos de construção; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados; todos incluídos na
classe 36.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084898

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de telecomunicações; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia, de
videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados e
imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios em
linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores
através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em
linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados,
listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma
plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de
telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de
comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de
informação (páginas Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de
telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de
computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens
auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; recolha,
transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, informação e dados
por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços
de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que permitem aos
utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e painéis de afixação electrónicos contendo informação de imagens fixas e imagens
animadas e informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis de afixação
electrónicos e painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão de programas
de rádio e de televisão; difusão de 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»; serviços de agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base
de dados de computador na rede mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computadores; fornecimento de
acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via computador; operação
de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de
informação mundiais de computadores para a transferência e disseminação de uma vasta
quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website» numa rede mundial de
computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a
um «website» interactivo numa rede mundial de computadores para terceiros colocarem
informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem encomendas para produtos,
serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunicação, nomeadamente, serviços
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de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de informação por comunicações
de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão de informação por sistemas
de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; serviços de comunicação
electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens de texto; fornecimento
de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a 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; fornecimento de
serviços de correio electrónico e reenvio de correio electrónico; comunicação de áudio e de
vídeo 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 mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso
a calendários, livros de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores
locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações informáticas a sítios «web» de terceiros
para facilitar o comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos
incluídos na classe 38.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084899

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

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; armazenamento de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre transporte; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; aluguer de
veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transporte por pipe-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio especial (mensagens ou mercadorias); serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; serviços
de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens de iates e/ou
de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e informações sobre viagens;
serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de viagens e informações sobre
as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet;
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prestação de informações relativas a viagens e turismo, através da internet ou através de
redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; serviços de embalagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, serviços de motorista;
carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de mudanças;
mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos;
serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e
fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição e fornecimento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de instalação
de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zonas de pista de voo;
exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; administração de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de
contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de automóveis; aluguer
e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; aluguer e/ou leasing
de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acondicionamento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha de resíduos
e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-exportação (despacho
alfandegário); aluguer de sistemas de navegação; fornecimento de orientações de condução
para itinerários de viagem; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 39.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084900

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de
textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e
fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação,
formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de computador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e
publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas
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com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planeamento,
organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, organização,
apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, 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; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas
em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música
digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transferível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet;
serviços de entretenimento e de educação relacionados com 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 satélite, pela internet, por
sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento
musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades
e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica;
preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos;
fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de
grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e
clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação
e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos,
seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de
moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição
e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação
ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento
de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo,
organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de
produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação
de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção
de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de
instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de
teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e
leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais;
aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão;
bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; fornecimento de jogos de 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; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria
relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 41.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084901

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de informação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços de
aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos domínios
da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha
de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas;
fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de
múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio do software e
aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores
registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio;
serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos
disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de
computadores, computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»),
computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais
(pda) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação de
computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores
para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas
informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web
para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação
de informações em bases de dados e redes informáticas; 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
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informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados informáticas e
de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão
de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de
interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre computadores e redes; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática;
serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções
comerciais e preparação de relatórios para os mesmos; serviços de segurança para controlo
de acesso a computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão
de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da
segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento
de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas
de comunicações e transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria
nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações,
serviços de segurança de informações, serviços de transmissão segura de informações e de
dados; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação on-line de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática através de um website;
serviços de cartografia; computação em nuvem; serviços de consultadoria, informação e
assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 42.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084902

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de alojamento; fornecimento de alojamento por meio de habitação, hotéis e quartos (excepto o arrendamento de apartamentos ou casas); serviços prestados por hotéis,
motéis, pensões, campos de férias, fornecimento de alojamentos e quartos; serviços de
cuidados infantis, creches e instalações de creche; serviços de refeições e de restaurante;
serviços de bar; serviços de bar de cocktails; serviços de bar de vinho; serviços prestados por restaurantes, cafetarias, cafés, snack-bares, bares de sanduíches, cantinas, cafés-bares, «coffee shops», e casas de chá; serviços de reserva para marcação de alojamento e
refeições; fornecimento de instalações para conferências; fornecimento de instalações para
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acolhimento de exposições; fornecimento de instalações para exposições; fornecimento
de instalações para espectáculos e performances; serviços de alojamento para viajantes,
turistas, reuniões e eventos; serviços comerciais de catering; serviços de clube para o fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de catering de hotel; exploração de locais de
alojamento [bar, restaurantes e alojamento]; fornecimento de instalações [alojamento] para
a realização de convenções; fornecimento de instalações [alojamento] para feiras; prestação
de informações relacionadas com a preparação de alimentos e bebidas; casas de férias; serviços de catering; serviços de banquetes; serviços de lounge de hotel; prestação de serviços
de alimentos e bebidas, preparação de alimentos e bebidas, serviços de restaurante self-service e/ou de comida rápida; serviços de comida para fora; fornecimento de alimentos
e bebidas para consumir no local (dine-in), levar para fora (take-away) e entrega; balcões
de venda de comida para fora; prestação de informações relacionadas com a preparação de
alimentos e bebidas e serviços de catering on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Internet ou extranets; fornecimento de informações relativas a serviços de
restaurantes e bares on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Internet ou extranets; serviços de reserva de hotéis e restaurantes; serviços de sorveteria; serviços de escultura culinária; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 43.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084903

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades
dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços
de registo de nomes de domínio; serviços de vigilância e segurança; serviços de protecção
pessoal; aluguer de aparelhos; prestação de serviços de protecção através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra incêndios;
serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, dispositivos de detecção
de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; serviços domésticos e
serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados digitais, imagens fixas,
imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção de um registo de nomes
de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de investigação de
antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos;
serviços funerários; serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões
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especiais; serviços de tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084904

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Emperor Entertainment Hotel Investment 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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Hotéis; serviços de agência de viagens para a reserva de alojamento em hotéis; fornecimento de instalações para banquetes e eventos sociais para ocasiões especiais; fornecimento de
instalações para conferências, exposições e reuniões; aluguer de salas de reunião; serviços
de consultadoria relacionados com hotéis e restaurantes; todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084905

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Emperor Entertainment Hotel Investment 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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de aromaterapia; salões de beleza; arranjos de flores; salões de cabeleireiro; cuidados de saúde; manicura; massagem; serviços de terapia física; banhos públicos para fins de
higiene; aluguer de instalações sanitárias; serviços de inseminação artificial; banhos turcos;
serviços quiropráticos; assistência médica; fisioterapia; saunas; serviços médicos; serviços
veterinários; cuidados de higiene e beleza para humanos e animais; serviços de spa e de
massagem; todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084906

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Emperor Entertainment Hotel Investment Limited
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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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Hotéis; serviços de agência de viagens para a reserva de alojamento em hotéis; fornecimento de instalações para banquetes e eventos sociais para ocasiões especiais; fornecimento de
instalações para conferências, exposições e reuniões; aluguer de salas de reunião; serviços
de consultadoria relacionados com hotéis e restaurantes; todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084907

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Emperor Entertainment Hotel Investment 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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de aromaterapia; salões de beleza; arranjos de flores; salões de cabeleireiro; cuidados de saúde; manicura; massagem; serviços de terapia física; banhos públicos para fins de
higiene; aluguer de instalações sanitárias; serviços de inseminação artificial; banhos turcos;
serviços quiropráticos; assistência médica; fisioterapia; saunas; serviços médicos; serviços
veterinários; cuidados de higiene e beleza para humanos e animais; serviços de spa e de
massagem; todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084908

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Emperor Entertainment Hotel Investment 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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Hotéis; serviços de agência de viagens para a reserva de alojamento em hotéis; fornecimento de instalações para banquetes e eventos sociais para ocasiões especiais; fornecimento de
instalações para conferências, exposições e reuniões; aluguer de salas de reunião; serviços
de consultadoria relacionados com hotéis e restaurantes; todos incluídos na classe 43.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084909

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Emperor Entertainment Hotel Investment 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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de aromaterapia; salões de beleza; arranjos de flores; salões de cabeleireiro; cuidados de saúde; manicura; massagem; serviços de terapia física; banhos públicos para fins de
higiene; aluguer de instalações sanitárias; serviços de inseminação artificial; banhos turcos;
serviços quiropráticos; assistência médica; fisioterapia; saunas; serviços médicos; serviços
veterinários; cuidados de higiene e beleza para humanos e animais; serviços de spa e de
massagem; todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084910

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Emperor Entertainment Hotel Investment 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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Hotéis; serviços de agência de viagens para a reserva de alojamento em hotéis; fornecimento de instalações para banquetes e eventos sociais para ocasiões especiais; fornecimento de
instalações para conferências, exposições e reuniões; aluguer de salas de reunião; serviços
de consultadoria relacionados com hotéis e restaurantes; todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084911

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Emperor Entertainment Hotel Investment Limited

:

P. O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

地址 Endereço
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國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:
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Serviços de aromaterapia; salões de beleza; arranjos de flores; salões de cabeleireiro; cuidados de saúde; manicura; massagem; serviços de terapia física; banhos públicos para fins de
higiene; aluguer de instalações sanitárias; serviços de inseminação artificial; banhos turcos;
serviços quiropráticos; assistência médica; fisioterapia; saunas; serviços médicos; serviços
veterinários; cuidados de higiene e beleza para humanos e animais; serviços de spa e de
massagem; todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084912

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Emperor Entertainment Hotel Investment 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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Hotéis; serviços de agência de viagens para a reserva de alojamento em hotéis; fornecimento de instalações para banquetes e eventos sociais para ocasiões especiais; fornecimento de
instalações para conferências, exposições e reuniões; aluguer de salas de reunião; serviços
de consultadoria relacionados com hotéis e restaurantes; todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084913

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Emperor Entertainment Hotel Investment 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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de aromaterapia; salões de beleza; arranjos de flores; salões de cabeleireiro; cuidados de saúde; manicura; massagem; serviços de terapia física; banhos públicos para fins de
higiene; aluguer de instalações sanitárias; serviços de inseminação artificial; banhos turcos;
serviços quiropráticos; assistência médica; fisioterapia; saunas; serviços médicos; serviços
veterinários; cuidados de higiene e beleza para humanos e animais; serviços de spa e de
massagem; todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084914

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Emperor Entertainment Hotel Investment Limited

9067

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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Hotéis; serviços de agência de viagens para a reserva de alojamento em hotéis; fornecimento de instalações para banquetes e eventos sociais para ocasiões especiais; fornecimento de
instalações para conferências, exposições e reuniões; aluguer de salas de reunião; serviços
de consultadoria relacionados com hotéis e restaurantes; todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084915

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Emperor Entertainment Hotel Investment 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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de aromaterapia; salões de beleza; arranjos de flores; salões de cabeleireiro; cuidados de saúde; manicura; massagem; serviços de terapia física; banhos públicos para fins de
higiene; aluguer de instalações sanitárias; serviços de inseminação artificial; banhos turcos;
serviços quiropráticos; assistência médica; fisioterapia; saunas; serviços médicos; serviços
veterinários; cuidados de higiene e beleza para humanos e animais; serviços de spa e de
massagem; todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084916

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Time Products (UK) Limited

地址 Endereço

:

34 Dover Street, London, W1S 4NG, 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

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Relojoaria e aparelhos e instrumentos cronométricos; relógios de mesa e de parede; relógios; peças e acessórios para relógios; cronómetros; artigos de joalharia; broches; pulseiras;
emblemas em metais preciosos; caixas em metais preciosos; estojos para relógios e para
relógios de mesa e de parede; fivelas de metais preciosos; ponteiros para relógios e para relógios de mesa e de parede; correntes de relógios; mostradores para relógios e para relógios
de mesa e de parede; mecanismos para relógios e para relógios de mesa e de parede; molas
para relógios; correias para relógios; brincos; porta-chaves em metais preciosos; colares;
bijutaria; relógios de sol; molas de gravata; alfinetes de gravata.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084917

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Time Products (UK) Limited

地址 Endereço

:

34 Dover Street, London, W1S 4NG, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

大不列顛 Britânica

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 aparelhos e instrumentos cronométricos; relógios de mesa e de parede; relógios; peças e acessórios para relógios; cronómetros; artigos de joalharia; broches; pulseiras;
emblemas em metais preciosos; caixas em metais preciosos; estojos para relógios e para
relógios de mesa e de parede; fivelas de metais preciosos; ponteiros para relógios e para relógios de mesa e de parede; correntes de relógios; mostradores para relógios e para relógios
de mesa e de parede; mecanismos para relógios e para relógios de mesa e de parede; molas
para relógios; correias para relógios; brincos; porta-chaves em metais preciosos; colares;
bijutaria; relógios de sol; molas de gravata; alfinetes de gravata.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084918

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

深圳匯潔集團股份有限公司

:

中國廣東省深圳市福田區深南大道7888號東海國際中心（一期）A棟23、24、25、26層

SHENZHEN HUIJIE GROUP CO., LTD
地址 Endereço

23, 24, 25, 26F, Tower A, East Pacific International Center (Phase 1), No. 7888 Shennan
Boulevard, Futian 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

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；T恤衫；內褲（服裝）；緊身圍腰（女內衣）；內衣；睡袍；緊身衣褲；連褲內衣（衣）；緊身
胸衣（內衣）；睡衣褲；乳罩；襯裙；童裝；胸罩襯墊（胸襯、胸墊）；游泳衣；鞋（腳上的穿著
物）；帽；襪；領帶；圍巾；腰帶。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084919

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

深圳匯潔集團股份有限公司
SHENZHEN HUIJIE GROUP CO., LTD
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地址 Endereço

:

9069

中國廣東省深圳市福田區深南大道7888號東海國際中心（一期）A棟23、24、25、26層
23, 24, 25, 26F, Tower A, East Pacific International Center (Phase 1), No. 7888 Shennan
Boulevard, Futian 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

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；T恤衫；內褲（服裝）；緊身圍腰（女內衣）；內衣；睡袍；緊身衣褲；連褲內衣（衣）；緊身
胸衣（內衣）；睡衣褲；乳罩；襯裙；童裝；胸罩襯墊（胸襯、胸墊）；游泳衣；鞋（腳上的穿著
物）；帽；襪；領帶；圍巾；腰帶。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084920

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

信唯有限公司
ZUVERLASSIG LIMITED

地址 Endereço

:

香港新界沙田坳背灣街38-40號華衛工貿中心107室
Unit 107, Wah Wai Ind. Ctr., 38-40 Au Pui Wan St., Shatin, NT, 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

:

12

[511]

產品 Produtos

:

陸地車輛用離合器；陸地車輛引擎；汽車車身；汽車減震器；陸地車輛變速箱；汽車輪胎；運載
工具用減震彈簧；運載工具用座椅；運載工具用輪圈；運載工具內裝飾品；車輛倒退警報器；車
輛引擎罩；汽車兩側腳踏板；陸地車輛動力裝置；陸地車輛用飛輪；車輪輪輻夾鉗；陸地車輛
變速箱；車輛遮陽裝置；備胎罩；運載工具用懸置減震器；擋風玻璃；運載工具防盜設備；運載
工具用方向盤。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084921

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

現代混凝土鑽切有限公司
MODERN CONCRETE DRILL CUT CO., LIMITED

地址 Endereço

:

香港九龍觀塘鴻圖道88號志聯中心7B室
Flat/Rm B, 7/F., Ray Centre, 88 Hung To Road, Kwun Tong, KL, 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

:

37

[511]

服務 Serviços

:

建築施工監督，建築資訊，維修資訊，建築諮詢，工程進度查核，推土機出租，建築設備出租，
建築，拆除建築物，挖掘機出租，磚石建築，敷石膏、塗灰泥，鉚接，砌磚，鋪路，室內裝潢修
理，貼牆紙，室內裝潢，油漆服務，鑽孔，地台處理，切割，種綱筋，鉗碎工法，逼裂工法。
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[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084943

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Konami Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

585 Trade Center Drive, Las Vegas, Nevada 89119 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo electrónicas, nomeadamente dispositivos que aceitam apostas; dispositivos de jogos, nomeadamente, máquinas de jogos, «slot machines», máquinas de bingo,
com ou sem saída de vídeo; equipamentos de jogo, nomeadamente «slot machines», com ou
sem saída de vídeo; máquinas de jogos; máquinas de jogos com um dispositivo que aceita
apostas; máquinas de jogo, incluindo «slot machines» ou terminais de vídeo para lotaria;
máquinas de jogos que geram ou exibem resultados de apostas; máquinas de jogos, nomeadamente «slot machines» e terminais de vídeo para lotaria; máquinas para jogos de fortuna
e azar; equipamento reconfigurável de jogos de lotaria e casino, nomeadamente máquinas
de jogos e software operacional de computador para jogos vendido à unidade; «slot machines».

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084944

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Konami Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

585 Trade Center Drive, Las Vegas, Nevada 89119 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogos; unidades portáteis de jogo e aparelhos para jogos electrónicos excepto
os adaptados para utilização com receptores de televisão.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084945

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Konami Gaming, Inc.
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地址 Endereço

:

585 Trade Center Drive, Las Vegas, Nevada 89119 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

9071

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo electrónicas, nomeadamente dispositivos que aceitam apostas; dispositivos de jogos, nomeadamente máquinas de jogos, «slot machines», máquinas de bingo,
com ou sem saída de vídeo; equipamentos de jogo, nomeadamente «slot machines», com ou
sem saída de vídeo; máquinas de jogos; máquinas de jogos com um dispositivo que aceita
apostas; máquinas de jogo incluindo «slot machines» ou terminais de vídeo para lotaria;
máquinas de jogos que geram ou exibem resultados de apostas; máquinas de jogos, nomeadamente «slot machines» e terminais de vídeo para lotaria; máquinas para jogos de fortuna
e azar; equipamento reconfigurável de jogos de lotaria e casino, nomeadamente máquinas
de jogos e software operacional de computador para jogos vendido à unidade; «slot machines».

