N.º 25 — 18-6-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

9667

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

退 休 基 金 會

FUNDO DE PENSÕES

公 告

Anúncio

按照刊登於二零一四年二月十九日第八期第二組《澳門特別
行政區公報》之通告，本會以考核方式進行對外入職普通開考，
以填補本會編制外合同中葡傳譯及翻譯職程的第一職階二等翻
譯員一缺。根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及
晉級培訓》第二十七條第二款的規定，茲通知以下事宜：

（一）知識考試合格並獲進入專業面試的准考人名單已張貼
在澳門宋玉生廣場181至187號，光輝商業中心二十樓退休基金
會及上載於本會網頁http://www.fp.gov.mo，以供查閱；

（二）專業面試的地點、日期及時間於上述名單內公佈。

São avisados, ao abrigo do n.º 2 do artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços
públicos), os candidatos admitidos ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento
de um lugar de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de intérprete-tradutor, línguas chinesa e portuguesa,
em regime de contrato além do quadro do Fundo de Pensões,
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 19 de Fevereiro de 2014, do seguinte:
(1) A lista dos candidatos aprovados na prova de conhecimentos e admitidos à entrevista profissional encontra-se afixada, para consulta, no Fundo de Pensões, sito na Alameda Dr.
Carlos D’Assumpção, n.os 181-187, Centro Comercial Brilhantismo, 20.º andar, Macau, e disponibilizada no website deste
Fundo (http://www.fp.gov.mo);
(2) O local, data e hora da entrevista profissional estão indicados na lista supracitada.

二零一四年六月十三日於退休基金會

行政管理委員會主席

楊儉儀

Fundo de Pensões, aos 13 de Junho de 2014.
A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.

（是項刊登費用為 $1,057.00）

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

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
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[210] 編號 N.º

:

N/082658

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

第 25 期 —— 2014 年 6 月 18 日

:

Valdimir Pte. Ltd.

地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

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 (supervisão), de socorro e de
ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens; suportes de dados magnéticos, discos acústicos; discos
compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos de
pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento
de dados, computadores; software informático; acessórios para computador, cabos para
computadores; extintores; alarmes acústicos [de som] / alarmes sonoros; antenas (aerials) / antenas (antenas); agendas electrónicas; alarmes; alarmes de incêndio; altímetros; amplificadores; atendedores automáticos; palas de anti-encandeamento / viseiras anti-reflexo; óculos
anti-reflexo; dispositivos de anti-interferência [electricidade]; aparelhos de aviso anti-roubo; aparelhos de ensino audiovisual; sacos adaptados para laptops; barómetros; carregadores de bateria; campainhas de alarme, eléctricas; campainhas de sinalização; campainhas
[dispositivos de aviso]; binóculos; coletes à prova de bala; jaquetas à prova de bala; discos
de cálculo; máquinas de calcular; máquinas de vídeo portáteis; câmaras cinematográficas;
máquinas fotográficas [fotografia]; cartões magnéticos codificados; desenhos animados; estojos para óculos / estojos para pince-nez; leitores de cassetes; correias de telemóveis; correntes para óculos / correntes para pince-nez; carregadores para baterias eléctricas; chips
[circuitos integrados]; cronógrafos [aparelhos de registo do tempo]; cronómetros [aparelhos
de registo do tempo]; vestuário para protecção contra acidentes, radiações e fogo; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; mecanismos accionados com moedas para televisores; aparelhos eléctricos para comutação; comutadores; leitores de discos compactos; comparadores; bússolas [instrumentos de medição]; bússolas direccionais; dispositivos de memória informáticos; programas informáticos [programas], gravados; teclados de computador; programas operativos informáticos, gravados; software de jogos de computador; computadores; impressoras para uso com computadores; recipientes para lentes de contacto;
instrumentos cosmográficos; ciclotrões; câmaras escuras [fotografia]; aparelhos de processamento de dados; suportes de dados magnéticos; suportes de dados ópticos; detectores;
detectores de fumo; aparelhos de diagnóstico, não para uso medicinal; dictafones; molduras digitais para fotografias; discos compactos [áudio e vídeo]; discos compactos [memórias
somente de leitura (ROM)]; discos ópticos; discos, magnéticos; aparelhos para medida de
distâncias; aparelhos de registo à distância / aparelhos para o registo de distâncias; fatos de
mergulho; aparelhos de dosagem / dosímetros; toques descarregáveis para telemóveis; arquivos de música descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; unidades de disco
para computadores; campainhas eléctricas; tradutores electrónicos de bolso; etiquetas electrónicas para produtos; codificadores magnéticos; aparelhos de ampliação [fotografia]; cordões para óculos / cordões para pince-nez; dispositivos para a montagem de filmes cinematográficos / aparelhos para edição de filmes cinematográficos; filtros para máscaras respiratórias; extintores / aparelhos extintores de incêndios; equipamento para o combate de incêndios e a prevenção de incêndios; batedores para incêndio; vestuário de protecção contra
o fogo; bombas de incêndio; cobertores de incêndio; flashes [fotografia]; disquetes; aparelhos para análise de alimentos; vestuário para protecção contra incêndios; aparelhos de sistemas de posicionamento global [GPS]; luvas de protecção contra acidentes; luvas para
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mergulhadores; auscultadores; aparelhos para regulação do calor; capacetes de protecção;
capacetes de protecção para desporto; capacetes para equitação; hologramas; pulseiras de
identificação codificadas, magnéticas; cartões de identidade, magnéticos; indicadores de
quantidade; indicadores de velocidade; circuitos integrados; cartões de circuitos integrados
[cartões inteligentes] / cartões inteligentes [cartões de circuitos integrados]; aparelhos de
intercomunicação; interfaces para computadores; juke boxes, música / autómatos de música
accionados com moedas [juke boxes]; juke boxes para computadores; kits mãos livres para
telefones; joelheiras para trabalhadores; lanternas ópticas / lâmpadas ópticas; lanternas
mágicas; computadores portáteis; lasers, não para uso medicinal; aparelhos e equipamentos
salva-vidas; bóias salva-vidas; coletes salva-vidas; cintos salva-vidas; jangadas salva-vidas;
reguladores de iluminação [reguladores], eléctricos / reguladores de luz [reóstatos], eléctricos; díodos emissores de luz [LED]; fechaduras, eléctricas; linhas de «loch» [instrumentos
de medida]; altifalantes; fitas magnéticas; fios magnéticos; ímãs; ímãs decorativos; lupas
[óptica]; bússolas marítimas; máscaras de protecção; máscaras de mergulho; instrumentos e
máquinas de ensaio de materiais; medidas; aparelhos de medida; dispositivos de medida,
eléctricos; instrumentos de medida; sinais mecânicos; instrumentos meteorológicos; microfones; microprocessadores; registadores de milhas para veículos / conta-quilómetros para
veículos; modems; máquinas para contagem e triagem de dinheiro; aparelhos de monitorização, eléctricos; monitores [hardware informático]; monitores [programas informáticos];
ratos [equipamento de processamento de dados]; aparelhos e instrumentos náuticos; equipamentos de sinalização naval; instrumentos de navegação; sinais de néon; redes de protecção contra acidentes; redes de segurança / redes salva-vidas; computadores «notebook»;
quadros de avisos electrónicos; instrumentos de observação; fibras ópticas [fibras] [fios condutores de raios luminosos] / fios condutores de raios luminosos [fibras ópticas [fibras]]; almofadas para ratos; pedómetros; canetas electrónicas [unidades de visualização]; periféricos de computador; periscópios; registros fonográficos / discos de gravação de som; fotocopiadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas]; aparelhos de fototelegrafia; leitores de
DVD; calculadoras de bolso; ponteiros electrónicos emissores de luz; leitores digitais portáteis; aparelhos de medida de precisão; indicadores automáticos de baixa pressão nos
pneus dos veículos [pneus] / indicadores automáticos de baixa pressão em pneus de veículos
/ indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus de veículos; bujões indicadores de
pressão para válvulas; medidores de pressão / manómetros; aparelhos de medição de pressão; indicadores de pressão; circuitos impressos; placas de circuitos impressos; sondas para
fins científicos; processadores [unidades de processamento central] / unidades centrais de
processamento [processadores]; programas informáticos [software descarregável]; ecrãs de
projecção; aparelhos de projecção; equipamentos de protecção para uso pessoal contra acidentes; publicações electrónicas, descarregáveis; máquinas de cartões perfurados para escritórios; aparelhos de radar; aparelhos para chamada de pessoas por rádio (pagers de rádio); aparelhos radiológicos para fins industriais; rádios; rádios para veículos; conjuntos de
radiotelegrafia; conjuntos de radiotelefonia; aparelhos de segurança de tráfego ferroviário;
leitores de códigos de barras; leitores de caracteres ópticos; leitores [equipamentos de processamento de dados]; receptores de telefone; receptores de áudio e de vídeo; gira-discos;
discos reflectores para vestuário, para a prevenção de acidentes de trânsito; aparelhos de
regulação, eléctricos; relés, eléctricos; instalações eléctricas para o controlo remoto de operações industriais; aparelhos electrodinâmicos para o controlo remoto de sinais; aparelhos
de controlo remoto; respiradores para filtragem do ar; máscaras respiratórias, excepto para
respiração artificial / respiradores, excepto para respiração artificial; reóstatos; sinais de
trânsito, luminosos ou mecânicos; varinhas de vedores; réguas [instrumentos de medição];
sacarímetros; lonas de salvamento; salinómetros; aparelhos de navegação por satélite; satélites para fins científicos; balanças; digitalizadores [equipamento de processamento de dados]; equipamento de mergulho autónomo; aparelhos de segurança; sapatos para protecção
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contra acidentes, radiações e fogo; lanternas de sinalização; painéis de sinalização, luminosos ou mecânicos; assobios de sinalização; transmissores de sinais electrónicos; sinais, luminosos ou mecânicos; sinais luminosos; sirenes; aparelhos para medir a espessura da pele;
projectores de diapositivos / aparelhos de projecção de acetatos; aparelhos para medir ângulos de inclinação / inclinómetros / indicadores de declive / indicadores de inclinação; peúgas, aquecidas electricamente; software informático, gravado; suportes de registos de som;
aparelhos de transmissão de som; aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução
de som; sonómetros; linhas de sondas; lentes para óculos; armações de óculos; estojos para
óculos; óculos [óptica]; acessórios de óptica, óculos e óculos de sol; aparelhos de controlo
da velocidade para veículos; aparelhos para medição da velocidade [fotografia]; reguladores
de velocidade para gira-discos; níveis de bolha; óculos para desporto; sistemas de aspersão
para protecção contra incêndios; aparelhos de comando (direcção), automáticos, para veículos; leitores de áudio portáteis; estereoscópios; aparelhos estereoscópicos; fitas para o registo de som; estroboscópios; óculos de sol; gravadores de fitas magnéticas; unidades de fita
magnética para computador; aparelhos de desmagnetização para fitas magnéticas; aparelhos de ensino; hardware de telecomunicações; aparelhos de telefone; transmissores telefónicos; telefones portáteis; teleimpressoras / telescritores; telepontos; aparelhos de televisão;
caixas automáticos [ATM]; indicadores de temperatura; etiquetas indicadoras de temperatura, não para fins medicinais; terminais [electricidade]; instalações para prevenção de furtos, eléctricas; termómetros, não para uso medicinal; termóstatos; termóstatos para veículos; distribuidores de bilhetes; temporizadores, automáticos; aparelhos para registo do tempo; totalizadores; semáforos [dispositivos de sinalização]; transmissores [telecomunicações]; aparelhos transmissores [telecomunicações]; acetatos [fotografia] / diapositivos [fotografia ]; transponders; urómetros; unidades de flash USB; aparelhos de navegação para veículos [computadores de bordo]; gravadores de vídeo; cassetes de vídeo; cartuchos de jogos
de vídeo; ecrãs de vídeo; videotelefones; fitas de vídeo; visores, fotografia; voltímetros; máquinas de voto; wafers para circuitos integrados; walkie-talkies; triângulos para aviso de
avaria de veículos; balanças; aparelhos e instrumentos de pesagem; mangas de vento para
indicar a direcção do vento; mastros para antenas sem fios; fios telefónicos; apoios para os
pulsos para uso com computadores; tubos de raios-X não para uso medicinal; aparelhos de
raios-X não para uso medicinal; fotografias de raios-X, excepto para fins medicinais; aparelhos e instalações para a produção de raios-X, não para uso medicinal; dispositivos de protecção contra raios-X, não para uso medicinal; hardware, firmware, periféricos e software
informáticos; aplicações de software para telemóveis, computadores «tablet», dispositivos
portáteis e computadores; software informático fornecido na Internet; aparelhos de atendimento automático para aparelhos de comunicações; geradores de códigos; aparelhos para a
codificação e decodificação de sinais; cassetes de áudio, disquetes, CD-ROMs e DVD-ROMs; programas de armazenamento de dados; servidores; estojos para computadores;
aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão e / ou reprodução de dados,
informações, gravuras, imagens e / ou som; aparelhos e instrumentos electrónicos e informáticos para o débito e / ou crédito de contas financeiras e / ou para o pagamento de bens
ou serviços; peças e acessórios para todos os produtos supracitados.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302815993

中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º

:

N/082659

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

9671

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; material de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou
uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório
(com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (excepto aparelhos); materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); caracteres de impressão;
clichés; folhas absorventes de papel ou plástico para embalagem de produtos alimentares;
máquinas de endereçamento; fitas adesivas para papelaria ou para uso doméstico; adesivos
[colas] para papelaria ou para uso doméstico; painéis publicitários de papel ou cartão; álbuns / livros de recortes; almanaques; cartões de participação [papelaria]; aguarelas / aguarelas [pinturas]; godés de aguarelas para artistas; atlas; sacos de papel cónicos; sacos [envelopes, bolsas] de papel ou plástico, para embalagem; sacos de lixo de papel ou de plástico;
esferográficas; bibes de papel; pastas para folhas soltas; malhetes [encadernação]; aparelhos
e máquinas de encadernação [material de escritório]; encadernações; ampara-livros; folhetos; marcadores de livros; livros; envelopes para garrafas em cartão ou papel; invólucros
para garrafas em cartão ou papel; laços de papel; caixas de cartão ou de papel; calendários;
cartão; artigos de cartão; cartões / gráficos; catálogos; porta-livros de cheques [livros de
cheques]; pano para encadernação; pano de encadernação; bases para copos e garrafas em
papel; livros de banda desenhada; rolos de papel e cartões para o registo de programas
informáticos; capas [papelaria] / invólucros [papelaria]; embalagens para natas em papel;
diagramas; arquivos de documentos [papelaria]; porta-documentos [papelaria]; blocos para
desenho; tachas / pioneses; pranchetas de desenho; materiais de desenho; instrumentos
de desenho; conjuntos de desenho; canetas de desenho; papel electrocardiógrafo; gravuras; envelopes [papelaria]; apagadores de quadros para escrever; águas-fortes (gravuras);
toalhas de papel para o rosto; figurinhas [estatuetas] de papel «mâché»; arquivos [artigos
de escritório]; bandeiras de papel; folhetos; pastas para papéis / capas para papéis; pastas
[papelaria]; formulários, impressos; canetas de tinta permanente; galés [tipografia]; globos
terrestres; estampas gráficas; representações gráficas; cartões de felicitações; fitas gomadas
[papelaria]; panos gomados para papelaria; hectográficos; cortes histológicos para fins pedagógicos; porta-passaportes; folhas de papel ou plástico com controle de humidade para
embalagem de produtos alimentares; fichas [ papelaria ]; índices; utensílios para escrever;
tinteiros; rótulos, não em matérias têxteis; livros registos [livros]M; obras de arte litográfica; revistas [periódicos]; livros de facturas com decalque [papelaria]; manuais [manuais];
mapas geográficos; canetas de marcação [papelaria]; bases para copos de cerveja; humedecedores para superfícies com cola [material de escritório]; aparelhos para montagem de
fotografias; cartões de felicitações musicais; toalhetes de papel para remover a maquilhagem / lenços de papel para remover a maquilhagem; guardanapos de mesa em papel;
boletins; jornais; aparos para escrever; aparos de ouro; blocos de notas; números [caracteres
de tipografia]; perfuradores para escritório; oleografias; blocos [artigos de papelaria]; blocos de escrita / pastas de secretária; caixas de pintura [artigos escolares]; tabuleiros de pintor; pinturas [imagens], com ou sem molduras; panfletos; pantógrafos [instrumentos de desenho]; papel; folhas de papel [papelaria]; estojos para canetas / caixas para canetas; limpa-aparos; lapiseiras; porta-minas; porta-canetas; canetas [artigos de escritório]; periódicos;
fotogravuras; fotografias [impressas]; imagens; letreiros de papel ou cartão; marcadores de
pratos em papel; cartazes; impressos; produtos de impressão; prospectos; publicações im-
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pressas; furadores [artigos de escritório]; papel para radiografias; reproduções gráficas; fitas
de papel; réguas de secção quadrada; réguas de desenho; material escolar [papelaria]; raspadeiras [borrachas de apagar] para escritórios; painéis de sinalização de papel ou cartão;
papel de prata; lápis para ardósias; livros de música; bobinas para fitas de tinta; almofadas
para carimbos; porta-carimbos; carimbos para endereços; carimbos [sinetes]; estojos para
carimbos [sinetes]; porta-canetas e porta-lápis; agrafadores [artigos de escritório]; cola de
amido [adesivo] para papelaria ou para uso doméstico; materiais de embalagem feitos de
amidos; artigos de papelaria; autocolantes [papelaria]; marca-pratos em papel; etiquetas
para fichas; materiais de ensino [com excepção de aparelhos]; bilhetes; horários impressos;
cromos excepto para jogos; decalcomanias; tubos em cartão; caracteres de imprensa [algarismos e letras]/ letras [caracteres de imprensa]; papel de embrulho / papel de embalagem;
pulseiras para fixação de instrumentos de escrita; ardósias para escrever; livros para escrever ou desenhar; materiais de escrita; papel de escrita; estojos de escrita [artigos de papelaria]; cartas; manuais de acolhimento para sócios; cartões de sócios para serviços de saúde;
matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); produtos de impressão
relativos ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação de portfólios e recomendações para a selecção de instrumentos financeiros; relatórios de investidores e manuais de utilizador.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302815993

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082660

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

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; administração do licenciamento de bens e serviços de terceiros; difusão de material publicitário;
actualização de material publicitário; serviços de anúncios / publicidade; agências de anúncios / agências de publicidade; aluguer de espaços publicitários; publicidade por correspondência; informações e aconselhamento comerciais aos consumidores [loja de aconselhamento ao consumidor]; análises de preço de custo; atendimento telefónico para assinantes
indisponíveis; avaliações de empresas; gestão comercial de profissionais de espectáculos;
assistência de gestão de negócios; serviços de leilões; afixação de cartazes / publicidade exterior; serviços de guarda-livros / contabilidade; auditoria de negócios; consultadoria sobre
gestão e organização empresarial; consultadoria de gestão de negócios; consultadoria sobre
organização de negócios; consultadoria profissional de negócios; gestão comercial de desportistas; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; serviços de comparação de preços; compilação de informações em bases de dados informáticas;
sistematização de informações em bases de dados informáticas; pesquisa de dados em arquivos informáticos para terceiros; demonstração de produtos; difusão de material publici-
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tário; serviços de peritagens em negócios comerciais; agências de emprego; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários; organização de desfiles de moda para fins
promocionais; gestão informatizada de arquivos; previsões económicas; agências de importação e exportação; assistência de gestão comercial ou industrial; agências de informações
comerciais; informações de negócios; inquéritos de negócios; investigações empresariais;
facturação; serviços de layout para fins publicitários; consultadoria de gestão de pessoal;
serviços de assessoria para gestão de negócios; estudos de marketing; pesquisas de marketing; marketing; serviços de manequim para publicidade ou promoção de vendas; serviços
recolha e compilação de artigos de imprensa; publicidade on-line numa rede informática;
organização de feiras para fins comerciais ou publicitários; serviços de terceirização [assistência de negócios]; preparação de folhas de pagamento de salários; serviços de fotocópias;
sondagens de opinião; processamento de texto; processamento administrativo de ordens de
compra; serviços de aquisição para terceiros [compra de bens e serviços para outras empresas]; produção de filmes publicitários; relações públicas; preparação de colunas publicitárias; publicação de textos publicitários; redacção de textos publicitários; publicidade radiofónica / anúncios comerciais na rádio; recrutamento de pessoal; aluguer de equipamentos e
máquinas de escritório; aluguer de máquinas de fotocópias; aluguer de tempo publicitário
em meios de comunicação; reprodução de documentos; pesquisa de negócios; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos para
limpar, polir, desengordurar e raspar, produtos de higiene pessoal, sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções capilares, dentífricos, fragrâncias, produtos para perfumar o ambiente, produtos para os cuidados pessoais, produtos cosméticos, produtos colorantes, produtos adesivos, bases para perfumes florais, incensos, madeira perfumada, cera
para sapateiros, pomada para calçado, cera para calçado, graxa para calçado; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos veterinários; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos higiénicos para uso medicinal, alimentos e
substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés, suplementos dietéticos para humanos e animais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de emplastros, materiais para pensos, material para obturações dentárias, cera dentária, desinfectantes, preparações para a destruição de animais nocivos, fungicidas e herbicidas; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de máquinas e máquinas-ferramentas, motores e máquinas motrizes, uniões e correias de transmissão; serviços de venda
a retalho, por grosso e distribuição de instrumentos agrícolas, chocadeiras para os ovos,
máquinas de venda automática; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de
aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de
ensino; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos e instrumentos
para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade, dispositivos de anti-interferência [electricidade]; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou
de imagens; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de mecanismos para
aparelhos de pré-pagamento, caixas registadoras, máquinas de calcular, discos de cálculo;
serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de computadores, hardware informático, software, firmware informático, software informático, periféricos de computador,
acessórios de computador, cabos de computador, equipamentos de processamento de dados, agendas electrónicas, peças de computador, acessórios para computadores; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de dispositivos eléctricos, aparelhos eléctricos,
equipamento eléctrico; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos
de telecomunicações, equipamento de telecomunicações; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de equipamento para extinção de incêndios; extintores, equipamento
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para combate a incêndios, equipamento para prevenção de incêndios, alarmes, aparelhos
de aviso anti-roubo; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de palas de anti-encandeamento / viseiras anti-reflexo; óculos anti-reflexo; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de sacos, estojos, capas, recipientes, cordões, campainhas; serviços
de venda a retalho, por grosso e distribuição de vestuário de protecção, equipamento de
protecção, aparelhos de protecção, peças para aparelhos e equipamento de protecção, aparelhos de segurança, dispositivos de segurança; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de aparelhos de mergulho, equipamento de mergulho, aparelhos de desporto,
equipamento desportivo; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de carregadores de bateria, desenhos animados; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição
de correias para telemóveis, correntes para óculos / correntes para pince-nez, e acessórios
de artigos de óptica, óculos e óculos de sol; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de mecanismos para aparelhos de pré-pagamento, de mecanismos accionados com
moedas para televisores; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de ciclotrões, câmaras escuras[ fotografia, detectores, detectores de fumo, aparelhos de diagnóstico, não para fins medicinais, molduras de fotografias digitais, tradutores de bolso electrónicos, aparelhos de edição para filmes cinematográficos / aparelhos para a edição de filmes
cinematográficos, filtros para máscaras respiratórias, mantas ignífugas, lâmpadas de flash
[fotografia], aparelhos de análise de alimentos, aparelhos de Sistema de Posicionamento
Global [GPS]; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos reguladores do calor, hologramas, lanternas ópticas / lâmpadas ópticas; lanternas mágicas, lasers,
não para fins medicinais, díodos emissores de luz [LED], fechaduras eléctricas serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de ímãs, bússolas marítimas, instrumentos e máquinas de ensaio de materiais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de
aparelhos de medição, dispositivos de medição eléctricos, instrumentos de medição, sinais
mecânicos, instrumentos meteorológicos, máquinas de contagem e triagem de dinheiro,
aparelhos de monitorização eléctricos, tubos luminosos para publicidade (neons); serviços
de venda a retalho, por grosso e distribuição de quadros de avisos electrónicos, instrumentos de observação, fibras ópticas [fibras] [filamentos condutores de luz] / filamentos condutores de luz [fibras ópticas [fibras]], canetas electrónicas [unidades de visualização], periscópios, fotocopiadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas], aparelhos de fototelegrafia,
ponteiros electrónicos emissores de luz, leitores de media portáteis; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de ecrãs de projecção, aparelhos de projecção, dispositivos
de protecção para uso pessoal contra acidentes; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de publicações electrónicas (descarregáveis), máquinas de cartões perfurados
para escritórios, aparelhos de radar, aparelhos radiológicos para fins industriais, aparelhos
de segurança para tráfego ferroviário, leitores de código de barras, leitores de caracteres
ópticos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de instalações eléctricas
para o controlo à distância de operações industriais, aparelhos electrodinâmicos para o
controlo remoto de sinais, aparelhos de controlo remoto; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de respiradores para a filtragem do ar; máscaras respiratórias, excepto para respiração artificial / respiradores artificiais, excepto para respiração artificial; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de sinais de trânsito (luminosos ou mecânicos), varinhas de vedores, lonas de segurança; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de aparelhos de navegação por satélite, satélites para fins científicos; serviços
de venda a retalho, por grosso e distribuição de equipamentos de mergulho autónomo,
aparelhos de segurança, faróis de sinalização, painéis de sinalização (luminosos ou mecânicos), apitos de sinalização, letreiros (luminosos ou mecânicos), sinais (luminosos), sirenes; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos projectores de diapositivos / aparelhos de projecção de transparências, peúgas (aquecidas electricamente),
armações de óculos, peças para óculos, estojos para óculos, óculos de sol; serviços de ven-
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da a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos de direcção (automáticos) para veículos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de hardware de telecomunicações, teleimpressoras / telescritores, telepontos, aparelhos de televisão, caixas automáticos
[ATM], indicadores de temperatura, etiquetas indicadoras de temperatura (não para fins
medicinais), instalações para prevenção de furtos (eléctricas), distribuidores de bilhetes,
temporizadores (automáticos), totalizadores, semáforos [dispositivos de sinalização], máquinas de voto; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de tubos de raios-X
não para fins medicinais, aparelhos de raios-X não para fins medicinais; serviços de venda
a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos e instalações para a produção de raios-X
(não para uso medicinal); serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de geradores de códigos, aparelhos para codificação e decodificação de sinais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de instrumentos para gravação, recepção, transmissão e / ou
reprodução de dados, informações, gravuras, imagens e / ou som; serviços de venda a retalho,
por grosso e distribuição de aparelhos e instrumentos electrónicos e informáticos para débito e / ou crédito de contas financeiras e / ou para o pagamento de bens ou serviços, e peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de aparelhos, equipamentos, dispositivos e instrumentos cirúrgicos,
médicos, odontológicos e veterinários; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de membros, olhos e dentes artificiais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de artigos ortopédicos, materiais de sutura; serviços de venda a retalho, por grosso
e distribuição de travesseiros insufláveis para fins medicinais, almofadas insufláveis para
fins medicinais, colchões insufláveis para fins medicinais, aparelhos vibratórios para camas,
bombas para tirar leite, preservativos, contraceptivos (não químicos), espartilhos abdominais, almofadas para fins medicinais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição
de biberões / biberões para bebés, móveis feitos especialmente para fins medicinais, implantes cirúrgicos (materiais artificiais), etiquetas indicadoras da temperatura para uso medicinal, embalagens térmicas para fins de primeiros socorros; serviços de venda a retalho,
por grosso e distribuição de peças e acessórios para aparelhos, equipamentos, dispositivos
e instrumentos, cirúrgicos, médicos, odontológicos, ortopédicos e veterinários; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de veículos; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; serviços de venda a
retalho, por grosso e distribuição de veículos de locomoção por terra, ar, água ou ferroviários; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos, máquinas e equipamentos aeronáuticos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de acessórios, peças e guarnições para veículos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de acessórios, peças e guarnições para aparelhos de locomoção por terra, ar ou água;
serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de capas para carrinhos de crianças
[carrinhos], barcaças, carrinhos, equipamentos de reparação de câmaras-de-ar, câmaras-de-ar para bicicletas, velocípedes; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição
de pára-quedas, material circulante para vias ferroviárias, capas de selins para bicicletas ou
motocicletas, alforjes adaptados para bicicletas, selins para bicicletas, velocípedes ou motocicletas; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de peças e acessórios para
bicicletas, velocípedes e motociclos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição
de metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de joalharia, pedras preciosas; serviços de venda
a retalho, por grosso e distribuição de relojoaria e instrumentos cronométricos; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de acessórios, peças e guarnições para relojoaria
e instrumentos cronométricos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de estojos para relógios de mesa e de parede e relojoaria, moedas, estojos para joalharia [cofres] / estojos para jóias [cofres], porta-chaves [bugigangas ou berloques], botões de punho, medalhas,
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alfinetes ornamentais, alfinetes de gravata, tentos de cobre; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de papel, cartão e produtos nestas matérias; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos de impressão, material de encadernação, fotografias, artigos de papelaria, adesivos para papelaria ou uso doméstico, material para artistas, pincéis; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de máquinas de escrever
e material de escritório (com excepção dos móveis); serviços de venda a retalho, por grosso
e distribuição de material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos), matérias plásticas
para embalagem, blocos de impressão, clichés; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de máquinas para imprimir endereços, álbuns / livros de recortes; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de equipamentos para artistas, acessórios de papelaria; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de porta-livros de cheques
[cadernetas de cheques], gravuras, águas-fortes (gravuras), figuras [estatuetas] de «papier
mâché», globos terrestres, hectográficos, cortes histológicos para fins pedagógicos, porta-passaportes, obras de arte litográfica, bases para copos de cerveja, cartões de felicitações
musicais, números [caracteres de tipografia], oleografias, pinturas [gravuras], fotogravuras,
material de embalagem feito de amidos, transferências [decalcomanias] / decalcomanias,
caracteres de imprensa [algarismos e letras] / letras [caracteres de imprensa], cartões de sócio para serviços de saúde; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); serviços de venda a retalho,
por grosso e distribuição de couro e imitações de couro, e produtos feitos nestas matérias;
serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de peles de animais, couros, sacos,
baús e sacos de viagem; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, bengalas, chicotes, arreios e selaria; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de caixas, estojos; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de capas de chapéus-de-chuva, capas para animais / roupas para animais de
estimação, punhos para bengalas / punhos para bastões, mantas para cavalos, sacolas para
o transporte de crianças, estojos para chaves, porta-moedas; serviços de venda a retalho,
por grosso e distribuição de sacos de campismo/mochilas, bandoleiras, bastões de montanhismo / bastões para alpinistas, estojos para artigos de toilette (não preenchidos), carteiras de bolso, sacos de compras com rodas; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de vestuário, calçado e chapelaria; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de fatos isotérmicos para esqui aquático; serviços de venda a retalho, por grosso e
de distribuição; distribuição de amostras; serviços de secretariado; angariação de patrocínios; elaboração de extractos de contas; compilação de dados estatísticos; preparação de
declarações de impostos; serviços de telemarketing ; publicidade televisiva / anúncios comerciais televisivos; testes psicológicos para a selecção de pessoal; transcrição; dactilografia; processamento administrativo de ordens de compra; consultadoria de gestão de pessoal; processamento de dados informáticos; gestão de dados informáticos; serviços de publicidade e informações promocionais de vendas, negócios; atendimento telefónico (para terceiros); fornecimento de vendas, negócios, publicidade e informações promocionais por
meio de uma rede informática mundial; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma
variedade de produtos, permitindo aos clientes ver e adquirir convenientemente os produtos a partir de um website e de um ponto de venda por grosso na Internet de produtos generalizados; serviços de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas de
endereços; serviços de encomendas [para terceiros]; serviços de administração de negócios
para o processamento de vendas feitas na Internet; programas de fidelidade ou serviços de
redempção de planos de incentivos em conexão com o fornecimento de benefícios de valor
para os clientes; assistência de gestão de negócios; análise de gestão de negócios; serviços
de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.
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[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:
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編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302815993