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084946

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Konami Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

585 Trade Center Drive, Las Vegas, Nevada 89119 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo electrónicas, nomeadamente dispositivos que aceitam apostas; dispositivos de jogos, nomeadamente máquinas de jogos, «slot machines», máquinas de bingo,
com ou sem saída de vídeo; equipamentos de jogo, nomeadamente «slot machines», com ou
sem saída de vídeo; máquinas de jogos; máquinas de jogos com um dispositivo que aceita
apostas; máquinas de jogo incluindo «slot machines» ou terminais de vídeo para lotaria;
máquinas de jogos que geram ou exibem resultados de apostas; máquinas de jogos, nomeadamente «slot machines» e terminais de vídeo para lotaria; máquinas para jogos de fortuna
e azar; equipamento reconfigurável de jogos de lotaria e casino, nomeadamente máquinas
de jogos e software operacional de computador para jogos vendido à unidade; «slot machines».

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084947

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Konami Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

585 Trade Center Drive, Las Vegas, Nevada 89119 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial
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[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo electrónicas, nomeadamente dispositivos que aceitam apostas; dispositivos de jogos, nomeadamente máquinas de jogos, «slot machines», máquinas de bingo,
com ou sem saída de vídeo; equipamentos de jogo, nomeadamente «slot machines», com ou
sem saída de vídeo; máquinas de jogos; máquinas de jogos com um dispositivo que aceita
apostas; máquinas de jogo incluindo «slot machines» ou terminais de vídeo para lotaria;
máquinas de jogos que geram ou exibem resultados de apostas; máquinas de jogos, nomeadamente «slot machines» e terminais de vídeo para lotaria; máquinas para jogos de fortuna
e azar; equipamento reconfigurável de jogos de lotaria e casino, nomeadamente máquinas
de jogos e software operacional de computador para jogos vendido à unidade; «slot machines».

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084948

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Konami Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

585 Trade Center Drive, Las Vegas, Nevada 89119 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo electrónicas, nomeadamente dispositivos que aceitam apostas; dispositivos de jogos, nomeadamente máquinas de jogos, «slot machines», máquinas de bingo,
com ou sem saída de vídeo; equipamentos de jogo, nomeadamente «slot machines», com ou
sem saída de vídeo; máquinas de jogos; máquinas de jogos com um dispositivo que aceita
apostas; máquinas de jogo incluindo «slot machines» ou terminais de vídeo para lotaria;
máquinas de jogos que geram ou exibem resultados de apostas; máquinas de jogos, nomeadamente «slot machines» e terminais de vídeo para lotaria; máquinas para jogos de fortuna
e azar; equipamento reconfigurável de jogos de lotaria e casino, nomeadamente máquinas
de jogos e software operacional de computador para jogos vendido à unidade; «slot machines».

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084958

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

金達世紀有限公司

地址 Endereço

:

香港新界荃灣沙咀道289號恒生荃灣大廈8樓

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

:

咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代理品，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。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084959

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

金達世紀有限公司

9073

地址 Endereço

:

香港新界荃灣沙咀道289號恒生荃灣大廈8樓

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

:

啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他飲料用的製劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084960

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

金達世紀有限公司

地址 Endereço

:

香港新界荃灣沙咀道289號恒生荃灣大廈8樓

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084961

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Medical Acoustics, LLC

地址 Endereço

:

640 Ellicott Street, Buffalo, NY 14203, 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

:

10

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos médicos; dispositivos médicos, nomeadamente dispositivos para
desobstrução brônquica através de secreção respiratória e dipositivos para indução da expectoração; peças e acessórios para todos os produtos acima mencionados; todos incluídos
na classe 10.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084962

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Medical Acoustics, LLC
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地址 Endereço

:

640 Ellicott Street, Buffalo, NY 14203, 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

:

10

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos médicos; dispositivos médicos, nomeadamente dispositivos para
desobstrução brônquica através de secreção respiratória e dipositivos para indução da expectoração; peças e acessórios para todos os produtos acima mencionados; todos incluídos
na classe 10.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084963

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Medical Acoustics, LLC

地址 Endereço

:

640 Ellicott Street, Buffalo, NY 14203, 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

:

10

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos médicos; dispositivos médicos, nomeadamente dispositivos para
desobstrução brônquica através de secreção respiratória e dipositivos para indução da expectoração; peças e acessórios para todos os produtos acima mencionados; todos incluídos
na classe 10.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084964

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

Medical Acoustics, LLC

地址 Endereço

:

640 Ellicott Street, Buffalo, NY 14203, 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

:

10

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos médicos; dispositivos médicos, nomeadamente dispositivos para
desobstrução brônquica através de secreção respiratória e dipositivos para indução da expectoração; peças e acessórios para todos os produtos acima mencionados; todos incluídos
na classe 10.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084965

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

JAPAN TOBACCO INC.

地址 Endereço

:

2-2-1, Toranomon, 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

:

34

[511]

產品 Produtos

:

9075

Tabaco, manufacturado ou não manufacturado; tabaco para fumar, tabaco para cachimbo,
tabaco para enrolar, tabaco para mascar, tabaco «snus»; cigarros electrónicos, charutos,
cigarrilhas; rapé; artigos para fumadores incluídos na classe 34; mortalhas para cigarros,
tubos de cigarros e fósforos.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Preto, tons de azul e branco.

[210] 編號 N.º

:

N/084967

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

澳門御術生物技術有限公司

地址 Endereço

:

澳門漁翁街52-58號海景豪園9樓F

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

:

化妝品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084968

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

澳門御術生物技術有限公司

地址 Endereço

:

澳門漁翁街52-58號海景豪園9樓F

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

:

10

[511]

產品 Produtos

:

美容養生儀器。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084969

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

光威股份有限公司
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LIGHT WAY METALS CO., LTD.
地址 Endereço

:

中國台灣新北市汐止區福安街20巷8號
No.8, Lane 20, Fu-an St., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan, People’s Republic of
China

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

6

[511]

產品 Produtos

:

鋼管；金屬水管；金屬套筒；金屬管道彎頭；金屬管；建築用金屬附件；金屬絲網；金屬管道接
頭；金屬閥門；金屬管道配件；壓縮空氣管用金屬配件；金屬管夾；油井金屬套管；金屬管道；金
屬套管；通風和空調設備用金屬管；金屬集合管；管道的金屬複式接頭；金屬引水管道；金屬水
渠管。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

深藍色及白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084970

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

光威股份有限公司
LIGHT WAY METALS CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國台灣新北市汐止區福安街20巷8號
No.8, Lane 20, Fu-an St., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan, People’s Republic of
China

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

17

[511]

產品 Produtos

:

澆水軟管；排水軟管；橡膠製瓣閥；橡皮減震器；橡膠減震緩衝器；非金屬軟管；紡織材料製軟
管；管道接頭襯墊；墊片（密封墊）；非金屬套管；非金屬套筒；非金屬管套；非金屬管道接頭；
非金屬空氣壓縮管道裝置；壓縮空氣用非金屬裝置。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

深藍色及白色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/084971

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

光威股份有限公司

9077

LIGHT WAY METALS CO., LTD.
地址 Endereço

:

中國台灣新北市汐止區福安街20巷8號
No.8, Lane 20, Fu-an St., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan, People’s Republic of
China

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

非金屬管道；非金屬水槽管；非金屬水管；非金屬或非塑料的水管閥；非金屬分岔管；非金屬硬
管；非金屬建築材料；非金屬排水管；非金屬引水管道；通風和空調設備用金屬管。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

深藍色及白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084972

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

王海濤
Wong Hoi Tou

地址 Endereço

:

澳門氹仔米尼奧街鴻發花園第二座5樓I

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料，水果飲料及果汁。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黃色和啡色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084974

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

全友家私有限公司

地址 Endereço

:

中國四川省委崇州市工業集中發展區

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；床墊；桌子；床；陳列櫃（傢俱）；梳粧檯；沙發；凳子；電視機架；餐具架。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084975

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço
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:

NEOWIZ GAMES CORPORATION

:

Neowiz Pangyo Tower, 14, Daewangpangyo-ro 645 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400, 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

:

Software para jogos de computador, gravado; programas de jogos de computador transferíveis; software de computador para distribuição de conteúdos sem fios como uma ferramenta para distribuição de jogos e para actividades de rede social entre os jogadores; software
de aplicação transferível para uso em telefones móveis e outros dispositivos sem fios, transferível por meio de uma rede mundial e de dispositivos sem fios como uma ferramenta para
distribuição de jogos e para actividades de rede social entre os jogadores.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084976

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

NEOWIZ GAMES CORPORATION

地址 Endereço

:

Neowiz PangyoTower, 14, Daewangpangyo-ro 645 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,

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

:

Serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento de jogos de computador online;

Gyeonggi-do, 463-400, Korea

serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; serviços de entretenimento,
nomeadamente fornecimento de serviços de jogos de vídeo e de jogos de computador através de telefones móveis e celulares e de outros dispositivos sem fios; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento de informações sobre jogos electrónicos online.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084978

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

地址 Endereço

:

1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo, máquinas de jogo electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084979

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

地址 Endereço

:

1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

9079

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo, máquinas de jogo electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084980

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

:

1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, Australia

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo, máquinas de jogo electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084981

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

地址 Endereço

:

1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo, máquinas de jogo electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084982

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14
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[730] 申請人 Requerente
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:

SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

地址 Endereço

:

1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo, máquinas de jogo electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084983

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

地址 Endereço

:

1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo, máquinas de jogo electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085001

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

般若科技股份有限公司

:

中國台灣臺中市西屯區工業區三十五路37號1樓

SOLAS SCIENCE & ENGINEERING CO., LTD.
地址 Endereço

No.37, 35th Road, Taichung Industrial Park, Taichung, Taiwan, China
活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

Potes, vasos, frigideiras, tigelas, pratos, louças, taças, conchas de cozinha, pauzinhos chineses, colheres para fritar (sendo espátulas), suportes para potes, vasos, viradores (utensílio
de cozinha), trens de cozinha, louças de mesa (que não sejam facas, garfos e colheres),
serviços de chá (louça de mesa), caixas de bolachas (biscoitos), galhetas, tábuas de cortar,
abridores de garrafas, pires, porta-guardanapos, recipientes para uso doméstico ou para a
cozinha, tudo incluído na classe 21.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085002

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

般若科技股份有限公司

:

中國台灣臺中市西屯區工業區三十五路37號1樓

9081

SOLAS SCIENCE & ENGINEERING CO., LTD.
地址 Endereço

No.37, 35th Road, Taichung Industrial Park, Taichung, Taiwan, China
活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de lojas de venda a retalho online apresentando produtos e serviços relacionados
com mobília, utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha (não de metais
preciosos), louças de mesa (que não sejam facas, garfos e colheres) e utensílios e recipientes
de cozinha para uso doméstico ou para a cozinha (não de metais preciosos ou revestidos
assim); serviços de lojas de venda a retalho e lojas de venda a retalho online apresentando
mobília, utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha (não de metais preciosos), louças de mesa (que não sejam facas, garfos e colheres) e utensílios e recipientes
de cozinha para uso doméstico ou para a cozinha (não de metais preciosos ou revestidos
assim); fornecer um sítio informático (website) onde utilizadores possam colocar artigos
para venda através de anúncios classificados online; serviços de publicidade, serviços de
publicidade e promocionais online; serviços de agência de exportação para os produtos de
outros; assistência em administração comercial, aconselhamento em gestão de negócios comerciais; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085003

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

般若科技股份有限公司
SOLAS SCIENCE & ENGINEERING CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國台灣臺中市西屯區工業區三十五路37號1樓
No.37, 35th Road, Taichung Industrial Park, Taichung, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

Potes, vasos, frigideiras, tigelas, pratos, louças, taças, conchas de cozinha, pauzinhos chineses, colheres para fritar (sendo espátulas), suportes para potes, vasos, viradores (utensílio
de cozinha), trens de cozinha, louças de mesa (que não sejam facas, garfos e colheres),
serviços de chá (louça de mesa), caixas de bolachas (biscoitos), galhetas, tábuas de cortar,
abridores de garrafas, pires, porta-guardanapos, recipientes para uso doméstico ou para a
cozinha, tudo incluído na classe 21.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085004

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

般若科技股份有限公司

:

中國台灣臺中市西屯區工業區三十五路37號1樓
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SOLAS SCIENCE & ENGINEERING CO., LTD.
地址 Endereço

No.37, 35th Road, Taichung Industrial Park, Taichung, Taiwan, China
活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de lojas de venda a retalho online apresentando produtos e serviços relacionados
com mobília, utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha (não de metais
preciosos), louças de mesa (que não sejam facas, garfos e colheres) e utensílios e recipientes
de cozinha para uso doméstico ou para a cozinha (não de metais preciosos ou revestidos
assim); serviços de lojas de venda a retalho e lojas de venda a retalho online apresentando
mobília, utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha (não de metais preciosos), louças de mesa (que não sejam facas, garfos e colheres) e utensílios e recipientes
de cozinha para uso doméstico ou para a cozinha (não de metais preciosos ou revestidos
assim); fornecer um sítio informático (website) onde utilizadores possam colocar artigos
para venda através de anúncios classificados online; serviços de publicidade, serviços de
publicidade e promocionais online; serviços de agência de exportação para os produtos de
outros; assistência em administração comercial, aconselhamento em gestão de negócios comerciais; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085005

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

The Procter & Gamble Company

地址 Endereço

:

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, 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

:

Cosméticos, preparados para cuidado da pele; sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais; champôs; champôs secos; lacas para o cabelo; gel para o cabelo; amaciadores para
o cabelo; loções para o cabelo; preparados para colorir o cabelo; dentífricos; lavagem do
corpo, preparados para a limpeza, cuidado, tratamento e embelezamento da pele, couro
cabeludo e cabelo; antitranspirantes, desodorizantes para uso pessoal.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085007

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

Richemont International SA

:

Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, Switzerland

地址 Endereço
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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

:

9083

Botões de punho, molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), pulseiras (artigos de joalharia), brincos, colares, alfinetes de peito (artigos de joalharia), argolas para chaves em
metais preciosos; relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios, cronómetros, relógios
de parede e de mesa, estojos para relógios, ponteiros de relógios (relógios de parede e relojoaria); mecanismos para relógios de parede e mesa e relógios; despertador; pulseiras para
relógios, braceletes para relógios, caixas em metais preciosos para relógios e artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085013

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

昇龍國際有限公司
COMPANHIA DE INTERNACIONAL NOBORIRYU, LIMITADA

地址 Endereço

:

澳門板樟堂街德香里13號B地下

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及乳製
品，食用油和油脂。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色、白色以及紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085014

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

昇龍國際有限公司

地址 Endereço

:

澳門板樟堂街德香里13號B地下

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

COMPANHIA DE INTERNACIONAL NOBORIRYU, LIMITADA

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰
製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。
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[540] 商標 Marca
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色、白色以及紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085015

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

昇龍國際有限公司
COMPANHIA DE INTERNACIONAL NOBORIRYU, LIMITADA

地址 Endereço

:

澳門板樟堂街德香里13號B地下

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

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 :

黑色、白色以及紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085016

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

日本城（香港）有限公司
JAPAN HOME CENTRE (H.K.) LIMITED

地址 Endereço

:

香港黃竹坑業興街11號南匯廣場B座20樓
Blk B, 20/F Southmark, 11 Yip Hing St, Wong Chuk Hang, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；市場營銷；企業管理；辦公事務；百貨店及超市零售服務；超市及/或便利店零售及批發服
務，全屬第35類。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085017

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

日本城（香港）有限公司

:

香港黃竹坑業興街11號南匯廣場B座20樓

9085

JAPAN HOME CENTRE (H.K.) LIMITED
地址 Endereço

Blk B, 20/F Southmark, 11 Yip Hing St, Wong Chuk Hang, Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；市場營銷；企業管理；辦公事務；百貨店及超市零售服務；超市及/或便利店零售及批發服
務，全屬第35類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085018

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

日本城（香港）有限公司
JAPAN HOME CENTRE (H.K.) LIMITED

地址 Endereço

:

香港黃竹坑業興街11號南匯廣場B座20樓
Blk B, 20/F Southmark, 11 Yip Hing St, Wong Chuk Hang, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；市場營銷；企業管理；辦公事務；百貨店及超市零售服務；超市及/或便利店零售及批發服
務，全屬第35類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085025

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

澳門新中澳科技有限公司

地址 Endereço

:

澳門白眼塘橫街22號地下

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，鞋，帽。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085026

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

澳門新中澳科技有限公司

地址 Endereço

:

澳門白眼塘橫街22號地下

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

40

[511]

服務 Serviços

:

材料處理。

[540] 商標 Marca

:

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

[210] 編號 N.º

:

N/085053

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

陳志强

地址 Endereço

:

中國廣東省江門市蓬江區鳳陽街15號301

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

:

利口酒；葡萄酒；清酒（日本米酒）；威士忌；黃酒；伏特加酒；米酒；烈酒（飲料）；果酒（含酒
精）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085054

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15
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[730] 申請人 Requerente

:

深圳市超順電子商務有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省深圳市福田區金田路皇崗商務中心1號樓2005B

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

9087

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

化妝品；動物用化妝品；香精油；香；空氣芳香劑；美容面膜；清潔製劑；拋光製劑；研磨製劑；
洗衣劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085055

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

SUZUKI MOTOR CORPORATION

地址 Endereço

:

300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japão

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

:

Automóveis e partes e acessórios dos mesmos, motores, pneus, rodas, pára-choques, deflectores, pára-choques, grelhas, protecções de grelhas, escoras, protecções de casquilhos,
degraus, escada traseira, protectores inferiores, protectores do depósito, palas de protecção
contra a lama, tubos de escape, amortecedores de pára-choques para a suspensão, molas
amortecedoras, estabilizadores, calços de travões, almofadas de travões, mangueira para
travão, tampões de rodas, coberturas de rodas, engrenagens de diferencial, suportes de tejadilho, porta-bagagem de tejadilho, caixas de tejadilho, volantes, caixa da direcção, botões
da buzina, transmissões, botões de alavanca, alavancas de mudanças, bases para os pés,
capas de pneus, barras de segurança, forros para apoios reclinadores, forros laterais, forros
traseiros, barras de bielas, bielas laterais, suportes de motores, palas para o sol, resguardo
para os espelhos, coberturas de embraiagem, discos de embraiagem, assentos, cintos para
assentos. Motociclos e partes e acessórios dos mesmos, motores, pneus, rodas, espelhos
retrovisores, protecções contra o vento, cercaduras de visores, suportes de matrículas, resguardos (capô), coberturas para o depósito, almofadas para o depósito, coberturas para os
assentos, coberturas para os guiadores, cobertura das articulações, coberturas para as bicicletas, transporte traseiro, cestos para a frente, caixas da cauda, suportes laterais, embraiagens, transmissões, sinais de virar, depósitos de combustível, manípulos, travões e barras.
Todos os veículos terrestres, veículos eléctricos de quatro rodas, cadeiras de rodas, barcos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085056

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

SUZUKI MOTOR CORPORATION

地址 Endereço

:

300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japão

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Automóveis e partes e acessórios dos mesmos, motores, pneus, rodas, pára-choques, deflectores, pára-choques, grelhas, protecções de grelhas, escoras, protecções de casquilhos,
degraus, escada traseira, protectores inferiores, protectores do depósito, palas de protecção
contra a lama, tubos de escape, amortecedores de pára-choques para a suspensão, molas
amortecedoras, estabilizadores, calços de travões, almofadas de travões, mangueira para
travão, tampões de rodas, coberturas de rodas, engrenagens de diferencial, suportes de tejadilho, porta-bagagem de tejadilho, caixas de tejadilho, volantes, caixa da direcção, botões
da buzina, transmissões, botões de alavanca, alavancas de mudanças, bases para os pés,
capas de pneus, barras de segurança, forros para apoios reclinadores, forros laterais, forros
traseiros, barras de bielas, bielas laterais, suportes de motores, palas para o sol, resguardo
para os espelhos, coberturas de embraiagem, discos de embraiagem, assentos, cintos para
assentos. Motociclos e partes e acessórios dos mesmos, motores, pneus, rodas, espelhos
retrovisores, protecções contra o vento, cercaduras de visores, suportes de matrículas, resguardos (capô), coberturas para o depósito, almofadas para o depósito, coberturas para os
assentos, coberturas para os guiadores, cobertura das articulações, coberturas para as bicicletas, transporte traseiro, cestos para a frente, caixas da cauda, suportes laterais, embraiagens, transmissões, sinais de virar, depósitos de combustível, manípulos, travões e barras.
Todos os veículos terrestres, veículos eléctricos de quatro rodas, cadeiras de rodas, barcos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085057

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

丁國權

地址 Endereço

:

中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602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；廣告代理；為廣告或推銷提供模特服務；商業管理和組織諮詢；替他人採購（替其他企業
購買商品或服務）；演員的商業管理；商業企業遷移；文秘；會計；尋找贊助。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085058

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

丁國權

地址 Endereço

:

中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室

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

:

保險經紀；銀行；發行有價證券；珠寶估價；住房代理；經紀；保釋擔保；募集慈善基金；信托；
典當。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085059

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

丁國權

9089

地址 Endereço

:

中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室

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

:

建築施工監督；建築；鑽井；室內裝潢修理；加熱設備安裝和修理；電器的安裝和修理；汽車保
養和修理；保險庫的保養和修理；洗燙衣服；電梯安裝和修理。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085060

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

丁國權

地址 Endereço

:

中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室

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

:

運送旅客；拖運；汽車運輸；導航；汽車出租；貨物貯存；配水；快遞服務（信件或商品）；旅行
陪伴；旅行預訂。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085061

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

丁國權

地址 Endereço

:

中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

學校（教育）；組織教育或娛樂競賽；出借書籍的圖書館；文字出版（廣告宣傳材料除外）；表演
製作；夜總會；娛樂；俱樂部服務（娛樂或教育）；動物園服務；經營彩票。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085066

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

Arminda Manuela da Conceição António

地址 Endereço

:

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

Alameda Dr. Carlos D’
Assumpção nºs 411-417, Edifício Dynasty Plaza, 15º andar D-H,
Macau

國籍 Nacionalidade

:

葡萄牙 Portuguesa

活動 Actividade

:

其他 outras (Prestação de serviços jurídicos)

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços jurídicos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085067

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

Arminda Manuela da Conceição António

地址 Endereço

:

Alameda Dr. Carlos D’
Assumpção nºs 411-417, Edifício Dynasty Plaza, 15º andar D-H,

國籍 Nacionalidade

:

葡萄牙 Portuguesa

活動 Actividade

:

其他 outras (Prestação de serviços jurídicos)

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços jurídicos.

Macau

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085068

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

Arminda Manuela da Conceição António

:

Alameda Dr. Carlos D’
Assumpção nºs 411-417, Edifício Dynasty Plaza, 15º andar D-H,

地址 Endereço

Macau
國籍 Nacionalidade

:

葡萄牙 Portuguesa

活動 Actividade

:

其他 outras (Prestação de serviços jurídicos)

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços jurídicos.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Encarnado vivo (Pantone 1797 PC).
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[210] 編號 N.º

:

N/085069

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

Arminda Manuela da Conceição António

地址 Endereço

:

9091

Alameda Dr. Carlos D´
Assumpção nºs 411-417, Edifício Dynasty Plaza, 15º andar D-H,
Macau

國籍 Nacionalidade

:

葡萄牙 Portuguesa

活動 Actividade

:

其他 outras (Prestação de serviços jurídicos)

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços jurídicos.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Encarnado vivo (Pantone 1797 PC).

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
N/069483

註冊日期
Data de
registo
2014/05/13

批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

2014/05/13

CHINA NATIONAL AVIATION CORPORATION (GROUP)

16

LIMITED
N/069484

2014/05/13

2014/05/13

CHINA NATIONAL AVIATION CORPORATION (GROUP)

36

LIMITED
N/069485

2014/05/13

2014/05/13

CHINA NATIONAL AVIATION CORPORATION (GROUP)

37

LIMITED
N/069486

2014/05/13

2014/05/13

CHINA NATIONAL AVIATION CORPORATION (GROUP)

39

LIMITED
N/069487

2014/05/13

2014/05/13

CHINA NATIONAL AVIATION CORPORATION (GROUP)

41

LIMITED
N/069488

2014/05/13

2014/05/13

CHINA NATIONAL AVIATION CORPORATION (GROUP)

42

LIMITED
N/072559

2014/05/13

2014/05/13

Cantor Fitzgerald Securities

09

N/072560

2014/05/13

2014/05/13

Cantor Fitzgerald Securities

28
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編號
N.º

註冊日期
Data de
registo

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

N/072561

2014/05/13

2014/05/13

Cantor Fitzgerald Securities

41

N/072562

2014/05/13

2014/05/13

Cantor Fitzgerald Securities

42

N/073071

2014/05/13

2014/05/13

MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.

05

N/073072

2014/05/13

2014/05/13

MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.

29

N/073443

2014/05/13

2014/05/13

A.M.C - Representações Têxteis Lda.

25

N/076805

2014/05/13

2014/05/13

Artyzen Hospitality Group (S.E.A.) Private Limited

36

N/076964

2014/05/13

2014/05/13

Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

29

N/076965

2014/05/13

2014/05/13

Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

30

N/076966

2014/05/13

2014/05/13

Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

31

N/076967

2014/05/13

2014/05/13

Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

32

N/076968

2014/05/13

2014/05/13

Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

29

N/076969

2014/05/13

2014/05/13

Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

30

N/076970

2014/05/13

2014/05/13

Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

31

N/076971

2014/05/13

2014/05/13

Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

32

N/077171

2014/05/13

2014/05/13

Fashion One Television LLC

38

N/077948

2014/05/13

2014/05/13

林志輝

43

Lam Chi Fai
N/078021

2014/05/13

2014/05/13

VIÑA MORANDE S.A.

33

N/078580

2014/05/13

2014/05/13

Fashion One Television LLC.

38

N/078581

2014/05/13

2014/05/13

Fashion One Television LLC.

38

N/078819

2014/05/13

2014/05/13

思達電聲（香港）有限公司

09

Strata Audio (Hong Kong) Limited
N/078820

2014/05/13

2014/05/13

思達電聲（香港）有限公司

09

Strata Audio (Hong Kong) Limited
N/078821

2014/05/13

2014/05/13

思達電聲（香港）有限公司

09

Strata Audio (Hong Kong) Limited
N/079081

2014/05/13

2014/05/13

SIM Licensing Ltd

18

N/079126

2014/05/13

2014/05/13

Nu Mark LLC

09

N/079127

2014/05/13

2014/05/13

Nu Mark LLC

34

N/079128

2014/05/13

2014/05/13

Nu Mark LLC

09

N/079129

2014/05/13

2014/05/13

Nu Mark LLC

34

N/079257

2014/05/13

2014/05/13

Prize Consultant Limited

43

N/079361

2014/05/13

2014/05/13

Goodbaby Child Products Co., Ltd.

03

N/079362

2014/05/13

2014/05/13

Goodbaby Child Products Co., Ltd.

10

N/079363

2014/05/13

2014/05/13

Goodbaby Child Products Co., Ltd.

16

N/079364

2014/05/13

2014/05/13

Goodbaby Child Products Co., Ltd.

18
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編號
N.º

註冊日期
Data de
registo

9093

批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

N/079365

2014/05/13

2014/05/13

Goodbaby Child Products Co., Ltd.

24

N/079366

2014/05/13

2014/05/13

Goodbaby Child Products Co., Ltd.

25

N/079367

2014/05/13

2014/05/13

Goodbaby Child Products Co., Ltd.

26

N/079368

2014/05/13

2014/05/13

Goodbaby Child Products Co., Ltd.

35

N/079383

2014/05/13

2014/05/13

海口港原通貿易有限公司

06

N/079445

2014/05/13

2014/05/13

營口敬和聯合物流有限公司

32

N/079447

2014/05/13

2014/05/13

營口敬和聯合物流有限公司

32

N/079500

2014/05/13

2014/05/13

Automobiles Citroën

12

N/079532

2014/05/13

2014/05/13

WeMade Entertainment Co., Ltd.

09

N/079533

2014/05/13

2014/05/13

WeMade Entertainment Co., Ltd.

41

N/079534

2014/05/13

2014/05/13

WeMade Entertainment Co., Ltd.

42

N/079535

2014/05/13

2014/05/13

WeMade Entertainment Co., Ltd.

09

N/079536

2014/05/13

2014/05/13

WeMade Entertainment Co., Ltd.

41

N/079537

2014/05/13

2014/05/13

WeMade Entertainment Co., Ltd.

42

N/079790

2014/05/13

2014/05/13

CrossFit, Inc.

25

N/079791

2014/05/13

2014/05/13

CrossFit, Inc.

41

N/079921

2014/05/13

2014/05/13

Fashion One Television LLC.

38

N/079922

2014/05/13

2014/05/13

Fashion One Television LLC.

41

N/079990

2014/05/13

2014/05/13

The Second Cup Coffee Company Inc.

30

N/079991

2014/05/13

2014/05/13

The Second Cup Coffee Company Inc.

35

N/079992

2014/05/13

2014/05/13

The Second Cup Coffee Company Inc.

43

N/079993

2014/05/13

2014/05/13

The Second Cup Coffee Company Inc.

30

N/079994

2014/05/13

2014/05/13

The Second Cup Coffee Company Inc.

35

N/079995

2014/05/13

2014/05/13

The Second Cup Coffee Company Inc.

43

N/080038

2014/05/13

2014/05/13

ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED

12

N/080039

2014/05/13

2014/05/13

ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED

12

N/080109

2014/05/13

2014/05/13

Sustainable Luxury Mauritius Limited

44

N/080110

2014/05/13

2014/05/13

Sustainable Luxury Mauritius Limited

44

N/080136

2014/05/13

2014/05/13

PECK S.p.A.

29

N/080137

2014/05/13

2014/05/13

PECK S.p.A.

30

N/080138

2014/05/13

2014/05/13

PECK S.p.A.

31

N/080139

2014/05/13

2014/05/13

PECK S.p.A.

32

N/080140

2014/05/13

2014/05/13

PECK S.p.A.

33

N/080141

2014/05/13

2014/05/13

PECK S.p.A.

43
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編號
N.º

註冊日期
Data de
registo

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

N/080145

2014/05/13

2014/05/13

Talpa Content B.V.

09

N/080146

2014/05/13

2014/05/13

Talpa Content B.V.

28

N/080147

2014/05/13

2014/05/13

Talpa Content B.V.

41

N/080150

2014/05/13

2014/05/13

Davidoff & Cie SA

34

N/080151

2014/05/13

2014/05/13

Davidoff & Cie SA

34

N/080152

2014/05/13

2014/05/13

Davidoff & Cie SA

35

N/080154

2014/05/13

2014/05/13

AETNA Inc.

35

N/080155

2014/05/13

2014/05/13

AETNA Inc.

36

N/080156

2014/05/13

2014/05/13

AETNA Inc.

42

N/080157

2014/05/13

2014/05/13

AETNA Inc.

44

N/080190

2014/05/13

2014/05/13

Yugen Kaisha opt duo (opt duo Inc.)

09

N/080194

2014/05/13

2014/05/13

Weike (S) Pte Ltd

28

N/080195

2014/05/13

2014/05/13

Weike (S) Pte Ltd

28

N/080196

2014/05/13

2014/05/13

EUROKLIMAT S.P.A

11

N/080197

2014/05/13

2014/05/13

EUROKLIMAT S.P.A

11

N/080201

2014/05/13

2014/05/13

VitaPro International Limited

05

N/080202

2014/05/13

2014/05/13

VitaPro International Limited

05

N/080203

2014/05/13

2014/05/13

香滋濃公司

29

LA CHAISERONNE
N/080204

2014/05/13

2014/05/13

廣州市旭廣貿易有限公司

18

N/080205

2014/05/13

2014/05/13

廣州市旭廣貿易有限公司

25

N/080206

2014/05/13

2014/05/13

廣州市旭廣貿易有限公司

35

N/080252

2014/05/13

2014/05/13

Agência Comercial NetCraft (Macau), Limitada em inglês

42

NetCraft Information Technology (Macau) Co., Ltd.
N/080253

2014/05/13

2014/05/13

Agência Comercial NetCraft (Macau), Limitada em inglês

42

NetCraft Information Technology (Macau) Co., Ltd.
N/080269

2014/05/13

2014/05/13

MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

09

N/080270

2014/05/13

2014/05/13

MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

16

N/080271

2014/05/13

2014/05/13

MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

35

N/080272

2014/05/13

2014/05/13

MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

36

N/080273

2014/05/13

2014/05/13

MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

38

N/080274

2014/05/13

2014/05/13

MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

39

N/080275

2014/05/13

2014/05/13

MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

42

N/080284

2014/05/13

2014/05/13

KAESER KOMPRESSOREN AG

07

N/080285

2014/05/13

2014/05/13

KAESER KOMPRESSOREN AG

09
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編號
N.º

註冊日期
Data de
registo

9095

批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

N/080286

2014/05/13

2014/05/13

KAESER KOMPRESSOREN AG

11

N/080287

2014/05/13

2014/05/13

Bread N Butter Limited

03

N/080288

2014/05/13

2014/05/13

Bread N Butter Limited

09

N/080289

2014/05/13

2014/05/13

Bread N Butter Limited

14

N/080292

2014/05/13

2014/05/13

Bread N Butter Limited

35

N/080299

2014/05/13

2014/05/13

Bread N Butter Limited

03

N/080300

2014/05/13

2014/05/13

Bread N Butter Limited

09

N/080301

2014/05/13

2014/05/13

Bread N Butter Limited

14

N/080302

2014/05/13

2014/05/13

Bread N Butter Limited

18

N/080303

2014/05/13

2014/05/13

廣州市美倩服裝有限公司

25

N/080304

2014/05/13

2014/05/13

廣州市美倩服裝有限公司

25

N/080313

2014/05/13

2014/05/13

Barokes Pty Ltd

33

N/080314

2014/05/13

2014/05/13

Barokes Pty Ltd

33

N/080344

2014/05/13

2014/05/13

JAPAN TOBACCO INC.

34

N/080374

2014/05/13

2014/05/13

FD Management, Inc.