中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º

:

N/082661

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; subscrição de
seguros contra acidentes; serviços de agências de alojamento [apartamentos]; serviços actuariais; análises financeiras; gestão de edifícios de apartamentos; avaliação de imóveis;
avaliação de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação numismática; avaliação de selos; serviços bancários; «home banking»; corretagem; corretagem de
créditos de carbono; serviços de liquidação de negócios, financeiros; investimentos de capital / investimentos de fundos / investimento de capital; compensação, financeira / operações
de compensação, financeira; cobrança de rendas; organização de colectas; consultadoria
financeira; consultadoria de seguros; bureaux de crédito; serviços de cartões de crédito;
emissão de cartões de crédito; despacho alfandegário; serviços de cartão de débito; agências de cobrança de dívidas; serviços de assessoria sobre dívidas; agências imobiliárias; gestão imobiliária; avaliação financeira [seguros, banca, imobiliária]; estimativas de custos de
reparações [avaliação financeira]; avaliação financeira da madeira na árvore / valorização
financeira da madeira na árvore; factoring; serviços de financiamento; subscrição de seguros contra incêndios; avaliações fiscais / valorizações fiscais; angariação de fundos de beneficência; transferência electrónicas de fundos; subscrição de seguros de saúde; financiamento de compras em leasing / financiamento de arrendamento de longa duração; serviços de
correctores imobiliários / corretagem de imóveis; informações financeiras; informações de
seguros; empréstimos a prestações; corretagem de seguros; subscrição de seguros; leasing
de explorações agrícolas; empréstimos sobre penhores; subscrição de seguros de vida; empréstimos [financiamento]; gestão financeira; subscrição de seguros marítimos; operações
de câmbios; hipotecas bancárias; fundos mútuos; empréstimos sobre penhores; serviços de
fundos de previdência; leasing de imóveis; aluguer de escritórios [imobiliário]; aluguer de
andares / aluguer de apartamentos; serviços de pagamento de pensões de reforma; depósitos em cofres-fortes; serviços bancários de poupança; corretagem de títulos / corretagem na
bolsa; patrocínio financeiro; cotações da bolsa; serviços de corretagem de acções; serviços
de empréstimos com garantia / cauções / garantias; emissão de títulos de valor; emissão de
cheques de viagem [cheques]; administração fiduciária / serviços fiduciários; depósitos de
valores; verificação de cheques [cheques]; serviços de gestão de capital; planeamento financeiro; análise de investimentos; serviços de alocação de portfólios; prestação de informações relativas ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação de portfólios
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e recomendações para a selecção de instrumentos financeiros através de uma rede informática mundial; serviços financeiros; serviços de assessoria financeira; financiamento de
empréstimos; serviços de consultadoria profissional em matéria de seguros, financiamentos, pensões, anuidades, imóveis e investimentos; financiamento de compras em leasing;
serviços de corrector de imóveis; avaliação de carros; fornecimento de informações fiscais;
serviços financeiros associados a programas de fidelidade ou planos de incentivos; serviços
de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302815993

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082662

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Telecomunicações; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; difusão de
programas de rádio; difusão de programas de televisão; difusão de programas de televisão
por cabo; comunicações por telefones celulares; fornecimento de «chatrooms» na Internet;
comunicações por redes de fibra [fibra] óptica; comunicações por terminais de computador;
serviços de boletim electrónico [serviços de telecomunicações]; transmissão de cartões de
felicitações on-line; correio electrónico; envio de mensagens; agências noticiosas / agências
de imprensa; serviços de «paging» [rádio, telefone ou outros meios de comunicação electrónica]; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática mundial; fornecimento de acesso de utilizador a redes informáticas mundiais; fornecimento de acesso
a bases de dados; fornecimento de fóruns on-line; aluguer de aparelhos de fax; aluguer de
modems; aluguer de equipamento de telecomunicação; aluguer de telefones; transmissões
via satélite; aluguer de aparelhos de envio de mensagens; informações sobre telecomunicações; fornecimento de canais de telecomunicações para serviços de televendas; serviços de
encaminhamento e de junção de telecomunicações; serviços de teleconferência; transmissão de telegramas; comunicações por telegramas; serviços telegráficos; serviços telefónicos;
comunicações por telefone; serviços de telex; transmissão de mensagens e imagens com o
auxílio de computador; transmissões por fax; transmissão de arquivos digitais; serviços de
videoconferência; serviços de correio de voz; serviços de difusão sem fios; leasing de tempo
de acesso a uma base de dados informática; fornecimento de acesso a uma base de dados
informática na rede informática mundial para pesquisa e recuperação de informações,
dados, sítios web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso de
utilizador a uma base de dados informatizada contendo publicações electrónicas e dados
através de redes informáticas para fins de processamento e / ou visualização; fornecimento
de acesso de utilizador a computadores remotos contendo publicações electrónicas, boletins informativos, bases de dados e informações acessíveis via computador; serviços de
assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.
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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

2013/11/26

302815993

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082663

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

9679

:

Valdimir Pte. Ltd.

地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e design relacionados com os mesmos; serviços de análise e de pesquisa industrial; design e desenvolvimento de hardware e software
informático; consultadoria em arquitectura; arquitectura; pesquisa bacteriológica; calibragem [medição]; análises químicas; pesquisas químicas; investigação química; ensaios
clínicos; semeadura de nuvens; programação de computadores; actualização de software
informático; consultadoria na concepção e desenvolvimento de hardware informático;
manutenção de software informático; análise de sistemas informáticos; duplicação de
programas de informáticos; instalação de software informático; consultoria em software
informático; conversão de dados ou documentos de suportes físicos para suportes electrónicos; conversão de dados e programas de computador [excepto conversão física]; design de
decoração de interiores; design industrial; design de artes gráficas; design de sistemas informáticos; digitalização de documentos [digitalização]; auditorias sobre a energia; consultadoria na área de poupança de energia; engenharia; investigação no campo da protecção
ambiental; previsão do tempo / informação meteorológica; análise grafológica [grafologia];
hospedagem de sites informáticos [websites]; serviços de consultadoria em tecnologia da
informação [TI]; serviços de laboratório científico; levantamentos topográficos / agrimensura; criação e manutenção de sítios web para terceiros; pesquisa mecânica; monitorização
de sistemas informáticos por acesso remoto; análise para exploração petrolífera; design de
embalagens / serviços de design de embalagem; estudos de projectos técnicos; serviços de
protecção contra vírus informáticos; serviços de controlo de qualidade; recuperação de dados informáticos; aluguer de computadores; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos
para terceiros; pesquisa biológica; investigação científica; fornecimento de motores de busca para a internet; hospedagem de servidores; aluguer de servidores Web; design de software
informático; aluguer de software informático; software como serviço [ SaaS ]; «styling»
[design industrial]; agrimensura; investigação técnica; testes de materiais; inspecção técnica de veículos; análises de água; consultadoria em design de sítios web; segurança informática; serviços informáticos relacionados com o sistema de análise financeira; serviços de
informática relacionados com a interconexão do hardware e software informático; design
de software de aplicação; serviços informáticos relacionados com a criação de índices de
informação, sítios e recursos em redes informáticas; design, desenho e escrita comissionados, todos para a compilação de páginas web na Internet; criação e manutenção de sítios
na web; desenvolvimento de bases de dados informáticas; aluguer e leasing de aparelhos
informáticos, e dados informáticos; criação, compilação e manutenção de um registo de
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nomes de domínio; codificação e decodificação de sinais electrónicos e informáticos; testes
e avaliações sobre saúde e segurança no trabalho; serviços de assessoria, consultadoria e
prestação de informações em relação ao supracitado.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302815993

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082664

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

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 (supervisão), de socorro e de
ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens; suportes de dados magnéticos, discos acústicos; discos
compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos de
pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento
de dados, computadores; software informático; acessórios para computador, cabos para
computadores; extintores; alarmes acústicos [de som] / alarmes sonoros; antenas (aerials) / antenas (antenas); agendas electrónicas; alarmes; alarmes de incêndio; altímetros;
amplificadores; atendedores automáticos; palas de anti-encandeamento / viseiras anti-reflexo; óculos anti-reflexo; dispositivos de anti-interferência [electricidade]; aparelhos de aviso
anti-roubo; aparelhos de ensino audiovisual; sacos adaptados para laptops; barómetros;
carregadores de bateria; campainhas de alarme, eléctricas; campainhas de sinalização;
campainhas [dispositivos de aviso]; binóculos; coletes à prova de bala; jaquetas à prova de
bala; discos de cálculo; máquinas de calcular; máquinas de vídeo portáteis; câmaras cinematográficas; máquinas fotográficas [fotografia]; cartões magnéticos codificados; desenhos
animados; estojos para óculos / estojos para pince-nez; leitores de cassetes; correias de telemóveis; correntes para óculos / correntes para pince-nez; carregadores para baterias eléctricas; chips [circuitos integrados]; cronógrafos [aparelhos de registo do tempo]; cronómetros [aparelhos de registo do tempo]; vestuário para protecção contra acidentes, radiações e
fogo; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; mecanismos accionados com moedas
para televisores; aparelhos eléctricos para comutação; comutadores; leitores de discos compactos; comparadores; bússolas [instrumentos de medição]; bússolas direccionais; dispositivos de memória informáticos; programas informáticos [programas], gravados; teclados de
computador; programas operativos informáticos, gravados; software de jogos de computador; computadores; impressoras para uso com computadores; recipientes para lentes de
contacto; instrumentos cosmográficos; ciclotrões; câmaras escuras [fotografia]; aparelhos
de processamento de dados; suportes de dados magnéticos; suportes de dados ópticos; detectores; detectores de fumo; aparelhos de diagnóstico, não para uso medicinal; dictafones;
molduras digitais para fotografias; discos compactos [áudio e vídeo]; discos compactos [me-
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mórias somente de leitura (ROM)]; discos ópticos; discos, magnéticos; aparelhos para medida de distâncias; aparelhos de registo à distância / aparelhos para o registo de distâncias;
fatos de mergulho; aparelhos de dosagem / dosímetros; toques descarregáveis para telemóveis; arquivos de música descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; unidades de
disco para computadores; campainhas eléctricas; tradutores electrónicos de bolso; etiquetas electrónicas para produtos; codificadores magnéticos; aparelhos de ampliação [fotografia]; cordões para óculos / cordões para pince-nez; dispositivos para a montagem de filmes
cinematográficos / aparelhos para edição de filmes cinematográficos; filtros para máscaras
respiratórias; extintores / aparelhos extintores de incêndios; equipamento para o combate
de incêndios e a prevenção de incêndios; batedores para incêndio; vestuário de protecção
contra o fogo; bombas de incêndio; cobertores de incêndio; flashes [fotografia]; disquetes;
aparelhos para análise de alimentos; vestuário para protecção contra incêndios; aparelhos
de sistemas de posicionamento global [GPS]; luvas de protecção contra acidentes; luvas
para mergulhadores; auscultadores; aparelhos para regulação do calor; capacetes de protecção; capacetes de protecção para desporto; capacetes para equitação; hologramas; pulseiras de identificação codificadas, magnéticas; cartões de identidade, magnéticos; indicadores de quantidade; indicadores de velocidade; circuitos integrados; cartões de circuitos
integrados [cartões inteligentes] / cartões inteligentes [cartões de circuitos integrados]; aparelhos de intercomunicação; interfaces para computadores; juke boxes, música / autómatos
de música accionados com moedas [juke boxes]; juke boxes para computadores; kits mãos
livres para telefones; joelheiras para trabalhadores; lanternas ópticas / lâmpadas ópticas;
lanternas mágicas; computadores portáteis; lasers, não para uso medicinal; aparelhos e
equipamentos salva-vidas; bóias salva-vidas; coletes salva-vidas; cintos salva-vidas; jangadas salva-vidas; reguladores de iluminação [reguladores], eléctricos / reguladores de luz
[reóstatos], eléctricos; díodos emissores de luz [LED]; fechaduras, eléctricas; linhas de
«loch» [instrumentos de medida]; altifalantes; fitas magnéticas; fios magnéticos; ímãs; ímãs
decorativos; lupas [óptica]; bússolas marítimas; máscaras de protecção; máscaras de mergulho; instrumentos e máquinas de ensaio de materiais; medidas; aparelhos de medida; dispositivos de medida, eléctricos; instrumentos de medida; sinais mecânicos; instrumentos meteorológicos; microfones; microprocessadores; registadores de milhas para veículos / conta-quilómetros para veículos; modems; máquinas para contagem e triagem de dinheiro; aparelhos de monitorização, eléctricos; monitores [hardware informático]; monitores [programas informáticos]; ratos [equipamento de processamento de dados]; aparelhos e instrumentos náuticos; equipamentos de sinalização naval; instrumentos de navegação; sinais de
néon; redes de protecção contra acidentes; redes de segurança / redes salva-vidas; computadores «notebook»; quadros de avisos electrónicos; instrumentos de observação; fibras ópticas [fibras] [fios condutores de raios luminosos] / fios condutores de raios luminosos [fibras
ópticas [fibras]]; almofadas para ratos; pedómetros; canetas electrónicas [unidades de
visua lização]; periféricos de computador; periscópios; registros fonográficos / discos de gravação de som; fotocopiadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas]; aparelhos de fototelegrafia; leitores de DVD; calculadoras de bolso; ponteiros electrónicos emissores de luz;
leitores digitais portáteis; aparelhos de medida de precisão; indicadores automáticos de
baixa pressão nos pneus dos veículos [pneus] / indicadores automáticos de baixa pressão
em pneus de veículos / indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus de veículos; bujões indicadores de pressão para válvulas; medidores de pressão / manómetros; aparelhos
de medição de pressão; indicadores de pressão; circuitos impressos; placas de circuitos impressos; sondas para fins científicos; processadores [unidades de processamento central] / unidades centrais de processamento [processadores]; programas informáticos [software descarregável]; ecrãs de projecção; aparelhos de projecção; equipamentos de protecção para uso
pessoal contra acidentes; publicações electrónicas, descarregáveis; máquinas de cartões
perfurados para escritórios; aparelhos de radar; aparelhos para chamada de pessoas por rá-
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dio (pagers de rádio); aparelhos radiológicos para fins industriais; rádios; rádios para veículos; conjuntos de radiotelegrafia; conjuntos de radiotelefonia; aparelhos de segurança de
tráfego ferroviário; leitores de códigos de barras; leitores de caracteres ópticos; leitores
[equipamentos de processamento de dados]; receptores de telefone; receptores de áudio e
de vídeo; gira-discos; discos reflectores para vestuário, para a prevenção de acidentes de
trânsito; aparelhos de regulação, eléctricos; relés, eléctricos; instalações eléctricas para o
controlo remoto de operações industriais; aparelhos electrodinâmicos para o controlo remoto de sinais; aparelhos de controlo remoto; respiradores para filtragem do ar; máscaras
respiratórias, excepto para respiração artificial / respiradores, excepto para respiração artificial; reóstatos; sinais de trânsito, luminosos ou mecânicos; varinhas de vedores; réguas
[instrumentos de medição]; sacarímetros; lonas de salvamento; salinómetros; aparelhos de
navegação por satélite; satélites para fins científicos; balanças; digitalizadores [equipamento
de processamento de dados]; equipamento de mergulho autónomo; aparelhos de segurança;
sapatos para protecção contra acidentes, radiações e fogo; lanternas de sinalização; painéis
de sinalização, luminosos ou mecânicos; assobios de sinalização; transmissores de sinais
electrónicos; sinais, luminosos ou mecânicos; sinais luminosos; sirenes; aparelhos para medir a espessura da pele; projectores de diapositivos / aparelhos de projecção de acetatos;
aparelhos para medir ângulos de inclinação / inclinómetros / indicadores de declive / indicadores de inclinação; peúgas, aquecidas electricamente; software informático, gravado;
suportes de registos de som; aparelhos de transmissão de som; aparelhos de gravação de
som; aparelhos de reprodução de som; sonómetros; linhas de sondas; lentes para óculos; armações de óculos; estojos para óculos; óculos [óptica]; acessórios de óptica, óculos e óculos
de sol; aparelhos de controlo da velocidade para veículos; aparelhos para medição da velocidade [fotografia]; reguladores de velocidade para gira-discos; níveis de bolha; óculos para
desporto; sistemas de aspersão para protecção contra incêndios; aparelhos de comando (direcção), automáticos, para veículos; leitores de áudio portáteis; estereoscópios; aparelhos
estereoscópicos; fitas para o registo de som; estroboscópios; óculos de sol; gravadores de fitas magnéticas; unidades de fita magnética para computador; aparelhos de desmagnetização para fitas magnéticas; aparelhos de ensino; hardware de telecomunicações; aparelhos
de telefone; transmissores telefónicos; telefones portáteis; teleimpressoras / telescritores;
telepontos; aparelhos de televisão; caixas automáticos [ATM]; indicadores de temperatura;
etiquetas indicadoras de temperatura, não para fins medicinais; terminais [electricidade];
instalações para prevenção de furtos, eléctricas; termómetros, não para uso medicinal; termóstatos; termóstatos para veículos; distribuidores de bilhetes; temporizadores, automáticos; aparelhos para registo do tempo; totalizadores; semáforos [dispositivos de sinalização];
transmissores [telecomunicações]; aparelhos transmissores [telecomunicações]; acetatos
[fotografia] / diapositivos [fotografia]; transponders; urómetros; unidades de flash USB;
aparelhos de navegação para veículos [computadores de bordo]; gravadores de vídeo; cassetes de vídeo; cartuchos de jogos de vídeo; ecrãs de vídeo; videotelefones; fitas de vídeo; visores, fotografia; voltímetros; máquinas de voto; wafers para circuitos integrados; walkie-talkies; triângulos para aviso de avaria de veículos; balanças; aparelhos e instrumentos de
pesagem; mangas de vento para indicar a direcção do vento; mastros para antenas sem fios;
fios telefónicos; apoios para os pulsos para uso com computadores; tubos de raios-X não
para uso medicinal; aparelhos de raios-X não para uso medicinal; fotografias de raios-X,
excepto para fins medicinais; aparelhos e instalações para a produção de raios-X, não para
uso medicinal; dispositivos de protecção contra raios-X, não para uso medicinal; hardware,
firmware, periféricos e software informáticos; aplicações de software para telemóveis, computadores «tablet», dispositivos portáteis e computadores; software informático fornecido
na Internet; aparelhos de atendimento automático para aparelhos de comunicações; geradores de códigos; aparelhos para a codificação e decodificação de sinais; cassetes de áudio,
disquetes, CD- ROMs e DVD-ROMs; programas de armazenamento de dados; servidores;
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estojos para computadores; aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão
e / ou reprodução de dados, informações, gravuras, imagens e / ou som; aparelhos e instrumentos electrónicos e informáticos para o débito e / ou crédito de contas financeiras e / ou
para o pagamento de bens ou serviços; peças e acessórios para todos os produtos supracitados.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816000

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082665

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; material de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou
uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório
(com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (excepto aparelhos); materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); caracteres de impressão;
clichés; folhas absorventes de papel ou plástico para embalagem de produtos alimentares;
máquinas de endereçamento; fitas adesivas para papelaria ou para uso doméstico; adesivos
[colas] para papelaria ou para uso doméstico; painéis publicitários de papel ou cartão; álbuns / livros de recortes; almanaques; cartões de participação [papelaria]; aguarelas /
/ aguarelas [pinturas]; godés de aguarelas para artistas; atlas; sacos de papel cónicos; sacos
[envelopes, bolsas] de papel ou plástico, para embalagem; sacos de lixo de papel ou de plástico; esferográficas; bibes de papel; pastas para folhas soltas; malhetes [encadernação]; aparelhos e máquinas de encadernação [material de escritório]; encadernações; ampara-livros;
folhetos; marcadores de livros; livros; envelopes para garrafas em cartão ou papel; invólucros para garrafas em cartão ou papel; laços de papel; caixas de cartão ou de papel; calendários; cartão; artigos de cartão; cartões / gráficos; catálogos; porta-livros de cheques [livros
de cheques]; pano para encadernação; pano de encadernação; bases para copos e garrafas
em papel; livros de banda desenhada; rolos de papel e cartões para o registo de programas
informáticos; capas [papelaria] / invólucros [papelaria]; embalagens para natas em papel;
diagramas; arquivos de documentos [papelaria]; porta-documentos [papelaria]; blocos para
desenho; tachas / pioneses; pranchetas de desenho; materiais de desenho; instrumentos
de desenho; conjuntos de desenho; canetas de desenho; papel electrocardiógrafo; gravuras; envelopes [papelaria]; apagadores de quadros para escrever; águas-fortes (gravuras);
toalhas de papel para o rosto; figurinhas [estatuetas] de papel «mâché»; arquivos [artigos
de escritório]; bandeiras de papel; folhetos; pastas para papéis / capas para papéis; pastas
[papelaria]; formulários, impressos; canetas de tinta permanente; galés [tipografia]; globos
terrestres; estampas gráficas; representações gráficas; cartões de felicitações; fitas gomadas
[papelaria]; panos gomados para papelaria; hectográficos; cortes histológicos para fins pedagógicos; porta-passaportes; folhas de papel ou plástico com controle de humidade para
embalagem de produtos alimentares; fichas [ papelaria ]; índices; utensílios para escrever;
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tinteiros; rótulos, não em matérias têxteis; livros registos [livros]M; obras de arte litográfica; revistas [periódicos]; livros de facturas com decalque [papelaria]; manuais [manuais];
mapas geográficos; canetas de marcação [papelaria]; bases para copos de cerveja; humedecedores para superfícies com cola [material de escritório]; aparelhos para montagem de fotografias; cartões de felicitações musicais; toalhetes de papel para remover a maquilhagem/
/ lenços de papel para remover a maquilhagem; guardanapos de mesa em papel; boletins;
jornais; aparos para escrever; aparos de ouro; blocos de notas; números [caracteres de tipografia]; perfuradores para escritório; oleografias; blocos [artigos de papelaria]; blocos
de escrita / pastas de secretária; caixas de pintura [artigos escolares]; tabuleiros de pintor;
pinturas [imagens], com ou sem molduras; panfletos; pantógrafos [instrumentos de desenho]; papel; folhas de papel [papelaria]; estojos para canetas / caixas para canetas; limpa-aparos; lapiseiras; porta-minas; porta-canetas; canetas [artigos de escritório]; periódicos;
fotogravuras; fotografias [impressas]; imagens; letreiros de papel ou cartão; marcadores de
pratos em papel; cartazes; impressos; produtos de impressão; prospectos; publicações impressas; furadores [artigos de escritório]; papel para radiografias; reproduções gráficas; fitas
de papel; réguas de secção quadrada; réguas de desenho; material escolar [papelaria]; raspadeiras [borrachas de apagar] para escritórios; painéis de sinalização de papel ou cartão;
papel de prata; lápis para ardósias; livros de música; bobinas para fitas de tinta; almofadas
para carimbos; porta-carimbos; carimbos para endereços; carimbos [sinetes]; estojos para
carimbos [sinetes]; porta-canetas e porta-lápis; agrafadores [artigos de escritório]; cola de
amido [adesivo] para papelaria ou para uso doméstico; materiais de embalagem feitos de
amidos; artigos de papelaria; autocolantes [papelaria]; marca-pratos em papel; etiquetas
para fichas; materiais de ensino [com excepção de aparelhos]; bilhetes; horários impressos;
cromos excepto para jogos; decalcomanias; tubos em cartão; caracteres de imprensa [algarismos e letras] / letras [caracteres de imprensa]; papel de embrulho / papel de embalagem;
pulseiras para fixação de instrumentos de escrita; ardósias para escrever; livros para escrever ou desenhar; materiais de escrita; papel de escrita; estojos de escrita [artigos de papelaria]; cartas; manuais de acolhimento para sócios; cartões de sócios para serviços de saúde;
matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); produtos de impressão
relativos ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação de portfólios e recomendações para a selecção de instrumentos financeiros; relatórios de investidores e manuais de utilizador.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816000

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082666

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

[511]

地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:
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服務 Serviços