03

N/080375

2014/05/13

2014/05/13

American Dairy Queen Corporation

30

N/080376

2014/05/13

2014/05/13

American Dairy Queen Corporation

30

N/080409

2014/05/13

2014/05/13

三效股份有限公司

29

SUNSHINE CO., LTD.
N/080416

2014/05/13

2014/05/13

三效股份有限公司

05

SUNSHINE CO., LTD.
N/080422

2014/05/13

2014/05/13

SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE

33

N/080434

2014/05/13

2014/05/13

李振源

03

N/080436

2014/05/13

2014/05/13

Allianz Asset Management of America L.P.

36

N/080439

2014/05/13

2014/05/13

尤尼薩美國公司

18

UNISA AMERICA, INC.
N/080440

2014/05/13

2014/05/13

尤尼薩美國公司

25

UNISA AMERICA, INC.
N/080441

2014/05/13

2014/05/13

尤尼薩美國公司

35

UNISA AMERICA, INC.
N/080469

2014/05/13

2014/05/13

Merck Sharp & Dohme Corp.

05

N/080470

2014/05/13

2014/05/13

梁振全

05

LEONG CHAN CHUN
N/080471

2014/05/13

2014/05/13

梁振全

29

LEONG CHAN CHUN
N/080472

2014/05/13

2014/05/13

梁振全
LEONG CHAN CHUN

30
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2014/05/13

梁振全

05

LEONG CHAN CHUN
N/080474

2014/05/13

2014/05/13

梁振全

29

LEONG CHAN CHUN
N/080475

2014/05/13

2014/05/13

梁振全

30

LEONG CHAN CHUN
N/080484

2014/05/13

2014/05/13

Thompson Patterson

36

N/080489

2014/05/13

2014/05/13

浙江吉利控股集團有限公司

37

GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.
N/080503

2014/05/13

2014/05/13

JULIAN HAKES LONDON INTERNATIONAL LIMITED

25

N/080526

2014/05/13

2014/05/13

THONET GmbH

18

N/080527

2014/05/13

2014/05/13

THONET GmbH

20

N/080528

2014/05/13

2014/05/13

THONET GmbH

21

N/080529

2014/05/13

2014/05/13

THONET GmbH

24

N/080530

2014/05/13

2014/05/13

THONET GmbH

25

N/080531

2014/05/13

2014/05/13

THONET GmbH

27

N/080532

2014/05/13

2014/05/13

THONET GmbH

35

N/080533

2014/05/13

2014/05/13

THONET GmbH

20

N/080534

2014/05/13

2014/05/13

DEPPON LOGISTICS CO., LTD.

39

N/080544

2014/05/13

2014/05/13

顧新林

43

N/080550

2014/05/13

2014/05/13

Zweifel Chips + Snacks Holding AG

29

N/080551

2014/05/13

2014/05/13

Zweifel Chips + Snacks Holding AG

30

N/080555

2014/05/13

2014/05/13

Eddie Bauer Licensing Services LLC

25

N/080556

2014/05/13

2014/05/13

Eddie Bauer Licensing Services LLC

35

N/080560

2014/05/13

2014/05/13

Opulent Strategic Limited

36

N/080561

2014/05/13

2014/05/13

Opulent Strategic Limited

43

N/080562

2014/05/13

2014/05/13

優尼科設計公司

10

UNIQUE DESIGN CO., LTD.
N/080564

2014/05/13

2014/05/13

優尼科設計公司

10

UNIQUE DESIGN CO., LTD.
N/080565

2014/05/13

2014/05/13

優尼科設計公司

10

UNIQUE DESIGN CO., LTD.
N/080566

2014/05/13

2014/05/13

優尼科設計公司

10

UNIQUE DESIGN CO., LTD.
N/080577

2014/05/13

2014/05/13

伊蒂艾特出版社

16

IDEAT EDITIONS
N/080578

2014/05/13

2014/05/13

伊蒂艾特出版社
IDEAT EDITIONS

41
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2014/05/13

伊蒂艾特出版社

16

IDEAT EDITIONS
N/080580

2014/05/13

2014/05/13

伊蒂艾特出版社

41

IDEAT EDITIONS
N/080581

2014/05/13

2014/05/13

LA TARTE TROPEZIENNE

30

N/080598

2014/05/13

2014/05/13

KOREA CRYSTAL BEVERAGE CO., LTD.

32

N/080599

2014/05/13

2014/05/13

KOREA CRYSTAL BEVERAGE CO., LTD.

32

N/080601

2014/05/13

2014/05/13

KOREA CRYSTAL BEVERAGE CO., LTD.

32

N/080604

2014/05/13

2014/05/13

Zynga Inc.

09

N/080605

2014/05/13

2014/05/13

Zynga Inc.

41

N/080609

2014/05/13

2014/05/13

Joint Active Systems, Inc.

10

N/080610

2014/05/13

2014/05/13

Joint Active Systems, Inc.

10

N/080640

2014/05/13

2014/05/13

Old Mutual PLC

35

N/080641

2014/05/13

2014/05/13

Old Mutual PLC

36

N/080715

2014/05/13

2014/05/13

DOMAINES PINNACLE INC.

33

N/080716

2014/05/13

2014/05/13

Lina International Inc.

41

N/080717

2014/05/13

2014/05/13

APPLE TREE Co., Ltd

43

N/080718

2014/05/13

2014/05/13

HUANG, MING-CHEN

30

N/080720

2014/05/13

2014/05/13

HUANG, MING-CHEN

43

N/080730

2014/05/13

2014/05/13

CONVERSE TRADING, LTD.

18

N/080731

2014/05/13

2014/05/13

CONVERSE TRADING, LTD.

35

N/080761

2014/05/13

2014/05/13

朝嘉興業股份有限公司

12

N/080762

2014/05/13

2014/05/13

朝嘉興業股份有限公司

12

N/080763

2014/05/13

2014/05/13

湯臣倍健股份有限公司

05

BY-HEALTH CO., LTD.
N/080764

2014/05/13

2014/05/13

湯臣倍健股份有限公司

05

BY-HEALTH CO., LTD.
N/080765

2014/05/13

2014/05/13

湯臣倍健股份有限公司

29

BY-HEALTH CO., LTD.
N/080766

2014/05/13

2014/05/13

湯臣倍健股份有限公司

29

BY-HEALTH CO., LTD.
N/080767

2014/05/13

2014/05/13

湯臣倍健股份有限公司

05

BY-HEALTH CO., LTD.
N/080768

2014/05/13

2014/05/13

湯臣倍健股份有限公司

05

BY-HEALTH CO., LTD.
N/080769

2014/05/13

2014/05/13

湯臣倍健股份有限公司
BY-HEALTH CO., LTD.

05
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2014/05/13

湯臣倍健股份有限公司

29

BY-HEALTH CO., LTD.
N/080771

2014/05/13

2014/05/13

湯臣倍健股份有限公司

29

BY-HEALTH CO., LTD.
N/080772

2014/05/13

2014/05/13

湯臣倍健股份有限公司

29

BY-HEALTH CO., LTD.
N/080773

2014/05/13

2014/05/13

YU, CHUNG GIL

09

N/080774

2014/05/13

2014/05/13

YU, CHUNG GIL

41

N/080775

2014/05/13

2014/05/13

Connoisseur Lifestyle Holdings Limited

14

N/080776

2014/05/13

2014/05/13

Connoisseur Lifestyle Holdings Limited

18

N/080777

2014/05/13

2014/05/13

Connoisseur Lifestyle Holdings Limited

20

N/080778

2014/05/13

2014/05/13

Connoisseur Lifestyle Holdings Limited

34

N/080781

2014/05/13

2014/05/13

台州安特寶鞋業有限公司

35

N/080783

2014/05/13

2014/05/13

中通快遞股份有限公司

39

ZTO Express Co., Ltd.
N/080784

2014/05/13

2014/05/13

科邁柯（上海）機械有限公司

07

Comac (shanghai) Machines Co., Ltd.
N/080785

2014/05/13

2014/05/13

科邁柯（上海）機械有限公司

07

Comac (shanghai) Machines Co., Ltd.
N/080791

2014/05/13

2014/05/13

MISS HAPPY一人有限公司

25

N/080792

2014/05/13

2014/05/13

BLACK BRIDGE FOOD CO., LTD.

29

N/080793

2014/05/13

2014/05/13

PER NOD RI CA RD W IN EM A KERS N EW ZE ALA ND
LIMITED

33

N/080802

2014/05/13

2014/05/13

Portugália Restauração, S.A.

43

N/080808

2014/05/13

2014/05/13

The Tomatin Distillery Company Limited

33

N/080809

2014/05/13

2014/05/13

The Tomatin Distillery Company Limited

33

N/080810

2014/05/13

2014/05/13

JAPAN TOBACCO INC.

34

N/080811

2014/05/13

2014/05/13

Otis Elevator Company

07

N/080814

2014/05/13

2014/05/13

HI LIMITED PARTNERSHIP

16

N/080815

2014/05/13

2014/05/13

HI LIMITED PARTNERSHIP

25

N/080818

2014/05/13

2014/05/13

HI LIMITED PARTNERSHIP

16

N/080819

2014/05/13

2014/05/13

HI LIMITED PARTNERSHIP

25

N/080822

2014/05/13

2014/05/13

深圳華大基因健康科技有限公司

42

BGI Health Service Co., Ltd.
N/080823

2014/05/13

2014/05/13

深圳華大基因健康科技有限公司

44

BGI Health Service Co., Ltd.
N/080824

2014/05/13

2014/05/13

深圳華大基因健康科技有限公司
BGI Health Service Co., Ltd.

42
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2014/05/13

深圳華大基因健康科技有限公司

44

BGI Health Service Co., Ltd.
N/080826

2014/05/13

2014/05/13

深圳華大基因健康科技有限公司

42

BGI Health Service Co., Ltd.
N/080827

2014/05/13

2014/05/13

深圳華大基因健康科技有限公司

44

BGI Health Service Co., Ltd.
N/080828

2014/05/13

2014/05/13

億濠撲克策劃有限公司

41

N/080829

2014/05/13

2014/05/13

億濠撲克策劃有限公司

38

N/080830

2014/05/13

2014/05/13

威寶國際企業有限公司

05

N/080834

2014/05/13

2014/05/13

威寶國際企業有限公司

32

N/080835

2014/05/13

2014/05/13

威寶國際企業有限公司

31

N/080836

2014/05/13

2014/05/13

威寶國際企業有限公司

30

N/080837

2014/05/13

2014/05/13

威寶國際企業有限公司

29

N/080841

2014/05/13

2014/05/13

唐永明

05

Tong Wing Ming
N/080844

2014/05/13

2014/05/13

LANDI澳門服装一人有限公司

25

N/080845

2014/05/13

2014/05/13

LANDI澳門服装一人有限公司

25

N/080850

2014/05/13

2014/05/13

N/080853

2014/05/13

2014/05/13

SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE
S.p.A.

05

趙崇明

45

Chio, Song Meng
N/080854

2014/05/13

2014/05/13

丹尼爾律師事務所管理有限公司

35

N/080855

2014/05/13

2014/05/13

浚迪有限公司

35

King Cyber Limited
N/080856

2014/05/13

2014/05/13

浚迪有限公司

35

King Cyber Limited
N/080857

2014/05/13

2014/05/13

Li & Fung (B.V.I.) Limited

03

N/080858

2014/05/13

2014/05/13

Li & Fung (B.V.I.) Limited

05

N/080859

2014/05/13

2014/05/13

張創森

25

CHEONG CHONG SAM
N/080862

2014/05/13

2014/05/13

Rodenstock GmbH

05

N/080863

2014/05/13

2014/05/13

Rodenstock GmbH

09

N/080864

2014/05/13

2014/05/13

Rodenstock GmbH

05

N/080865

2014/05/13

2014/05/13

Rodenstock GmbH

09

N/080866

2014/05/13

2014/05/13

CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD.

14

N/080867

2014/05/13

2014/05/13

CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD.

35

N/080868

2014/05/13

2014/05/13

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

28
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Data de despacho

Titular

Classe

N/080869

2014/05/13

2014/05/13

N/080870

2014/05/13

2014/05/13

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd
Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha (Mitsubishi Electric
Corporation)

N/080871

2014/05/13

2014/05/13

28

11

Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha (Mitsubishi Electric
Corporation)

11
32

N/080872

2014/05/13

2014/05/13

Selters Mineralquelle Augusta Victoria GmbH

N/080873

2014/05/13

2014/05/13

SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GABRIEL
BOUDIER

33

N/080874

2014/05/13

2014/05/13

BULOVA CORPORATION

14

N/080876

2014/05/13

2014/05/13

陳雲玉

25

N/080877

2014/05/13

2014/05/13

Nine West Development Corporation

09

N/080878

2014/05/13

2014/05/13

Nine West Development Corporation

14

N/080879

2014/05/13

2014/05/13

Nine West Development Corporation

18

N/080880

2014/05/13

2014/05/13

Nine West Development Corporation

25

N/080881

2014/05/13

2014/05/13

Nine West Development Corporation

35

N/080882

2014/05/13

2014/05/13

洪質元

30

HONG CHAT UN
N/080883

2014/05/13

2014/05/13

洪質元

30

HONG CHAT UN
N/080884

N/080894

2014/05/13

2014/05/13

2014/05/13

2014/05/13

KABUSHIKI KAISHA RENOWN (RENOWN INCORPORATED)

09

周生生珠寶金行有限公司

14

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited
N/080895

2014/05/13

2014/05/13

周生生珠寶金行有限公司

14

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited
N/080896

2014/05/13

2014/05/13

周生生珠寶金行有限公司

14

#Chow Sang Sang Jewellery Company Limited
N/080897

2014/05/13

2014/05/13

必先亞洲有限公司

25

MODERN CONCEPT LTD
N/080898

2014/05/13

2014/05/13

必先亞洲有限公司

35

MODERN CONCEPT LTD
N/080899

2014/05/13

2014/05/13

必先亞洲有限公司

35

MODERN CONCEPT LTD
N/080900

2014/05/13

2014/05/13

必先亞洲有限公司

25

MODERN CONCEPT LTD
N/080901

2014/05/13

2014/05/13

劉奕群

25

N/080902

2014/05/13

2014/05/13

Richemont International SA

14

N/080903

2014/05/13

2014/05/13

Richemont International SA

14
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N/080904

2014/05/13

2014/05/13

Richemont International SA

14

N/080905

2014/05/13

2014/05/13

Kilgour Limited

03

N/080906

2014/05/13

2014/05/13

Kilgour Limited

09

N/080907

2014/05/13

2014/05/13

Kilgour Limited

14

N/080908

2014/05/13

2014/05/13

Kilgour Limited

18

N/080909

2014/05/13

2014/05/13

Kilgour Limited

25

N/080910

2014/05/13

2014/05/13

Kilgour Limited

35

N/080911

2014/05/13

2014/05/13

CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO.,
LTD.

12

N/080913

2014/05/13

2014/05/13

Crocodile Garments Limited

03

N/080914

2014/05/13

2014/05/13

Crocodile Garments Limited

03

N/080915

2014/05/13

2014/05/13

Crocodile Garments Limited

03

N/080919

2014/05/13

2014/05/13

上海凱莉食品有限公司

29

N/080920

2014/05/13

2014/05/13

上海凱莉食品有限公司

30

N/080921

2014/05/13

2014/05/13

上海凱莉食品有限公司

29

N/080922

2014/05/13

2014/05/13

上海凱莉食品有限公司

30

N/080923

2014/05/13

2014/05/13

上海凱莉食品有限公司

29

N/080924

2014/05/13

2014/05/13

上海凱莉食品有限公司

30

N/080925

2014/05/13

2014/05/13

上海凱莉食品有限公司

29

N/080926

2014/05/13

2014/05/13

上海凱莉食品有限公司

30

N/080927

2014/05/13

2014/05/13

上海凱莉食品有限公司

29

N/080928

2014/05/13

2014/05/13

上海凱莉食品有限公司

30

N/080929

2014/05/13

2014/05/13

朱福慶

06

N/080930

2014/05/13

2014/05/13

朱福慶

19

N/080931

2014/05/13

2014/05/13

朱福慶

35

N/080932

2014/05/13

2014/05/13

朱福慶

06

N/080933

2014/05/13

2014/05/13

朱福慶

19

N/080934

2014/05/13

2014/05/13

朱福慶

35

N/080935

2014/05/13

2014/05/13

朱福慶

06

N/080936

2014/05/13

2014/05/13

朱福慶

19

N/080937

2014/05/13

2014/05/13

朱福慶

35

N/080938

2014/05/13

2014/05/13

ACX 科研（澳門）有限公司

09

ACX TECNOLOGIA DE PESQUISA (MACAU) LIMITADA
N/080939

2014/05/13

2014/05/13

廣東澳利茗航空食品有限公司

29
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編號
N.º
N/080940

註冊日期
Data de
registo
2014/05/13

第 23 期 —— 2014 年 6 月 4 日

批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

2014/05/13

我的秘密化妝品有限公司

35

MEU SEGREDO COSMÉTICOS LIMITADA
N/080941

2014/05/13

2014/05/13

SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE

33

N/080942

2014/05/13

2014/05/13

HONDA MOTOR CO., LTD.

12

N/080943

2014/05/13

2014/05/13

Tai Lei Loi Group Limited

16

N/080961

2014/05/13

2014/05/13

中融國際信託有限公司

35

ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD.
N/080962

2014/05/13

2014/05/13

中融國際信託有限公司

35

ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD.
N/080963

2014/05/13

2014/05/13

中融國際信託有限公司

36

ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD.
N/080964

2014/05/13

2014/05/13

中融國際信託有限公司

36

ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD.
N/080965

2014/05/13

2014/05/13

李少華

32

LI SHAOHUA
N/080966

2014/05/13

2014/05/13

廣州連卡悅圓發展有限公司

18

N/080967

2014/05/13

2014/05/13

洽洽食品股份有限公司

29

QIAQIA FOOD CO., LTD.
N/080968

2014/05/13

2014/05/13

洽洽食品股份有限公司

30

QIAQIA FOOD CO., LTD.
N/080969

2014/05/13

2014/05/13

洽洽食品股份有限公司

32

QIAQIA FOOD CO., LTD.
N/080970

2014/05/13

2014/05/13

UBIMET GmbH

42

N/080971

2014/05/13

2014/05/13

UBIMET GmbH

42

N/080974

2014/05/13

2014/05/13

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

25

N/080975

2014/05/13

2014/05/13

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

35

N/080976

2014/05/13

2014/05/13

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

39

N/080977

2014/05/13

2014/05/13

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

41

N/080978

2014/05/13

2014/05/13

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

43

N/080979

2014/05/13

2014/05/13

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

44

N/080980

2014/05/13

2014/05/13

JAPAN TOBACCO INC.

34

N/080987

2014/05/13

2014/05/13

Church & Dwight Co., Inc.

01

N/080988

2014/05/13

2014/05/13

Church & Dwight Co., Inc.

03

N/080989

2014/05/13

2014/05/13

Church & Dwight Co., Inc.

05

N/080990

2014/05/13

2014/05/13

Church & Dwight Co., Inc.

21

N/080991

2014/05/13

2014/05/13

Church & Dwight Co., Inc.

30

N/080992

2014/05/13

2014/05/13

Church & Dwight Co., Inc.

31
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編號
N.º

註冊日期
Data de
registo
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批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

N/080993

2014/05/13

2014/05/13

Church & Dwight Co., Inc.

01

N/080994

2014/05/13

2014/05/13

Church & Dwight Co., Inc.

03

N/080995

2014/05/13

2014/05/13

Church & Dwight Co., Inc.

05

N/080996

2014/05/13

2014/05/13

Church & Dwight Co., Inc.

21

N/080997

2014/05/13

2014/05/13

Church & Dwight Co., Inc.

30

N/080998

2014/05/13

2014/05/13

Church & Dwight Co., Inc.

31

N/081003

2014/05/13

2014/05/13

HANEL COMPANY LIMITED

09

N/081006

2014/05/13

2014/05/13

Zweifel Pomy-Chips AG

29

N/081007

2014/05/13

2014/05/13

Zweifel Pomy-Chips AG

30

N/081008

2014/05/13

2014/05/13

VAMPROSE Inc.

14

N/081009

2014/05/13

2014/05/13

VAMPROSE Inc.

15

N/081010

2014/05/13

2014/05/13

VAMPROSE Inc.

16

N/081011

2014/05/13

2014/05/13

VAMPROSE Inc.

18

N/081012

2014/05/13

2014/05/13

VAMPROSE Inc.

20

N/081013

2014/05/13

2014/05/13

VAMPROSE Inc.

21

N/081014

2014/05/13

2014/05/13

VAMPROSE Inc.

24

N/081015

2014/05/13

2014/05/13

VAMPROSE Inc.

25

N/081016

2014/05/13

2014/05/13

VAMPROSE Inc.

26

N/081017

2014/05/13

2014/05/13

VAMPROSE Inc.

28

N/081018

2014/05/13

2014/05/13

VAMPROSE Inc.

30

N/081019

2014/05/13

2014/05/13

VAMPROSE Inc.

34

N/081020

2014/05/13

2014/05/13

VAMPROSE Inc.

35

N/081021

2014/05/13

2014/05/13

VAMPROSE Inc.

41

N/081030

2014/05/13

2014/05/13

株式會社香蘭社

21

KORANSHA CO., LTD.
N/081031

2014/05/13

2014/05/13

株式會社香蘭社

28

KORANSHA CO., LTD.
N/081032

2014/05/13

2014/05/13

株式會社香蘭社

21

KORANSHA CO., LTD.
N/081033

2014/05/13

2014/05/13

株式會社香蘭社

28

KORANSHA CO., LTD.
N/081034

2014/05/13

2014/05/13

新正新有限公司

16

N/081035

2014/05/13

2014/05/13

新正新有限公司

18

N/081036

2014/05/13

2014/05/13

新正新有限公司

25

N/081037

2014/05/13

2014/05/13

TERRAS DE ALTER, COMPANHIA DE VINHOS, LDA.

33
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編號
N.º

註冊日期
Data de
registo
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批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

N/081039

2014/05/13

2014/05/13

KRISDIANTO LESMANA

29

N/081040

2014/05/13

2014/05/13

KRISDIANTO LESMANA

30

N/081048

2014/05/13

2014/05/13

Impressões e Soluções - Laboratório de Imagem Lda.

35

N/081052

2014/05/13

2014/05/13

文錦豪

05

N/081053

2014/05/13

2014/05/13

上海絲綢集團股份有限公司

25

Shanghai Silk Group Co., Ltd.
N/081075

2014/05/13

2014/05/13

華裕藥業有限公司

29

N/081076

2014/05/13

2014/05/13

華裕藥業有限公司

05

N/081077

2014/05/13

2014/05/13

吉力貝糖果公司

30

JELLY BELLY CANDY COMPANY
N/081084

2014/05/13

2014/05/13

N/081085

2014/05/13

2014/05/13

TIM HO WAN PTE. LTD.

43

Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings
Corporation)

14

N/081086

2014/05/13

2014/05/13

Ray Marks Co. LLC

08

N/081087

2014/05/13

2014/05/13

Ray Marks Co. LLC

16

N/081088

2014/05/13

2014/05/13

Ray Marks Co. LLC

21

N/081089

2014/05/13

2014/05/13

Ray Marks Co. LLC

41

N/081090

2014/05/13

2014/05/13

Tod’s S.p.A.

18

N/081091

2014/05/13

2014/05/13

Tod’s S.p.A.

25

N/081092

2014/05/13

2014/05/13

Tod’s S.p.A.

35

N/081093

2014/05/13

2014/05/13

金大福珠寶有限公司

14

KING TAI FOOK JEWELRY CO., LTD.
N/081094

2014/05/13

2014/05/13

深圳市翠竹玉器批發市場有限公司

14

N/081095

2014/05/13

2014/05/13

珠海市魅族科技有限公司

09

MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.
N/081096

2014/05/13

2014/05/13

珠海市魅族科技有限公司

35

MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.
N/081097

2014/05/13

2014/05/13

珠海市魅族科技有限公司

35

MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.
N/081098

2014/05/13

2014/05/13

珠海市魅族科技有限公司

38

MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.
N/081099

2014/05/13

2014/05/13

珠海市魅族科技有限公司

38

MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.
N/081100

2014/05/13

2014/05/13

珠海市魅族科技有限公司

42

MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.
N/081101

2014/05/13

2014/05/13

SORGENTE VALCIMOLIANA S.R.L.

32

N/081102

2014/05/13

2014/05/13

楊國偉

32

Ieong Kuok Wai
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編號
N.º
N/081103

註冊日期
Data de
registo

9105

批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

2014/05/13

2014/05/13

楊國偉

32

Ieong Kuok Wai
N/081104

2014/05/13

2014/05/13

Align Technology, Inc.

09

N/081105

2014/05/13

2014/05/13

Align Technology, Inc.

44

N/081106

2014/05/13

2014/05/13

索密克汽車配件有限公司

12

N/081107

2014/05/13

2014/05/13

Konami Gaming, Inc.

09

N/081108

2014/05/13

2014/05/13

Konami Gaming, Inc.

09

N/081109

2014/05/13

2014/05/13

Konami Gaming, Inc.

09

N/081110

2014/05/13

2014/05/13

SHIMANO INC.

28

N/081111

2014/05/13

2014/05/13

Richemont International SA

14

N/081112

2014/05/13

2014/05/13

Richemont International SA

14

N/081113

2014/05/13

2014/05/13

Richemont International SA

14

N/081114

2014/05/13

2014/05/13

SAN-X KABUSHIKI KAISHA (SAN-X CO., LTD.)

14

N/081115

2014/05/13

2014/05/13

SAN-X KABUSHIKI KAISHA (SAN-X CO., LTD.)

35

N/081117

2014/05/13

2014/05/13

Unilever N.V.

03

N/081120

2014/05/13

2014/05/13

Hakkasan Limited

41

N/081121

2014/05/13

2014/05/13

Hakkasan Limited

43

N/081122

2014/05/13

2014/05/13

Hakkasan Limited

41

N/081123

2014/05/13

2014/05/13

Hakkasan Limited

43

N/081126

2014/05/13

2014/05/13

布盧夫專業服裝有限公司

25

GRIPS ATHLETICS LIMITED
N/081367

2014/05/13

2014/05/13

Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

部分批給及部分拒絕
Concessão parcial e recusa parcial
根據12月13日第97/99/M號法令
Nos termos do D.L. n.° 97/99/M, de 13 de Dezembro
編號 N.°

N/077170

註冊日期 Data de registo

2014/05/13

批示日期 Data de despacho

2014/05/13

權利人 Titular

Fashion One Television LLC

分類 Classe

38

根據第216條，結合第204條的規定，拒絕“電視播放”服務的註冊，僅批給“有線電視播放” 服務的商標註冊申請。

05
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拒絕
Recusa

編號
N.º

N/072793

備註

批示日期
Data de
despacho
2014/05/13

申請人

類別

Requerente

Classe

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

重慶搖錢樹科技有限公司

35

第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea
e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/072799

2014/05/13

黃英

25

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/075853

2014/05/02

Watson Enterprises Limited

35

第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea
e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/076057

2014/05/12

曹啟林

29

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

CHOU KAI LAM

e) do n.º 1 do art.º 9.º
N/076161

2014/05/09

MAXIM'S CATERERS

30

LIMITED

第214條第2款b）項，結合第215條第1款及第214條第1款
a）項，適用於第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 e) 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/076163

2014/05/09

MAXIM'S CATERERS

43

LIMITED

第214條第2款b）項，結合第215條第1款及第214條第1款
a）項，適用於第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 e) 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/076243

2014/05/12

劉占川

25

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/076313

2014/05/12

FASHION TV

41

Programmgesellschaft mbH

第214條第1款a）項，適用於第9條第1款a）項，結合第
16條第4款，第17條第3款及第18條第1款。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex vi a alínea a)
do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com o n.º 4 do art.º 16.º, n.º 3
do art.º 17.º e n.º 1 do art.º 18.º

N/076830

2014/05/14

九州泰格電機有限公司

07

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/076832

2014/05/14

九州泰格電機有限公司

07

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/076952

2014/05/12

信和電子工程
Artigos Eléctricos Son Vo

35

第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea
e) do n.º 1 do art.º 9.º
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編號
N.º

N/077144

備註

批示日期
Data de
despacho
2014/05/02
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申請人

類別

Requerente

Classe

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

王心

25

第214條第1款b）項及第2款b）項，結合第215條第1款，
以及第9條第1款c）項。
Alínea b) do n.º 1 e a 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 c) do n.º 1
do art.º 9.º

N/079223

2014/05/02

林杰明

05

LAM, KIT MENG

第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第9條第1
款c）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 c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/079506

2014/05/05

Las Vegas Sands Corp.

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/079563

2014/05/07

運通集團有限公司

05

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項及c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1
do art.º 199.º

N/079603

2014/05/05

湯立德

30

第214條第2款a）項，結合第199條第1款b）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com a alínea

Tong, Lap Tak

b) do n.º 1 do art.º 199.º
N/079811

2014/05/09

SHFL ENTERTAINMENT

28

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

(AUSTRALASIA) PTY

1款c）項。

LIMITED

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/079821

2014/05/09

MGM Grand Paradise S.A.

28

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/079822

2014/05/09

MGM Grand Paradise S.A.

41

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/079882

2014/05/09

Vanguard Trademark

39

Holdings USA LLC

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/080016

2014/05/13

Fashion One Television LLC.

38

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第204條。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com o art.º 204.º

N/080017

2014/05/13

Fashion One Television LLC.

41

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第204條。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com o art.º 204.º
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編號
N.º

N/080185

備註

批示日期
Data de
despacho
2014/05/05
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申請人

類別

Requerente

Classe

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

高雲虎

44

第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/080189

2014/05/08

中山市小欖鎮超霸化工廠

03

第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea
c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/080260

2014/05/07

北京勢福地醫藥研究院有限

32

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項及c）項。

公司

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1
do art.º 199.º
N/080276

2014/05/08

澳門永安製藥廠有限公司

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/080460

2014/05/09

黃廣發

30

WONG KUONG FAT

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/080461

2014/05/09

施振明

43

SI CHAN MENG

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項及c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1
do art.º 199.º

N/080476

2014/05/09

寶華迷你倉有限公司

39

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項及c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1
do art.º 199.º

N/080480

2014/05/09

SEGA SAMMY

28

CREATION INC.

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/080546

2014/05/08

林杰明

05

第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea

LAM KIT MENG

c) do n.º 1 do art.º 9.º
N/080549

2014/05/08

林杰明

05

LAM KIT MENG

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項及c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1
do art.º 199.º

N/080700

2014/05/09

鴻運貿易（國際）有限公司

05

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

Hung Win Trading Company

1款b）項及c）項。

Limited

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1
do art.º 199.º
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續期
Renovação
編號
N.°
P/000142
(142-M)

P/000311
(258-M)

P/000391
(337-M)

P/001202
(1107-M)

P/001203
(1108-M)

P/001204
(1109-M)

P/001205
(1110-M)

P/001206
(1111-M)

P/002588
(2484-M)

P/004535
(8965-M)

P/005999
(5858-M)

P/007720
(7490-M)

P/007721
(7491-M)

P/007843
(7613-M)

P/009866
(9694-M)

P/010065
(9897-M)

P/012135
(11979-M)

P/013592
(13513-M)

P/014596
(14535-M)

P/014702
(14627-M)

P/014703
(14628-M)

P/014704
(14629-M)

P/014705
(14630-M)

P/015207
(15144-M)

P/015323
(15239-M)

N/005884

N/021050

N/022067

N/023079

N/023080

N/023081

N/023082

N/023083

N/023322

N/023443

N/023444

N/023806

N/023807

N/023809

N/023810

N/023811

N/023812

N/023813

N/023814

N/023815

N/023816

N/023818

N/023821

N/023822

N/023825

N/023826

N/023827

N/023828

N/023864

N/023964

N/023966

N/023967

N/023968

N/023969

N/023970

N/023973

N/024372

N/024396

N/024417

N/024456

N/024457

N/024458

N/024459

N/024460

N/024461

N/024462

N/024463

N/024464

N/024465

N/024466

N/024467

N/024663

N/025136

N/025137

N/025172

N/025173

N/025174

N/025188

N/025189

N/025315

N/025316

N/025318

N/025321

N/025377

N/025539

N/025556

N/025557

N/025568

N/025569

N/025570

N/025571

N/025572

N/025573

N/025574

N/025575

N/025576

N/025577

N/025578

N/025579

N/025732

N/025785

N/025786

N/025787

N/025832

N/025833

N/025834

N/026211

N/026212

N/026232

N/026233

N/026234

N/026235

N/026236

N/026237

N/026238

N/026239

N/026240

N/026241

N/026242

N/026243

N/026244

N/026245

N/026246

N/026247

N/026248

N/026249

N/026250

N/026251

N/026252

N/026253

N/026254

N/026255

N/026256

N/026257

N/026258

N/026259

N/026260

N/026261

N/026262

N/026263

N/026264

N/026265

N/026266

N/026267

N/026268

N/026269

N/026270

N/026271

N/026272

N/026290

N/026291

N/026292

N/026293

N/026294

N/026807

N/026808

N/026809

N/026810

N/026842

N/026850

N/026968

N/026969

N/026975

N/027371

N/027404

N/027751

N/027986

附註
Averbamento

編號
N.º
P/000750
(689-M)

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2014/05/09

更改認別資料
Modificação de
identidade

BASF Agro B.V., Arnhem
(NL), Zweigniederlassung,
Wädenswil

BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung, Zurich

2014/05/09

更改地址
Modificação de
sede

BASF Agro B.V., Arnhem
(NL), Zweigniederlassung,
Zurich

Im Tiergarten 7, 8055 Zurich,
Switzerland

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

9109
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編號
N.º
P/006129

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2014/04/30

(5988-M)

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

轉讓

UNIVERSAL STUDIOS

UNI VE RSA L C I TY STU D IO S

Transmissão

COMPANY LLC

LLC, com sede em 10 0 Universal

P/006130

City Plaza, Universal City, California

(5989-M)

91608, Estados Unidos da América

P/013197

2014/05/02

(13093-M)

更改認別資料

ADT Services AG

ADT Services GmbH

ADT Services GmbH

Victor von Bruns-Strasse 21, 8212

Modificação de
identidade
2014/05/02

2014/05/02

更改地址
Modificação de

Neuhausen am Rheinfall, Switzer-

sede

land

合併轉讓

ADT Services GmbH

Tyco Fire & Security GmbH, com

Transmissão por

sede em Victor von Bruns-Strasse

fusão

21, 8212 Neuhausen am Rheinfall,
Switzerland

P/014684

P/014686

2014/05/05

(14603-M) (14605-M)
P/014685

P/014687

更改地址

COMPAGNIE

Bâtiment Altaï Roissypôle Est, 10/14

Modificação de

D'EXPLOITATION DES

rue de Rome, B.P 19701, Tremblay-

sede

SERVICES AUXILIAIRES

-en-France, 95726 Roissy Charles de

AERIENS ( SERVAIR)

Gaulle Cedex, France

使用許可

DAIICHI SANKYO

DAIICHI SANKYO HONG KONG

Licença de

COMPANY, LIMITED

LTD., com sede em Room 2905, 29/

(14604-M) (14606-M)
N/000553

2014/05/09

F, Central Plaza, 18 Harbour Road,

exploração

Wan Chai, Hong Kong
N/000812

2014/05/09

N/000813

合併轉讓

CARL KARCHER

Carl Karcher Enterprises LLC, com

Transmissão por

ENTERPRISES, INC.,

sede em 6307 Carpinteria Ave., Sui-

fusão

sociedade organizada e

te A, Carpinteria, CA 93013, USA

existindo segundo as leis
do Estado da Califórnia,
Estados Unidos da América
2014/05/09

轉讓

Carl Karcher Enterprises

Carl’s Jr. Restaurants LLC, com

Transmissão

LLC

sede em 6307 Carpinteria Ave., Suite A, Carpinteria, CA 93013, USA

N/002830

2014/05/02

更改認別資料

ADT Services AG

ADT Services GmbH

ADT Services GmbH

Victor von Bruns-Strasse 21, 8212

Modificação de
identidade
2014/05/02

2014/05/02

更改地址
Modificação de

Neuhausen am Rheinfall, Switzer-

sede

land

合併轉讓

ADT Services GmbH

Tyco Fire & Security GmbH, com

Transmissão por

sede em Victor von Bruns-Strasse

fusão

21, 8212 Neuhausen am Rheinfall,
Switzerland

N/010615

2014/05/09

使用許可

DAIICHI SANKYO

DAIICHI SANKYO HONG KONG

Licença de

COMPANY, LIMITED

LTD., com sede em Room 2905, 29/

exploração

F, Central Plaza, 18 Harbour Road,
Wan Chai, Hong Kong
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編號
N.º
N/015702

N/018495

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2014/04/30

2014/05/09

N/018501

更改認別資料

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

北京紫竹藥業有限公司

9111

華潤紫竹藥業有限公司

Modificação de

China Resources Zizhu Pharmaceu-

identidade

tical Co., Ltd.