:
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Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório; administração do licenciamento de bens e serviços de terceiros; difusão de material publicitário;
actualização de material publicitário; serviços de anúncios / publicidade; agências de anúncios / agências de publicidade; aluguer de espaços publicitários; publicidade por correspondência; informações e aconselhamento comerciais aos consumidores [loja de aconselhamento ao consumidor]; análises de preço de custo; atendimento telefónico para assinantes
indisponíveis; avaliações de empresas; gestão comercial de profissionais de espectáculos;
assistência de gestão de negócios; serviços de leilões; afixação de cartazes / publicidade exterior; serviços de guarda-livros / contabilidade; auditoria de negócios; consultadoria sobre
gestão e organização empresarial; consultadoria de gestão de negócios; consultadoria sobre
organização de negócios; consultadoria profissional de negócios; gestão comercial de desportistas; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; serviços de comparação de preços; compilação de informações em bases de dados informáticas;
sistematização de informações em bases de dados informáticas; pesquisa de dados em arquivos informáticos para terceiros; demonstração de produtos; difusão de material publicitário; serviços de peritagens em negócios comerciais; agências de emprego; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários; organização de desfiles de moda para fins
promocionais; gestão informatizada de arquivos; previsões económicas; agências de importação e exportação; assistência de gestão comercial ou industrial; agências de informações
comerciais; informações de negócios; inquéritos de negócios; investigações empresariais;
facturação; serviços de layout para fins publicitários; consultadoria de gestão de pessoal;
serviços de assessoria para gestão de negócios; estudos de marketing; pesquisas de marketing; marketing; serviços de manequim para publicidade ou promoção de vendas; serviços
de recolha e compilação de artigos de imprensa; publicidade on-line numa rede informática; organização de feiras para fins comerciais ou publicitários; serviços de terceirização
[assistência de negócios]; preparação de folhas de pagamento de salários; serviços de fotocópias; sondagens de opinião; processamento de texto; processamento administrativo de
ordens de compra; serviços de aquisição para terceiros [compra de bens e serviços para outras empresas]; produção de filmes publicitários; relações públicas; preparação de colunas
publicitárias; publicação de textos publicitários; redacção de textos publicitários; publicidade radiofónica / anúncios comerciais na rádio; recrutamento de pessoal; aluguer de equipamentos e máquinas de escritório; aluguer de máquinas de fotocópias; aluguer de tempo publicitário em meios de comunicação; reprodução de documentos; pesquisa de negócios; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de preparações para branquear e outras
substâncias para a lavagem; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos para limpar, polir, desengordurar e raspar, produtos de higiene pessoal, sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções capilares, dentífricos, fragrâncias, produtos para
perfumar o ambiente, produtos para os cuidados pessoais, produtos cosméticos, produtos
colorantes, produtos adesivos, bases para perfumes florais, incensos, madeira perfumada,
cera para sapateiros, pomada para calçado, cera para calçado, graxa para calçado; serviços
de venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos veterinários; serviços de venda a
retalho, por grosso e distribuição de produtos higiénicos para uso medicinal, alimentos e
substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés, suplementos dietéticos para humanos e animais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de emplastros, materiais para pensos, material para obturações dentárias, cera dentária, desinfectantes, preparações para a destruição de animais nocivos, fungicidas e herbicidas; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de máquinas e máquinas-ferramentas, motores e máquinas motrizes, uniões e correias de transmissão; serviços de venda
a retalho, por grosso e distribuição de instrumentos agrícolas, chocadeiras para os ovos,
máquinas de venda automática; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de
aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
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ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de
ensino; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos e instrumentos
para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade, dispositivos de anti-interferência [electricidade]; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou
de imagens; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de mecanismos para aparelhos de pré-pagamento, caixas registadoras, máquinas de calcular, discos de cálculo; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de computadores, hardware informático, software, firmware informático, software informático, periféricos de computador, acessórios de computador, cabos de computador, equipamentos de processamento de dados,
agendas electrónicas, peças de computador, acessórios para computadores; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de dispositivos eléctricos, aparelhos eléctricos, equipamento eléctrico; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos de
telecomunicações, equipamento de telecomunicações; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de equipamento para extinção de incêndios; extintores, equipamento
para combate a incêndios, equipamento para prevenção de incêndios, alarmes, aparelhos
de aviso anti-roubo; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de palas de anti-encandeamento / viseiras anti-reflexo; óculos anti-reflexo; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de sacos, estojos, capas, recipientes, cordões, campainhas; serviços
de venda a retalho, por grosso e distribuição de vestuário de protecção, equipamento de
protecção, aparelhos de protecção, peças para aparelhos e equipamento de protecção, aparelhos de segurança, dispositivos de segurança; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de aparelhos de mergulho, equipamento de mergulho, aparelhos de desporto,
equipamento desportivo; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de carregadores de bateria, desenhos animados; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição
de correias para telemóveis, correntes para óculos / correntes para pince-nez, e acessórios
de artigos de óptica, óculos e óculos de sol; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de mecanismos para aparelhos de pré-pagamento, de mecanismos accionados com
moedas para televisores; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de ciclotrões, câmaras escuras [fotografia, detectores, detectores de fumo, aparelhos de diagnóstico, não para fins medicinais, molduras de fotografias digitais, tradutores de bolso electrónicos, aparelhos de edição para filmes cinematográficos / aparelhos para a edição de filmes
cinematográficos, filtros para máscaras respiratórias, mantas ignífugas, lâmpadas de flash
[fotografia], aparelhos de análise de alimentos, aparelhos de Sistema de Posicionamento
Global [GPS]; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos reguladores do calor, hologramas, lanternas ópticas / lâmpadas ópticas; lanternas mágicas, lasers,
não para fins medicinais, díodos emissores de luz [LED], fechaduras eléctricas serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de ímãs, bússolas marítimas, instrumentos e máquinas de ensaio de materiais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de
aparelhos de medição, dispositivos de medição eléctricos, instrumentos de medição, sinais
mecânicos, instrumentos meteorológicos, máquinas de contagem e triagem de dinheiro,
aparelhos de monitorização eléctricos, tubos luminosos para publicidade (neons); serviços
de venda a retalho, por grosso e distribuição de quadros de avisos electrónicos, instrumentos de observação, fibras ópticas [fibras] [filamentos condutores de luz] / filamentos condutores de luz [fibras ópticas [fibras]], canetas electrónicas [unidades de visualização], periscópios, fotocopiadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas], aparelhos de fototelegrafia,
ponteiros electrónicos emissores de luz, leitores de media portáteis; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de ecrãs de projecção, aparelhos de projecção, dispositivos
de protecção para uso pessoal contra acidentes; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de publicações electrónicas (descarregáveis), máquinas de cartões perfurados
para escritórios, aparelhos de radar, aparelhos radiológicos para fins industriais, aparelhos
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de segurança para tráfego ferroviário, leitores de código de barras, leitores de caracteres
ópticos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de instalações eléctricas para
o controlo à distância de operações industriais, aparelhos electrodinâmicos para o controlo
remoto de sinais, aparelhos de controlo remoto; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de respiradores para a filtragem do ar; máscaras respiratórias, excepto para
respiração artificial / respiradores artificiais, excepto para respiração artificial; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de sinais de trânsito (luminosos ou mecânicos),
varinhas de vedores, lonas de segurança; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos de navegação por satélite, satélites para fins científicos; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de equipamentos de mergulho autónomo, aparelhos de segurança, faróis de sinalização, painéis de sinalização (luminosos ou mecânicos),
apitos de sinalização, letreiros (luminosos ou mecânicos), sinais (luminosos), sirenes; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos projectores de diapositivos / aparelhos de projecção de transparências, peúgas (aquecidas electricamente), armações de óculos,
peças para óculos, estojos para óculos, óculos de sol; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos de direcção (automáticos) para veículos; serviços de venda a
retalho, por grosso e distribuição de hardware de telecomunicações, teleimpressoras / telescritores, telepontos, aparelhos de televisão, caixas automáticos [ATM], indicadores de
temperatura, etiquetas indicadoras de temperatura (não para fins medicinais), instalações
para prevenção de furtos (eléctricas), distribuidores de bilhetes, temporizadores (automáticos), totalizadores, semáforos [dispositivos de sinalização], máquinas de voto; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de tubos de raios-X não para fins medicinais,
aparelhos de raios-X não para fins medicinais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos e instalações para a produção de raios-X (não para uso medicinal);
serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de geradores de códigos, aparelhos
para codificação e decodificação de sinais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de instrumentos para gravação, recepção, transmissão e / ou reprodução de dados,
informações, gravuras, imagens e / ou som; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos e instrumentos electrónicos e informáticos para débito e / ou crédito
de contas financeiras e / ou para o pagamento de bens ou serviços, e peças e acessórios
para todos os produtos atrás referidos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos, equipamentos, dispositivos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de membros,
olhos e dentes artificiais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de artigos
ortopédicos, materiais de sutura; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de
travesseiros insufláveis para fins medicinais, almofadas insufláveis para fins medicinais,
colchões insufláveis para fins medicinais, aparelhos vibratórios para camas, bombas para
tirar leite, preservativos, contraceptivos (não químicos), espartilhos abdominais, almofadas
para fins medicinais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de biberões / biberões para bebés, móveis feitos especialmente para fins medicinais, implantes cirúrgicos
(materiais artificiais), etiquetas indicadoras da temperatura para uso medicinal, embalagens térmicas para fins de primeiros socorros; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de peças e acessórios para aparelhos, equipamentos, dispositivos e instrumentos,
cirúrgicos, médicos, odontológicos, ortopédicos e veterinários; serviços de venda a retalho,
por grosso e distribuição de veículos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição
de aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de veículos de locomoção por terra, ar, água ou ferroviários; serviços de venda
a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos, máquinas e equipamentos aeronáuticos;
serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de acessórios, peças e guarnições
para veículos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de acessórios, peças e
guarnições para aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; serviços de venda a retalho,
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por grosso e distribuição de capas para carrinhos de crianças [carrinhos], barcaças, carrinhos, equipamentos de reparação de câmaras-de-ar, câmaras-de-ar para bicicletas, velocípedes; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de pára-quedas, material circulante para vias ferroviárias, capas de selins para bicicletas ou motocicletas, alforjes adaptados para bicicletas, selins para bicicletas, velocípedes ou motocicletas; serviços de venda
a retalho, por grosso e distribuição de peças e acessórios para bicicletas, velocípedes e motociclos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de joalharia, pedras preciosas; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de relojoaria e instrumentos cronométricos; serviços de venda a retalho, por grosso
e distribuição de acessórios, peças e guarnições para relojoaria e instrumentos cronométricos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de estojos para relógios de mesa
e de parede e relojoaria, moedas, estojos para joalharia [cofres] / estojos para jóias [cofres],
porta-chaves [bugigangas ou berloques], botões de punho, medalhas, alfinetes ornamentais,
alfinetes de gravata, tentos de cobre; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição
de papel, cartão e produtos nestas matérias; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos de impressão, material de encadernação, fotografias, artigos de papelaria, adesivos para papelaria ou uso doméstico, material para artistas, pincéis; serviços
de venda a retalho, por grosso e distribuição de máquinas de escrever e material de escritório (com excepção dos móveis); serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de
material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos), matérias plásticas para embalagem,
blocos de impressão, clichés; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de máquinas para imprimir endereços, álbuns / livros de recortes; serviços de venda a retalho,
por grosso e distribuição de equipamentos para artistas, acessórios de papelaria; serviços
de venda a retalho, por grosso e distribuição de porta-livros de cheques [cadernetas de
cheques], gravuras, águas-fortes (gravuras), figuras [estatuetas] de «papier mâché», globos
terrestres, hectográficos, cortes histológicos para fins pedagógicos, porta-passaportes,
obras de arte litográfica, bases para copos de cerveja , cartões de felicitações musicais, números [caracteres de tipografia], oleografias, pinturas [gravuras], fotogravuras, material de
embalagem feito de amidos, transferências [decalcomanias] / decalcomanias, caracteres de
imprensa [algarismos e letras ] / letras [caracteres de imprensa], cartões de sócio para serviços de saúde; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de materiais plásticos
para embalagem (não incluídos noutras classes); serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de couro e imitações de couro, e produtos feitos nestas matérias; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de peles de animais, couros, sacos, baús e sacos
de viagem; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de chapéus-de-chuva e
chapéus-de-sol, bengalas, chicotes, arreios e selaria; serviços de venda a retalho, por grosso
e distribuição de caixas, estojos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de
capas de chapéus-de-chuva, capas para animais / roupas para animais de estimação, punhos para bengalas / punhos para bastões, mantas para cavalos, sacolas para o transporte
de crianças, estojos para chaves, porta-moedas; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de sacos de campismo/ mochilas, bandoleiras, bastões de montanhismo / bastões para alpinistas, estojos para artigos de toilette (não preenchidos), carteiras de bolso,
sacos de compras com rodas; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de vestuário, calçado e chapelaria; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de fatos
isotérmicos para esqui aquático; serviços de venda a retalho, por grosso e de distribuição;
distribuição de amostras; serviços de secretariado; angariação de patrocínios; elaboração
de extractos de contas; compilação de dados estatísticos; preparação de declarações de impostos; serviços de telemarketing; publicidade televisiva / anúncios comerciais televisivos;
testes psicológicos para a selecção de pessoal; transcrição; dactilografia; processamento administrativo de ordens de compra; consultadoria de gestão de pessoal; processamento de
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dados informáticos; gestão de dados informáticos; serviços de publicidade e informações
promocionais de vendas, negócios; atendimento telefónico (para terceiros); fornecimento
de vendas, negócios, publicidade e informações promocionais por meio de uma rede informática mundial; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos,
permitindo aos clientes ver e adquirir convenientemente os produtos a partir de um website
e de um ponto de venda por grosso na Internet de produtos generalizados; serviços de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas de endereços; serviços de encomendas [para terceiros]; serviços de administração de negócios para o processamento de
vendas feitas na Internet; programas de fidelidade ou serviços de redempção de planos de
incentivos em conexão com o fornecimento de benefícios de valor para os clientes; assistência de gestão de negócios; análise de gestão de negócios; serviços de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816000

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082667

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; subscrição de
seguros contra acidentes; serviços de agências de alojamento [apartamentos]; serviços actuariais; análises financeiras; gestão de edifícios de apartamentos; avaliação de imóveis;
avaliação de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação numismática; avaliação de selos; serviços bancários; «home banking»; corretagem; corretagem de
créditos de carbono; serviços de liquidação de negócios, financeiros; investimentos de capital / investimentos de fundos / investimento de capital; compensação, financeira / operações
de compensação, financeira; cobrança de rendas; organização de colectas; consultadoria
financeira; consultadoria de seguros; bureaux de crédito; serviços de cartões de crédito;
emissão de cartões de crédito; despacho alfandegário; serviços de cartão de débito; agências de cobrança de dívidas; serviços de assessoria sobre dívidas; agências imobiliárias; gestão imobiliária; avaliação financeira [seguros, banca, imobiliária]; estimativas de custos de
reparações [avaliação financeira]; avaliação financeira da madeira na árvore / valorização
financeira da madeira na árvore; factoring; serviços de financiamento; subscrição de seguros contra incêndios; avaliações fiscais / valorizações fiscais; angariação de fundos de beneficência; transferência electrónicas de fundos; subscrição de seguros de saúde; financiamento de compras em leasing / financiamento de arrendamento de longa duração; serviços de
correctores imobiliários / corretagem de imóveis; informações financeiras; informações de
seguros; empréstimos a prestações; corretagem de seguros; subscrição de seguros; leasing
de explorações agrícolas; empréstimos sobre penhores; subscrição de seguros de vida; empréstimos [financiamento]; gestão financeira; subscrição de seguros marítimos; operações
de câmbios; hipotecas bancárias; fundos mútuos; empréstimos sobre penhores; serviços de
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fundos de previdência; leasing de imóveis; aluguer de escritórios [imobiliário]; aluguer de
andares / aluguer de apartamentos; serviços de pagamento de pensões de reforma; depósitos em cofres-fortes; serviços bancários de poupança; corretagem de títulos / corretagem na
bolsa; patrocínio financeiro; cotações da bolsa; serviços de corretagem de acções; serviços
de empréstimos com garantia / cauções / garantias; emissão de títulos de valor; emissão de
cheques de viagem [cheques]; administração fiduciária / serviços fiduciários; depósitos de
valores; verificação de cheques [cheques]; serviços de gestão de capital; planeamento financeiro; análise de investimentos; serviços de alocação de portfólios; prestação de informações relativas ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação de portfólios
e recomendações para a selecção de instrumentos financeiros através de uma rede informática mundial; serviços financeiros; serviços de assessoria financeira; financiamento de
empréstimos; serviços de consultadoria profissional em matéria de seguros, financiamentos, pensões, anuidades, imóveis e investimentos; financiamento de compras em leasing;
serviços de corrector de imóveis; avaliação de carros; fornecimento de informações fiscais;
serviços financeiros associados a programas de fidelidade ou planos de incentivos; serviços
de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816000

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082668

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Telecomunicações; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; difusão de
programas de rádio; difusão de programas de televisão; difusão de programas de televisão
por cabo; comunicações por telefones celulares; fornecimento de «chatrooms» na Internet;
comunicações por redes de fibra [fibra] óptica; comunicações por terminais de computador;
serviços de boletim electrónico [serviços de telecomunicações]; transmissão de cartões de
felicitações on-line; correio electrónico; envio de mensagens; agências noticiosas / agências
de imprensa; serviços de «paging» [rádio, telefone ou outros meios de comunicação electrónica]; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática mundial; fornecimento de acesso de utilizador a redes informáticas mundiais; fornecimento de acesso
a bases de dados; fornecimento de fóruns on-line; aluguer de aparelhos de fax; aluguer de
modems; aluguer de equipamento de telecomunicação; aluguer de telefones; transmissões
via satélite; aluguer de aparelhos de envio de mensagens; informações sobre telecomunicações; fornecimento de canais de telecomunicações para serviços de televendas; serviços de
encaminhamento e de junção de telecomunicações; serviços de teleconferência; transmissão de telegramas; comunicações por telegramas; serviços telegráficos; serviços telefónicos;
comunicações por telefone; serviços de telex; transmissão de mensagens e imagens com o
auxílio de computador; transmissões por fax; transmissão de arquivos digitais; serviços de
videoconferência; serviços de correio de voz; serviços de difusão sem fios; leasing de tempo
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de acesso a uma base de dados informática; fornecimento de acesso a uma base de dados
informática na rede informática mundial para pesquisa e recuperação de informações,
dados, sítios web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso de
utilizador a uma base de dados informatizada contendo publicações electrónicas e dados
através de redes informáticas para fins de processamento e / ou visualização; fornecimento
de acesso de utilizador a computadores remotos contendo publicações electrónicas, boletins informativos, bases de dados e informações acessíveis via computador; serviços de
assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816000

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082669

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e design relacionados com os mesmos; serviços de análise e de pesquisa industrial; design e desenvolvimento de hardware e software
informático; consultadoria em arquitectura; arquitectura; pesquisa bacteriológica; calibragem [medição]; análises químicas; pesquisas químicas; investigação química; ensaios
clínicos; semeadura de nuvens; programação de computadores; actualização de software
informático; consultadoria na concepção e desenvolvimento de hardware informático;
manutenção de software informático; análise de sistemas informáticos; duplicação de
programas de informáticos; instalação de software informático; consultoria em software
informático; conversão de dados ou documentos de suportes físicos para suportes electrónicos; conversão de dados e programas de computador [excepto conversão física]; design de
decoração de interiores; design industrial; design de artes gráficas; design de sistemas informáticos; digitalização de documentos [digitalização]; auditorias sobre a energia; consultadoria na área de poupança de energia; engenharia; investigação no campo da protecção
ambiental; previsão do tempo / informação meteorológica; análise grafológica [grafologia];
hospedagem de sites informáticos [websites]; serviços de consultadoria em tecnologia da
informação [TI]; serviços de laboratório científico; levantamentos topográficos / agrimensura; criação e manutenção de sítios web para terceiros; pesquisa mecânica; monitorização
de sistemas informáticos por acesso remoto; análise para exploração petrolífera; design de
embalagens / serviços de design de embalagem; estudos de projectos técnicos; serviços de
protecção contra vírus informáticos; serviços de controlo de qualidade; recuperação de dados informáticos; aluguer de computadores; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos
para terceiros; pesquisa biológica; investigação científica; fornecimento de motores de busca para a internet; hospedagem de servidores; aluguer de servidores Web; design de software
informático; aluguer de software informático; software como serviço [ SaaS ]; «styling»
[design industrial]; agrimensura; investigação técnica; testes de materiais; inspecção técnica de veículos; análises de água; consultadoria em design de sítios web; segurança infor-
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mática; serviços informáticos relacionados com o sistema de análise financeira; serviços de
informática relacionados com a interconexão do hardware e software informático; design
de software de aplicação; serviços informáticos relacionados com a criação de índices de
informação, sítios e recursos em redes informáticas; design, desenho e escrita comissionados, todos para a compilação de páginas web na Internet; criação e manutenção de sítios
na web; desenvolvimento de bases de dados informáticas; aluguer e leasing de aparelhos
informáticos, e dados informáticos; criação, compilação e manutenção de um registo de
nomes de domínio; codificação e decodificação de sinais electrónicos e informáticos; testes
e avaliações sobre saúde e segurança no trabalho; serviços de assessoria, consultadoria e
prestação de informações em relação ao supracitado.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816000

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082670

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

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 (supervisão), de socorro e de
ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens; suportes de dados magnéticos, discos acústicos; discos
compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos de
pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento
de dados, computadores; software informático; acessórios para computador, cabos para
computadores; extintores; alarmes acústicos [de som] / alarmes sonoros; antenas (aerials) / antenas (antenas); agendas electrónicas; alarmes; alarmes de incêndio; altímetros; amplificadores; atendedores automáticos; palas de anti-encandeamento / viseiras anti-reflexo; óculos
anti-reflexo; dispositivos de anti-interferência [electricidade]; aparelhos de aviso anti-roubo; aparelhos de ensino audiovisual; sacos adaptados para laptops; barómetros; carregadores de bateria; campainhas de alarme, eléctricas; campainhas de sinalização; campainhas
[dispositivos de aviso]; binóculos; coletes à prova de bala; jaquetas à prova de bala; discos
de cálculo; máquinas de calcular; máquinas de vídeo portáteis; câmaras cinematográficas;
máquinas fotográficas [fotografia]; cartões magnéticos codificados; desenhos animados; estojos para óculos / estojos para pince-nez; leitores de cassetes; correias de telemóveis; correntes para óculos / correntes para pince-nez; carregadores para baterias eléctricas; chips
[circuitos integrados]; cronógrafos [aparelhos de registo do tempo]; cronómetros [aparelhos
de registo do tempo]; vestuário para protecção contra acidentes, radiações e fogo; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; mecanismos accionados com moedas para televisores; aparelhos eléctricos para comutação; comutadores; leitores de discos compactos; comparadores; bússolas [instrumentos de medição]; bússolas direccionais; dispositivos de me-
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mória informáticos; programas informáticos [programas], gravados; teclados de computador; programas operativos informáticos, gravados; software de jogos de computador; computadores; impressoras para uso com computadores; recipientes para lentes de contacto;
instrumentos cosmográficos; ciclotrões; câmaras escuras [fotografia]; aparelhos de processamento de dados; suportes de dados magnéticos; suportes de dados ópticos; detectores;
detectores de fumo; aparelhos de diagnóstico, não para uso medicinal; dictafones; molduras digitais para fotografias; discos compactos [áudio e vídeo]; discos compactos [memórias
somente de leitura (ROM)]; discos ópticos; discos, magnéticos; aparelhos para medida de
distâncias; aparelhos de registo à distância / aparelhos para o registo de distâncias; fatos de
mergulho; aparelhos de dosagem / dosímetros; toques descarregáveis para telemóveis; arquivos de música descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; unidades de disco
para computadores; campainhas eléctricas; tradutores electrónicos de bolso; etiquetas electrónicas para produtos; codificadores magnéticos; aparelhos de ampliação [fotografia]; cordões para óculos / cordões para pince-nez; dispositivos para a montagem de filmes cinematográficos / aparelhos para edição de filmes cinematográficos; filtros para máscaras respiratórias; extintores / aparelhos extintores de incêndios; equipamento para o combate de incêndios e a prevenção de incêndios; batedores para incêndio; vestuário de protecção contra
o fogo; bombas de incêndio; cobertores de incêndio; flashes [fotografia]; disquetes; aparelhos para análise de alimentos; vestuário para protecção contra incêndios; aparelhos de sistemas de posicionamento global [GPS]; luvas de protecção contra acidentes; luvas para
mergulhadores; auscultadores; aparelhos para regulação do calor; capacetes de protecção;
capacetes de protecção para desporto; capacetes para equitação; hologramas; pulseiras de
identificação codificadas, magnéticas; cartões de identidade, magnéticos; indicadores de
quantidade; indicadores de velocidade; circuitos integrados; cartões de circuitos integrados
[cartões inteligentes] / cartões inteligentes [cartões de circuitos integrados]; aparelhos de
intercomunicação; interfaces para computadores; juke boxes, música / autómatos de música
accionados com moedas [juke boxes]; juke boxes para computadores; kits mãos livres para
telefones; joelheiras para trabalhadores; lanternas ópticas / lâmpadas ópticas; lanternas
mágicas; computadores portáteis; lasers, não para uso medicinal; aparelhos e equipamentos
salva-vidas; bóias salva-vidas; coletes salva-vidas; cintos salva-vidas; jangadas salva-vidas;
reguladores de iluminação [reguladores], eléctricos / reguladores de luz [reóstatos], eléctricos; díodos emissores de luz [LED]; fechaduras, eléctricas; linhas de «loch» [instrumentos
de medida]; altifalantes; fitas magnéticas; fios magnéticos; ímãs; ímãs decorativos; lupas
[óptica]; bússolas marítimas; máscaras de protecção; máscaras de mergulho; instrumentos e
máquinas de ensaio de materiais; medidas; aparelhos de medida; dispositivos de medida,
eléctricos; instrumentos de medida; sinais mecânicos; instrumentos meteorológicos; microfones; microprocessadores; registadores de milhas para veículos / conta-quilómetros para
veículos; modems; máquinas para contagem e triagem de dinheiro; aparelhos de monitorização, eléctricos; monitores [hardware informático]; monitores [programas informáticos];
ratos [equipamento de processamento de dados]; aparelhos e instrumentos náuticos; equipamentos de sinalização naval; instrumentos de navegação; sinais de néon; redes de protecção contra acidentes; redes de segurança / redes salva-vidas; computadores «notebook»;
quadros de avisos electrónicos; instrumentos de observação; fibras ópticas [fibras] [fios condutores de raios luminosos] / fios condutores de raios luminosos [fibras ópticas [fibras]]; almofadas para ratos; pedómetros; canetas electrónicas [unidades de visua lização]; periféricos de computador; periscópios; registros fonográficos / discos de gravação de som; fotocopiadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas]; aparelhos de fototelegrafia; leitores de
DVD; calculadoras de bolso; ponteiros electrónicos emissores de luz; leitores digitais portáteis; aparelhos de medida de precisão; indicadores automáticos de baixa pressão nos
pneus dos veículos [pneus] / indicadores automáticos de baixa pressão em pneus de veículos
/ indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus de veículos; bujões indicadores de
pressão para válvulas; medidores de pressão / manómetros; aparelhos de medição de pres-
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são; indicadores de pressão; circuitos impressos; placas de circuitos impressos; sondas para
fins científicos; processadores [unidades de processamento central] / unidades centrais de
processamento [processadores]; programas informáticos [software descarregável]; ecrãs de
projecção; aparelhos de projecção; equipamentos de protecção para uso pessoal contra acidentes; publicações electrónicas, descarregáveis; máquinas de cartões perfurados para escritórios; aparelhos de radar; aparelhos para chamada de pessoas por rádio (pagers de rádio); aparelhos radiológicos para fins industriais; rádios; rádios para veículos; conjuntos de
radiotelegrafia; conjuntos de radiotelefonia; aparelhos de segurança de tráfego ferroviário;
leitores de códigos de barras; leitores de caracteres ópticos; leitores [equipamentos de processamento de dados]; receptores de telefone; receptores de áudio e de vídeo; gira-discos;
discos reflectores para vestuário, para a prevenção de acidentes de trânsito; aparelhos de
regulação, eléctricos; relés, eléctricos; instalações eléctricas para o controlo remoto de operações industriais; aparelhos electrodinâmicos para o controlo remoto de sinais; aparelhos
de controlo remoto; respiradores para filtragem do ar; máscaras respiratórias, excepto para
respiração artificial / respiradores, excepto para respiração artificial; reóstatos; sinais de
trânsito, luminosos ou mecânicos; varinhas de vedores; réguas [instrumentos de medição];
sacarímetros; lonas de salvamento; salinómetros; aparelhos de navegação por satélite; satélites para fins científicos; balanças; digitalizadores [equipamento de processamento de dados]; equipamento de mergulho autónomo; aparelhos de segurança; sapatos para protecção
contra acidentes, radiações e fogo; lanternas de sinalização; painéis de sinalização, luminosos ou mecânicos; assobios de sinalização; transmissores de sinais electrónicos; sinais, luminosos ou mecânicos; sinais luminosos; sirenes; aparelhos para medir a espessura da pele;
projectores de diapositivos / aparelhos de projecção de acetatos; aparelhos para medir ângulos de inclinação / inclinómetros / indicadores de declive / indicadores de inclinação; peúgas, aquecidas electricamente; software informático, gravado; suportes de registos de som;
aparelhos de transmissão de som; aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução
de som; sonómetros; linhas de sondas; lentes para óculos; armações de óculos; estojos para
óculos; óculos [óptica]; acessórios de óptica, óculos e óculos de sol; aparelhos de controlo
da velocidade para veículos; aparelhos para medição da velocidade [fotografia]; reguladores
de velocidade para gira-discos; níveis de bolha; óculos para desporto; sistemas de aspersão
para protecção contra incêndios; aparelhos de comando (direcção), automáticos, para veículos; leitores de áudio portáteis; estereoscópios; aparelhos estereoscópicos; fitas para o registo de som; estroboscópios; óculos de sol; gravadores de fitas magnéticas; unidades de fita
magnética para computador; aparelhos de desmagnetização para fitas magnéticas; aparelhos de ensino; hardware de telecomunicações; aparelhos de telefone; transmissores telefónicos; telefones portáteis; teleimpressoras / telescritores; telepontos; aparelhos de televisão;
caixas automáticos0 [ATM]; indicadores de temperatura; etiquetas indicadoras de temperatura, não para fins medicinais; terminais [electricidade]; instalações para prevenção de
furtos, eléctricas; termómetros, não para uso medicinal; termóstatos; termóstatos para veículos; distribuidores de bilhetes; temporizadores, automáticos; aparelhos para registo do
tempo; totalizadores; semáforos [dispositivos de sinalização]; transmissores [telecomunicações]; aparelhos transmissores [telecomunicações]; acetatos [fotografia] / diapositivos [fotografia]; transponders; urómetros; unidades de flash USB; aparelhos de navegação para veículos [computadores de bordo]; gravadores de vídeo; cassetes de vídeo; cartuchos de jogos
de vídeo; ecrãs de vídeo; videotelefones; fitas de vídeo; visores, fotografia; voltímetros; máquinas de voto; wafers para circuitos integrados; walkie-talkies; triângulos para aviso de
avaria de veículos; balanças; aparelhos e instrumentos de pesagem; mangas de vento para
indicar a direcção do vento; mastros para antenas sem fios; fios telefónicos; apoios para os
pulsos para uso com computadores; tubos de raios-X não para uso medicinal; aparelhos de
raios-X não para uso medicinal; fotografias de raios-X, excepto para fins medicinais; apare-
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lhos e instalações para a produção de raios-X, não para uso medicinal; dispositivos de protecção contra raios-X, não para uso medicinal; hardware, firmware, periféricos e software
informáticos; aplicações de software para telemóveis, computadores «tablet», dispositivos
portáteis e computadores; software informático fornecido na Internet; aparelhos de atendimento automático para aparelhos de comunicações; geradores de códigos; aparelhos para a
codificação e decodificação de sinais; cassetes de áudio, disquetes, CD-ROMs e DVD-ROMs; programas de armazenamento de dados; servidores; estojos para computadores;
aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão e / ou reprodução de dados,
informações, gravuras, imagens e / ou som; aparelhos e instrumentos electrónicos e informáticos para o débito e / ou crédito de contas financeiras e / ou para o pagamento de bens
ou serviços; peças e acessórios para todos os produtos supracitados.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816019