使用許可

DAIICHI SANKYO

DAIICHI SANKYO HONG KONG

Licença de

COMPANY, LIMITED

LTD., com sede em Room 2905, 29/
F, Central Plaza, 18 Harbour Road,

exploração

Wan Chai, Hong Kong
N/019398

2014/04/30

轉讓

DAGMAR KLOTZKI

AFT Asian Fashion Team (HK) Limited, com sede em Flat B, 8/F, Yick

Transmissão

Shiu Industrial Building, No.1 San
On Street, Tuen Mun, Hong Kong
N/021519

2014/04/30

轉讓

PKTM PIERRE KUNZ

FMTM Distribution Ltd, com sede

Transmissão

TRADEMARK LTD

em 3A and 3B, Isle of Man Freeport,
Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man,
United Kingdom

N/023322

2014/04/30

轉讓

Soon Pharmaceutical

Blooming Stars Enterprises, com

Transmissão

Laboratory

sede em 3547 Lakandili Street, Morningside Terrace Subdivision, Sta.
Mesa, Manila 1016, Philippines

N/023806

N/023816

2014/05/07

更改認別資料

N/023807

N/023818

Modificação de

N/023809

N/023821

identidade

N/023810

N/023822

N/023811

N/023825

N/023812

N/023826

N/023813

N/023827

N/023814

N/023828

2014/05/07

2014/05/07

N/023815

更改地址

ADT Services AG

ADT Services GmbH

ADT Services GmbH

Victor von Bruns-Strasse 21, 8212

Modificação de

Neuhausen am Rheinfall, Switzer-

sede

land

合併轉讓

ADT Services GmbH

Tyco Fire & Security GmbH, com

Transmissão por

sede em Victor von Bruns-Strasse

fusão

21, 8212 Neuhausen am Rheinfall,
Switzerland

N/024343

2014/04/30

N/024344

N/025188

2014/04/30

N/025189

更改地址

Nobuyuki Matsuhisa

1 West Century Drive, 30-B Los

Modificação de

Angeles, California 90067, United

sede

States of America

更改認別資料

深圳市歲孚服裝有限公司

深圳市安奈兒股份有限公司

轉讓

Sensormatic Electronics,

ADT Services GmbH, com sede em

Transmissão

LLC

Victor von Bruns-Strasse 21, 8212

Modificação de
identidade

N/025315

2014/04/30

N/025316

Neuhausen am Rheinfall, Switzer-

N/025318

land
2014/04/30

合併轉讓

ADT Services GmbH

Tyco Fire & Security GmbH, com

Transmissão por

sede em Victor von Bruns-Strasse

fusão

21, 8212 Neuhausen am Rheinfall,
Switzerland
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編號
N.º
N/025732

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2014/05/09

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

更改地址

陳榮達

澳門和樂圍5-43號宏佳工業大廈7樓

Modificação de

CHAN WENG TAT

C座

sede
N/026808

2014/05/09

更改地址

N/026809

Modificação de

N/026810

sede

N/027751

2014/05/09

中證指數有限公司

合併轉讓

Carl Karcher Enterprises,

Carl Karcher Enterprises LLC, com

Transmissão por

Inc.

sede em 6307 Carpinteria Ave., Suite A, Carpinteria, CA 93013, USA

fusão
2014/05/09

中國上海市浦東新區迎春路555號B
樓5層東側（全部）

轉讓

Carl Karcher Enterprises

Carl’s Jr. Restaurants LLC, com

Transmissão

LLC

sede em 6307 Carpinteria Ave., Suite A, Carpinteria, CA 93013, USA

N/029261

2014/04/30

更改地址

Standard Chartered PLC

1 Basinghall Avenue, London EC2V
5DD, United Kingdom

Modificação de

N/029427

sede
N/031299

2014/04/30

N/031300

轉讓

Seal Trademarks Pty Ltd

Dakine, Inc., com sede em 603 Portway Avenue, Hood River, Oregon

Transmissão

97031, United States of America
N/032571

2014/04/30

更改地址

N/033880

Modificação de

N/033881

sede

Consitex S.A.

Via Ligornetto 13, 6855 Stabio, Suíça

N/033882
更改認別資料

RSM McGladrey, Inc. /

RSM McGladrey, LLC / McGla-

N/039306

Modificação de

McGladrey & Pullen, LLP

drey & Pullen, LLP

N/039307

identidade
轉讓

RSM McGladrey, LLC /

McGladrey & Pullen, LLP, com sede

Transmissão

McGladrey & Pullen, LLP

em 3600 American Boulevard West,

N/039305

N/039308
N/039309

2014/05/09

2014/05/09

N/039310

Third Floor, Bloomington, Minne-

N/039311

sota 55431-5402, United States of

N/039312
N/039313
N/039314

America
2014/05/09

McGladrey & Pullen, LLP

McGladrey LLP

McGladrey LLP

One South Wacker Drive, Suite 800

Modificação de

N/041014

identidade

N/041015
N/041016

更改認別資料

2014/05/09

更改地址

N/041017

Modificação de

Chicago, IL 60606, United States of

N/041018

sede

America

N/042563

2014/04/30

N/042564

更改地址

Consitex S.A.

Via Ligornetto 13, 6855 Stabio, Suíça

Cordlife Group Limited

1 Yishun Industrial Street 1, #06-01/09

Modificação de
sede

N/055707

N/055713

N/055708

N/055714

Modificação de

N/055709

N/055715

sede

N/055710

N/055716

N/055711

N/055717

N/055712

N/055718

2014/04/30

更改地址

A’Posh Bizhub Singapore 768160
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編號
N.º
N/059109

N/059112

N/059110

N/059113

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2014/04/30

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

Global Blue Holdings AB

轉讓

9113

Global Blue S.A., com sede em Route
de Crassier 7, 1262 Eysins, Switzerland

Transmissão

N/059111
N/068264

2014/04/30

轉讓

Sensormatic Electronics,

ADT Services GmbH, com sede em

Transmissão

LLC

Victor von Bruns-Strasse 21, 8212
Neuhausen am Rheinfall, Switzerland

2014/04/30

ADT Services GmbH

合併轉讓

Tyco Fire & Security GmbH, com

Transmissão por

sede em Victor von Bruns-Strasse

fusão

21, 8212 Neuhausen am Rheinfall,
Switzerland

N/080558

2014/04/30

N/080559

轉讓

Opulent Strategic Limited

KIMBERLEY INVESTMENTS LIMITED, com sede em Room 1004,

Transmissão

10/F., Oriental Centre, 67-71 Chatham Road, T.S.T Kowloon, Hong
Kong

判決決定
Decisões por sentença

編號
N.º

生效日期
Data de
vigência

權利人

類別

Titular

Classe

1

N/067717

2014/04/28

SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

28

2

N/068754

2014/03/24

NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

35

2

N/068755

2014/03/24

NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

36

2

N/068756

2014/03/24

NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

37

2

N/068757

2014/03/24

NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

39

2

N/068758

2014/03/24

NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

41

2

N/068759

2014/03/24

NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

43

1

根據初級法院於2014年3月31日之判決，並於2014年4月28日已轉為確定判決，裁定上訴理由成立，廢止被上訴決定並批准

第N/67717號商標註冊的申請。
Por sentença do Tribunal de Judicial de Base, de 31 de Março de 2014, que transitou em julgado no dia 28 Abril de 2014, foi
julgado procedente o recurso, revogando-se a decisão recorrida e determinando-se a concessão do pedido de registo da marca
N/67717.
2

根據初級法院於2014年3月24日之判決，並於2014年4月10日已轉為確定判決，裁定上訴理由部份成立，廢止被上訴之批

示，並命令於有關判決轉為確定後，將附屬於該案中相關的行政卷宗發送被上訴實體，以便進行後續的註冊程序。
Por sentença do Tribunal Judicial de Base, de 24/03/2014, que transitou em julgado no dia 10 de Abril de 2014, foi julgado parcialmente procedente o recurso, revogando-se a decisão recorrida e determinando-se que, após trânsito, sejam os autos administrativos apensos remetidos à entidade recorrida para prosseguir o processo de registo.
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聲明異議
Reclamação

編號
N.º

提交日期
Data de
entrada

申請人

聲明異議人

Requerente

Oponente

N/082033

2014/05/05

Watson Enterprises Limited

DC COMICS

N/082034

2014/05/05

Watson Enterprises Limited

DC COMICS

答辯
Contestação

編號
N.º

提交日期
Data de
entrada

申請人

聲明異議人

Requerente

Oponente

N/074712

2014/05/08

The Football Association Limited

LiFung Trinity Management (Singapore) Pte. Ltd.

N/074713

2014/05/08

The Football Association Limited

LiFung Trinity Management (Singapore) Pte. Ltd.

N/079562

2014/04/01

MAXIM’S CATERERS LIMITED

美心餅店有限公司
PADARIA E PASTELARIA MAXIM'S LIMITADA

N/080179

2014/04/01

Maxim’s Caterers Limited

美心餅店有限公司
PADARIA E PASTELARIA MAXIM'S LIMITADA

N/080180

2014/04/01

Maxim’s Caterers Limited

美心餅店有限公司
PADARIA E PASTELARIA MAXIM'S LIMITADA

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 R JPI, 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/000202

申請日 Data de pedido

:

2014/04/04

申請人 Requerente

:

太陽城教育服務有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場249-255號中土大廈12樓N-P座
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國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

行業 Actividade

:

教育服務。

名稱或標誌 Nome ou Insígnia

:

標誌顏色 Cores de insígnia

:

9115

橙色，橙黃色，青綠色，棕色，綠色，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 c on for m idade c om o n.º 1 e n.º 2 do a r t igo 10.º do R J PI, aprovado pelo Dec reto-L ei 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

登記日期

批示日期

權利人

N.º

Data de registo

Data de despacho

Titular

E/000194

2014/05/13

2014/05/13

丹尼爾律師事務所管理有限公司

E/000195

2014/05/13

2014/05/13

我的秘密化妝品有限公司
MEU SEGREDO COSMÉTICOS LIMITADA

E/000196

2014/05/13

2014/05/13

王瑩瑩
Wong, Ieng Ieng

E/000197

2014/05/13

2014/05/13

Duarte Filipe de Pina

E/000198

2014/05/13

2014/05/13

Duarte Filipe de Pina

設計及新型之保護
Protecção de Desenho e Modelo

申請
Pedido
根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百六十五條及第一百六十六條第一款的規定，
公佈下列在澳門特別行政區提出的設計及新型註冊申請，自本通告公佈日起至給予註冊之日止，任何第三人均得提出聲明異議。
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De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de
Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data da
publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]

編號 N.º

:

D/001069

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/03/27

[71]

申請人 Requerente

:

吳國明

[72]

地址 Endereço

:

澳門氹仔埃武拉街花城利盈大廈22樓K

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

創作人 Criador

:

吳國明

[51]

分類 Classificação

:

25 - 01

[54]

標題 Título

:

阻尼隔音板。
Barreira de amortecimento acústico.

[57]

摘要 Resumo

:

一種阻尼隔音板，由表層1、中間層2和底層3黏合而成；所述表層1與中間層2的頂部黏合，所述
底層3與中間層2的底部黏合。其中，相應的表層1和底層3由紙面石膏板製成，合成後為一長方
石膏板夾心板材，板材表面均為淨色質面，中間夾心部份為0.5mm厚的阻尼黏彈性物料。

附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

D/001113

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/07/09

[71]

申請人 Requerente

:

北京小米科技有限責任公司
Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd.

地址 Endereço

:

中國北京市海澱區清河中街68號華潤五彩城寫字樓12F郵編：100085
Floor 12, Rainbow City of China Resources, No. 68, Qinghe Middle Street, Haidan District, Beijing 100085, China

[72]

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

創作人 Criador

:

劉德 De LIU, 尋克亮 Keliang XUN, 高飛 Fei GAO

[51]

分類 Classificação

:

14 - 03

[54]

標題 Título

:

手機。
Telemóveis.

[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

表述所顯示的物品的式樣、裝飾、形狀及構形是聲稱具有新穎性的外觀設計特色。

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/09

201330005960.3

中國 China

[21]

編號 N.º

:

D/001115

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/07/23

[71]

申請人 Requerente

:

Patrick C. Ho

N.º 23 — 4-6-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

[72]

地址 Endereço

:

4 Quail Run, Hilton, NY 14468, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

創作人 Criador

:

Patrick C. HO

[51]

分類 Classificação

:

16 - 06

[54]

標題 Título

:

眼鏡框。

9117

Armação de óculos.
[57]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

O desenho ornamental para um par de braços de uma armação de óculos, conforme mostrado e descrito.

[30]

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/29

29/444,325

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

D/001116

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/07/23

[71]

申請人 Requerente

:

Patrick C. Ho

地址 Endereço

:

4 Quail Run, Hilton, NY 14468, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

[72]

創作人 Criador

:

Patrick C. HO

[51]

分類 Classificação

:

16 - 06

[54]

標題 Título

:

眼鏡框。
Armação de óculos.

[57]

摘要 Resumo

:

O desenho ornamental para um par de braços de uma armação de óculos, conforme mostrado e descrito.

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/29

29/444,327

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

D/001119

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[71]

申請人 Requerente

:

褚衍進
ZHU Yanjin

地址 Endereço

:

中國100000北京市朝陽區北四環中路8號亞運村匯欣大廈A座14層
14/F, Block A, Huixin Building, Asian Games Village, 8 Middle Road of North 4th Ring
Road, Chaoyang District, Beijing 100000, China
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[72]

創作人 Criador

:

褚衍進 ZHU Yanjin

[51]

分類 Classificação

:

10 - 02

[54]

標題 Título

:

手錶。
Relógio de pulso.

[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

本設計提供一種手錶，如圖所示，其設計要點在於手錶的形狀。

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/04

201330034984.1

中國 China

[21]

編號 N.º

:

D/001120

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[71]

申請人 Requerente

:

褚衍進

地址 Endereço

:

ZHU Yanjin
中國100000北京市朝陽區北四環中路8號亞運村匯欣大廈A座14層
14/F, Block A, Huixin Building, Asian Games Village, 8 Middle Road of North 4th Ring
Road, Chaoyang District, Beijing 100000, China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[72]

創作人 Criador

:

褚衍進 ZHU Yanjin

[51]

分類 Classificação

:

10 - 02

[54]

標題 Título

:

手錶。

[57]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

Relógio de pulso.

[30]

本設計提供一種手錶，如圖所示，其設計要點在於手錶的形狀。

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/04

201330035016.2

中國 China

[21]

編號 N.º

:

D/001121

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[71]

申請人 Requerente

:

褚衍進
ZHU Yanjin
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地址 Endereço

:

9119

中國100000北京市朝陽區北四環中路8號亞運村匯欣大廈A座14層
14/F, Block A, Huixin Building, Asian Games Village, 8 Middle Road of North 4th Ring
Road, Chaoyang District, Beijing 100000, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[72]

創作人 Criador

:

褚衍進 ZHU Yanjin

[51]

分類 Classificação

:

10 - 02

[54]

標題 Título

:

手錶。
Relógio de pulso.

[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

本設計提供一種手錶，如圖所示，其設計要點在於手錶的形狀。

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/04

201330035016.2

中國 China

[21]

編號 N.º

:

D/001122

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[71]

申請人 Requerente

:

HERMES SELLIER

地址 Endereço

:

24, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

創作人 Criador

:

Pierre-Alexis DUMAS

[72]
[51]

分類 Classificação

:

3 - 01

[54]

標題 Título

:

“MAXIBOX” 袋。
Bolsa «MAXIBOX».

[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

Mala rectângular com uma alça e um fecho.

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/21

DM/080188

世界知識產權組織 WIPO

[21]

編號 N.º

:

D/001125

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[71]

申請人 Requerente

:

CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD.

地址 Endereço

:

31st Floor, New World Tower, 16-18 Queen´s Road Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

創作人 Criador

:

何伯陶 Ho Pak To

[72]
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[51]

分類 Classificação

:

11 - 02

[54]

標題 Título

:

擺設（龍-5）。

[57]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

Decoração (Dragão-5).
本設計之設計特點在於以東方形象之龍，設計成張口吐舌噴焰取珠，且龍身盤捲迴轉折縮成騰
空躍起姿態，構成整體外觀具特異視覺威儀加乘效果之設計。

[30]

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/03/07

1300354.4M001

中國香港 Hong Kong, China

[21]

編號 N.º

:

D/001126

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[71]

申請人 Requerente

:

CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD.

地址 Endereço

:

31st Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

[72]

創作人 Criador

:

何伯陶 Ho Pak To

[51]

分類 Classificação

:

11 - 02

[54]

標題 Título

:

擺設（龍-8）。
Decoração (Dragão-8).

[57]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

本設計之設計特點在於以東方形象之龍，設計成略張口露舌，且龍身盤捲伸足昂然站立，宛若
將盤動遊走姿態，構成整體外觀具特異視覺威儀加乘效果之設計。

[30]

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/03/07

1300354.4M002

中國香港 Hong Kong, China

[21]

編號 N.º

:

D/001127

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[71]

申請人 Requerente

:

CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD.

地址 Endereço

:

31st Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

創作人 Criador

:

何伯陶 Ho Pak To

[72]
[51]

分類 Classificação

:

11 - 02

[54]

標題 Título

:

擺設（龍-9）。
Decoração (Dragão-9).
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[57]

摘要 Resumo

:

9121

本設計之設計特點在於以東方形象之龍，設計成轉頭朝貼身金珠張口露舌欲吞，且龍身來回盤
捲使其龍尾貼近龍頭後方捲翹高高聳起，宛若前迎後挺姿態，構成整體外觀具特異視覺威儀
加乘效果之設計。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/03/07

1300354.4M003

中國香港 Hong Kong, China

[21]

編號 N.º

:

D/001128

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/09/04

[71]

申請人 Requerente

:

斯特凡諾．里齊股份公司
STEFANO RICCI S.P.A.

地址 Endereço

:

意大利(50010)佛羅倫薩市菲耶索萊鎮菲恩提那街171號
Via Faentina, 171-50010 Fiesole (FI), Itália

[72]

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

創作人 Criador

:

斯特凡諾．里齊 STEFANO RICCI

[51]

分類 Classificação

:

2 - 07

[54]

標題 Título

:

服裝附件。
Acessório para vestuário.

[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

本物品用作服裝的裝飾件，其由中間部分和包圍該中間部分的外圍部分構成。

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/03/07

001363469

歐洲聯盟 União Europeia

[21]

編號 N.º

:

D/001131

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/10/07

[71]

申請人 Requerente

:

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

地址 Endereço

:

Avenida de la Diputación, Edifício Inditex, 15142, Arteixo (A Courña), Spain

國籍 Nacionalidade

:

西班牙 Espanhola

[72]

創作人 Criador

:

Jose Ignacio Rodriguez Diaz

[51]

分類 Classificação

:

25 - 02

[54]

標題 Título

:

柵欄。
Gradeamentos.

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

9122

[57]

摘要 Resumo

:
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Gradeamentos compostos por círculos consecutivos de acordo com a seguinte sequência:
um círculo que contém a letra Z, um círculo que contém a letra H e um círculo vazio e assim por diante.

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/04/05

002214320-0001

歐洲聯盟 União Europeia

[21]

編號 N.º

:

D/001132

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/10/10

[71]

申請人 Requerente

:

ROLEX SA

地址 Endereço

:

3-5-7, rue Françios-Dussaud, Geneva, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

[72]

創作人 Criador

:

Maria Cristina CALVANI

[51]

分類 Classificação

:

10 - 07

[54]

標題 Título

:

錶盤。

[57]

摘要 Resumo

:

A superfície superior do mostrador exibe um primeiro padrão em relevo composto por um

Mostrador do relógio.
círculo periférico e um círculo interior concêntrico que estão ligados por segmentos radiais
montados nas posições das horas, excepto na posição das 12 horas e na posição das 3 horas.
Este primeiro padrão é cravejado com pedras preciosas em toda a sua superfície. Este primeiro padrão é visível no lado debaixo através dos pontos debaixo das pedras preciosas. A
superfície superior do mostrador exibe um segundo padrão composto por ondas circulares
concêntricas espalhadas pelo resto da superfície. Uma janela calendário está localizada nas
3 horas e uma janela alongada está localizada nas 12 horas. Duas áreas rectangulares estão
reservadas para inscrições.

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/04/12

139831

瑞士 Suíça

[21]

編號 N.º

:

D/001133

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/10/10

[71]

申請人 Requerente

:

ROLEX SA
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地址 Endereço

:

3-5-7, rue Françios-Dussaud, Geneva, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

[72]

創作人 Criador

:

Maria Cristina CALVANI

[51]

分類 Classificação

:

10 - 07

[54]

標題 Título

:

錶盤。

[57]

摘要 Resumo

:

9123

Mostrador do relógio.
A superfície superior do mostrador exibe um padrão composto por uma pluralidade de
círculos, onde os ditos círculos estão arranjados de uma forma que o centro de cada círculo
é o ponto tangente de um círculo esquerdo e direito bem como o ponto tangente de um círculo frontal e traseiro. Os indicadores das horas são em relevo, excepto nas posições das 3
horas e das 12 horas em que estão ausentes. O indicador das 6 horas é cravejado de pedras
preciosas. Uma janela calendário está localizada nas 3 horas.

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/04/12

139831

瑞士 Suíça

[21]

編號 N.º

:

D/001134

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/10/10

[71]

申請人 Requerente

:

ROLEX SA

地址 Endereço

:

3-5-7, rue Françios-Dussaud, Geneva, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

創作人 Criador

:

Maria Cristina CALVANI

[72]
[51]

分類 Classificação

:

10 - 07

[54]

標題 Título

:

錶盤。
Mostrador do relógio.

[57]

摘要 Resumo

:

A superfície superior do mostrador exibe um padrão composto por uma pluralidade de
varetas rectangulares num ligeiro relevo em que as ditas varetas estão arranjadas de uma
forma para sugerir uma primeira série de tiras paralelas vizinhas interrompidas duas a
duas por uma segunda série de varetas perpendiculares espaçadas, onde as varetas perpendiculares interrompendo um par de tiras estão deslocadas relativamente às varetas
perpendiculares interrompendo os pares de tiras vizinhas. Os indicadores das horas são em
relevo e têm pedras preciosas, excepto nas poscições das 3 horas e das 12 horas em que estão ausentes. Uma janela calendário está localizada nas 3 horas e uma janela alongada está
localizada nas 12 horas. Duas áreas rectangulares estão reservadas para inscrições.

附圖 Figura

:

[30]

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/04/12

139831

瑞士 Suíça

[21]

編號 N.º

:

D/001142

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/10/21

[71]

申請人 Requerente

:

GRAFF DIAMONDS SA

地址 Endereço

:

Rue de Rhône 29, 1204 Geneva, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

創作人 Criador

:

Laurence GRAFF

[72]
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[51]

分類 Classificação

:

10 - 07

[54]

標題 Título

:

錶殼。
Caixa de relógio.

[57]

摘要 Resumo

:

As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a configuração do artigo conforme mostrado nas representações.

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/04/24

734836201

世界知識產權組織 WIPO

[21]

編號 N.º

:

D/001143

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/10/21

[71]

申請人 Requerente

:

GRAFF DIAMONDS SA

地址 Endereço

:

Rue de Rhône 29, 1204 Geneva, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

創作人 Criador

:

Laurence GRAFF

[72]
[51]

分類 Classificação

:

10 - 07

[54]

標題 Título

:

錶殼。
Caixa de relógio.

[57]

摘要 Resumo

:

As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a configuração do artigo conforme mostrado nas representações.

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/04/24

734836201

世界知識產權組織 WIPO
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[21]

編號 N.º

:

D/001144

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/10/21

[71]

申請人 Requerente

:

GRAFF DIAMONDS SA

地址 Endereço

:

Rue de Rhône 29, 1204 Geneva, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

[72]

創作人 Criador

:

Laurence GRAFF

[51]

分類 Classificação

:

10 - 07

[54]

標題 Título

:

錶殼。

9125

Caixa de relógio.
[57]

摘要 Resumo

:

As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a configuração do artigo conforme mostrado nas representações.

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/04/24

734836201

世界知識產權組織 WIPO

[21]

編號 N.º

:

D/001145

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/10/21

[71]

申請人 Requerente

:

GRAFF DIAMONDS SA

地址 Endereço

:

Rue de Rhône 29, 1204 Geneva, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

[72]

創作人 Criador

:

Laurence GRAFF

[51]

分類 Classificação

:

10 - 07

[54]

標題 Título

:

錶殼。

[57]

摘要 Resumo

:

Caixa de relógio.
As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a configuração do artigo conforme mostrado nas representações.

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/04/24

734836201

世界知識產權組織 WIPO

[21]

編號 N.º

:

D/001146

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/10/21

[71]
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申請人 Requerente

:

GRAFF DIAMONDS SA

地址 Endereço

:

Rue de Rhône 29, 1204 Geneva, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

[72]

創作人 Criador

:

Laurence GRAFF

[51]

分類 Classificação

:

10 - 07

[54]

標題 Título

:

錶殼。
Caixa de relógio.

[57]

摘要 Resumo

:

As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a configuração do artigo conforme mostrado nas representações.

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/04/24

734836201

世界知識產權組織 WIPO

[21]

編號 N.º

:

D/001147

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/10/21

[71]

申請人 Requerente

:

GRAFF DIAMONDS SA

地址 Endereço

:

Rue de Rhône 29, 1204 Geneva, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

創作人 Criador

:

Laurence GRAFF

[72]
[51]

分類 Classificação

:

10 - 07

[54]

標題 Título

:

錶殼。
Caixa de relógio.

[57]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a configuração do artigo conforme mostrado nas representações.

[30]

[21]

編號 N.º

:

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/04/24

734836201

世界知識產權組織 WIPO

D/001157
D/001128

原案申請號
[22]

日期Data

No. de pedido inicial

:

申請日 Data de pedido

:

2013/09/04
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[71]

申請人 Requerente

:

斯特凡諾．里齊股份公司
STEFANO RICCI S.P.A.

地址 Endereço

:

意大利(50010)佛羅倫薩市菲耶索萊鎮菲恩提那街171號

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

[72]

創作人 Criador

:

斯特凡諾．里齊 STEFANO RICCI

[51]

分類 Classificação

:

2 - 07

[54]

標題 Título

:

服裝附件。

Via Faentina, 171-50010 Fiesole (FI), Itália

Acessório para vestuário.
[57]

[30]

[21]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

編號 N.º

:

本物品用作服裝的裝飾件，其由中間部分和包圍該中間部分的外圍部分構成。

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/03/07

001363469

歐洲聯盟 União Europeia

D/001158
D/001128

原案申請號
No. de pedido inicial

:

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/09/04

[71]

申請人 Requerente

:

斯特凡諾．里齊股份公司
STEFANO RICCI S.P.A.

地址 Endereço

:

意大利(50010)佛羅倫薩市菲耶索萊鎮菲恩提那街171號
Via Faentina, 171-50010 Fiesole (FI), Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

[72]

創作人 Criador

:

斯特凡諾．里齊 STEFANO RICCI

[51]

分類 Classificação

:

2 - 07

[54]

標題 Título

:

服裝附件。
Acessório para vestuário.

[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

本物品用作服裝的裝飾件，其由中間部分和包圍該中間部分的外圍部分構成。

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/03/07

001363469

歐洲聯盟 União Europeia

9127

[21]
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編號 N.º

:

D/001159
D/001128

原案申請號
No. de pedido inicial

:

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/09/04

[71]

申請人 Requerente

:

斯特凡諾．里齊股份公司
STEFANO RICCI S.P.A.

地址 Endereço

:

意大利(50010)佛羅倫薩市菲耶索萊鎮菲恩提那街171號

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

創作人 Criador

:

斯特凡諾．里齊 STEFANO RICCI

Via Faentina, 171-50010 Fiesole (FI), Itália
[72]
[51]

分類 Classificação

:

2 - 07

[54]

標題 Título

:

服裝附件。

[57]

摘要 Resumo

:

本物品用作服裝的裝飾件，其由中間部分和包圍該中間部分的外圍部分構成。

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

Acessório para vestuário.

[30]

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/03/07

001363469

歐洲聯盟 União Europeia

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區
提出的設計及新型註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下
列批示向初級法院提起上訴。
Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e
de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s)
abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給
Concessão
編號

註冊日期

批示日期

權利人

N.º

Data de registo

Data de despacho

Titular

D/000857

2014/05/12

2014/05/12

MARCUS A. KATZ

D/000997

2014/05/12

2014/05/12

唐飛雁

D/000998

2014/05/12

2014/05/12

唐飛雁

D/001004

2014/05/12

2014/05/12

澳門特別行政區政府文化局

D/001005

2014/05/12

2014/05/12

澳門特別行政區政府文化局

D/001006

2014/05/12

2014/05/12

澳門特別行政區政府文化局

D/001007

2014/05/12

2014/05/12

澳門特別行政區政府文化局
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編號

註冊日期

批示日期

權利人

N.º

Data de registo

Data de despacho

Titular

D/001008

2014/05/12

2014/05/12

澳門特別行政區政府文化局

D/001009

2014/05/12

2014/05/12

澳門特別行政區政府文化局

D/001010

2014/05/12

2014/05/12

澳門特別行政區政府文化局

D/001011

2014/05/12

2014/05/12

澳門特別行政區政府文化局

D/001012

2014/05/12

2014/05/12

澳門特別行政區政府文化局

D/001013

2014/05/12

2014/05/12

澳門特別行政區政府文化局

D/001014

2014/05/12

2014/05/12

澳門特別行政區政府文化局

D/001015

2014/05/12

2014/05/12

澳門特別行政區政府文化局

D/001016

2014/05/12

2014/05/12

澳門特別行政區政府文化局

D/001017

2014/05/12

2014/05/12

澳門特別行政區政府文化局

D/001019

2014/05/12

2014/05/12

Kelsen Group A/S

D/001036

2014/05/12

2014/05/12

蔡益秋
Yih-Chiou TSAI

D/001037

2014/05/12

2014/05/12

ZUN INTERNATIONAL LIMITED

D/001038

2014/05/12

2014/05/12

ZUN INTERNATIONAL LIMITED

D/001040

2014/05/12

2014/05/12

CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001041

2014/05/12

2014/05/12

CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001042

2014/05/12

2014/05/12

CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001043

2014/05/12

2014/05/12

CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001044

2014/05/12

2014/05/12

CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001045

2014/05/12

2014/05/12

CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001046

2014/05/12

2014/05/12

CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001047

2014/05/12

2014/05/12

CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001048

2014/05/12

2014/05/12

CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001049

2014/05/12

2014/05/12

CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001050

2014/05/12

2014/05/12

CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001051

2014/05/12

2014/05/12

CARTIER CREATION STUDIO SA

附註
Averbamento

編號
N.º
D/000754

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2014/05/07

更改認別資料
Modificação de
identidade

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

Shuffle Master, Inc.

SHFL entertainment, Inc.
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發明專利延伸之保護
Protecção de Extensão de Patente de Invenção
根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別
行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批
示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。
Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção
dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s)
despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do
mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a
contar da data desta publicação.

授權的發明專利之延伸
Extensão de Patente de Invenção Concedida
[21]

編號 N.º

:

J/001318

[22]

申請日 Data de pedido

:

2014/01/13

[24]

批示日 Data de despacho :

2014/05/12

[73]

權利人 Titular

約翰•F•戈伊斯

:

JOHN F. GOIS

[72]

地址 Endereço

:

4803 La Cruz Drive, La Mesa, California 91941, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

約翰．F．戈伊斯 JOHN F. GOIS

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200910206312.7

2009/10/13

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101720734B

2013/10/23

[51]

分類 Classificação

:

A01K75/00

[54]

標題 Título

:

硬化底環。

[57]

摘要 Resumo

:

本發明公開了一種硬化底環，底環用於將圍網與括綱相互連接，在深海捕魚操作期間與圍網

Argola de base endurecida.
的叉綱接合以利用括綱聚攏圍網。在結構上，底環包括限定孔口的框架，跨越孔口安裝兩個輥
子。如此構造，輥子和框架的在輥子之間的第一側部和第二側部限定圍繞用於接收括綱的通路
的周邊。重要的是，框架的第一側部的鄰近遠側輥子的部分包括硬質材面，從而減少磨損。而
且，底環包括作為框架的第二側部的一部分而被以樞轉方式安裝的纜索釋放臂、用於將纜索釋
放臂的自由端部接合到框架的套筒、和用於將套筒保持在適當位置的鎖具。底環被設計成通過
使用硬質材面嵌件而抵抗磨損。而且，在使用期間，底環便於括綱的插入和移除。此外，底環提
供鎖定銷的自動使用。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2008/10/13

12/250,260

美國 Estados Unidos da América
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[21]

編號 N.º

:

J/001341

[22]

申請日 Data de pedido

:

2014/02/10

[24]

批示日 Data de despacho :

2014/05/12

[73]

權利人 Titular

:

9131

庫多斯藥物有限公司
KUDOS PHARMACEUTICALS LIMITED

[72]

地址 Endereço

:

London, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

發明人 Inventor

:

M．G．休默索恩, S．戈梅茨, K．A．梅尼爾, G．C．M．史密斯, K．馬拉古, H．M．E．杜岡, X．
-L．F．科克克羅夫特, G．J．赫曼

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200680051042.1

2006/11/20

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101360746B

2013/12/11

[51]

分類 Classificação

:

C07D475/06, C07D475/08, C07D487/04, A61K31/495, A61P35/00

[54]

標題 Título

:

作為mTOR抑制劑的吡啶并-、吡唑并-和嘧啶并-嘧啶衍生物。
Derivados de «pyrido-, pyrazo- and pyrimido-pyrimidine» que servem como inibidores de
«mTOR».