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082671

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; material de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou
uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório
(com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (excepto aparelhos); materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); caracteres de impressão;
clichés; folhas absorventes de papel ou plástico para embalagem de produtos alimentares;
máquinas de endereçamento; fitas adesivas para papelaria ou para uso doméstico; adesivos
[colas] para papelaria ou para uso doméstico; painéis publicitários de papel ou cartão; álbuns / livros de recortes; almanaques; cartões de participação [papelaria]; aguarelas / aguarelas [pinturas]; godés de aguarelas para artistas; atlas; sacos de papel cónicos; sacos [envelopes,
bolsas] de papel ou plástico, para embalagem; sacos de lixo de papel ou de plástico; esferográficas; bibes de papel; pastas para folhas soltas; malhetes [encadernação]; aparelhos e
máquinas de encadernação [material de escritório]; encadernações; ampara-livros; folhetos; marcadores de livros; livros; envelopes para garrafas em cartão ou papel; invólucros
para garrafas em cartão ou papel; laços de papel; caixas de cartão ou de papel; calendários;
cartão; artigos de cartão; cartões / gráficos; catálogos; porta-livros de cheques [livros de
cheques]; pano para encadernação; pano de encadernação; bases para copos e garrafas em
papel; livros de banda desenhada; rolos de papel e cartões para o registo de programas
informáticos; capas [papelaria] / invólucros [papelaria]; embalagens para natas em papel;
diagramas; arquivos de documentos [papelaria]; porta-documentos [papelaria]; blocos para
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desenho; tachas / pioneses; pranchetas de desenho; materiais de desenho; instrumentos de
desenho; conjuntos de desenho; canetas de desenho; papel electrocardiógrafo; gravuras; envelopes [papelaria]; apagadores de quadros para escrever; águas-fortes (gravuras); toalhas
de papel para o rosto; figurinhas [estatuetas] de papel «mâché»; arquivos [artigos de escritório]; bandeiras de papel; folhetos; pastas para papéis / capas para papéis; pastas [papelaria];
formulários, impressos; canetas de tinta permanente; galés [tipografia]; globos terrestres;
estampas gráficas; representações gráficas; cartões de felicitações; fitas gomadas [papelaria];
panos gomados para papelaria; hectográficos; cortes histológicos para fins pedagógicos;
porta-passaportes; folhas de papel ou plástico com controle de humidade para embalagem
de produtos alimentares; fichas [papelaria]; índices; utensílios para escrever; tinteiros; rótulos, não em matérias têxteis; livros registos [livros]M; obras de arte litográfica; revistas
[periódicos]; livros de facturas com decalque [papelaria]; manuais [manuais]; mapas geográficos; canetas de marcação [papelaria]; bases para copos de cerveja; humedecedores
para superfícies com cola [material de escritório]; aparelhos para montagem de fotografias;
cartões de felicitações musicais; toalhetes de papel para remover a maquilhagem / lenços de papel para remover a maquilhagem; guardanapos de mesa em papel; boletins; jornais; aparos
para escrever; aparos de ouro; blocos de notas; números [caracteres de tipografia]; perfuradores para escritório; oleografias; blocos [artigos de papelaria]; blocos de escrita / pastas
de secretária; caixas de pintura [artigos escolares]; tabuleiros de pintor; pinturas [imagens],
com ou sem molduras; panfletos; pantógrafos [instrumentos de desenho]; papel; folhas
de papel [papelaria]; estojos para canetas / caixas para canetas; limpa-aparos; lapiseiras;
porta-minas; porta-canetas; canetas [artigos de escritório]; periódicos; fotogravuras; fotografias [impressas]; imagens; letreiros de papel ou cartão; marcadores de pratos em papel;
cartazes; impressos; produtos de impressão; prospectos; publicações impressas; furadores
[artigos de escritório]; papel para radiografias; reproduções gráficas; fitas de papel; réguas
de secção quadrada; réguas de desenho; material escolar [papelaria]; raspadeiras [borrachas de apagar] para escritórios; painéis de sinalização de papel ou cartão; papel de prata;
lápis para ardósias; livros de música; bobinas para fitas de tinta; almofadas para carimbos;
porta-carimbos; carimbos para endereços; carimbos [sinetes]; estojos para carimbos [sinetes]; porta-canetas e porta-lápis; agrafadores [artigos de escritório]; cola de amido [adesivo]
para papelaria ou para uso doméstico; materiais de embalagem feitos de amidos; artigos de
papelaria; autocolantes [papelaria]; marca-pratos em papel; etiquetas para fichas; materiais
de ensino [com excepção de aparelhos]; bilhetes; horários impressos; cromos excepto para
jogos; decalcomanias; tubos em cartão; caracteres de imprensa [algarismos e letras]/ letras
[caracteres de imprensa]; papel de embrulho / papel de embalagem; pulseiras para fixação
de instrumentos de escrita; ardósias para escrever; livros para escrever ou desenhar; materiais de escrita; papel de escrita; estojos de escrita [artigos de papelaria]; cartas; manuais
de acolhimento para sócios; cartões de sócios para serviços de saúde; matérias plásticas
para embalagem (não incluídas noutras classes); produtos de impressão relativos ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação de portfólios e recomendações para a
selecção de instrumentos financeiros; relatórios de investidores e manuais de utilizador.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816019

中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º

:

N/082672

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.
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地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

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; administração do licenciamento de bens e serviços de terceiros; difusão de material publicitário;
actualização de material publicitário; serviços de anúncios/publicidade; agências de anúncios/agências de publicidade; aluguer de espaços publicitários; publicidade por correspondência; informações e aconselhamento comerciais aos consumidores [loja de aconselhamento ao consumidor]; análises de preço de custo; atendimento telefónico para assinantes
indisponíveis; avaliações de empresas; gestão comercial de profissionais de espectáculos;
assistência de gestão de negócios; serviços de leilões; afixação de cartazes/publicidade exterior; serviços de guarda-livros/contabilidade; auditoria de negócios; consultadoria sobre
gestão e organização empresarial; consultadoria de gestão de negócios; consultadoria sobre
organização de negócios; consultadoria profissional de negócios; gestão comercial de desportistas; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; serviços de comparação de preços; compilação de informações em bases de dados informáticas;
sistematização de informações em bases de dados informáticas; pesquisa de dados em arquivos informáticos para terceiros; demonstração de produtos; difusão de material publicitário; serviços de peritagens em negócios comerciais; agências de emprego; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários; organização de desfiles de moda para fins
promocionais; gestão informatizada de arquivos; previsões económicas; agências de importação e exportação; assistência de gestão comercial ou industrial; agências de informações
comerciais; informações de negócios; inquéritos de negócios; investigações empresariais;
facturação; serviços de layout para fins publicitários; consultadoria de gestão de pessoal;
serviços de assessoria para gestão de negócios; estudos de marketing; pesquisas de marketing; marketing; serviços de manequim para publicidade ou promoção de vendas; serviços
recolha e compilação de artigos de imprensa; publicidade on-line numa rede informática;
organização de feiras para fins comerciais ou publicitários; serviços de terceirização [assistência de negócios]; preparação de folhas de pagamento de salários; serviços de fotocópias;
sondagens de opinião; processamento de texto; processamento administrativo de ordens de
compra; serviços de aquisição para terceiros [compra de bens e serviços para outras empresas]; produção de filmes publicitários; relações públicas; preparação de colunas publicitárias; publicação de textos publicitários; redacção de textos publicitários; publicidade radiofónica/anúncios comerciais na rádio; recrutamento de pessoal; aluguer de equipamentos e
máquinas de escritório; aluguer de máquinas de fotocópias; aluguer de tempo publicitário
em meios de comunicação; reprodução de documentos; pesquisa de negócios; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos para
limpar, polir, desengordurar e raspar, produtos de higiene pessoal, sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções capilares, dentífricos, fragrâncias, produtos para perfumar o ambiente, produtos para os cuidados pessoais, produtos cosméticos, produtos colorantes, produtos adesivos, bases para perfumes florais, incensos, madeira perfumada, cera
para sapateiros, pomada para calçado, cera para calçado, graxa para calçado; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos veterinários; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos higiénicos para uso medicinal, alimentos e
substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés, suplemen-
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tos dietéticos para humanos e animais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de emplastros, materiais para pensos, material para obturações dentárias, cera dentária, desinfectantes, preparações para a destruição de animais nocivos, fungicidas e herbicidas; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de máquinas e máquinas-ferramentas, motores e máquinas motrizes, uniões e correias de transmissão; serviços de venda
a retalho, por grosso e distribuição de instrumentos agrícolas, chocadeiras para os ovos,
máquinas de venda automática; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de
aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de
ensino; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos e instrumentos
para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade, dispositivos de anti-interferência [electricidade]; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou
de imagens; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de mecanismos para
aparelhos de pré-pagamento, caixas registadoras, máquinas de calcular, discos de cálculo;
serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de computadores, hardware informático, software, firmware informático, software informático, periféricos de computador,
acessórios de computador, cabos de computador, equipamentos de processamento de dados, agendas electrónicas, peças de computador, acessórios para computadores; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de dispositivos eléctricos, aparelhos eléctricos,
equipamento eléctrico; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos
de telecomunicações, equipamento de telecomunicações; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de equipamento para extinção de incêndios; extintores, equipamento
para combate a incêndios, equipamento para prevenção de incêndios, alarmes, aparelhos
de aviso anti-roubo; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de palas de anti-encandeamento/viseiras anti-reflexo; óculos anti-reflexo; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de sacos, estojos, capas, recipientes, cordões, campainhas; serviços
de venda a retalho, por grosso e distribuição de vestuário de protecção, equipamento de
protecção, aparelhos de protecção, peças para aparelhos e equipamento de protecção, aparelhos de segurança, dispositivos de segurança; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de aparelhos de mergulho, equipamento de mergulho, aparelhos de desporto,
equipamento desportivo; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de carregadores de bateria, desenhos animados; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição
de correias para telemóveis, correntes para óculos/correntes para pince-nez, e acessórios
de artigos de óptica, óculos e óculos de sol; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de mecanismos para aparelhos de pré-pagamento, de mecanismos accionados com
moedas para televisores; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de ciclotrões, câmaras escuras [fotografia, detectores, detectores de fumo, aparelhos de diagnóstico, não para fins medicinais, molduras de fotografias digitais, tradutores de bolso electrónicos, aparelhos de edição para filmes cinematográficos/aparelhos para a edição de filmes cinematográficos, filtros para máscaras respiratórias, mantas ignífugas, lâmpadas de flash
[fotografia], aparelhos de análise de alimentos, aparelhos de Sistema de Posicionamento
Global [GPS]; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos reguladores do calor, hologramas, lanternas ópticas/lâmpadas ópticas; lanternas mágicas, lasers,
não para fins medicinais, díodos emissores de luz [LED], fechaduras eléctricas serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de ímãs, bússolas marítimas, instrumentos e máquinas de ensaio de materiais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de
aparelhos de medição, dispositivos de medição eléctricos, instrumentos de medição, sinais
mecânicos, instrumentos meteorológicos, máquinas de contagem e triagem de dinheiro,
aparelhos de monitorização eléctricos, tubos luminosos para publicidade (neons); serviços
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de venda a retalho, por grosso e distribuição de quadros de avisos electrónicos, instrumentos de observação, fibras ópticas [fibras] [filamentos condutores de luz]/filamentos condutores de luz [fibras ópticas [fibras]], canetas electrónicas [unidades de visualização], periscópios, fotocopiadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas], aparelhos de fototelegrafia,
ponteiros electrónicos emissores de luz, leitores de media portáteis; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de ecrãs de projecção, aparelhos de projecção, dispositivos
de protecção para uso pessoal contra acidentes; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de publicações electrónicas (descarregáveis), máquinas de cartões perfurados
para escritórios, aparelhos de radar, aparelhos radiológicos para fins industriais, aparelhos
de segurança para tráfego ferroviário, leitores de código de barras, leitores de caracteres
ópticos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de instalações eléctricas
para o controlo à distância de operações industriais, aparelhos electrodinâmicos para o
controlo remoto de sinais, aparelhos de controlo remoto; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de respiradores para a filtragem do ar; máscaras respiratórias, excepto para respiração artificial/respiradores artificiais, excepto para respiração artificial; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de sinais de trânsito (luminosos ou mecânicos), varinhas de vedores, lonas de segurança; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de aparelhos de navegação por satélite, satélites para fins científicos; serviços
de venda a retalho, por grosso e distribuição de equipamentos de mergulho autónomo,
aparelhos de segurança, faróis de sinalização, painéis de sinalização (luminosos ou mecânicos), apitos de sinalização, letreiros (luminosos ou mecânicos), sinais (luminosos), sirenes; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos projectores de diapositivos/aparelhos de projecção de transparências, peúgas (aquecidas electricamente), armações de óculos, peças para óculos, estojos para óculos, óculos de sol; serviços de venda a
retalho, por grosso e distribuição de aparelhos de direcção (automáticos) para veículos;
serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de hardware de telecomunicações,
teleimpressoras/telescritores, telepontos, aparelhos de televisão, caixas automáticos
[ATM], indicadores de temperatura, etiquetas indicadoras de temperatura (não para fins
medicinais), instalações para prevenção de furtos (eléctricas), distribuidores de bilhetes,
temporizadores (automáticos), totalizadores, semáforos [dispositivos de sinalização], máquinas de voto; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de tubos de raios-X
não para fins medicinais, aparelhos de raios-X não para fins medicinais; serviços de venda
a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos e instalações para a produção de raios-X
(não para uso medicinal); serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de geradores de códigos, aparelhos para codificação e decodificação de sinais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de instrumentos para gravação, recepção, transmissão e/ou
reprodução de dados, informações, gravuras, imagens e/ou som; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos e instrumentos electrónicos e informáticos para
débito e/ou crédito de contas financeiras e/ou para o pagamento de bens ou serviços, e peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de aparelhos, equipamentos, dispositivos e instrumentos cirúrgicos,
médicos, odontológicos e veterinários; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de membros, olhos e dentes artificiais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de artigos ortopédicos, materiais de sutura; serviços de venda a retalho, por grosso
e distribuição de travesseiros insufláveis para fins medicinais, almofadas insufláveis para
fins medicinais, colchões insufláveis para fins medicinais, aparelhos vibratórios para camas,
bombas para tirar leite, preservativos, contraceptivos (não químicos), espartilhos abdominais, almofadas para fins medicinais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição
de biberões/biberões para bebés, móveis feitos especialmente para fins medicinais, implantes cirúrgicos (materiais artificiais), etiquetas indicadoras da temperatura para uso medici-
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nal, embalagens térmicas para fins de primeiros socorros; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de peças e acessórios para aparelhos, equipamentos, dispositivos e
instrumentos, cirúrgicos, médicos, odontológicos, ortopédicos e veterinários; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de veículos; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; serviços de venda a
retalho, por grosso e distribuição de veículos de locomoção por terra, ar, água ou ferroviários; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos, máquinas e equipamentos aeronáuticos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de acessórios, peças e guarnições para veículos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de acessórios, peças e guarnições para aparelhos de locomoção por terra, ar ou água;
serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de capas para carrinhos de crianças
[carrinhos], barcaças, carrinhos, equipamentos de reparação de câmaras-de-ar, câmaras-de-ar para bicicletas, velocípedes; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição
de pára-quedas, material circulante para vias ferroviárias, capas de selins para bicicletas ou
motocicletas, alforjes adaptados para bicicletas, selins para bicicletas, velocípedes ou motocicletas; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de peças e acessórios para
bicicletas, velocípedes e motociclos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição
de metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de joalharia, pedras preciosas; serviços de venda
a retalho, por grosso e distribuição de relojoaria e instrumentos cronométricos; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de acessórios, peças e guarnições para relojoaria
e instrumentos cronométricos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de estojos para relógios de mesa e de parede e relojoaria, moedas, estojos para joalharia [cofres]/estojos para jóias [cofres], porta-chaves [bugigangas ou berloques], botões de punho,
medalhas, alfinetes ornamentais, alfinetes de gravata, tentos de cobre; serviços de venda a
retalho, por grosso e distribuição de papel, cartão e produtos nestas matérias; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos de impressão, material de encadernação, fotografias, artigos de papelaria, adesivos para papelaria ou uso doméstico, material
para artistas, pincéis; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de máquinas
de escrever e material de escritório (com excepção dos móveis); serviços de venda a retalho,
por grosso e distribuição de material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos), matérias plásticas para embalagem, blocos de impressão, clichés; serviços de venda a retalho,
por grosso e distribuição de máquinas para imprimir endereços, álbuns/livros de recortes;
serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de equipamentos para artistas,
acessórios de papelaria; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de porta-livros de cheques [cadernetas de cheques], gravuras, águas-fortes (gravuras), figuras [estatuetas] de «papier mâché», globos terrestres, hectográficos, cortes histológicos para fins pedagógicos, porta-passaportes, obras de arte litográfica, bases para copos de cerveja, cartões
de felicitações musicais, números [caracteres de tipografia], oleografias, pinturas [gravuras],
fotogravuras, material de embalagem feito de amidos, transferências [decalcomanias]/decalcomanias, caracteres de imprensa [algarismos e letras]/letras [caracteres de imprensa],
cartões de sócio para serviços de saúde; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de couro e imitações de couro, e produtos feitos
nestas matérias; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de peles de animais,
couros, sacos, baús e sacos de viagem; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição
de chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, bengalas, chicotes, arreios e selaria; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de caixas, estojos; serviços de venda a retalho,
por grosso e distribuição de capas de chapéus-de-chuva, capas para animais/roupas para
animais de estimação, punhos para bengalas/punhos para bastões, mantas para cavalos, sa-
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colas para o transporte de crianças, estojos para chaves, porta-moedas; serviços de venda a
retalho, por grosso e distribuição de sacos de campismo/ mochilas, bandoleiras, bastões de
montanhismo/bastões para alpinistas, estojos para artigos de toilette (não preenchidos),
carteiras de bolso, sacos de compras com rodas; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de vestuário, calçado e chapelaria; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de fatos isotérmicos para esqui aquático; serviços de venda a retalho, por
grosso e de distribuição; distribuição de amostras; serviços de secretariado; angariação de
patrocínios; elaboração de extractos de contas; compilação de dados estatísticos; preparação de declarações de impostos; serviços de telemarketing; publicidade televisiva/anúncios
comerciais televisivos; testes psicológicos para a selecção de pessoal; transcrição; dactilografia; processamento administrativo de ordens de compra; consultadoria de gestão de pessoal; processamento de dados informáticos; gestão de dados informáticos; serviços de publicidade e informações promocionais de vendas, negócios; atendimento telefónico (para
terceiros); fornecimento de vendas, negócios, publicidade e informações promocionais por
meio de uma rede informática mundial; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma
variedade de produtos, permitindo aos clientes ver e adquirir convenientemente os produtos a partir de um website e de um ponto de venda por grosso na Internet de produtos generalizados; serviços de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas de
endereços; serviços de encomendas [para terceiros]; serviços de administração de negócios
para o processamento de vendas feitas na Internet; programas de fidelidade ou serviços de
redempção de planos de incentivos em conexão com o fornecimento de benefícios de valor
para os clientes; assistência de gestão de negócios; análise de gestão de negócios; serviços
de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816019

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082673

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; subscrição de
seguros contra acidentes; serviços de agências de alojamento [apartamentos]; serviços actuariais; análises financeiras; gestão de edifícios de apartamentos; avaliação de imóveis;
avaliação de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação numismática; avaliação de selos; serviços bancários; «home banking»; corretagem; corretagem de
créditos de carbono; serviços de liquidação de negócios, financeiros; investimentos de capital/investimentos de fundos/investimento de capital; compensação, financeira/operações
de compensação, financeira; cobrança de rendas; organização de colectas; consultadoria
financeira; consultadoria de seguros; bureaux de crédito; serviços de cartões de crédito;
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emissão de cartões de crédito; despacho alfandegário; serviços de cartão de débito; agências de cobrança de dívidas; serviços de assessoria sobre dívidas; agências imobiliárias;
gestão imobiliária; avaliação financeira [seguros, banca, imobiliária]; estimativas de custos
de reparações [avaliação financeira]; avaliação financeira da madeira na árvore/valorização
financeira da madeira na árvore; factoring; serviços de financiamento; subscrição de seguros contra incêndios; avaliações fiscais/valorizações fiscais; angariação de fundos de beneficência; transferência electrónicas de fundos; subscrição de seguros de saúde; financiamento
de compras em leasing/financiamento de arrendamento de longa duração; serviços de
correctores imobiliários/corretagem de imóveis; informações financeiras; informações de
seguros; empréstimos a prestações; corretagem de seguros; subscrição de seguros; leasing
de explorações agrícolas; empréstimos sobre penhores; subscrição de seguros de vida; empréstimos [financiamento]; gestão financeira; subscrição de seguros marítimos; operações
de câmbios; hipotecas bancárias; fundos mútuos; empréstimos sobre penhores; serviços de
fundos de previdência; leasing de imóveis; aluguer de escritórios [imobiliário]; aluguer de
andares/aluguer de apartamentos; serviços de pagamento de pensões de reforma; depósitos em cofres-fortes; serviços bancários de poupança; corretagem de títulos/corretagem na
bolsa; patrocínio financeiro; cotações da bolsa; serviços de corretagem de acções; serviços
de empréstimos com garantia/cauções/garantias; emissão de títulos de valor; emissão de
cheques de viagem [cheques]; administração fiduciária/serviços fiduciários; depósitos de
valores; verificação de cheques [cheques]; serviços de gestão de capital; planeamento financeiro; análise de investimentos; serviços de alocação de portfólios; prestação de informações relativas ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação de portfólios
e recomendações para a selecção de instrumentos financeiros através de uma rede informática mundial; serviços financeiros; serviços de assessoria financeira; financiamento de
empréstimos; serviços de consultadoria profissional em matéria de seguros, financiamentos, pensões, anuidades, imóveis e investimentos; financiamento de compras em leasing;
serviços de corrector de imóveis; avaliação de carros; fornecimento de informações fiscais;
serviços financeiros associados a programas de fidelidade ou planos de incentivos; serviços
de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816019

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082674

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Telecomunicações; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; difusão de
programas de rádio; difusão de programas de televisão; difusão de programas de televisão
por cabo; comunicações por telefones celulares; fornecimento de «chatrooms» na Internet;
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comunicações por redes de fibra [fibra] óptica; comunicações por terminais de computador;
serviços de boletim electrónico [serviços de telecomunicações]; transmissão de cartões de
felicitações on-line; correio electrónico; envio de mensagens; agências noticiosas/agências
de imprensa; serviços de «paging» [rádio, telefone ou outros meios de comunicação electrónica]; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática mundial; fornecimento de acesso de utilizador a redes informáticas mundiais; fornecimento de acesso
a bases de dados; fornecimento de fóruns on-line; aluguer de aparelhos de fax; aluguer de
modems; aluguer de equipamento de telecomunicação; aluguer de telefones; transmissões
via satélite; aluguer de aparelhos de envio de mensagens; informações sobre telecomunicações; fornecimento de canais de telecomunicações para serviços de televendas; serviços de
encaminhamento e de junção de telecomunicações; serviços de teleconferência; transmissão de telegramas; comunicações por telegramas; serviços telegráficos; serviços telefónicos;
comunicações por telefone; serviços de telex; transmissão de mensagens e imagens com o
auxílio de computador; transmissões por fax; transmissão de arquivos digitais; serviços de
videoconferência; serviços de correio de voz; serviços de difusão sem fios; leasing de tempo
de acesso a uma base de dados informática; fornecimento de acesso a uma base de dados
informática na rede informática mundial para pesquisa e recuperação de informações,
dados, sítios web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso de
utilizador a uma base de dados informatizada contendo publicações electrónicas e dados
através de redes informáticas para fins de processamento e/ou visualização; fornecimento
de acesso de utilizador a computadores remotos contendo publicações electrónicas, boletins informativos, bases de dados e informações acessíveis via computador; serviços de
assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816019

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082675

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e design relacionados com os mesmos; serviços de análise e de pesquisa industrial; design e desenvolvimento de hardware e software
informático; consultadoria em arquitectura; arquitectura; pesquisa bacteriológica; calibragem [medição]; análises químicas; pesquisas químicas; investigação química; ensaios clínicos; semeadura de nuvens; programação de computadores; actualização de software informático; consultadoria na concepção e desenvolvimento de hardware informático; manutenção de software informático; análise de sistemas informáticos; duplicação de programas
de informáticos; instalação de software informático; consultoria em software informático;
conversão de dados ou documentos de suportes físicos para suportes electrónicos; conver-
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são de dados e programas de computador [excepto conversão física]; design de decoração
de interiores; design industrial; design de artes gráficas; design de sistemas informáticos;
digitalização de documentos [digitalização]; auditorias sobre a energia; consultadoria na
área de poupança de energia; engenharia; investigação no campo da protecção ambiental;
previsão do tempo/informação meteorológica; análise grafológica [grafologia]; hospedagem
de sites informáticos [websites]; serviços de consultadoria em tecnologia da informação [TI];
serviços de laboratório científico; levantamentos topográficos/agrimensura; criação e manutenção de sítios web para terceiros; pesquisa mecânica; monitorização de sistemas informáticos por acesso remoto; análise para exploração petrolífera; design de embalagens/serviços de design de embalagem; estudos de projectos técnicos; serviços de protecção contra
vírus informáticos; serviços de controlo de qualidade; recuperação de dados informáticos;
aluguer de computadores; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para terceiros;
pesquisa biológica; investigação científica; fornecimento de motores de busca para a internet; hospedagem de servidores; aluguer de servidores Web; design de software informático;
aluguer de software informático; software como serviço [SaaS]; «styling» [design industrial]; agrimensura; investigação técnica; testes de materiais; inspecção técnica de veículos;
análises de água; consultadoria em design de sítios web; segurança informática; serviços
informáticos relacionados com o sistema de análise financeira; serviços de informática relacionados com a interconexão do hardware e software informático; design de software de
aplicação; serviços informáticos relacionados com a criação de índices de informação, sítios e recursos em redes informáticas; design, desenho e escrita comissionados, todos para
a compilação de páginas web na Internet; criação e manutenção de sítios na web; desenvolvimento de bases de dados informáticas; aluguer e leasing de aparelhos informáticos, e
dados informáticos; criação, compilação e manutenção de um registo de nomes de domínio;
codificação e decodificação de sinais electrónicos e informáticos; testes e avaliações sobre
saúde e segurança no trabalho; serviços de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816019

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082676

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

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 (supervisão), de socorro e de
ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens; suportes de dados magnéticos, discos acústicos; discos
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compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos de
pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento
de dados, computadores; software informático; acessórios para computador, cabos para
computadores; extintores; alarmes acústicos [de som]/alarmes sonoros; antenas (aerials)/antenas (antenas); agendas electrónicas; alarmes; alarmes de incêndio; altímetros; amplificadores;
atendedores automáticos; palas de anti-encandeamento/viseiras anti-reflexo; óculos anti-reflexo; dispositivos de anti-interferência [electricidade]; aparelhos de aviso anti-roubo;
aparelhos de ensino audiovisual; sacos adaptados para laptops; barómetros; carregadores
de bateria; campainhas de alarme, eléctricas; campainhas de sinalização; campainhas [dispositivos de aviso]; binóculos; coletes à prova de bala; jaquetas à prova de bala; discos de
cálculo; máquinas de calcular; máquinas de vídeo portáteis; câmaras cinematográficas;
máquinas fotográficas [fotografia]; cartões magnéticos codificados; desenhos animados; estojos para óculos/estojos para pince-nez; leitores de cassetes; correias de telemóveis; correntes para óculos/correntes para pince-nez; carregadores para baterias eléctricas; chips
[circuitos integrados]; cronógrafos [aparelhos de registo do tempo]; cronómetros [aparelhos
de registo do tempo]; vestuário para protecção contra acidentes, radiações e fogo; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; mecanismos accionados com moedas para televisores; aparelhos eléctricos para comutação; comutadores; leitores de discos compactos; comparadores; bússolas [instrumentos de medição]; bússolas direccionais; dispositivos de memória informáticos; programas informáticos [programas], gravados; teclados de computador; programas operativos informáticos, gravados; software de jogos de computador; computadores; impressoras para uso com computadores; recipientes para lentes de contacto;
instrumentos cosmográficos; ciclotrões; câmaras escuras [fotografia]; aparelhos de processamento de dados; suportes de dados magnéticos; suportes de dados ópticos; detectores;
detectores de fumo; aparelhos de diagnóstico, não para uso medicinal; dictafones; molduras digitais para fotografias; discos compactos [áudio e vídeo]; discos compactos [memórias
somente de leitura (ROM)]; discos ópticos; discos, magnéticos; aparelhos para medida de
distâncias; aparelhos de registo à distância/aparelhos para o registo de distâncias; fatos de
mergulho; aparelhos de dosagem/dosímetros; toques descarregáveis para telemóveis; arquivos de música descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; unidades de disco para
computadores; campainhas eléctricas; tradutores electrónicos de bolso; etiquetas electrónicas para produtos; codificadores magnéticos; aparelhos de ampliação [fotografia]; cordões
para óculos/cordões para pince-nez; dispositivos para a montagem de filmes cinematográficos/aparelhos para edição de filmes cinematográficos; filtros para máscaras respiratórias;
extintores/aparelhos extintores de incêndios; equipamento para o combate de incêndios e a
prevenção de incêndios; batedores para incêndio; vestuário de protecção contra o fogo;
bombas de incêndio; cobertores de incêndio; flashes [fotografia]; disquetes; aparelhos para
análise de alimentos; vestuário para protecção contra incêndios; aparelhos de sistemas de
posicionamento global [GPS]; luvas de protecção contra acidentes; luvas para mergulhadores; auscultadores; aparelhos para regulação do calor; capacetes de protecção; capacetes de
protecção para desporto; capacetes para equitação; hologramas; pulseiras de identificação
codificadas, magnéticas; cartões de identidade, magnéticos; indicadores de quantidade; indicadores de velocidade; circuitos integrados; cartões de circuitos integrados [cartões inteligentes]/cartões inteligentes [cartões de circuitos integrados]; aparelhos de intercomunicação; interfaces para computadores; juke boxes, musica/autómatos de música accionados
com moedas [juke boxes]; juke boxes para computadores; kits mãos livres para telefones;
joelheiras para trabalhadores; lanternas ópticas/lâmpadas ópticas; lanternas mágicas; computadores portáteis; lasers, não para uso medicinal; aparelhos e equipamentos salva-vidas;
bóias salva-vidas; coletes salva-vidas; cintos salva-vidas; jangadas salva-vidas; reguladores
de iluminação [reguladores], eléctricos/reguladores de luz [reóstatos], eléctricos; díodos
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emissores de luz [LED]; fechaduras, eléctricas; linhas de «loch» [instrumentos de medida];
altifalantes; fitas magnéticas; fios magnéticos; ímãs; ímãs decorativos; lupas [óptica]; bússolas marítimas; máscaras de protecção; máscaras de mergulho; instrumentos e máquinas de
ensaio de materiais; medidas; aparelhos de medida; dispositivos de medida, eléctricos; instrumentos de medida; sinais mecânicos; instrumentos meteorológicos; microfones; microprocessadores; registadores de milhas para veículos/conta-quilómetros para veículos; modems; máquinas para contagem e triagem de dinheiro; aparelhos de monitorização, eléctricos; monitores [hardware informático]; monitores [programas informáticos]; ratos [equipamento de processamento de dados]; aparelhos e instrumentos náuticos; equipamentos de
sinalização naval; instrumentos de navegação; sinais de néon; redes de protecção contra
acidentes; redes de segurança/redes salva-vidas; computadores «notebook»; quadros de avisos electrónicos; instrumentos de observação; fibras ópticas [fibras] [fios condutores de
raios luminosos]/fios condutores de raios luminosos [fibras ópticas [fibras]]; almofadas para
ratos; pedómetros; canetas electrónicas [unidades de visualização]; periféricos de computador; periscópios; registros fonográficos/discos de gravação de som; fotocopiadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas]; aparelhos de fototelegrafia; leitores de DVD; calculadoras
de bolso; ponteiros electrónicos emissores de luz; leitores digitais portáteis; aparelhos de
medida de precisão; indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus dos veículos
[pneus]/indicadores automáticos de baixa pressão em pneus de veículos/indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus de veículos; bujões indicadores de pressão para válvulas; medidores de pressão/manómetros; aparelhos de medição de pressão; indicadores de
pressão; circuitos impressos; placas de circuitos impressos; sondas para fins científicos; processadores [unidades de processamento central]/unidades centrais de processamento [processadores]; programas informáticos [software descarregável]; ecrãs de projecção; aparelhos de projecção; equipamentos de protecção para uso pessoal contra acidentes; publicações electrónicas, descarregáveis; máquinas de cartões perfurados para escritórios; aparelhos de radar; aparelhos para chamada de pessoas por rádio (pagers de rádio); aparelhos
radiológicos para fins industriais; rádios; rádios para veículos; conjuntos de radiotelegrafia;
conjuntos de radiotelefonia; aparelhos de segurança de tráfego ferroviário; leitores de códigos de barras; leitores de caracteres ópticos; leitores [equipamentos de processamento de
dados]; receptores de telefone; receptores de áudio e de vídeo; gira-discos; discos reflectores para vestuário, para a prevenção de acidentes de trânsito; aparelhos de regulação, eléctricos; relés, eléctricos; instalações eléctricas para o controlo remoto de operações industriais; aparelhos electrodinâmicos para o controlo remoto de sinais; aparelhos de controlo
remoto; respiradores para filtragem do ar; máscaras respiratórias, excepto para respiração
artificial/respiradores, excepto para respiração artificial; reóstatos; sinais de trânsito, luminosos ou mecânicos; varinhas de vedores; réguas [instrumentos de medição]; sacarímetros;
lonas de salvamento; salinómetros; aparelhos de navegação por satélite; satélites para fins
científicos; balanças; digitalizadores [equipamento de processamento de dados]; equipamento de mergulho autónomo; aparelhos de segurança; sapatos para protecção contra acidentes, radiações e fogo; lanternas de sinalização; painéis de sinalização, luminosos ou mecânicos; assobios de sinalização; transmissores de sinais electrónicos; sinais, luminosos ou
mecânicos; sinais luminosos; sirenes; aparelhos para medir a espessura da pele; projectores
de diapositivos/aparelhos de projecção de acetatos; aparelhos para medir ângulos de inclinação/inclinómetros/indicadores de declive/indicadores de inclinação; peúgas, aquecidas
electricamente; software informático, gravado; suportes de registos de som; aparelhos de
transmissão de som; aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; sonómetros; linhas de sondas; lentes para óculos; armações de óculos; estojos para óculos; óculos [óptica]; acessórios de óptica, óculos e óculos de sol; aparelhos de controlo da velocidade para veículos; aparelhos para medição da velocidade [fotografia]; reguladores de veloci-
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dade para gira-discos; níveis de bolha; óculos para desporto; sistemas de aspersão para
protecção contra incêndios; aparelhos de comando (direcção), automáticos, para veículos;
leitores de áudio portáteis; estereoscópios; aparelhos estereoscópicos; fitas para o registo
de som; estroboscópios; óculos de sol; gravadores de fitas magnéticas; unidades de fita magnética para computador; aparelhos de desmagnetização para fitas magnéticas; aparelhos de
ensino; hardware de telecomunicações; aparelhos de telefone; transmissores telefónicos; telefones portáteis; teleimpressoras/telescritores; telepontos; aparelhos de televisão; caixas
automáticos [ATM]; indicadores de temperatura; etiquetas indicadoras de temperatura,
não para fins medicinais; terminais [electricidade]; instalações para prevenção de furtos,
eléctricas; termómetros, não para uso medicinal; termóstatos; termóstatos para veículos;
distribuidores de bilhetes; temporizadores, automáticos; aparelhos para registo do tempo;
totalizadores; semáforos [dispositivos de sinalização]; transmissores [telecomunicações];
aparelhos transmissores [telecomunicações]; acetatos [fotografia]/diapositivos [fotografia];
transponders; urómetros; unidades de flash USB; aparelhos de navegação para veículos
[computadores de bordo]; gravadores de vídeo; cassetes de vídeo; cartuchos de jogos de vídeo; ecrãs de vídeo; videotelefones; fitas de vídeo; visores, fotografia; voltímetros; máquinas de voto; wafers para circuitos integrados; walkie-talkies; triângulos para aviso de avaria
de veículos; balanças; aparelhos e instrumentos de pesagem; mangas de vento para indicar
a direcção do vento; mastros para antenas sem fios; fios telefónicos; apoios para os pulsos
para uso com computadores; tubos de raios-X não para uso medicinal; aparelhos de raios-X não para uso medicinal; fotografias de raios-X, excepto para fins medicinais; aparelhos e
instalações para a produção de raios-X, não para uso medicinal; dispositivos de protecção
contra raios-X, não para uso medicinal; hardware, firmware, periféricos e software informáticos; aplicações de software para telemóveis, computadores «tablet», dispositivos portáteis e computadores; software informático fornecido na Internet; aparelhos de atendimento
automático para aparelhos de comunicações; geradores de códigos; aparelhos para a codificação e decodificação de sinais; cassetes de áudio, disquetes, CD-ROMs e DVD-ROMs;
programas de armazenamento de dados; servidores; estojos para computadores; aparelhos
e instrumentos para gravação, recepção, transmissão e/ou reprodução de dados, informações, gravuras, imagens e/ou som; aparelhos e instrumentos electrónicos e informáticos
para o débito e/ou crédito de contas financeiras e/ou para o pagamento de bens ou serviços;
peças e acessórios para todos os produtos supracitados.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816028

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082677

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

[511]

:

Valdimir Pte. Ltd.

地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

16
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產品 Produtos

:
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Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; material de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou
uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório
(com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (excepto aparelhos); materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); caracteres de impressão;
clichés; folhas absorventes de papel ou plástico para embalagem de produtos alimentares;
máquinas de endereçamento; fitas adesivas para papelaria ou para uso doméstico; adesivos
[colas] para papelaria ou para uso doméstico; painéis publicitários de papel ou cartão; álbuns/livros de recortes; almanaques; cartões de participação [papelaria]; aguarelas/aguarelas [pinturas]; godés de aguarelas para artistas; atlas; sacos de papel cónicos; sacos [envelopes, bolsas] de papel ou plástico, para embalagem; sacos de lixo de papel ou de plástico;
esferográficas; bibes de papel; pastas para folhas soltas; malhetes [encadernação]; aparelhos
e máquinas de encadernação [material de escritório]; encadernações; ampara-livros; folhetos; marcadores de livros; livros; envelopes para garrafas em cartão ou papel; invólucros
para garrafas em cartão ou papel; laços de papel; caixas de cartão ou de papel; calendários; cartão; artigos de cartão; cartões/gráficos; catálogos; porta-livros de cheques [livros
de cheques]; pano para encadernação; pano de encadernação; bases para copos e garrafas
em papel; livros de banda desenhada; rolos de papel e cartões para o registo de programas
informáticos; capas [papelaria]/invólucros [papelaria]; embalagens para natas em papel;
diagramas; arquivos de documentos [papelaria]; porta-documentos [papelaria]; blocos para
desenho; tachas/pioneses; pranchetas de desenho; materiais de desenho; instrumentos de
desenho; conjuntos de desenho; canetas de desenho; papel electrocardiógrafo; gravuras; envelopes [papelaria]; apagadores de quadros para escrever; águas-fortes (gravuras); toalhas
de papel para o rosto; figurinhas [estatuetas] de papel «mâché»; arquivos [artigos de escritório]; bandeiras de papel; folhetos; pastas para papéis/capas para papéis; pastas [papelaria];
formulários, impressos; canetas de tinta permanente; galés [tipografia]; globos terrestres;
estampas gráficas; representações gráficas; cartões de felicitações; fitas gomadas [papelaria];
panos gomados para papelaria; hectográficos; cortes histológicos para fins pedagógicos;
porta-passaportes; folhas de papel ou plástico com controle de humidade para embalagem
de produtos alimentares; fichas [papelaria]; índices; utensílios para escrever; tinteiros; rótulos, não em matérias têxteis; livros registos [livros]M; obras de arte litográfica; revistas
[periódicos]; livros de facturas com decalque [papelaria]; manuais [manuais]; mapas geográficos; canetas de marcação [papelaria]; bases para copos de cerveja; humedecedores
para superfícies com cola [material de escritório]; aparelhos para montagem de fotografias;
cartões de felicitações musicais; toalhetes de papel para remover a maquilhagem/lenços de
papel para remover a maquilhagem; guardanapos de mesa em papel; boletins; jornais; aparos para escrever; aparos de ouro; blocos de notas; números [caracteres de tipografia]; perfuradores para escritório; oleografias; blocos [artigos de papelaria]; blocos de escrita/pastas
de secretária; caixas de pintura [artigos escolares]; tabuleiros de pintor; pinturas [imagens],
com ou sem molduras; panfletos; pantógrafos [instrumentos de desenho]; papel; folhas de
papel [papelaria]; estojos para canetas/caixas para canetas; limpa-aparos; lapiseiras; porta-minas; porta-canetas; canetas [artigos de escritório]; periódicos; fotogravuras; fotografias [impressas]; imagens; letreiros de papel ou cartão; marcadores de pratos em papel;
cartazes; impressos; produtos de impressão; prospectos; publicações impressas; furadores
[artigos de escritório]; papel para radiografias; reproduções gráficas; fitas de papel; réguas
de secção quadrada; réguas de desenho; material escolar [papelaria]; raspadeiras [borrachas de apagar] para escritórios; painéis de sinalização de papel ou cartão; papel de prata;
lápis para ardósias; livros de música; bobinas para fitas de tinta; almofadas para carimbos;
porta-carimbos; carimbos para endereços; carimbos [sinetes]; estojos para carimbos [sinetes]; porta-canetas e porta-lápis; agrafadores [artigos de escritório]; cola de amido [adesivo]
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para papelaria ou para uso doméstico; materiais de embalagem feitos de amidos; artigos de
papelaria; autocolantes [papelaria]; marca-pratos em papel; etiquetas para fichas; materiais
de ensino [com excepção de aparelhos]; bilhetes; horários impressos; cromos excepto para
jogos; decalcomanias; tubos em cartão; caracteres de imprensa [algarismos e letras]/ letras
[caracteres de imprensa]; papel de embrulho/papel de embalagem; pulseiras para fixação de
instrumentos de escrita; ardósias para escrever; livros para escrever ou desenhar; materiais
de escrita; papel de escrita; estojos de escrita [artigos de papelaria]; cartas; manuais de acolhimento para sócios; cartões de sócios para serviços de saúde; matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); produtos de impressão relativos ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação de portfólios e recomendações para a selecção
de instrumentos financeiros; relatórios de investidores e manuais de utilizador.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816028

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082678

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

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; administração do licenciamento de bens e serviços de terceiros; difusão de material publicitário;
actualização de material publicitário; serviços de anúncios/publicidade; agências de anúncios/agências de publicidade; aluguer de espaços publicitários; publicidade por correspondência; informações e aconselhamento comerciais aos consumidores [loja de aconselhamento ao consumidor]; análises de preço de custo; atendimento telefónico para assinantes
indisponíveis; avaliações de empresas; gestão comercial de profissionais de espectáculos;
assistência de gestão de negócios; serviços de leilões; afixação de cartazes/publicidade exterior; serviços de guarda-livros/contabilidade; auditoria de negócios; consultadoria sobre
gestão e organização empresarial; consultadoria de gestão de negócios; consultadoria sobre
organização de negócios; consultadoria profissional de negócios; gestão comercial de desportistas; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; serviços de comparação de preços; compilação de informações em bases de dados informáticas;
sistematização de informações em bases de dados informáticas; pesquisa de dados em arquivos informáticos para terceiros; demonstração de produtos; difusão de material publicitário; serviços de peritagens em negócios comerciais; agências de emprego; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários; organização de desfiles de moda para fins
promocionais; gestão informatizada de arquivos; previsões económicas; agências de importação e exportação; assistência de gestão comercial ou industrial; agências de informações
comerciais; informações de negócios; inquéritos de negócios; investigações empresariais;
facturação; serviços de layout para fins publicitários; consultadoria de gestão de pessoal;
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serviços de assessoria para gestão de negócios; estudos de marketing; pesquisas de marketing; marketing; serviços de manequim para publicidade ou promoção de vendas; serviços
recolha e compilação de artigos de imprensa; publicidade on-line numa rede informática;
organização de feiras para fins comerciais ou publicitários; serviços de terceirização [assistência de negócios]; preparação de folhas de pagamento de salários; serviços de fotocópias;
sondagens de opinião; processamento de texto; processamento administrativo de ordens de
compra; serviços de aquisição para terceiros [compra de bens e serviços para outras empresas]; produção de filmes publicitários; relações públicas; preparação de colunas publicitárias; publicação de textos publicitários; redacção de textos publicitários; publicidade radiofónica/anúncios comerciais na rádio; recrutamento de pessoal; aluguer de equipamentos e
máquinas de escritório; aluguer de máquinas de fotocópias; aluguer de tempo publicitário
em meios de comunicação; reprodução de documentos; pesquisa de negócios; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos para
limpar, polir, desengordurar e raspar, produtos de higiene pessoal, sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções capilares, dentífricos, fragrâncias, produtos para perfumar o ambiente, produtos para os cuidados pessoais, produtos cosméticos, produtos colorantes, produtos adesivos, bases para perfumes florais, incensos, madeira perfumada, cera
para sapateiros, pomada para calçado, cera para calçado, graxa para calçado; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos veterinários; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos higiénicos para uso medicinal, alimentos e
substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés, suplementos dietéticos para humanos e animais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de emplastros, materiais para pensos, material para obturações dentárias, cera dentária, desinfectantes, preparações para a destruição de animais nocivos, fungicidas e herbicidas; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de máquinas e máquinas-ferramentas, motores e máquinas motrizes, uniões e correias de transmissão; serviços de venda
a retalho, por grosso e distribuição de instrumentos agrícolas, chocadeiras para os ovos,
máquinas de venda automática; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de
aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de
ensino; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos e instrumentos
para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade, dispositivos de anti-interferência [electricidade]; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou
de imagens; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de mecanismos para
aparelhos de pré-pagamento, caixas registadoras, máquinas de calcular, discos de cálculo;
serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de computadores, hardware informático, software, firmware informático, software informático, periféricos de computador,
acessórios de computador, cabos de computador, equipamentos de processamento de dados, agendas electrónicas, peças de computador, acessórios para computadores; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de dispositivos eléctricos, aparelhos eléctricos,
equipamento eléctrico; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos
de telecomunicações, equipamento de telecomunicações; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de equipamento para extinção de incêndios; extintores, equipamento
para combate a incêndios, equipamento para prevenção de incêndios, alarmes, aparelhos
de aviso anti-roubo; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de palas de anti-encandeamento/viseiras anti-reflexo; óculos anti-reflexo; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de sacos, estojos, capas, recipientes, cordões, campainhas; serviços
de venda a retalho, por grosso e distribuição de vestuário de protecção, equipamento de
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protecção, aparelhos de protecção, peças para aparelhos e equipamento de protecção, aparelhos de segurança, dispositivos de segurança; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de aparelhos de mergulho, equipamento de mergulho, aparelhos de desporto,
equipamento desportivo; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de carregadores de bateria, desenhos animados; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição
de correias para telemóveis, correntes para óculos/correntes para pince-nez, e acessórios
de artigos de óptica, óculos e óculos de sol; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de mecanismos para aparelhos de pré-pagamento, de mecanismos accionados com
moedas para televisores; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de ciclotrões, câmaras escuras [fotografia, detectores, detectores de fumo, aparelhos de diagnóstico, não para fins medicinais, molduras de fotografias digitais, tradutores de bolso electrónicos, aparelhos de edição para filmes cinematográficos/aparelhos para a edição de filmes cinematográficos, filtros para máscaras respiratórias, mantas ignífugas, lâmpadas de flash
[fotografia], aparelhos de análise de alimentos, aparelhos de Sistema de Posicionamento
Global [GPS]; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos reguladores do calor, hologramas, lanternas ópticas/lâmpadas ópticas; lanternas mágicas, lasers,
não para fins medicinais, díodos emissores de luz [LED], fechaduras eléctricas serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de ímãs, bússolas marítimas, instrumentos e máquinas de ensaio de materiais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de
aparelhos de medição, dispositivos de medição eléctricos, instrumentos de medição, sinais
mecânicos, instrumentos meteorológicos, máquinas de contagem e triagem de dinheiro,
aparelhos de monitorização eléctricos, tubos luminosos para publicidade (neons); serviços
de venda a retalho, por grosso e distribuição de quadros de avisos electrónicos, instrumentos de observação, fibras ópticas [fibras] [filamentos condutores de luz]/filamentos condutores de luz [fibras ópticas [fibras]], canetas electrónicas [unidades de visualização], periscópios, fotocopiadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas], aparelhos de fototelegrafia,
ponteiros electrónicos emissores de luz, leitores de media portáteis; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de ecrãs de projecção, aparelhos de projecção, dispositivos
de protecção para uso pessoal contra acidentes; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de publicações electrónicas (descarregáveis), máquinas de cartões perfurados
para escritórios, aparelhos de radar, aparelhos radiológicos para fins industriais, aparelhos
de segurança para tráfego ferroviário, leitores de código de barras, leitores de caracteres
ópticos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de instalações eléctricas
para o controlo à distância de operações industriais, aparelhos electrodinâmicos para o
controlo remoto de sinais, aparelhos de controlo remoto; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de respiradores para a filtragem do ar; máscaras respiratórias, excepto para respiração artificial/respiradores artificiais, excepto para respiração artificial; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de sinais de trânsito (luminosos ou mecânicos), varinhas de vedores, lonas de segurança; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de aparelhos de navegação por satélite, satélites para fins científicos; serviços
de venda a retalho, por grosso e distribuição de equipamentos de mergulho autónomo,
aparelhos de segurança, faróis de sinalização, painéis de sinalização (luminosos ou mecânicos), apitos de sinalização, letreiros (luminosos ou mecânicos), sinais (luminosos), sirenes; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos projectores de diapositivos/aparelhos de projecção de transparências, peúgas (aquecidas electricamente), armações de óculos, peças para óculos, estojos para óculos, óculos de sol; serviços de venda a
retalho, por grosso e distribuição de aparelhos de direcção (automáticos) para veículos;
serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de hardware de telecomunicações,
teleimpressoras/telescritores, telepontos, aparelhos de televisão, caixas automáticos
[ATM], indicadores de temperatura, etiquetas indicadoras de temperatura (não para fins
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medicinais), instalações para prevenção de furtos (eléctricas), distribuidores de bilhetes,
temporizadores (automáticos), totalizadores, semáforos [dispositivos de sinalização], máquinas de voto; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de tubos de raios-X
não para fins medicinais, aparelhos de raios-X não para fins medicinais; serviços de venda
a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos e instalações para a produção de raios-X
(não para uso medicinal); serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de geradores de códigos, aparelhos para codificação e decodificação de sinais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de instrumentos para gravação, recepção, transmissão e/ou
reprodução de dados, informações, gravuras, imagens e/ou som; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos e instrumentos electrónicos e informáticos para
débito e/ou crédito de contas financeiras e/ou para o pagamento de bens ou serviços, e peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de aparelhos, equipamentos, dispositivos e instrumentos cirúrgicos,
médicos, odontológicos e veterinários; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de membros, olhos e dentes artificiais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de artigos ortopédicos, materiais de sutura; serviços de venda a retalho, por grosso
e distribuição de travesseiros insufláveis para fins medicinais, almofadas insufláveis para
fins medicinais, colchões insufláveis para fins medicinais, aparelhos vibratórios para camas,
bombas para tirar leite, preservativos, contraceptivos (não químicos), espartilhos abdominais, almofadas para fins medicinais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição
de biberões/biberões para bebés, móveis feitos especialmente para fins medicinais, implantes cirúrgicos (materiais artificiais), etiquetas indicadoras da temperatura para uso medicinal, embalagens térmicas para fins de primeiros socorros; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de peças e acessórios para aparelhos, equipamentos, dispositivos e
instrumentos, cirúrgicos, médicos, odontológicos, ortopédicos e veterinários; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de veículos; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; serviços de venda a
retalho, por grosso e distribuição de veículos de locomoção por terra, ar, água ou ferroviários; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos, máquinas e equipamentos aeronáuticos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de acessórios, peças e guarnições para veículos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de acessórios, peças e guarnições para aparelhos de locomoção por terra, ar ou água;
serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de capas para carrinhos de crianças
[carrinhos], barcaças, carrinhos, equipamentos de reparação de câmaras-de-ar, câmaras-de-ar para bicicletas, velocípedes; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição
de pára-quedas, material circulante para vias ferroviárias, capas de selins para bicicletas ou
motocicletas, alforjes adaptados para bicicletas, selins para bicicletas, velocípedes ou motocicletas; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de peças e acessórios para
bicicletas, velocípedes e motociclos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição
de metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de joalharia, pedras preciosas; serviços de venda
a retalho, por grosso e distribuição de relojoaria e instrumentos cronométricos; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de acessórios, peças e guarnições para relojoaria
e instrumentos cronométricos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de estojos para relógios de mesa e de parede e relojoaria, moedas, estojos para joalharia [cofres]/estojos para jóias [cofres], porta-chaves [bugigangas ou berloques], botões de punho,
medalhas, alfinetes ornamentais, alfinetes de gravata, tentos de cobre; serviços de venda a
retalho, por grosso e distribuição de papel, cartão e produtos nestas matérias; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos de impressão, material de encadernação, fotografias, artigos de papelaria, adesivos para papelaria ou uso doméstico, material
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para artistas, pincéis; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de máquinas
de escrever e material de escritório (com excepção dos móveis); serviços de venda a retalho,
por grosso e distribuição de material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos), matérias plásticas para embalagem, blocos de impressão, clichés; serviços de venda a retalho,
por grosso e distribuição de máquinas para imprimir endereços, álbuns/livros de recortes;
serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de equipamentos para artistas,
acessórios de papelaria; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de porta-livros de cheques [cadernetas de cheques], gravuras, águas-fortes (gravuras), figuras [estatuetas] de «papier mâché», globos terrestres, hectográficos, cortes histológicos para fins pedagógicos, porta-passaportes, obras de arte litográfica, bases para copos de cerveja, cartões
de felicitações musicais, números [caracteres de tipografia], oleografias, pinturas [gravuras],
fotogravuras, material de embalagem feito de amidos, transferências [decalcomanias]/decalcomanias, caracteres de imprensa [algarismos e letras]/letras [caracteres de imprensa],
cartões de sócio para serviços de saúde; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes ); serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de couro e imitações de couro, e produtos feitos
nestas matérias; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de peles de animais,
couros, sacos, baús e sacos de viagem; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição
de chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, bengalas, chicotes, arreios e selaria; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de caixas, estojos; serviços de venda a retalho,
por grosso e distribuição de capas de chapéus-de-chuva, capas para animais/roupas para
animais de estimação, punhos para bengalas/punhos para bastões, mantas para cavalos, sacolas para o transporte de crianças, estojos para chaves, porta-moedas; serviços de venda a
retalho, por grosso e distribuição de sacos de campismo/ mochilas, bandoleiras, bastões de
montanhismo/bastões para alpinistas, estojos para artigos de toilette (não preenchidos),
carteiras de bolso, sacos de compras com rodas; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de vestuário, calçado e chapelaria; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de fatos isotérmicos para esqui aquático; serviços de venda a retalho, por
grosso e de distribuição; distribuição de amostras; serviços de secretariado; angariação de
patrocínios; elaboração de extractos de contas; compilação de dados estatísticos; preparação de declarações de impostos; serviços de telemarketing; publicidade televisiva/anúncios
comerciais televisivos; testes psicológicos para a selecção de pessoal; transcrição; dactilografia; processamento administrativo de ordens de compra; consultadoria de gestão de pessoal; processamento de dados informáticos; gestão de dados informáticos; serviços de publicidade e informações promocionais de vendas, negócios; atendimento telefónico (para
terceiros); fornecimento de vendas, negócios, publicidade e informações promocionais por
meio de uma rede informática mundial; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma
variedade de produtos, permitindo aos clientes ver e adquirir convenientemente os produtos a partir de um website e de um ponto de venda por grosso na Internet de produtos generalizados; serviços de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas de
endereços; serviços de encomendas [para terceiros]; serviços de administração de negócios
para o processamento de vendas feitas na Internet; programas de fidelidade ou serviços de
redempção de planos de incentivos em conexão com o fornecimento de benefícios de valor
para os clientes; assistência de gestão de negócios; análise de gestão de negócios; serviços
de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.
[540] 商標 Marca
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[300] 優先權 Prioridade

:
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日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816028

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082679

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; subscrição de
seguros contra acidentes; serviços de agências de alojamento [apartamentos]; serviços actuariais; análises financeiras; gestão de edifícios de apartamentos; avaliação de imóveis;
avaliação de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação numismática; avaliação de selos; serviços bancários; «home banking»; corretagem; corretagem de
créditos de carbono; serviços de liquidação de negócios, financeiros; investimentos de capital/investimentos de fundos/investimento de capital; compensação, financeira/operações
de compensação, financeira; cobrança de rendas; organização de colectas; consultadoria
financeira; consultadoria de seguros; bureaux de crédito; serviços de cartões de crédito;
emissão de cartões de crédito; despacho alfandegário; serviços de cartão de débito; agências de cobrança de dívidas; serviços de assessoria sobre dívidas; agências imobiliárias;
gestão imobiliária; avaliação financeira [seguros, banca, imobiliária]; estimativas de custos
de reparações [avaliação financeira]; avaliação financeira da madeira na árvore/valorização
financeira da madeira na árvore; factoring; serviços de financiamento; subscrição de seguros contra incêndios; avaliações fiscais/valorizações fiscais; angariação de fundos de beneficência; transferência electrónicas de fundos; subscrição de seguros de saúde; financiamento
de compras em leasing/financiamento de arrendamento de longa duração; serviços de
correctores imobiliários/corretagem de imóveis; informações financeiras; informações de
seguros; empréstimos a prestações; corretagem de seguros; subscrição de seguros; leasing
de explorações agrícolas; empréstimos sobre penhores; subscrição de seguros de vida; empréstimos [financiamento]; gestão financeira; subscrição de seguros marítimos; operações
de câmbios; hipotecas bancárias; fundos mútuos; empréstimos sobre penhores; serviços de
fundos de previdência; leasing de imóveis; aluguer de escritórios [imobiliário]; aluguer de
andares/aluguer de apartamentos; serviços de pagamento de pensões de reforma; depósitos em cofres-fortes; serviços bancários de poupança; corretagem de títulos/corretagem na
bolsa; patrocínio financeiro; cotações da bolsa; serviços de corretagem de acções; serviços
de empréstimos com garantia/cauções/garantias; emissão de títulos de valor; emissão de
cheques de viagem [cheques]; administração fiduciária/serviços fiduciários; depósitos de
valores; verificação de cheques [cheques]; serviços de gestão de capital; planeamento financeiro; análise de investimentos; serviços de alocação de portfólios; prestação de informações relativas ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação de portfólios
e recomendações para a selecção de instrumentos financeiros através de uma rede informática mundial; serviços financeiros; serviços de assessoria financeira; financiamento de
empréstimos; serviços de consultadoria profissional em matéria de seguros, financiamentos, pensões, anuidades, imóveis e investimentos; financiamento de compras em leasing;
serviços de corrector de imóveis; avaliação de carros; fornecimento de informações fiscais;
serviços financeiros associados a programas de fidelidade ou planos de incentivos; serviços
de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.
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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