[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

提供的是式(I)化合物，其適合用於治療癌症。

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2005/11/22

60/738,902

美國 Estados Unidos da América

2005/11/25

0524047.8

英國 Reino Unido

2006/08/23

60/823,308

美國 Estados Unidos da América

2006/08/23

60/823,309

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001342

[22]

申請日 Data de pedido

:

2014/02/12

[24]

批示日 Data de despacho :

2014/05/12

[73]

權利人 Titular

高級材料-JTJ公司

:

ADVANCED MATERIALS-JTJ S.R.O.

[72]

地址 Endereço

:

Kamenné Žehrovice 23, 273 01 Kamenné Žehrovice, Czech Republic

國籍 Nacionalidade

:

捷克 Checa

發明人 Inventor

:

J．小普羅哈茲卡 Procházka Jr., Jan, J．老普羅哈茲卡 Procházka Sr., Jan

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

[51]

分類 Classificação

:

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200980106037.X

2009/02/19

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101952014B

2013/11/27

B01D53/86, B01J21/06, B01J23/28, B01J23/40, B01J23/42, B01J23/50, B01J23/52,
B01J23/72, B01J23/755, B01J35/0 0, B01J35/10, B01J37/0 0, B01J37/28, C01G23/047,
C01G23/053

[54]
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標題 Título

:

用於在不高於1000℃的方法的二氧化鈦催化劑結構及其製備。
Estrutura de catalisador de «titanium dioxide» para os processos até 1000℃ e a sua fabricação.

[57]

摘要 Resumo

:

一種TiO 2催化劑結構，包括銳鈦礦型結晶形的TiO2納米粒子，以TiO2為基準其摻雜有0.05-5重
量%的磷，並構成比表面積為40到120m 2 /g的環形平面聚集體，該TiO 2催化劑結構適用於在不
高於800℃溫度的催化方法；和一種具有聚集的緻密粒子形態且比表面積為20到40m 2/g的TiO2
催化劑結構，其適用於在不高於1000℃溫度的催化方法。可以將選自銀、銅、金、鉑類金屬、鎳、
鉬和除了鹼金屬氧化物之外的金屬氧化物中的活性物質施加到這兩種結構的表面上。

[30]

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2008/02/21

PV2008-95

捷克 Checa

[21]

編號 N.º

:

J/001343

[22]

申請日 Data de pedido

:

2014/02/12

[24]

批示日 Data de despacho :

2014/05/12

[73]

權利人 Titular

新川佳伸

:

SHINKAWA, Yoshinobu

[72]

地址 Endereço

:

16-5, Tsukishima 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040052, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

發明人 Inventor

:

矢田直之 YADA, Naoyuki, 細村弘義 HOSOMURA, Hiroyoshi, 新川佳伸 SHINKAWA,
Yoshinobu

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200880123117.1

2008/11/20

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101918507B

2013/11/27

[51]

分類 Classificação

:

C09K5/04, F25B1/00

[54]

標題 Título

:

烴類混合製冷劑、冷凍/冷藏或製冷/製熱空調系統、冷凍/冷藏或製冷/製熱空調方法、以及冷凍/
冷藏或製冷/製熱空調系統的製造方法。
Refrigerante da mistura de «hydrocarbon», congelação/refrigeração ou sistema de ar condicionado, congelação/refrigeração ou método de ar condicionado, e processo para a produção de congelação/refrigeração ou sistema de ar condicionado.

[57]

摘要 Resumo

:

氟氯烴的氟烴替代品（HCFC和HFC）由烴類製冷劑取代，所述烴類製冷劑是能夠用天然製冷
劑的烴類製冷劑消除氟氯烴的天然製冷劑。因此，氟烴替代品的使用減少，使冰箱或空調機獲
得省電的效果。烴類混合製冷劑含有丙烷，並且所具有的7℃時飽和蒸氣壓強為0.3-1M Pa，而
35℃時飽和蒸氣壓強為0.6-2.2M Pa。它可進一步含有正丁烷、異丁烷、和乙烷。烴類混合製冷
劑優選地具有-20℃或以下的沸點。

[30]

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2007/11/26

2007-335382

日本 Japão

2008/11/19

PCT/JP2008/070999

日本 Japão

[21]

編號 N.º

:

J/001344

[22]

申請日 Data de pedido

:

2014/02/12

[24]

批示日 Data de despacho :

2014/05/12

[73]

權利人 Titular

陣列生物製藥公司

:

ARRAY BIOPHARMA, INC.

[73]

地址 Endereço

:

3200 Walnut Street, Boulder, Colorado 80301, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

權利人 Titular

:

阿斯利康公司
ASTRAZENECA AB
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地址 Endereço

:

SE-151 85 Sodertalje, Sweden

國籍 Nacionalidade

:

瑞典 Sueca

發明人 Inventor

:

A．L．馬洛 MARLOW, Allison, L., E．華萊士 WALLACE, EIi, 徐廷法 SEO, Jeongbeo, J．P．利西卡圖斯 LYSSIKATOS, Joseph, P., 楊鴻雲 YANG, Hong, Woon, J．布萊克
BLAKE, Jim, R．A．斯托里 STOREY, Richard, Anthony, R．J．布思 BOOTH, Rebecca,
Jane, J．D．皮泰姆 PITTAM, John, David, J．倫納德 LEONARD, John, M．R．菲爾丁
FIELDING, Mark, Richard

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL201110224237.4

2006/05/17

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 102304086B

2013/12/04

[51]

分類 Classificação

:

C07D213/82 , A61K31/4412 , A61P35/00 , A61P17/06 , A61P29/00

[54]

標題 Título

:

MEK的雜環抑制劑及其使用方法。
Inibidores de «heterocyclic» de MEK e seu método de utilização.

[57]

摘要 Resumo

:

本發明涉及M EK的雜環抑制劑及其使用方法。本發明公開了用於治療哺乳動物中的過度增殖
性疾病如癌症和炎症以及炎性病症的M EK抑制劑。本發明還公開了使用這樣的化合物治療哺
乳動物中的過度增殖性疾病的方法和包含這樣的化合物的藥物組合物。

[30]

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2005/05/18

60/682,335

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001345

[22]

申請日 Data de pedido

:

2014/02/12

[24]

批示日 Data de despacho :

2014/05/12

[73]

權利人 Titular

:

諾瓦提斯公司

地址 Endereço

:

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

發明人 Inventor

:

J．S．巴傑瓦, M．德拉克魯茲, S．K．都德, L．M．維科勒, R．吳

NOVARTIS AG

[72]

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200980144876.0

2009/09/15

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 102159570B

2014/01/15

[51]

分類 Classificação

:

C07D413/04, A61K31/5377, A61K35/00

[54]

標題 Título

:

N-[6-(順式-2,6-二甲基嗎啉-4-基)吡啶-3-基]-2-甲基-4´-(三氟甲氧基)[1,1´-聯苯]-3-甲酰胺
的鹽。
S a i s d e «N-[6 -(c i s-2 ,6 - d i m e t h y l m o r p h o l i n- 4 -y l)p y r i d i n e -3 -y l]-2 -m e t h y l- 4´-(trifluoromethoxy)[1,1´-biphenyl]-3-carboxamide».

[57]

摘要 Resumo

:

N-[6-(順式-2，6-二甲基嗎啉-4-基)吡啶-3-基]-2-甲基-4´-(三氟甲氧基)[1，1´-聯苯]-3-甲酰胺
的鹽得到製備和表徵。

附圖 Figura

:

[30]
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優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2008/09/17

61/097,580

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001346

[22]

申請日 Data de pedido

:

2014/02/13

[24]

批示日 Data de despacho :

2014/05/12

[73]

權利人 Titular

塔克達加利福尼亞股份有限公司

:

TAKEDA CALIFORNIA, INC.

[72]

地址 Endereço

:

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle, Delaware, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

S．L．格沃爾特尼, 王海霞, Z．切魯瓦爾拉特, A．J．詹寧斯, M．薩巴特, J．A．斯塔福德, 鄧銘南

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

[51]

分類 Classificação

:

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200980127358.8

2009/05/15

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 102105451B

2013/11/13

C 0 7 D231/56, C 0 7 D4 03/12, C 0 7 D4 05/14, C 0 7 D417/12, C 0 7 D417/14, C 0 7 D471/0 4,
C07D513/04, A61K31/4155, A61P3/10

[54]

標題 Título

:

葡糖激酶活化劑。
Activadores de «Glucokinase».

[57]

摘要 Resumo

:

提供了與葡糖激酶一起使用的化合物，所述化合物包括下式：其中變量如本文所定義。還提供
了包括所述化合物的藥物組合物、藥盒和製品；用於製備該化合物的方法和中間體，以及使用
所述化合物的方法。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2008/05/16

61/054,052

美國 Estados Unidos da América

2008/10/24

61/108,370

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001347

[22]

申請日 Data de pedido

:

2014/02/13

[24]

批示日 Data de despacho :

2014/05/12

[73]

權利人 Titular

餐飲技術公司

:

RESTAURANT TECHNOLOGY, INC.

[72]

地址 Endereço

:

2111 Mcdonald´s Drive, Oak Brook IL 60523, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

拉蒙特．埃里克．拉克曼 LACKMAN, Lamont, Eric, 查爾斯．彌爾頓．哈欽森 HUTCHINSON, Charles, Milton

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da
DNPI

:

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200880109288.9

2008/09/23

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101896101B

2013/11/13

N.º 23 — 4-6-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

9135

[51]

分類 Classificação

:

A47J37/12

[54]

標題 Título

:

具有自動過濾和加注能力的低油量炸爐。

[57]

摘要 Resumo

:

提供了一種用於自動過濾並保持油炸爐的炸鍋中的烹飪油的多功能系統，包括油炸爐和多個炸

Fritadeira de baixo volume de óleo com filtração automática e capacidade de «top-off».
鍋。多個炸鍋中的每一個至少包括第一溫度傳感器和第二溫度傳感器。當第一傳感器感測到第
一預定油溫時，油炸爐能夠工作於自動填充模式以保持油位，當第一傳感器感測到第一預定油
溫之後，油炸爐能夠工作於自動過濾模式以允許多個炸爐其中之一中的油的過濾。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2007/09/27

11/904, 358

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001348

[22]

申請日 Data de pedido

:

2014/02/19

[24]

批示日 Data de despacho :

2014/05/12

[73]

權利人 Titular

生物科技環境公司

:

BIO-TEC ENVIRONMENTAL, LLC

[72]

地址 Endereço

:

7009 Prospect Ave NE, Suite#200 Albuquerque, New Mexico, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

約翰．艾倫．萊克, 塞繆爾．戴維．亞當斯

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200780044197.7

2007/10/31

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101589097B

2014/01/08

[51]

分類 Classificação

:

C08K5/00, C08L101/00, C08K5/09

[54]

標題 Título

:

用於使聚合物材料生物可降解的化學添加劑。

[57]

摘要 Resumo

:

本發明是一種新的添加劑材料，所述新的添加劑材料與聚合物材料物理共混，以至少形成部分

Aditivos químicos para tornar materiais poliméricos biodegradáveis.
生物可降解的產品。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2006/10/31

60/855,430

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001349

[22]

申請日 Data de pedido

:

2014/02/26
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[24]

批示日 Data de despacho :

2014/05/12

[73]

權利人 Titular

財團法人國家衛生研究院

:

National Health Research Institutes
[72]

地址 Endereço

:

No. 35, Keyan Road, Zhunan Town Miaoli County, 350, Taiwan, China

發明人 Inventor

:

蔣維棠 Weir-Torn Jiaang, 趙宇生 Yu-Sheng Chao, 蔡廷岳 Ting-Yueh Tsai, 徐石 Tsu Hsu

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200980107941.2

2009/02/25

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101970402B

2013/12/18

[51]

分類 Classificação

:

C07D207/09, C07D207/06, C07D207/02, A61P3/10

[54]

標題 Título

:

吡咯烷化合物。

[57]

摘要 Resumo

:

本發明涉及一種吡咯烷化合物，及使用該類化合物抑制二肽基肽酶-I V與治療第二型糖尿病的

Compostos de «Pyrrolidine».
方法。
[30]

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2008/03/05

61/033,877

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001350

[22]

申請日 Data de pedido

:

2014/02/28

[24]

批示日 Data de despacho :

2014/05/12

[73]

權利人 Titular

諾華股份有限公司

:

Novartis AG
地址 Endereço
[73]

:

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

權利人 Titular

:

蘇黎世大學
The University of Zurich

[72]

地址 Endereço

:

Ramistrasse 71, CH-8006 Zürich, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

發明人 Inventor

:

C．巴爾斯克, S．弗倫澤爾, A．K．米爾, M．E．施瓦布, A．維塔利蒂

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

[51]

分類 Classificação

:

[54]

標題 Título

:

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200880123701.7

2008/10/27

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101910200B

2013/12/18

C07K16/22, A61P11/06, A61K39/395, A61P25/00, A61P25/28, A61P25/16
改良的NOGO-A結合分子及其藥學用途。
Moléculas de ligação de «NOGO-A» melhorado e seu uso farmacêutico.

[57]

摘要 Resumo

:

本發明提供了能夠以＜1000nM的解離常數與人NogoA多肽或人NiG結合的結合分子，編碼此
類結合分子的多核苷酸；包括所述多核苷酸的表達載體；包括能夠產生結合分子的多核苷酸的
表達系統；包括如上定義的表達系統的分離的宿主細胞；此類結合分子作為藥物的用途，特別
是在外周（PNS）和/或中樞（C NS）神經系統疾病治療中的用途；包括所述結合分子的藥物組
合物；和治療外周（PNS）和/或中樞（CNS）神經系統疾病的方法。

[30]

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2007/11/02

07119847.7

歐洲聯盟 União Europeia

2007/11/02

61/001,741

美國 Estados Unidos da América
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嘉獎之保護
Protecção de Recompensa
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
提出的嘉獎登記申請之批示，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 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 recompensa 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.

登記
Registo
編號 N.º

： R/000003

申請日期 Data de pedido

： 2014/02/27

批示日期 Data de despacho

： 2014/05/05

權利人 Titular

： Lei Sin I; Chan Wing

地址 Endereço

： 澳門路環樂居大馬路樂群樓第4座10樓K

國籍 Nacionalidade

： 中國

經營行業Actividade

： 工業

授予嘉獎之實體Entidade que
： Salon International des Invention, Genève

concedeu a recompensa

獲獎之日期 Data de recompensa ： 2013/04/12
嘉獎項目Item de recompensa

： 金牌

獲獎之產品/服務Produto/serviço
que mereceu a concessão

： 環保筷子

嘉獎Recompensa

：

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 o seguinte:
程序編號

更正項目

原文

應改為

Processo n.º

Item da rectificação

Onde se lê

Deve ler-se

P/014684
P/014685
P/014686
P/014687

註冊權利人之名稱（2006年4月6日
第14期第二組《澳門特別行政區公
報》）
Nome do titular (B.O. da RAEM
n.º 14, II Série, de 6 de Abril de
2006)

La Compagnie D’Exploitation des
Services Auxilaires Aeriens, Servair

COMPAGNIE D’EXPLOITATION
DES SERVICES AUXILIAIRES
AERIENS (SERVAIR)
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程序編號

更正項目

原文

應改為

Processo n.º

Item da rectificação

Onde se lê

Deve ler-se

N/073431

產品名單（2013年9月18日第38期第

…… , arreios e solaria (classe 18 ).

…… , arreios e selaria (classe 18).

Chocolates e rebuçados.

二組《澳門特別行政區公報》）
Lista de produtos (B.O. da RAEM
n.º 38, II Série, de 18 de Setembro
de 2013)
N/076675

產品名單（2013年10月16日第42期

Café, chá, cacau e café artificial; ar-

N/076676

第二組《澳門特別行政區公報》）

roz; ...... ; todos incluídos na Classe

Lista de produtos (B.O. da RAEM

30.

n.º 42, II Série, de 16 de Outubro de
2013)
N/080463

產品名單（2014年1月2日第1期第二

甲殼動物。

組《澳門特別行政區公報》）

甲殼動物（原產自中國江蘇省太湖
的蟹）。

Lista de produtos (B.O. da RAEM
n.º 1, II Série, de 2 de Janeiro de
2014)
N/080582

產品名單（2014年1月2日第1期第二

Bebidas alcoólicas (excepto cerve-

N/080583

組《澳門特別行政區公報》）

ja); gin, na classe 33.

Lista de produtos (B.O. da RAEM
n.º 1, II Série, de 2 de Janeiro de
2014)

二零一四年五月十五日於經濟局——代局長

戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 15 de Maio de 2014.
O Director dos Serviços, substituto, Tai Kin Ip.

（是項刊登費用為 $720,110.00）
(Custo desta publicação $ 720 110,00)

印 務 局

Imprensa Oficial
每 份 售 價 $372.00
PreÇo deste nÚMero $ 372,00

Gin.