2013/11/26

302816028

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082680

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

9715

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Telecomunicações; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; difusão de
programas de rádio; difusão de programas de televisão; difusão de programas de televisão
por cabo; comunicações por telefones celulares; fornecimento de «chatrooms» na Internet;
comunicações por redes de fibra [fibra] óptica; comunicações por terminais de computador;
serviços de boletim electrónico [serviços de telecomunicações]; transmissão de cartões de
felicitações on-line; correio electrónico; envio de mensagens; agências noticiosas/agências
de imprensa; serviços de «paging» [rádio, telefone ou outros meios de comunicação electrónica]; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática mundial; fornecimento de acesso de utilizador a redes informáticas mundiais; fornecimento de acesso
a bases de dados; fornecimento de fóruns on-line; aluguer de aparelhos de fax; aluguer de
modems; aluguer de equipamento de telecomunicação; aluguer de telefones; transmissões
via satélite; aluguer de aparelhos de envio de mensagens; informações sobre telecomunicações; fornecimento de canais de telecomunicações para serviços de televendas; serviços de
encaminhamento e de junção de telecomunicações; serviços de teleconferência; transmissão de telegramas; comunicações por telegramas; serviços telegráficos; serviços telefónicos;
comunicações por telefone; serviços de telex; transmissão de mensagens e imagens com o
auxílio de computador; transmissões por fax; transmissão de arquivos digitais; serviços de
videoconferência; serviços de correio de voz; serviços de difusão sem fios; leasing de tempo
de acesso a uma base de dados informática; fornecimento de acesso a uma base de dados
informática na rede informática mundial para pesquisa e recuperação de informações,
dados, sítios web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso de
utilizador a uma base de dados informatizada contendo publicações electrónicas e dados
através de redes informáticas para fins de processamento e/ou visualização; fornecimento
de acesso de utilizador a computadores remotos contendo publicações electrónicas, boletins informativos, bases de dados e informações acessíveis via computador; serviços de
assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca

:
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[300] 優先權 Prioridade

:
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日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816028

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082681

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e design relacionados com os mesmos; serviços de análise e de pesquisa industrial; design e desenvolvimento de hardware e software
informático; consultadoria em arquitectura; arquitectura; pesquisa bacteriológica; calibragem [medição]; análises químicas; pesquisas químicas; investigação química; ensaios clínicos; semeadura de nuvens; programação de computadores; actualização de software informático; consultadoria na concepção e desenvolvimento de hardware informático; manutenção de software informático; análise de sistemas informáticos; duplicação de programas
de informáticos; instalação de software informático; consultoria em software informático;
conversão de dados ou documentos de suportes físicos para suportes electrónicos; conversão de dados e programas de computador [excepto conversão física]; design de decoração
de interiores; design industrial; design de artes gráficas; design de sistemas informáticos;
digitalização de documentos [digitalização]; auditorias sobre a energia; consultadoria na
área de poupança de energia; engenharia; investigação no campo da protecção ambiental;
previsão do tempo/informação meteorológica; análise grafológica [grafologia]; hospedagem
de sites informáticos [websites]; serviços de consultadoria em tecnologia da informação [TI];
serviços de laboratório científico; levantamentos topográficos/agrimensura; criação e manutenção de sítios web para terceiros; pesquisa mecânica; monitorização de sistemas informáticos por acesso remoto; análise para exploração petrolífera; design de embalagens/serviços de design de embalagem; estudos de projectos técnicos; serviços de protecção contra
vírus informáticos; serviços de controlo de qualidade; recuperação de dados informáticos;
aluguer de computadores; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para terceiros;
pesquisa biológica; investigação científica; fornecimento de motores de busca para a internet; hospedagem de servidores; aluguer de servidores Web; design de software informático;
aluguer de software informático; software como serviço [SaaS]; «styling» [design industrial]; agrimensura; investigação técnica; testes de materiais; inspecção técnica de veículos;
análises de água; consultadoria em design de sítios web; segurança informática; serviços
informáticos relacionados com o sistema de análise financeira; serviços de informática relacionados com a interconexão do hardware e software informático; design de software de
aplicação; serviços informáticos relacionados com a criação de índices de informação, sítios e recursos em redes informáticas; design, desenho e escrita comissionados, todos para
a compilação de páginas web na Internet; criação e manutenção de sítios na web; desenvolvimento de bases de dados informáticas; aluguer e leasing de aparelhos informáticos, e
dados informáticos; criação, compilação e manutenção de um registo de nomes de domínio;
codificação e decodificação de sinais electrónicos e informáticos; testes e avaliações sobre
saúde e segurança no trabalho; serviços de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

N.º 25 — 18-6-2014  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

2013/11/26

302816028

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082682

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

9717

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de
ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens; suportes de dados magnéticos, discos acústicos; discos
compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos de
pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento
de dados, computadores; software informático; acessórios para computador, cabos para
computadores; extintores; alarmes acústicos [de som]/alarmes sonoros; antenas (aerials)/antenas (antenas); agendas electrónicas; alarmes; alarmes de incêndio; altímetros; amplificadores;
atendedores automáticos; palas de anti-encandeamento/viseiras anti-reflexo; óculos anti-reflexo; dispositivos de anti-interferência [electricidade]; aparelhos de aviso anti-roubo;
aparelhos de ensino audiovisual; sacos adaptados para laptops; barómetros; carregadores
de bateria; campainhas de alarme, eléctricas; campainhas de sinalização; campainhas [dispositivos de aviso]; binóculos; coletes à prova de bala; jaquetas à prova de bala; discos de
cálculo; máquinas de calcular; máquinas de vídeo portáteis; câmaras cinematográficas;
máquinas fotográficas [fotografia]; cartões magnéticos codificados; desenhos animados; estojos para óculos/estojos para pince-nez; leitores de cassetes; correias de telemóveis; correntes para óculos/correntes para pince-nez; carregadores para baterias eléctricas; chips
[circuitos integrados]; cronógrafos [aparelhos de registo do tempo]; cronómetros [aparelhos
de registo do tempo]; vestuário para protecção contra acidentes, radiações e fogo; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; mecanismos accionados com moedas para televisores; aparelhos eléctricos para comutação; comutadores; leitores de discos compactos; comparadores; bússolas [instrumentos de medição]; bússolas direccionais; dispositivos de memória informáticos; programas informáticos [programas], gravados; teclados de computador; programas operativos informáticos, gravados; software de jogos de computador; computadores; impressoras para uso com computadores; recipientes para lentes de contacto;
instrumentos cosmográficos; ciclotrões; câmaras escuras [fotografia]; aparelhos de processamento de dados; suportes de dados magnéticos; suportes de dados ópticos; detectores;
detectores de fumo; aparelhos de diagnóstico, não para uso medicinal; dictafones; molduras digitais para fotografias; discos compactos [áudio e vídeo]; discos compactos [memórias
somente de leitura (ROM)]; discos ópticos; discos, magnéticos; aparelhos para medida de
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distâncias; aparelhos de registo à distância/aparelhos para o registo de distâncias; fatos de
mergulho; aparelhos de dosagem/dosímetros; toques descarregáveis para telemóveis; arquivos de música descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; unidades de disco para
computadores; campainhas eléctricas; tradutores electrónicos de bolso; etiquetas electrónicas para produtos; codificadores magnéticos; aparelhos de ampliação [fotografia]; cordões
para óculos/cordões para pince-nez; dispositivos para a montagem de filmes cinematográficos/aparelhos para edição de filmes cinematográficos; filtros para máscaras respiratórias;
extintores/aparelhos extintores de incêndios; equipamento para o combate de incêndios e a
prevenção de incêndios; batedores para incêndio; vestuário de protecção contra o fogo;
bombas de incêndio; cobertores de incêndio; flashes [fotografia]; disquetes; aparelhos para
análise de alimentos; vestuário para protecção contra incêndios; aparelhos de sistemas de
posicionamento global [GPS]; luvas de protecção contra acidentes; luvas para mergulhadores; auscultadores; aparelhos para regulação do calor; capacetes de protecção; capacetes de
protecção para desporto; capacetes para equitação; hologramas; pulseiras de identificação
codificadas, magnéticas; cartões de identidade, magnéticos; indicadores de quantidade; indicadores de velocidade; circuitos integrados; cartões de circuitos integrados [cartões inteligentes]/cartões inteligentes [cartões de circuitos integrados]; aparelhos de intercomunicação; interfaces para computadores; juke boxes, musica/autómatos de música accionados
com moedas [juke boxes]; juke boxes para computadores; kits mãos livres para telefones;
joelheiras para trabalhadores; lanternas ópticas/lâmpadas ópticas; lanternas mágicas; computadores portáteis; lasers, não para uso medicinal; aparelhos e equipamentos salva-vidas;
bóias salva-vidas; coletes salva-vidas; cintos salva-vidas; jangadas salva-vidas; reguladores
de iluminação [reguladores], eléctricos/reguladores de luz [reóstatos], eléctricos; díodos
emissores de luz [LED]; fechaduras, eléctricas; linhas de «loch» [instrumentos de medida];
altifalantes; fitas magnéticas; fios magnéticos; ímãs; ímãs decorativos; lupas [óptica]; bússolas marítimas; máscaras de protecção; máscaras de mergulho; instrumentos e máquinas de
ensaio de materiais; medidas; aparelhos de medida; dispositivos de medida, eléctricos; instrumentos de medida; sinais mecânicos; instrumentos meteorológicos; microfones; microprocessadores; registadores de milhas para veículos/conta-quilómetros para veículos; modems; máquinas para contagem e triagem de dinheiro; aparelhos de monitorização, eléctricos; monitores [hardware informático]; monitores [programas informáticos]; ratos [equipamento de processamento de dados]; aparelhos e instrumentos náuticos; equipamentos de
sinalização naval; instrumentos de navegação; sinais de néon; redes de protecção contra
acidentes; redes de segurança/redes salva-vidas; computadores «notebook»; quadros de avisos electrónicos; instrumentos de observação; fibras ópticas [fibras] [fios condutores de
raios luminosos]/fios condutores de raios luminosos [fibras ópticas [fibras]]; almofadas para
ratos; pedómetros; canetas electrónicas [unidades de visualização]; periféricos de computador; periscópios; registros fonográficos/discos de gravação de som; fotocopiadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas]; aparelhos de fototelegrafia; leitores de DVD; calculadoras
de bolso; ponteiros electrónicos emissores de luz; leitores digitais portáteis; aparelhos de
medida de precisão; indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus dos veículos
[pneus]/indicadores automáticos de baixa pressão em pneus de veículos/indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus de veículos; bujões indicadores de pressão para válvulas; medidores de pressão/manómetros; aparelhos de medição de pressão; indicadores de
pressão; circuitos impressos; placas de circuitos impressos; sondas para fins científicos; processadores [unidades de processamento central]/unidades centrais de processamento [processadores]; programas informáticos [software descarregável]; ecrãs de projecção; aparelhos de projecção; equipamentos de protecção para uso pessoal contra acidentes; publicações electrónicas, descarregáveis; máquinas de cartões perfurados para escritórios; aparelhos de radar; aparelhos para chamada de pessoas por rádio (pagers de rádio); aparelhos
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radiológicos para fins industriais; rádios; rádios para veículos; conjuntos de radiotelegrafia;
conjuntos de radiotelefonia; aparelhos de segurança de tráfego ferroviário; leitores de códigos de barras; leitores de caracteres ópticos; leitores [equipamentos de processamento de
dados]; receptores de telefone; receptores de áudio e de vídeo; gira-discos; discos reflectores para vestuário, para a prevenção de acidentes de trânsito; aparelhos de regulação, eléctricos; relés, eléctricos; instalações eléctricas para o controlo remoto de operações industriais; aparelhos electrodinâmicos para o controlo remoto de sinais; aparelhos de controlo
remoto; respiradores para filtragem do ar; máscaras respiratórias, excepto para respiração
artificial/respiradores, excepto para respiração artificial; reóstatos; sinais de trânsito, luminosos ou mecânicos; varinhas de vedores; réguas [instrumentos de medição]; sacarímetros;
lonas de salvamento; salinómetros; aparelhos de navegação por satélite; satélites para fins
científicos; balanças; digitalizadores [equipamento de processamento de dados]; equipamento de mergulho autónomo; aparelhos de segurança; sapatos para protecção contra acidentes, radiações e fogo; lanternas de sinalização; painéis de sinalização, luminosos ou mecânicos; assobios de sinalização; transmissores de sinais electrónicos; sinais, luminosos ou
mecânicos; sinais luminosos; sirenes; aparelhos para medir a espessura da pele; projectores
de diapositivos/aparelhos de projecção de acetatos; aparelhos para medir ângulos de inclinação/inclinómetros/indicadores de declive/indicadores de inclinação; peúgas, aquecidas
electricamente; software informático, gravado; suportes de registos de som; aparelhos de
transmissão de som; aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; sonómetros; linhas de sondas; lentes para óculos; armações de óculos; estojos para óculos; óculos [óptica]; acessórios de óptica, óculos e óculos de sol; aparelhos de controlo da velocidade para veículos; aparelhos para medição da velocidade [fotografia]; reguladores de velocidade para gira-discos; níveis de bolha; óculos para desporto; sistemas de aspersão para
protecção contra incêndios; aparelhos de comando (direcção), automáticos, para veículos;
leitores de áudio portáteis; estereoscópios; aparelhos estereoscópicos; fitas para o registo
de som; estroboscópios; óculos de sol; gravadores de fitas magnéticas; unidades de fita magnética para computador; aparelhos de desmagnetização para fitas magnéticas; aparelhos de
ensino; hardware de telecomunicações; aparelhos de telefone; transmissores telefónicos; telefones portáteis; teleimpressoras/telescritores; telepontos; aparelhos de televisão; caixas
automáticos [ATM]; indicadores de temperatura; etiquetas indicadoras de temperatura,
não para fins medicinais; terminais [electricidade]; instalações para prevenção de furtos,
eléctricas; termómetros, não para uso medicinal; termóstatos; termóstatos para veículos;
distribuidores de bilhetes; temporizadores, automáticos; aparelhos para registo do tempo;
totalizadores; semáforos [dispositivos de sinalização]; transmissores [telecomunicações];
aparelhos transmissores [telecomunicações]; acetatos [fotografia]/diapositivos [fotografia];
transponders; urómetros; unidades de flash USB; aparelhos de navegação para veículos
[computadores de bordo]; gravadores de vídeo; cassetes de vídeo; cartuchos de jogos de vídeo; ecrãs de vídeo; videotelefones; fitas de vídeo; visores, fotografia; voltímetros; máquinas de voto; wafers para circuitos integrados; walkie-talkies; triângulos para aviso de avaria
de veículos; balanças; aparelhos e instrumentos de pesagem; mangas de vento para indicar
a direcção do vento; mastros para antenas sem fios; fios telefónicos; apoios para os pulsos
para uso com computadores; tubos de raios-X não para uso medicinal; aparelhos de raios-X não para uso medicinal; fotografias de raios-X, excepto para fins medicinais; aparelhos e
instalações para a produção de raios-X, não para uso medicinal; dispositivos de protecção
contra raios-X, não para uso medicinal; hardware, firmware, periféricos e software informáticos; aplicações de software para telemóveis, computadores «tablet», dispositivos portáteis e computadores; software informático fornecido na Internet; aparelhos de atendimento
automático para aparelhos de comunicações; geradores de códigos; aparelhos para a codificação e decodificação de sinais; cassetes de áudio, disquetes, CD-ROMs e DVD-ROMs;
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programas de armazenamento de dados; servidores; estojos para computadores; aparelhos
e instrumentos para gravação, recepção, transmissão e/ou reprodução de dados, informações, gravuras, imagens e/ou som; aparelhos e instrumentos electrónicos e informáticos
para o débito e/ou crédito de contas financeiras e/ou para o pagamento de bens ou serviços;
peças e acessórios para todos os produtos supracitados.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816037

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082683

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; material de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou
uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório
(com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (excepto aparelhos); materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); caracteres de impressão;
clichés; folhas absorventes de papel ou plástico para embalagem de produtos alimentares;
máquinas de endereçamento; fitas adesivas para papelaria ou para uso doméstico; adesivos
[colas] para papelaria ou para uso doméstico; painéis publicitários de papel ou cartão; álbuns/livros de recortes; almanaques; cartões de participação [papelaria]; aguarelas/aguarelas [pinturas]; godés de aguarelas para artistas; atlas; sacos de papel cónicos; sacos [envelopes, bolsas] de papel ou plástico, para embalagem; sacos de lixo de papel ou de plástico;
esferográficas; bibes de papel; pastas para folhas soltas; malhetes [encadernação]; aparelhos
e máquinas de encadernação [material de escritório]; encadernações; ampara-livros; folhetos; marcadores de livros; livros; envelopes para garrafas em cartão ou papel; invólucros
para garrafas em cartão ou papel; laços de papel; caixas de cartão ou de papel; calendários; cartão; artigos de cartão; cartões/gráficos; catálogos; porta-livros de cheques [livros
de cheques]; pano para encadernação; pano de encadernação; bases para copos e garrafas
em papel; livros de banda desenhada; rolos de papel e cartões para o registo de programas
informáticos; capas [papelaria]/invólucros [papelaria]; embalagens para natas em papel;
diagramas; arquivos de documentos [papelaria]; porta-documentos [papelaria]; blocos para
desenho; tachas/pioneses; pranchetas de desenho; materiais de desenho; instrumentos de
desenho; conjuntos de desenho; canetas de desenho; papel electrocardiógrafo; gravuras; envelopes [papelaria]; apagadores de quadros para escrever; águas-fortes (gravuras); toalhas
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de papel para o rosto; figurinhas [estatuetas] de papel «mâché»; arquivos [artigos de escritório]; bandeiras de papel; folhetos; pastas para papéis/capas para papéis; pastas [papelaria];
formulários, impressos; canetas de tinta permanente; galés [tipografia]; globos terrestres;
estampas gráficas; representações gráficas; cartões de felicitações; fitas gomadas [papelaria];
panos gomados para papelaria; hectográficos; cortes histológicos para fins pedagógicos;
porta-passaportes; folhas de papel ou plástico com controle de humidade para embalagem
de produtos alimentares; fichas [papelaria]; índices; utensílios para escrever; tinteiros; rótulos, não em matérias têxteis; livros registos [livros]M; obras de arte litográfica; revistas
[periódicos]; livros de facturas com decalque [papelaria]; manuais [manuais]; mapas geográficos; canetas de marcação [papelaria]; bases para copos de cerveja; humedecedores
para superfícies com cola [material de escritório]; aparelhos para montagem de fotografias;
cartões de felicitações musicais; toalhetes de papel para remover a maquilhagem/lenços de
papel para remover a maquilhagem; guardanapos de mesa em papel; boletins; jornais; aparos para escrever; aparos de ouro; blocos de notas; números [caracteres de tipografia]; perfuradores para escritório; oleografias; blocos [artigos de papelaria]; blocos de escrita/pastas
de secretária; caixas de pintura [artigos escolares]; tabuleiros de pintor; pinturas [imagens],
com ou sem molduras; panfletos; pantógrafos [instrumentos de desenho]; papel; folhas de
papel [papelaria]; estojos para canetas/caixas para canetas; limpa-aparos; lapiseiras; porta-minas; porta-canetas; canetas [artigos de escritório]; periódicos; fotogravuras; fotografias [impressas]; imagens; letreiros de papel ou cartão; marcadores de pratos em papel;
cartazes; impressos; produtos de impressão; prospectos; publicações impressas; furadores
[artigos de escritório]; papel para radiografias; reproduções gráficas; fitas de papel; réguas
de secção quadrada; réguas de desenho; material escolar [papelaria]; raspadeiras [borrachas de apagar] para escritórios; painéis de sinalização de papel ou cartão; papel de prata;
lápis para ardósias; livros de música; bobinas para fitas de tinta; almofadas para carimbos;
porta-carimbos; carimbos para endereços; carimbos [sinetes]; estojos para carimbos [sinetes]; porta-canetas e porta-lápis; agrafadores [artigos de escritório]; cola de amido [adesivo]
para papelaria ou para uso doméstico; materiais de embalagem feitos de amidos; artigos de
papelaria; autocolantes [papelaria]; marca-pratos em papel; etiquetas para fichas; materiais
de ensino [com excepção de aparelhos]; bilhetes; horários impressos; cromos excepto para
jogos; decalcomanias; tubos em cartão; caracteres de imprensa [algarismos e letras]/ letras
[caracteres de imprensa]; papel de embrulho/papel de embalagem; pulseiras para fixação de
instrumentos de escrita; ardósias para escrever; livros para escrever ou desenhar; materiais
de escrita; papel de escrita; estojos de escrita [artigos de papelaria]; cartas; manuais de acolhimento para sócios; cartões de sócios para serviços de saúde; matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); produtos de impressão relativos ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação de portfólios e recomendações para a selecção
de instrumentos financeiros; relatórios de investidores e manuais de utilizador.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816037

中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º

:

N/082684

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.
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地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

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; administração do licenciamento de bens e serviços de terceiros; difusão de material publicitário;
actualização de material publicitário; serviços de anúncios / publicidade; agências de anúncios / agências de publicidade; aluguer de espaços publicitários; publicidade por correspondência; informações e aconselhamento comerciais aos consumidores [loja de aconselhamento ao consumidor]; análises de preço de custo; atendimento telefónico para assinantes
indisponíveis; avaliações de empresas; gestão comercial de profissionais de espectáculos;
assistência de gestão de negócios; serviços de leilões; afixação de cartazes / publicidade exterior; serviços de guarda-livros / contabilidade; auditoria de negócios; consultadoria sobre
gestão e organização empresarial; consultadoria de gestão de negócios; consultadoria sobre
organização de negócios; consultadoria profissional de negócios; gestão comercial de desportistas; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; serviços de comparação de preços; compilação de informações em bases de dados informáticas;
sistematização de informações em bases de dados informáticas; pesquisa de dados em arquivos informáticos para terceiros; demonstração de produtos; difusão de material publicitário; serviços de peritagens em negócios comerciais; agências de emprego; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários; organização de desfiles de moda para fins
promocionais; gestão informatizada de arquivos; previsões económicas; agências de importação e exportação; assistência de gestão comercial ou industrial; agências de informações
comerciais; informações de negócios; inquéritos de negócios; investigações empresariais;
facturação; serviços de layout para fins publicitários; consultadoria de gestão de pessoal;
serviços de assessoria para gestão de negócios; estudos de marketing; pesquisas de marketing; marketing; serviços de manequim para publicidade ou promoção de vendas; serviços
recolha e compilação de artigos de imprensa; publicidade on-line numa rede informática;
organização de feiras para fins comerciais ou publicitários; serviços de terceirização [assistência de negócios]; preparação de folhas de pagamento de salários; serviços de fotocópias;
sondagens de opinião; processamento de texto; processamento administrativo de ordens de
compra; serviços de aquisição para terceiros [compra de bens e serviços para outras empresas]; produção de filmes publicitários; relações públicas; preparação de colunas publicitárias; publicação de textos publicitários; redacção de textos publicitários; publicidade radiofónica / anúncios comerciais na rádio; recrutamento de pessoal; aluguer de equipamentos e
máquinas de escritório; aluguer de máquinas de fotocópias; aluguer de tempo publicitário
em meios de comunicação; reprodução de documentos; pesquisa de negócios; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos para
limpar, polir, desengordurar e raspar, produtos de higiene pessoal, sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções capilares, dentífricos, fragrâncias, produtos para perfumar o ambiente, produtos para os cuidados pessoais, produtos cosméticos, produtos colorantes, produtos adesivos, bases para perfumes florais, incensos, madeira perfumada, cera
para sapateiros, pomada para calçado, cera para calçado, graxa para calçado; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos veterinários; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos higiénicos para uso medicinal, alimentos e
substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés, suplemen-
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tos dietéticos para humanos e animais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de emplastros, materiais para pensos, material para obturações dentárias, cera dentária, desinfectantes, preparações para a destruição de animais nocivos, fungicidas e herbicidas; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de máquinas e máquinas-ferramentas, motores e máquinas motrizes, uniões e correias de transmissão; serviços de venda
a retalho, por grosso e distribuição de instrumentos agrícolas, chocadeiras para os ovos,
máquinas de venda automática; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de
aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de
ensino; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos e instrumentos
para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade, dispositivos de anti-interferência [electricidade]; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou
de imagens; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de mecanismos para
aparelhos de pré-pagamento, caixas registadoras, máquinas de calcular, discos de cálculo;
serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de computadores, hardware informático, software, firmware informático, software informático, periféricos de computador,
acessórios de computador, cabos de computador, equipamentos de processamento de dados, agendas electrónicas, peças de computador, acessórios para computadores; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de dispositivos eléctricos, aparelhos eléctricos,
equipamento eléctrico; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos
de telecomunicações, equipamento de telecomunicações; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de equipamento para extinção de incêndios; extintores, equipamento
para combate a incêndios, equipamento para prevenção de incêndios, alarmes, aparelhos
de aviso anti-roubo; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de palas de anti-encandeamento / viseiras anti-reflexo; óculos anti-reflexo; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de sacos, estojos, capas, recipientes, cordões, campainhas; serviços
de venda a retalho, por grosso e distribuição de vestuário de protecção, equipamento de
protecção, aparelhos de protecção, peças para aparelhos e equipamento de protecção, aparelhos de segurança, dispositivos de segurança; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de aparelhos de mergulho, equipamento de mergulho, aparelhos de desporto,
equipamento desportivo; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de carregadores de bateria, desenhos animados; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição
de correias para telemóveis, correntes para óculos / correntes para pince-nez, e acessórios
de artigos de óptica, óculos e óculos de sol; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de mecanismos para aparelhos de pré-pagamento, de mecanismos accionados com
moedas para televisores; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de ciclotrões, câmaras escuras[ fotografia, detectores, detectores de fumo, aparelhos de diagnóstico, não para fins medicinais, molduras de fotografias digitais, tradutores de bolso electrónicos, aparelhos de edição para filmes cinematográficos / aparelhos para a edição de filmes
cinematográficos, filtros para máscaras respiratórias, mantas ignífugas, lâmpadas de flash
[ fotografia ], aparelhos de análise de alimentos, aparelhos de Sistema de Posicionamento
Global [GPS]; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos reguladores do calor, hologramas, lanternas ópticas / lâmpadas ópticas; lanternas mágicas, lasers,
não para fins medicinais, díodos emissores de luz [LED], fechaduras eléctricas serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de ímãs , bússolas marítimas, instrumentos e
máquinas de ensaio de materiais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de
aparelhos de medição, dispositivos de medição eléctricos, instrumentos de medição, sinais
mecânicos, instrumentos meteorológicos, máquinas de contagem e triagem de dinheiro,
aparelhos de monitorização eléctricos, tubos luminosos para publicidade (neons); serviços
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de venda a retalho, por grosso e distribuição de quadros de avisos electrónicos, instrumentos de observação, fibras ópticas [fibras] [filamentos condutores de luz] / filamentos condutores de luz [fibras ópticas [fibras]], canetas electrónicas [unidades de visualização], periscópios , fotocopiadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas], aparelhos de fototelegrafia,
ponteiros electrónicos emissores de luz, leitores de media portáteis; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de ecrãs de projecção, aparelhos de projecção, dispositivos
de protecção para uso pessoal contra acidentes; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de publicações electrónicas (descarregáveis), máquinas de cartões perfurados
para escritórios, aparelhos de radar, aparelhos radiológicos para fins industriais, aparelhos
de segurança para tráfego ferroviário, leitores de código de barras, leitores de caracteres
ópticos ; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de instalações eléctricas
para o controlo à distância de operações industriais, aparelhos electrodinâmicos para o
controlo remoto de sinais, aparelhos de controlo remoto; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de respiradores para a filtragem do ar; máscaras respiratórias, excepto para respiração artificial / respiradores artificiais, excepto para respiração artificial; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de sinais de trânsito (luminosos ou mecânicos), varinhas de vedores, lonas de segurança; serviços de venda a retalho, por grosso e
distribuição de aparelhos de navegação por satélite, satélites para fins científicos; serviços
de venda a retalho, por grosso e distribuição de equipamentos de mergulho autónomo,
aparelhos de segurança, faróis de sinalização, painéis de sinalização (luminosos ou mecânicos), apitos de sinalização, letreiros (luminosos ou mecânicos), sinais (luminosos), sirenes; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos projectores de diapositivos / aparelhos de projecção de transparências, peúgas (aquecidas electricamente),
armações de óculos, peças para óculos, estojos para óculos, óculos de sol; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos de direcção (automáticos) para veículos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de hardware de telecomunicações, teleimpressoras / telescritores, telepontos, aparelhos de televisão, caixas automáticos
[ATM], indicadores de temperatura, etiquetas indicadoras de temperatura (não para fins
medicinais), instalações para prevenção de furtos (eléctricas), distribuidores de bilhetes,
temporizadores (automáticos), totalizadores, semáforos [dispositivos de sinalização], máquinas de voto; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de tubos de raios -X
não para fins medicinais, aparelhos de raios- X não para fins medicinais; serviços de venda
a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos e instalações para a produção de raios-X
(não para uso medicinal); serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de geradores de códigos, aparelhos para codificação e decodificação de sinais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de instrumentos para gravação, recepção, transmissão e /
ou reprodução de dados, informações, gravuras, imagens e / ou som; serviços de venda a
retalho, por grosso e distribuição de aparelhos e instrumentos electrónicos e informáticos
para débito e / ou crédito de contas financeiras e / ou para o pagamento de bens ou serviços, e peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos; serviços de venda a retalho,
por grosso e distribuição de aparelhos, equipamentos, dispositivos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de membros, olhos e dentes artificiais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de artigos ortopédicos, materiais de sutura; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de travesseiros insufláveis para fins medicinais, almofadas insufláveis
para fins medicinais, colchões insufláveis para fins medicinais, aparelhos vibratórios para
camas, bombas para tirar leite, preservativos, contraceptivos (não químicos), espartilhos
abdominais, almofadas para fins medicinais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de biberões / biberões para bebés, móveis feitos especialmente para fins medicinais, implantes cirúrgicos (materiais artificiais), etiquetas indicadoras da temperatura para
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uso medicinal, embalagens térmicas para fins de primeiros socorros; serviços de venda a
retalho, por grosso e distribuição de peças e acessórios para aparelhos, equipamentos, dispositivos e instrumentos, cirúrgicos, médicos, odontológicos, ortopédicos e veterinários;
serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de veículos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; serviços de
venda a retalho, por grosso e distribuição de veículos de locomoção por terra, ar, água ou
ferroviários; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos, máquinas
e equipamentos aeronáuticos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de
acessórios, peças e guarnições para veículos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de acessórios, peças e guarnições para aparelhos de locomoção por terra, ar ou
água; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de capas para carrinhos de
crianças [carrinhos], barcaças, carrinhos, equipamentos de reparação de câmaras-de-ar,
câmaras-de-ar para bicicletas, velocípedes; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de pára-quedas, material circulante para vias ferroviárias, capas de selins para bicicletas ou motocicletas, alforjes adaptados para bicicletas, selins para bicicletas, velocípedes
ou motocicletas; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de peças e acessórios para bicicletas, velocípedes e motociclos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué;
serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de joalharia, pedras preciosas; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de relojoaria e instrumentos cronométricos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de acessórios, peças e guarnições para relojoaria e instrumentos cronométricos; serviços de venda a retalho, por grosso
e distribuição de estojos para relógios de mesa e de parede e relojoaria, moedas, estojos
para joalharia [cofres ] / estojos para jóias [cofres], porta-chaves [bugigangas ou berloques],
botões de punho, medalhas, alfinetes ornamentais, alfinetes de gravata, tentos de cobre;
serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de papel, cartão e produtos nestas
matérias; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos de impressão,
material de encadernação, fotografias, artigos de papelaria, adesivos para papelaria ou uso
doméstico, material para artistas, pincéis; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de máquinas de escrever e material de escritório (com excepção dos móveis); serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos), matérias plásticas para embalagem, blocos de impressão, clichés ; serviços
de venda a retalho, por grosso e distribuição de máquinas para imprimir endereços, álbuns /
livros de recortes; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de equipamentos
para artistas, acessórios de papelaria; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de porta-livros de cheques [cadernetas de cheques ], gravuras, águas-fortes (gravuras),
figuras [estatuetas] de «papier mâché», globos terrestres, hectográficos, cortes histológicos
para fins pedagógicos, porta-passaportes, obras de arte litográfica, bases para copos de cerveja, cartões de felicitações musicais, números [caracteres de tipografia], oleografias, pinturas [gravuras], fotogravuras, material de embalagem feito de amidos, transferências [decalcomanias] / decalcomanias, caracteres de imprensa [algarismos e letras ] / letras [caracteres
de imprensa], cartões de sócio para serviços de saúde; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes
); serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de couro e imitações de couro, e
produtos feitos nestas matérias; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de
peles de animais, couros, sacos, baús e sacos de viagem; serviços de venda a retalho, por
grosso e distribuição de chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, bengalas, chicotes, arreios e
selaria; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de caixas, estojos; serviços
de venda a retalho, por grosso e distribuição de capas de chapéus-de-chuva, capas para
animais / roupas para animais de estimação, punhos para bengalas / punhos para bastões,
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mantas para cavalos, sacolas para o transporte de crianças, estojos para chaves, porta-moedas; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de sacos de campismo/ mochilas,
bandoleiras, bastões de montanhismo / bastões para alpinistas, estojos para artigos de toilette (não preenchidos), carteiras de bolso, sacos de compras com rodas; serviços de venda
a retalho, por grosso e distribuição de vestuário, calçado e chapelaria; serviços de venda a
retalho, por grosso e distribuição de fatos isotérmicos para esqui aquático; serviços de venda a retalho, por grosso e de distribuição; distribuição de amostras; serviços de secretariado; angariação de patrocínios; elaboração de extractos de contas; compilação de dados estatísticos; preparação de declarações de impostos; serviços de telemarketing ; publicidade
televisiva / anúncios comerciais televisivos; testes psicológicos para a selecção de pessoal;
transcrição; dactilografia; processamento administrativo de ordens de compra; consultadoria de gestão de pessoal; processamento de dados informáticos; gestão de dados informáticos; serviços de publicidade e informações promocionais de vendas, negócios; atendimento
telefónico (para terceiros); fornecimento de vendas, negócios, publicidade e informações
promocionais por meio de uma rede informática mundial; a reunião, para o benefício de
terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes ver e adquirir convenientemente os produtos a partir de um website e de um ponto de venda por grosso na Internet
de produtos generalizados; serviços de negócios relacionados com a compilação e o aluguer
de listas de endereços; serviços de encomendas [para terceiros]; serviços de administração
de negócios para o processamento de vendas feitas na Internet; programas de fidelidade ou
serviços de redempção de planos de incentivos em conexão com o fornecimento de benefícios de valor para os clientes; assistência de gestão de negócios; análise de gestão de negócios; serviços de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816037

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082685

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; subscrição de
seguros contra acidentes; serviços de agências de alojamento [apartamentos]; serviços actuariais; análises financeiras; gestão de edifícios de apartamentos; avaliação de imóveis;
avaliação de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação numismática; avaliação de selos; serviços bancários; «home banking»; corretagem; corretagem de
créditos de carbono; serviços de liquidação de negócios, financeiros; investimentos de capital / investimentos de fundos / investimento de capital; compensação, financeira / operações
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de compensação, financeira; cobrança de rendas; organização de colectas; consultadoria
financeira; consultadoria de seguros; bureaux de crédito; serviços de cartões de crédito;
emissão de cartões de crédito; despacho alfandegário; serviços de cartão de débito; agências de cobrança de dívidas; serviços de assessoria sobre dívidas; agências imobiliárias; gestão imobiliária; avaliação financeira [seguros, banca, imobiliária]; estimativas de custos de
reparações [avaliação financeira]; avaliação financeira da madeira na árvore / valorização
financeira da madeira na árvore; factoring; serviços de financiamento; subscrição de seguros contra incêndios; avaliações fiscais / valorizações fiscais; angariação de fundos de beneficência; transferência electrónicas de fundos; subscrição de seguros de saúde; financiamento de compras em leasing / financiamento de arrendamento de longa duração; serviços de
correctores imobiliários / corretagem de imóveis; informações financeiras; informações de
seguros; empréstimos a prestações; corretagem de seguros; subscrição de seguros; leasing
de explorações agrícolas; empréstimos sobre penhores; subscrição de seguros de vida; empréstimos [financiamento]; gestão financeira; subscrição de seguros marítimos; operações
de câmbios; hipotecas bancárias; fundos mútuos; empréstimos sobre penhores; serviços de
fundos de previdência; leasing de imóveis; aluguer de escritórios [imobiliário]; aluguer de
andares / aluguer de apartamentos; serviços de pagamento de pensões de reforma; depósitos em cofres-fortes; serviços bancários de poupança; corretagem de títulos / corretagem na
bolsa; patrocínio financeiro; cotações da bolsa; serviços de corretagem de acções; serviços
de empréstimos com garantia / cauções / garantias; emissão de títulos de valor; emissão de
cheques de viagem [cheques]; administração fiduciária / serviços fiduciários; depósitos de
valores; verificação de cheques [cheques]; serviços de gestão de capital; planeamento financeiro; análise de investimentos; serviços de alocação de portfólios; prestação de informações relativas ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação de portfólios
e recomendações para a selecção de instrumentos financeiros através de uma rede informática mundial; serviços financeiros; serviços de assessoria financeira; financiamento de
empréstimos; serviços de consultadoria profissional em matéria de seguros, financiamentos, pensões, anuidades, imóveis e investimentos; financiamento de compras em leasing;
serviços de corrector de imóveis; avaliação de carros; fornecimento de informações fiscais;
serviços financeiros associados a programas de fidelidade ou planos de incentivos; serviços
de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816037

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082686

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

[511]

地址 Endereço

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

38
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Telecomunicações; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; difusão de
programas de rádio; difusão de programas de televisão; difusão de programas de televisão
por cabo; comunicações por telefones celulares; fornecimento de «chatrooms» na Internet;
comunicações por redes de fibra [fibra] óptica; comunicações por terminais de computador;
serviços de boletim electrónico [serviços de telecomunicações]; transmissão de cartões de
felicitações on-line; correio electrónico; envio de mensagens; agências noticiosas / agências
de imprensa; serviços de «paging» [rádio, telefone ou outros meios de comunicação electrónica]; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática mundial; fornecimento de acesso de utilizador a redes informáticas mundiais; fornecimento de acesso
a bases de dados; fornecimento de fóruns on-line; aluguer de aparelhos de fax; aluguer de
modems; aluguer de equipamento de telecomunicação; aluguer de telefones; transmissões
via satélite; aluguer de aparelhos de envio de mensagens; informações sobre telecomunicações; fornecimento de canais de telecomunicações para serviços de televendas; serviços de
encaminhamento e de junção de telecomunicações; serviços de teleconferência; transmissão de telegramas; comunicações por telegramas; serviços telegráficos; serviços telefónicos;
comunicações por telefone; serviços de telex; transmissão de mensagens e imagens com o
auxílio de computador; transmissões por fax; transmissão de arquivos digitais; serviços de
videoconferência; serviços de correio de voz; serviços de difusão sem fios; leasing de tempo
de acesso a uma base de dados informática; fornecimento de acesso a uma base de dados
informática na rede informática mundial para pesquisa e recuperação de informações,
dados, sítios web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso de
utilizador a uma base de dados informatizada contendo publicações electrónicas e dados
através de redes informáticas para fins de processamento e / ou visualização; fornecimento
de acesso de utilizador a computadores remotos contendo publicações electrónicas, boletins informativos, bases de dados e informações acessíveis via computador; serviços de
assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816037

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/082687

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/01/27

[730] 申請人 Requerente

:

Valdimir Pte. Ltd.

:

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e design relacionados com os mesmos; serviços de análise e de pesquisa industrial; design e desenvolvimento de hardware e software
informático; consultadoria em arquitectura; arquitectura; pesquisa bacteriológica; calibragem [medição]; análises químicas; pesquisas químicas; investigação química; ensaios
clínicos; semeadura de nuvens; programação de computadores; actualização de software
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informático; consultadoria na concepção e desenvolvimento de hardware informático;
manutenção de software informático; análise de sistemas informáticos; duplicação de
programas de informáticos; instalação de software informático; consultoria em software
informático; conversão de dados ou documentos de suportes físicos para suportes electrónicos; conversão de dados e programas de computador [excepto conversão física]; design de
decoração de interiores; design industrial; design de artes gráficas; design de sistemas informáticos; digitalização de documentos [digitalização]; auditorias sobre a energia; consultadoria na área de poupança de energia; engenharia; investigação no campo da protecção
ambiental; previsão do tempo / informação meteorológica; análise grafológica [grafologia];
hospedagem de sites informáticos [websites]; serviços de consultadoria em tecnologia da
informação [TI]; serviços de laboratório científico; levantamentos topográficos / agrimensura; criação e manutenção de sítios web para terceiros; pesquisa mecânica; monitorização
de sistemas informáticos por acesso remoto; análise para exploração petrolífera; design de
embalagens / serviços de design de embalagem; estudos de projectos técnicos; serviços de
protecção contra vírus informáticos; serviços de controlo de qualidade; recuperação de dados informáticos; aluguer de computadores; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos
para terceiros; pesquisa biológica; investigação científica; fornecimento de motores de busca para a internet; hospedagem de servidores; aluguer de servidores Web; design de software informático; aluguer de software informático; software como serviço [ SaaS ]; «styling»
[design industrial]; agrimensura; investigação técnica; testes de materiais; inspecção técnica de veículos; análises de água; consultadoria em design de sítios web; segurança informática; serviços informáticos relacionados com o sistema de análise financeira; serviços de
informática relacionados com a interconexão do hardware e software informático; design
de software de aplicação; serviços informáticos relacionados com a criação de índices de
informação, sítios e recursos em redes informáticas; design, desenho e escrita comissionados, todos para a compilação de páginas web na Internet; criação e manutenção de sítios
na web; desenvolvimento de bases de dados informáticas; aluguer e leasing de aparelhos
informáticos, e dados informáticos; criação, compilação e manutenção de um registo de
nomes de domínio; codificação e decodificação de sinais electrónicos e informáticos; testes
e avaliações sobre saúde e segurança no trabalho; serviços de assessoria, consultadoria e
prestação de informações em relação ao supracitado.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/26

302816037

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/083660

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/05

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

:

Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe, Delegacion
Álvaro, Obregón, C.P. 01210 México Distrito Federal, México

國籍 Nacionalidade

:

墨西哥 Mexicana

活動 Actividade

:

商業 comercial

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

9730

第 25 期 —— 2014 年 6 月 18 日

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações
feitas de cereais, incluindo produtos de padaria, tortilhas, capas de tostadas, capas de tacos, tortilhas tipo batatas fritas (chips), pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, xarope
de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083661

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/05

[730] 申請人 Requerente

:

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

地址 Endereço

:

Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe, Delegacion

國籍 Nacionalidade

:

墨西哥 Mexicana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações

Álvaro, Obregón, C.P. 01210 México Distrito Federal, México

feitas de cereais, incluindo produtos de padaria, tortilhas, capas de tostadas, capas de tacos, tortilhas tipo batatas fritas (chips), pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, xarope
de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083834

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/11

[730] 申請人 Requerente

:

E. REMY MARTIN & Cº

地址 Endereço

:

20 rue de la Société Vinicole, 16100 Cognac, 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

:

Recipientes de vidro (garrafas, garrafas de mesa, frascos).

[540] 商標 Marca

:
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[571] 商標描述 Descrição da marca:
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A marca consiste na representação tridimensional de uma garrafa de vidro incolor transparente, caracterizada por um corpo toroidal, sem furos, com uma área oval plana no centro
de cada uma das faces, cada uma dessas faces onde será colocada um rótulo, e por uma
flange plana de vidro sólido transparente em cada um dos lados. Um desenho de um centauro está gravado na parte superior da tampa e no gargalo, e um outro está impresso no
rótulo frontal acima do nome RÉMY MARTIN.

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/02/25

012638631

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/083835

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/11

[730] 申請人 Requerente

:

E. REMY MARTIN & Cº

地址 Endereço

:

20 rue de la Société Vinicole, 16100 Cognac, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540] 商標 Marca

:

[571] 商標描述 Descrição da marca:

A marca consiste na representação tridimensional de uma garrafa de vidro incolor transparente, caracterizada por um corpo toroidal, sem furos, com uma área oval plana no centro
de cada uma das faces, cada uma dessas faces onde será colocada um rótulo, e por uma
flange plana de vidro sólido transparente em cada um dos lados. Um desenho de um centauro está gravado na parte superior da tampa e no gargalo, e um outro está impresso no
rótulo frontal acima do nome RÉMY MARTIN.

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/02/25

012638631

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/083921

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/13

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York 10018, 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, boletins respeitantes a informações sobre serviços médicos relacionados com
a prevenção e cura de cegueira.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/083922

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/13

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Angariação de fundos para obras de beneficência.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083923

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/13

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York 10018, 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

:

Promoção de consciencialização pública em relação à prevenção, diagnóstico e tratamento
de deficiência visual, e educação e consultoria relacionados com os mesmos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083924

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/13

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York 10018, 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

:

Condução de pesquisas e estudos relacionados com a prevenção e cura de cegueira.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083925

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/13

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York 10018, 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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de serviços médicos, serviços de telemedicina e serviços de informações médicas relacionados com a prevenção e cura de cegueira.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/083926

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/13

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York 10018, 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

:

9733

Publicações, boletins respeitantes a informações sobre serviços médicos relacionados com
a prevenção e cura de cegueira.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083927

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/13

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Angariação de fundos para obras de beneficência.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083928

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/13

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York 10018, 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

:

Promoção de consciencialização pública em relação à prevenção, diagnóstico e tratamento
de deficiência visual, e educação e consultoria relacionados com os mesmos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083929

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/13

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York 10018, United States of America

地址 Endereço
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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

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Condução de pesquisas e estudos relacionados com a prevenção e cura de cegueira.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083930

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/13

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York 10018, 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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de serviços médicos, serviços de telemedicina e serviços de informações médicas relacionados com a prevenção e cura de cegueira.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083949

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/14

[730] 申請人 Requerente

:

Nicholas Kirkwood Limited

地址 Endereço

:

16 Queen Square, Bristol, BS1 4NT, UK

國籍 Nacionalidade

:

大不列顛 Britânica

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Cosméticos; produtos de perfumaria; colónias; água-de-colónia; água-de-perfume; água-de-toilette; desodorizantes para uso pessoal; geles para o banho e para o duche; óleos para
o banho; sabões; produtos para lavar as mãos; óleos para o corpo; loções para o corpo;
loções para as mãos; cremes para o corpo; cremes para as unhas; champôs; loções para os
cabelos; pó de talco perfumado; produtos de higiene pessoal; óleos perfumados; produtos
para depois de barbear; bálsamos e loções para depois de barbear; geles para barbear;
sabão para barbear; espuma de barbear; bálsamo de barbear; preparações para barbear;
óleos essenciais; perfumes de ambiente; preparações para perfumar o ambiente; sprays
ambientadores perfumados; fragrâncias e produtos perfumados para uso pessoal; óleos de
massagem; produtos para os cuidados da pele; produtos para o banho e para o duche; cremes hidratantes perfumados para a pele; produtos hidratantes; cremes hidratantes; bálsamos para os lábios não medicinais; cremes para os olhos; geles para os olhos; bálsamos para
os olhos; produtos de limpeza; produtos para tonificar; produtos aclaradores; esfoliantes;
produtos para remover a maquilhagem; preparações para os cuidados de beleza; produtos
de beleza; cremes de beleza; tónicos de beleza para aplicação no corpo; tónicos de beleza
para aplicação no rosto; produtos de beleza não medicinais; produtos de beleza para os cui-
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dados da pele não medicinais; produtos para os cuidados da pele de uso pessoal, tais como,
hidratantes para o rosto, olhos e lábios; cremes para a pele e para o rosto; loções e soros;
tratamentos anti-envelhecimento; produtos para os cuidados do cabelo; geles para o cabelo
e sprays para o cabelo; espumas e bálsamos para pentear o cabelo e para os cuidados do cabelo; preparações para os cuidados das unhas; verniz de unhas; produtos para fortalecer as
unhas e para remover o verniz das unhas; produtos depilatórios; antitranspirantes; preparações para bronzeamento; preparações de bronzeamento artificial; unhas postiças; pestanas
postiças.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083950

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/14

[730] 申請人 Requerente

:

Nicholas Kirkwood Limited

地址 Endereço

:

16 Queen Square, Bristol, BS1 4NT, UK

國籍 Nacionalidade

:

大不列顛 Britânica

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Produtos de óptica; lunetas; armações de óculos; lentes; caixas e estojos, cordões e correntes para óculos; óculos de sol; óculos; armações, cordas, correntes, caixas e estojos para
óculos de sol não incluídos noutras classes; aparelhos e instrumentos ópticos; caixas, recipientes e estojos para lentes de contacto; estojos para telemóveis; peças e acessórios para
todos os artigos atrás referidos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083951

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/14

[730] 申請人 Requerente

:

Nicholas Kirkwood Limited

地址 Endereço

:

16 Queen Square, Bristol, BS1 4NT, UK

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

:

Produtos de joalharia; bijuteria; metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos noutras classes; pedras preciosas ou pedras semipreciosas e
artigos feitos das mesmas; instrumentos de relojoaria; relógios de mesa ou de parede; relógios de parede; relógios; relógios de pulso; mostradores para relógios e relojoaria; cronómetros, cronógrafos para uso como relógios; mecanismos para relógios de mesa e de parede e
relógios; relógios e instrumentos cronométricos; pulseiras para relógios; faixas e braceletes
para relógios; botões de punho; alfinetes de gravata; molas de gravata; prendedores de gravata; argolas para chaves; argolas para chaves em metais preciosos; caixas, estojos para relógios; estojos para jóias; ornamentos de metais preciosos; caixas para artigos de joalharia;
caixas para jóias feitas de metais preciosos; artigos de metais preciosos, tais como colares,
pulseiras, anéis, brincos e pulseiras de tornozelo; porta-chaves; peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083952

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/14

[730] 申請人 Requerente

:

Nicholas Kirkwood Limited

地址 Endereço

:

16 Queen Square, Bristol, BS1 4NT, UK

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

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; sacos; pastas; estojos para cartões; malas de viagem; malas de mão; carteiras; porta-moedas;
porta-cartões de crédito; estojos para diários; caixas para chapéus; estojos para chaves;
correias; etiquetas de bagagem; porta-blocos de notas; sacos de desporto; peles de animais;
peles; baús e sacos de viagem; estojos; bolsas; pochetes; mochilas de campismo; mochilas;
sacos de praia; chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; bengalas; rolos para jóias (porta-jóias);
sacos de transporte; sacos de ombro; sacos de compras; sacos para cosméticos; bagagem;
sacos multiusos; estojos para dispositivos de multimédia portáteis; estojos e sacos para
computadores portáteis; peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083953

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/14

[730] 申請人 Requerente

:

Nicholas Kirkwood Limited

地址 Endereço

:

16 Queen Square, Bristol, BS1 4NT, UK

國籍 Nacionalidade

:

大不列顛 Britânica

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário; calçado; chapelaria; cintos (para vestir); lenços de cabeça e pescoço, gravatas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/083954

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/14

[730] 申請人 Requerente

:

Nicholas Kirkwood Limited

地址 Endereço

:

16 Queen Square, Bristol, BS1 4NT, UK

國籍 Nacionalidade

:

大不列顛 Britânica

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

A reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, tais como, cosméticos, produtos de perfumaria, colónias, água-de-colónia, água-de-perfume; água-de-toilette; desodorizantes para uso pessoal, geles para o banho e para o duche, óleos para o
banho, sabões, produtos para lavar as mãos, óleos para o corpo, loções para o corpo, loções
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para as mãos, cremes para o corpo, cremes para as unhas, champôs, loções para os cabelos,
pó de talco perfumado, produtos de higiene pessoal, óleos perfumados, produtos para depois de barbear, bálsamos e loções para depois de barbear, geles para barbear, sabão para
barbear, espuma de barbear, bálsamo de barbear, preparações para barbear, óleos essenciais, perfumes de ambiente, preparações para perfumar o ambiente, sprays ambientadores
perfumados, fragrâncias e produtos perfumados para uso pessoal, óleos de massagem,
produtos para os cuidados da pele, produtos para o banho e para o duche, cremes hidratantes perfumados para a pele, produtos hidratantes, cremes hidratantes, bálsamos para os
lábios não medicinais, cremes para os olhos, geles para os olhos, bálsamos para os olhos,
produtos de limpeza, produtos para tonificar, produtos aclaradores, esfoliantes, produtos
para remover a maquilhagem, preparações para os cuidados de beleza, produtos de beleza,
cremes de beleza, tónicos de beleza para aplicação no corpo, tónicos de beleza para aplicação no rosto, produtos de beleza não medicinais, produtos de beleza para os cuidados da
pele não medicinais, produtos para os cuidados da pele de uso pessoal, hidratantes para o
rosto, hidratantes para os olhos, hidratantes para os lábios, cremes para a pele, cremes para
o rosto, loções para o rosto, loções para a pele, soros para o rosto, tratamentos anti-envelhecimento, produtos para os cuidados do cabelo, geles para o cabelo, sprays para o cabelo,
espumas e bálsamos para pentear o cabelo e para os cuidados do cabelo, preparações para
os cuidados das unhas, verniz de unhas, produtos para fortalecer as unhas e para remover
o verniz das unhas, produtos depilatórios, antitranspirantes, preparações para bronzeamento, preparações de bronzeamento artificial, unhas postiças, pestanas postiças, produtos
de óptica, lunetas, armações de óculos, lentes, caixas para óculos, estojos para óculos,
cordões e correntes para óculos, óculos de sol, óculos, armações, cordas, correntes, caixas
e estojos para óculos de sol, aparelhos ópticos, instrumentos ópticos, caixas para lentes de
contacto, recipientes e estojos para óculos de sol, estojos para telemóveis, produtos de joalharia, bijuteria, metais preciosos e suas ligas, produtos em metais preciosos ou em plaqué,
pedras preciosas ou pedras semipreciosas, artigos feitos de pedras preciosas, instrumentos
de relojoaria, relógios de mesa ou de parede, relógios de parede, relógios, relógios de pulso,
mostradores para relógios e relojoaria, cronómetros, cronógrafos para uso como relógios,
mecanismos para relógios de mesa e de parede e relógios, relógios e instrumentos cronométricos, pulseiras para relógios, faixas e braceletes para relógios, botões de punho, alfinetes de gravata, molas de gravata, prendedores de gravata, argolas para chaves, argolas para
chaves em metais preciosos, caixas, estojos para relógios, estojos para jóias, ornamentos de
metais preciosos, caixas para artigos de joalharia, caixas para jóias feitas de metais preciosos, artigos de metais preciosos, colares, pulseiras, anéis, brincos e pulseiras de tornozelo;
porta-chaves, couro e imitações de couro, produtos nestas feitos e couro ou imitação de
couro, sacos, pastas, estojos para cartões, malas de viagem, malas de mão, carteiras, porta-moedas, porta-cartões de crédito, estojos para diários, caixas para chapéus, estojos para
chaves, correias, etiquetas de bagagem, porta-blocos de notas, sacos de desporto, peles de
animais, peles, baús e sacos de viagem, estojos, bolsas, pochetes, mochilas de campismo,
mochilas, sacos de praia, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, bengalas, rolos para jóias
(porta-jóias), sacos de transporte, sacos de ombro, sacos de compras, sacos para cosméticos, bagagem, sacos multiusos, estojos para dispositivos de multimédia portáteis, estojos e
sacos para computadores portáteis, vestuário, calçado, chapelaria, cintos, lenços de cabeça
e pescoço, gravatas, permitindo aos clientes ver e comprar qualquer um desses produtos,
incluindo a partir de uma loja de comércio retalhista, de um armazém, ou de um ponto de
venda por grosso, por encomenda postal a partir de um catálogo de produtos generalizados, por meio de telecomunicações ou de um site na Internet de produtos generalizados;
serviços de venda a retalho relacionados a qualquer dos produtos anteriores; serviços de
promoção de vendas; serviços de gestão de loja de venda a retalho; informações e serviços
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de assessoria relacionados com o atrás referido; serviços de publicidade e promoção relativos a esses produtos.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084124

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/19

[730] 申請人 Requerente

:

Starbucks Corporation

地址 Endereço

:

2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, 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

:

7

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas para a produção de bebidas gaseificadas.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/09/30

86/078,872

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/084125

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/19

[730] 申請人 Requerente

:

Starbucks Corporation

地址 Endereço

:

2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Leite; leite aromatizado; batidos de leite; bebidas à base de leite contendo café; bebidas à
base de leite contendo sumos de fruta; bebidas à base de leite contendo frutas; bebidas à
base de leite com chocolate; bebidas alimentares à base de soja usado como substituto de
leite; bebidas alimentares à base de lacticínios contendo cacau.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/09/30

86/078,872

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/084126

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/19

[730] 申請人 Requerente

:

Starbucks Corporation

地址 Endereço

:

2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Café; chá; cacau; café expresso; bebidas feitas com uma base de café; bebidas feitas com
uma base de café expresso; bebidas geladas feitas à base de café; bebidas à base de café
contendo leite; bebidas geladas feitas à base de chá; bebidas feitas com uma base de chá;
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bebidas feitas com uma base de chá de ervas; bebidas feitas à base de chá com sabor a frutas; bebidas à base de chocolate com leite.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/09/30

86/078,872

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/084127

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/19

[730] 申請人 Requerente

:

Starbucks Corporation

地址 Endereço

:

2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Águas (para beber) aromatizadas e não-aromatizadas, água mineral, água gaseificada;
refrigerantes; bebidas de frutas; sumos de frutas; bebidas e sumos gaseificados à base de
frutas; bebidas carbonatadas; bebidas de frutas congeladas e bebidas congeladas à base de
frutas.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/09/30

86/078,872

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/084128

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/19

[730] 申請人 Requerente

:

Starbucks Corporation

地址 Endereço

:

2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, 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 restaurantes; serviços de café; serviços de cafetaria; serviços de bares de café e
casas de café; serviços de restaurante para servir fora; serviços de restaurantes de comida
para fora; serviços de fornecimento de refeições; serviços de preparação de bebidas para
fora.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/09/30

86/078,872

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/084136

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/19

[730] 申請人 Requerente

:

Bamford Limited
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地址 Endereço

:

19 Mossop Street, London, SW3 2LY, REINO UNIDO

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

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Produtos de beleza; sabonetes, sabonete líquido, gel de banho; produtos para os cabelos;
champôs, amaciadores; hidratantes; loção para o corpo, creme para o corpo, manteiga para
o corpo, polimento corporal, leite corporal, esfoliação corporal; banho de espuma, óleos de
banho, sais de banho (sem ser para uso médico); produtos de limpeza e tonificantes; creme
para o rosto, óleos para o rosto, máscaras para o rosto, esfoliação para o rosto, algodões de
limpeza para o rosto; gel e sérum para os olhos; sabonete para as mãos, loção para as mãos;
creme para unhas e cutículas; verniz para as unhas e removedor de verniz para as unhas;
óleos; óleos essenciais, óleos aromáticos, óleos de massagem; paus de incenso, perfumes.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084137

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/19

[730] 申請人 Requerente

:

Bamford Limited

地址 Endereço

:

19 Mossop Street, London, SW3 2LY, REINO UNIDO

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

4

[511]

產品 Produtos

:

Velas; velas perfumadas; velas de cheiro, velas de fragrância, velas perfumadas de aromaterapia.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084138

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/19

[730] 申請人 Requerente

:

Bamford Limited

地址 Endereço

:

19 Mossop Street, London, SW3 2LY, REINO UNIDO

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, incluindo casacos, camisas, t-shirts, jaquetas, coletes, camisolas, gravatas, lenços, chapéus, luvas, macacões de uma peça, calças, botas e sapatos; roupas para desporto;
vestuário impermeável; cintos, calçado, peças e acessórios para todos os artigos acima referidos, todos incluídos na classe 25.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/084160

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/20

[730] 申請人 Requerente

:

上信國際有限公司

9741

JOSHIN INTERNATIONAL LIMITED
地址 Endereço

:

香港新界葵涌華星街1-7號美華工業大廈13樓C室
Rm C, 13/F, Mai Wah Ind Bldg, 1-7 Wah Sing St, Kwai Chung, 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

:

洗面奶，口紅，美容面膜，皮膚增白霜，指甲油，染髮劑，化妝品，化妝筆，淡香水，化妝品，化妝
用油脂，化妝洗液，眉毛化妝品，化妝粉，畫眉鉛筆，減肥用化妝品，染睫毛油，唇彩，胭脂，眼
影膏。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

商標為藍色。如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/084248

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

Sonifi Solutions, Inc.

地址 Endereço

:

3900 West Innovation Street, Sioux Falls, South Dakota 57107, United States

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Hardware e software personalizado que permitem aos provedores de transporte, nomeadamente, os operadores de autocarros, comboios, metropolitanos, aviões, barcos, navios e
outros meios de transporte, estâncias turísticas, hotéis, motéis, pousadas e outros locais de
alojamento temporário, hospitais e outras instalações médicas, prisões, escolas e universidades e outros estabelecimentos comerciais que oferecem conteúdos de entretenimento
para os hóspedes receberem conteúdos de entretenimento de organismos de radiodifusão e
de fornecedores de conteúdos de entretenimento para distribuição nas instalações e a bordo de meios de transporte de conteúdos de entretenimento distribuídos via satélite, cabo,
computador e Internet, nomeadamente, conteúdos de entretenimento televisivos, filmes
cinematográficos, conteúdos de entretenimento on-demand, jogos, músicas e outros conteúdos de entretenimento multimédia para o uso dos hóspedes, viajantes, residentes, doentes
e outras pessoas dentro dos quartos, durante a viagem ou quando dentro das instalações;
hardware e software personalizado que permitem aos provedores de transporte, nomeadamente, aos operadores de autocarros, comboios, metropolitanos, aviões, barcos, navios e
outros meios de transporte, estâncias turísticas, hotéis, motéis, pousadas e outros locais de
alojamento temporário, hospitais e outras instalações médicas, prisões, escolas e universidades e outros estabelecimentos comerciais que oferecem conteúdos informativos para
hóspedes para distribuição desses conteúdos informativos no quarto, durante a viagem ou
dentro das instalações assim como serviços pessoais, nomeadamente, emissão de bilhetes
e confirmações de reserva e alterações de informações sobre encomendas, informações
prestadas por serviços de portaria, viagens especiais, alojamento, respostas a pedidos sobre
cuidados de saúde ou educação, recensões de registos médicos, e recensões de registos educacionais, para os hóspedes, viajantes, residentes, pacientes e outros; sistemas de hardware
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e software que inclui unidades de processamento de «head-end», armazenamento de dados
e unidades de recuperação, internet, unidades de satélite e de cabo de interface, redes com
fios e sem fios, televisões, monitores, e dispositivos de interface para utilizadores do sistema, nomeadamente, controlos remotos, teclados e dispositivos portáteis que permitem que
provedores de transporte, nomeadamente, os operadores de autocarros, comboios, metropolitanos, aviões, barcos, navios e outros meios de transporte, estâncias turísticas, hotéis,
motéis, pousadas e outros locais de alojamento temporário, hospitais e outras instalações
médicas, prisões, escolas e universidades e outros estabelecimentos comerciais que oferecem conteúdos de entretenimento para os hóspedes receberem conteúdos de entretenimento de organismos de radiodifusão e de fornecedores de conteúdos de entretenimento para
distribuição nas instalações e durante as viagens de conteúdos de entretenimento distribuídos via satélite, cabo, computador e Internet, nomeadamente, conteúdos de entretenimento
televisivos, filmes cinematográficos, conteúdos de entretenimento on-demand, jogos, músicas e outros conteúdos de entretenimento multimédia para o uso dos hóspedes, viajantes,
residentes, doentes e outros; sistemas de hardware e software que inclui unidades de processamento de «head-end», armazenamento de dados e unidades de recuperação, internet,
unidades de satélite e de cabo de interface, redes com fios e sem fios, televisões, monitores,
e dispositivos de interface para utilizadores do sistema, nomeadamente, controlos remotos,
teclados e dispositivos portáteis que permitem que provedores de transporte, nomeadamente, os operadores de autocarros, comboios, metropolitanos, aviões, barcos, navios e
outros meios de transporte, estâncias turísticas, hotéis, motéis, pousadas e outros locais de
alojamento temporário, hospitais e outras instalações médicas, prisões, escolas e universidades e outros estabelecimentos comerciais que oferecem conteúdos de entretenimento
para os hóspedes para distribuição de conteúdos informativos nos quartos, nas instalações
e durante as viagens assim como serviços pessoais nos quartos, nas instalações e durante
as viagens para os hóspedes, viajantes, residentes, doentes; software transferível sob a forma de uma aplicação móvel para uso pelos hóspedes para o controlo de uma televisão no
quarto em locais de alojamento temporário e para ter acesso e gerir os serviços oferecidos
aos hóspedes, redes de comunicações e informações em locais de alojamento temporário;
software transferível sob a forma de uma aplicação móvel que permite o acesso às informações do doente, informações sobre educação, transmissão contínua de informações áudio,
vídeo, imagens e dados, planos de tratamento, informações do provedor de cuidados de
saúde, e redes de comunicações em instalações de cuidados médicos em regime de internamento e ambulatório, instalações de habitação com assistência, lares de idosos, serviços
de hospícios, e comunidades de terceira idade; software para a transmissão contínua de
informação áudio, vídeo, imagens e de dados para uma variedade de dispositivos, nomeadamente, televisões, receptores, computadores pessoais, laptops, tablets, telefones móveis,
computadores portáteis, assistentes digitais pessoais (PDA).
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084249

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

Sonifi Solutions, Inc.

地址 Endereço

:

3900 West Innovation Street, Sioux Falls, South Dakota 57107, United States

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

:

Serviços de armazéns de comércio retalhista, disponíveis através de comunicações de computador e televisão interactiva, com trabalhos de áudio e audiovisuais pré-gravados; fornecimento de planos de compras para anunciantes e agências de publicidade para anúncios
exibidos em dispositivos electrónicos com e sem fios; fornecimento de planos de compras
aos anunciantes e agências de publicidade para anúncios de televisão exibidos em transmissões de programação para hóspedes em instalações de alojamento temporário; serviços
de publicidade, nomeadamente, a promoção de produtos e serviços de terceiros através da
colocação de anúncios publicitários em meios da televisão, áudio, internet e visuais; serviços de consultadoria de negócios para auxiliar na operação e gestão de dados informáticos
e electrónicos e sistemas relacionados para provedores de transporte, nomeadamente, operadores de autocarros, comboios, metropolitanos, aviões, barcos, navios e outros meios de
transporte, estâncias turísticas, hotéis, motéis, pousadas e outros locais de alojamento temporário, instalações de cuidados médicos a doentes, instalações de habitação com assistência, lares de idosos, serviços de hospícios, e comunidades de terceira idade, prisões, escolas
e universidades e outros estabelecimentos comerciais que fornecem conteúdos informativos, conteúdos de entretenimento de organismos de radiodifusão de entretenimento e de
fornecedores de conteúdos de entretenimento, e serviços pessoais para os hóspedes, viajantes, residentes, doentes e outros; serviços de publicidade, nomeadamente, fornecimento de
oportunidades de publicidade a empresas comerciais para comprar e colocar publicidade
em sistemas de entretenimento, informações e serviços pessoais oferecidos pelos provedores de transporte, nomeadamente, os operadores de autocarros, comboios, metropolitanos,
aviões, barcos, navios e outros meios de transporte, estâncias turísticas, hotéis, motéis,
pousadas e outros locais de alojamento temporário, hospitais e outras instalações médicas,
prisões, escolas e universidades e outros estabelecimentos comerciais que oferecem conteúdos de entretenimento e informativos aos hóspedes, viajantes, residentes, doentes e outros
nos quartos, nas instalações e durante as viagens.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084250

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

Sonifi Solutions, Inc.

地址 Endereço

:

3900 West Innovation Street, Sioux Falls, South Dakota 57107, United States

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de redes com fios e sem fios capazes de transmitir programação de televisão,
vídeo-on-demand, programação de áudio e de vídeo digital, internet, dados; serviços de
transmissão televisiva; serviços de transmissão de vídeo-on-demand; serviços de transmissão de programação de áudio e de vídeo digital; serviços de conectividade, nomeadamente,
fornecimento de acesso à Internet através de redes com e sem fios; serviços de comunicação, nomeadamente, a transmissão de áudio, vídeo e de dados em redes com e sem fios;
transmissão de informações aos doentes e transmissão de solicitações de serviços por parte
dos doentes, todos através de uma variedade de dispositivos, nomeadamente, televisões,
receptores, computadores pessoais, laptops, tablets, telefones móveis, computadores portáteis, assistentes digitais pessoais (PDA); serviços de consultadoria em telecomunicações na
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área de transmissão de conteúdos de entretenimento, conteúdos informativos e de serviços
pessoais nos quartos e em trânsito nomeadamente, fornecimento de soluções de tecnologia, hardware e software personalizados para a transmissão electrónica de conteúdos de
entretenimento, conteúdos informativos e de serviços pessoais nos quartos e em trânsito
a provedores de transporte, hotéis, motéis, pousadas e outros locais de alojamento temporário, hospitais e outras instalações médicas, para a distribuição em trânsito e nos quartos
de conteúdos de entretenimento e informativos e serviços pessoais aos hóspedes, viajantes,
residentes, doentes e outros.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084251

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/25

[730] 申請人 Requerente

:

Sonifi Solutions, Inc.

地址 Endereço

:

3900 West Innovation Street, Sioux Falls, South Dakota 57107, United States

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 e educacionais, nomeadamente, programação de áudio e de
vídeo digital e fornecimento de jogos de computador para uso por toda a rede por parte de
utilizadores de rede fornecidos através de redes com e sem fios; fornecimento de informações de entretenimento para operadores de autocarros, comboios, metropolitanos, aviões,
barcos, navios e outros meios de transporte, estâncias turísticas, hotéis, motéis, pousadas
e outros locais de alojamento temporário, hospitais e outras instalações médicas, prisões,
escolas e universidades e outros estabelecimentos comerciais que oferecem conteúdos de
entretenimento, informativos ou de serviços pessoais para uso dos hóspedes, viajantes, residentes, doentes e outros, enquanto nos quartos, ou nas instalações ou durante a viagem;
fornecimento de filmes, programas de televisão e filmes cinematográficos não-transferíveis
através de um serviço de vídeo-on-demand para os operadores de autocarros, comboios,
metropolitanos, aviões, barcos, navios e outros meios de transporte, estâncias turísticas,
hotéis, motéis, pousadas e outros locais de alojamento temporário, hospitais e outras instalações médicas, prisões, escolas e universidades e outros estabelecimentos comerciais que
oferecem conteúdos de entretenimento, informativos ou de serviços pessoais para uso dos
hóspedes, viajantes, residentes, doentes e outros, enquanto nos quartos, ou nas instalações
ou durante a viagem.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084394

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/31

[730] 申請人 Requerente

:

Thomas Cook Group plc

地址 Endereço

:

3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, 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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

旅行服務；旅行社及旅客服務；旅行安排及短途旅行安排；空中運輸；鐵路運輸；汽車運輸；公
共汽車運輸；船舶運輸；貨車運輸；貨物包裝；貨物經紀，貨物運送；旅遊引導及旅行伴遊；預
定座位；旅行預約；旅行訂票；有關交通旅遊及旅遊之諮詢及資訊服務；貨物遞送；包裹遞送；
停車場租賃；汽車租賃；旅行安排之代辦處服務；安排旅客運輸之服務及與其相關之貨物倉儲
服務；旅行預訂之服務；安排貨物運輸之代辦處服務；為出國旅遊之人安排簽證及旅遊文件；
有關旅遊及旅行預約之資訊電腦化服務；遊輪服務；導遊；旅遊計劃及行程規劃服務；旅遊指
南服務及旅遊資訊服務；假日行程套組之旅遊安排服務；發行旅遊票券；透過電腦網路及全球
性資訊網路提供有關旅遊之評論。（全屬第39類服務）

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/09/30

012183513

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/084395

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/31

[730] 申請人 Requerente

:

Thomas Cook Group plc

地址 Endereço

:

3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

安排臨時住宿之旅遊代辦處服務；假日旅遊套組之臨時住宿安排服務；臨時住宿服務，即，預
訂及租賃別墅、住家、莊園、公寓大樓；飯店住宿租賃；為旅遊提供住處；預訂臨時住宿；提供
飲食服務；透過電腦網路及全球性資訊網路提供有關臨時住宿之評論及資訊。（全屬第43類服
務）

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/09/30

012183513

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/084396

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/31

[730] 申請人 Requerente

:

Thomas Cook Group plc

地址 Endereço

:

3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

旅行服務；旅行社及旅客服務；旅行安排及短途旅行安排；空中運輸；鐵路運輸；汽車運輸；公
共汽車運輸；船舶運輸；貨車運輸；貨物包裝；貨物經紀，貨物運送；旅遊引導及旅行伴遊；預
定座位；旅行預約；旅行訂票；有關交通旅遊及旅遊之諮詢及資訊服務；貨物遞送；包裹遞送；
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停車場租賃；汽車租賃；旅行安排之代辦處服務；安排旅客運輸之服務及與其相關之貨物倉儲
服務；旅行預訂之服務；安排貨物運輸之代辦處服務；為出國旅遊之人安排簽證及旅遊文件；
有關旅遊及旅行預約之資訊電腦化服務；遊輪服務；導遊；旅遊計劃及行程規劃服務；旅遊指
南服務及旅遊資訊服務；假日行程套組之旅遊安排服務；發行旅遊票券；透過電腦網路及全球
性資訊網路提供有關旅遊之評論。（全屬第39類服務）
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/09/30

012183497

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/084397

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/03/31

[730] 申請人 Requerente

:

Thomas Cook Group plc

地址 Endereço

:

3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

安排臨時住宿之旅遊代辦處服務；假日旅遊套組之臨時住宿安排服務；臨時住宿服務，即，預
訂及租賃別墅、住家、莊園、公寓大樓；飯店住宿租賃；為旅遊提供住處；預訂臨時住宿；提供
飲食服務；透過電腦網路及全球性資訊網路提供有關臨時住宿之評論及資訊。（全屬第43類服
務）

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/09/30

012183497

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/084418

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

SODIKART

地址 Endereço

:

Rue des Imprimeurs, Parc d’
Activités des Hauts de Couëron, 44220 Couëron, 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

:

Karts; chassis para karts; motores para karts; mecanismos de propulsão e transmissão para
karts; correntes de transmissão, pinhões e anéis de transmissão para karts; conversores de
torque para karts; engrenagens para karts; uniões para karts; veios de transmissão para
karts; eixos para karts; bielas para karts; caixas de velocidades para karts; coberturas para
protecção para karts; travões para karts; depósitos de combustível para karts; amortecedores de suspensão para karts; molas amortecedoras para karts; assentos para karts; assentos
baquet para karts; volantes para karts; cinto de segurança para karts; capas para karts;
pneus para karts; jantes para karts; pneus pneumáticos para karts; câmaras-de-ar para
pneus pneumáticos para karts; bombas de ar para karts; guarda-lamas para karts; pára-brisas
para karts; parachoques para karts; peças constituintes nomeadamente saias laterais, sa-
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botadores, rear spoilers (spoiler traseiro), painéis Nassau, capô para karts; capas de cubos
para karts.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084419

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/01

[730] 申請人 Requerente

:

SODIKART

地址 Endereço

:

Rue des Imprimeurs, Parc d’
Activités des Hauts de Couëron, 44220 Couëron, 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

:

Karts; chassis para karts; motores para karts; mecanismos de propulsão e transmissão para
karts; correntes de transmissão, pinhões e anéis de transmissão para karts; conversores de
torque para karts; engrenagens para karts; uniões para karts; veios de transmissão para
karts; eixos para karts; bielas para karts; caixas de velocidades para karts; coberturas para
protecção para karts; travões para karts; depósitos de combustível para karts; amortecedores de suspensão para karts; molas amortecedoras para karts; assentos para karts; assentos
baquet para karts; volantes para karts; cinto de segurança para karts; capas para karts;
pneus para karts; jantes para karts; pneus pneumáticos para karts; câmaras-de-ar para
pneus pneumáticos para karts; bombas de ar para karts; guarda-lamas para karts; pára-brisas para karts; parachoques para karts; peças constituintes nomeadamente saias laterais, sabotadores, rear spoilers (spoiler traseiro), painéis Nassau, capô para karts; capas de
cubos para karts.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084487

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

網易（香港）有限公司
NETEASE (HONG KONG) LIMITED

地址 Endereço

:

香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

計算機；已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟體（已錄製）；視頻遊戲咭；電子出版物（可下
載）；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計算機應用軟件；計算機遊戲軟件；網絡通訊設備；
光盤（音像）；動畫片；可下載的手機鈴音；可下載的音樂文件；可下載的影像文件；電話鈴音
（可下載）；唱片；遙控裝置；電影；電影用具及儀器；電影膠片；電視機；有線電視系統；衛星
電視廣播接收器材。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084488

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

網易（香港）有限公司
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NETEASE (HONG KONG) LIMITED
地址 Endereço

:

香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

教育資訊；組織教育或娛樂競賽；出借書籍的圖書館；組織表演（演出）；在線電子書籍和雜誌
的出版；電子桌面排版；提供在線電子出版物（非下載）；除廣告片外的影片製作；廣播和電視
節目製作；演出製作；娛樂；演出；娛樂信息（消遣）；在計算機網路上提供在線遊戲；文字出版
（廣告宣傳材料除外）；圖書出版（廣告宣傳冊除外）；書籍出版；除廣告以外的版面設計；表演
製作；節目製作；電視文娛節目；電影放映；電影劇本編寫；音樂製作；翻譯；電影外語配音；電
影膠片的分配（發行）；原文稿撰寫（廣告稿除外）；提供娛樂設施；娛樂信息；現場表演；遊樂
園；遊戲器具出租；電影製作及發行；電影膠片出租；電影攝影場出租；動畫製作；動畫出版。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084489

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

網易（香港）有限公司
NETEASE (HONG KONG) LIMITED

地址 Endereço

:

香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

計算機編程；計算機軟體設計；計算機軟件更新；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；替他
人創建和維護網站；託管計算機站（網站）；計算機軟件安裝；計算機程序和數據的數據轉換
（非有形轉換）；提供互聯網搜尋引擎；軟件運營服務；計算機軟件諮詢；計算機系統遠端監
控；網站設計諮詢；信息技術諮詢服務；網絡服務器的出租；電腦動畫製作；電腦動畫設計。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084490

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03
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[730] 申請人 Requerente

:

9749

網易（香港）有限公司
NETEASE (HONG KONG) LIMITED

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 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

計算機；已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟體（已錄製）；視頻遊戲咭；電子出版物（可下

香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan Hong Kong

載）；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計算機應用軟件；計算機遊戲軟件；網絡通訊設備；
光盤（音像）；動畫片；可下載的手機鈴音；可下載的音樂文件；可下載的影像文件；電話鈴音
（可下載）；唱片；遙控裝置；電影；電影用具及儀器；電影膠片；電視機；有線電視系統；衛星
電視廣播接收器材。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084491

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

網易（香港）有限公司
NETEASE (HONG KONG) LIMITED

地址 Endereço

:

香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

教育資訊；組織教育或娛樂競賽；出借書籍的圖書館；組織表演（演出）；在線電子書籍和雜誌
的出版；電子桌面排版；提供在線電子出版物（非下載）；除廣告片外的影片製作；廣播和電視
節目製作；演出製作；娛樂；演出；娛樂信息（消遣）；在計算機網路上提供在線遊戲；文字出版
（廣告宣傳材料除外）；圖書出版（廣告宣傳冊除外）；書籍出版；除廣告以外的版面設計；表演
製作；節目製作；電視文娛節目；電影放映；電影劇本編寫；音樂製作；翻譯；電影外語配音；電
影膠片的分配（發行）；原文稿撰寫（廣告稿除外）；提供娛樂設施；娛樂信息；現場表演；遊樂
園；遊戲器具出租；電影製作及發行；電影膠片出租；電影攝影場出租；動畫製作；動畫出版。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084492

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

網易（香港）有限公司
NETEASE (HONG KONG) LIMITED

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 comercial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan Hong Kong

計算機編程；計算機軟體設計；計算機軟件更新；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；替他
人創建和維護網站；託管計算機站（網站）；計算機軟件安裝；計算機程序和數據的數據轉換
（非有形轉換）；提供互聯網搜尋引擎；軟件運營服務；計算機軟件諮詢；計算機系統遠端監
控；網站設計諮詢；信息技術諮詢服務；網絡服務器的出租；電腦動畫製作；電腦動畫設計。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084493

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

網易（香港）有限公司

:

香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

第 25 期 —— 2014 年 6 月 18 日

NETEASE (HONG KONG) LIMITED
地址 Endereço

1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

計算機；已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟體（已錄製）；視頻遊戲咭；電子出版物（可下
載）；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計算機應用軟件；計算機遊戲軟件；網絡通訊設備；
光盤（音像）；動畫片；可下載的手機鈴音；可下載的音樂文件；可下載的影像文件；電話鈴音
（可下載）；唱片；遙控裝置；電影；電影用具及儀器；電影膠片；電視機；有線電視系統；衛星
電視廣播接收器材。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084494

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

網易（香港）有限公司
NETEASE (HONG KONG) LIMITED

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 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan Hong Kong

教育資訊；組織教育或娛樂競賽；出借書籍的圖書館；組織表演（演出）；在線電子書籍和雜誌
的出版；電子桌面排版；提供在線電子出版物（非下載）；除廣告片外的影片製作；廣播和電視
節目製作；演出製作；娛樂；演出；娛樂信息（消遣）；在計算機網路上提供在線遊戲；文字出版
（廣告宣傳材料除外）；圖書出版（廣告宣傳冊除外)；書籍出版；除廣告以外的版面設計；表演
製作；節目製作；電視文娛節目；電影放映；電影劇本編寫；音樂製作；翻譯；電影外語配音；電
影膠片的分配（發行）；原文稿撰寫（廣告稿除外）；提供娛樂設施；娛樂信息；現場表演；遊樂
園；遊戲器具出租；電影製作及發行；電影膠片出租；電影攝影場出租；動畫製作；動畫出版。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084495

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03
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[730] 申請人 Requerente

:

9751

網易（香港）有限公司
NETEASE (HONG KONG) LIMITED

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 comercial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

計算機編程；計算機軟體設計；計算機軟件更新；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；替他

香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan Hong Kong

人創建和維護網站；託管計算機站（網站）；計算機軟件安裝；計算機程序和數據的數據轉換
（非有形轉換）；提供互聯網搜尋引擎；軟件運營服務；計算機軟件諮詢；計算機系統遠端監
控；網站設計諮詢；信息技術諮詢服務；網絡服務器的出租；電腦動畫製作；電腦動畫設計。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084496

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

網易（香港）有限公司
NETEASE (HONG KONG) LIMITED

地址 Endereço

:

香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

計算機；已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟體（已錄製）；視頻遊戲咭；電子出版物（可下
載）；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計算機應用軟件；計算機遊戲軟件；網絡通訊設備；
光盤（音像）；動畫片；可下載的手機鈴音；可下載的音樂文件；可下載的影像文件；電話鈴音
（可下載）；唱片；遙控裝置；電影；電影用具及儀器；電影膠片；電視機；有線電視系統；衛星
電視廣播接收器材。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084497

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

網易（香港）有限公司
NETEASE (HONG KONG) LIMITED

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 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan Hong Kong

教育資訊；組織教育或娛樂競賽；出借書籍的圖書館；組織表演（演出）；在線電子書籍和雜誌
的出版；電子桌面排版；提供在線電子出版物（非下載）；除廣告片外的影片製作；廣播和電視
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節目製作；演出製作；娛樂；演出；娛樂信息（消遣）；在計算機網路上提供在線遊戲；文字出版
（廣告宣傳材料除外）；圖書出版（廣告宣傳冊除外）；書籍出版；除廣告以外的版面設計；表演
製作；節目製作；電視文娛節目；電影放映；電影劇本編寫；音樂製作；翻譯；電影外語配音；電
影膠片的分配（發行）；原文稿撰寫（廣告稿除外）；提供娛樂設施；娛樂信息；現場表演；遊樂
園；遊戲器具出租；電影製作及發行；電影膠片出租；電影攝影場出租；動畫製作；動畫出版。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084498

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

網易（香港）有限公司

:

香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

NETEASE (HONG KONG) LIMITED
地址 Endereço

1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

計算機編程；計算機軟體設計；計算機軟件更新；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；替他
人創建和維護網站；託管計算機站（網站）；計算機軟件安裝；計算機程序和數據的數據轉換
（非有形轉換）；提供互聯網搜尋引擎；軟件運營服務；計算機軟件諮詢；計算機系統遠端監
控；網站設計諮詢；信息技術諮詢服務；網絡服務器的出租；電腦動畫製作；電腦動畫設計。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084796

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/09

[730] 申請人 Requerente

:

Hilton Worldwide Holding LLP

地址 Endereço

:

Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, 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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de entretenimento ao vivo e de entretenimento musical; serviços de clube nocturno; serviços de clubes de saúde e de lazer; provisão de instalações de desporto, lazer e
recreativas; organização e condução de funções, conferências, convenções, exibições, seminários e reuniões; reservas de bilhetes para teatro, ópera e concertos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084797

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/09
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[730] 申請人 Requerente

:

Hilton Worldwide Holding LLP

地址 Endereço

:

Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

大不列顛 Britânica

9753

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Aluguer de alojamento temporário; reservas (alojamento temporário); serviços de hotel,
motel, bar, café, restaurante, banquetes e de catering; aluguer de salas para realização de
cerimónias, conferências, convenções, exposições, seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084798

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/09

[730] 申請人 Requerente

:

Hilton Worldwide Holding LLP

地址 Endereço

:

Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, 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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Salões de beleza, salões de cabeleireiro, serviços de barbeiro; serviços de massagem; serviços de «health spa»; provisão de instalações de sauna, banheira de hidromassagem, banho
turco, solário e terraço para banhos de sol; serviços de aromaterapia; serviços de aconselhamento sobre beleza, cabeleireiros e aromaterapia.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084843

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10

[730] 申請人 Requerente

:

S H I N N I HON SE I YA K U C O., LT D. (SH I N N I HON SE I YA K U K A BUSH I K I
KAISHA)

地址 Endereço

:

4-7, Otemon 1-chome, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0074 Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

化妝品；香皂及清潔劑；牙膏; 香料；香及薰香料；砂紙；研磨布；研磨砂；人造浮石；磨光紙；磨
光布；假指甲；假睫毛。

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/10/17

2013-080832

日本 Japão

[210] 編號 N.º

:

N/084844

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/10
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[730] 申請人 Requerente

:

S H I N N I HON SE I YA K U C O., LT D. (SH I N N I HON SE I YA K U K A BUSH I K I
KAISHA)

地址 Endereço

:

4-7, Otemon 1-chome, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0074 Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人體用營養補充品；藥劑；醫療用油紙；衛生口罩；醫療用糯米紙；包紮用紗布；藥用空膠囊；醫
療用眼罩；耳用敷藥繃帶；月經帶；生理期用棉塞；衛生棉；衛生褲；脫脂棉；絆創膏；敷藥用繃
帶；繃帶液；胸部護理墊；牙科用材料；嬰兒用奶粉；嬰兒用飲料；嬰兒用食品。

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/10/17

2013-080832

日本 Japão

[210] 編號 N.º

:

N/084956

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

WIKO

地址 Endereço

:

1 rue de Capitaine Dessemond, 13007 Marseille, 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

:

Telefones, telefones móveis, telefones celulares, smartphones, peças, componentes de telefones móveis, acessórios para telefones móveis e smartphones nomeadamente, auriculares,
auscultadores, orelhas para auscultadores, microfones sem usar as mãos, conjunto sem
utilizar as mãos, capas, estojos e estojos protectores para telefones móveis e smartphones; carregadores para telefones móveis e smartphones, baterias para telefones móveis e
smartphones, bases e dispositivos de ligação (docking stations) para ligar telefones móveis,
dispositivos de ligação (docking stations) concebidos especialmente para receber telefones
móveis e smartphones; tablets digitais e computadores de bolso; acessórios para tablets
digitais, computadores e computadores de bolso nomeadamente, auscultadores, auriculares, microfones sem usar as mãos, conjunto sem utilizar as mãos, capas, estojos e estojos
protectores para tablets digitais e computadores de bolso; carregadores para tablets digitais
e computadores de bolso, baterias para tablets digitais e computadores de bolso; bases e
dispositivos de ligação (docking stations) concebidos especialmente para receber tablets
digitais, computadores e computadores de bolso; aparelhos para gravar ou reproduzir som
e imagens; equipamento para processamento de informação e computadores, software para
jogos, software (programas gravados), periféricos de computador, cartões de memória ou
microprocessadores, sacos e dispositivos protectores concebidos para tablets digitais, computadores de bolso e telefones móveis.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084957

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/11
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[730] 申請人 Requerente

:

WIKO

地址 Endereço

:

1 rue de Capitaine Dessemond, 13007 Marseille, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

9755

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Telecomunicações, informação no campo das telecomunicações, comunicações por rádio
ou telefone, serviços de telefones móveis, fornecimento de acesso de utilizador a redes globais informáticas, fornecimento de fóruns on-line, fornecimento de acesso a base de dados,
serviços de painéis (serviços de telecomunicações), fornecimento de ligações de telecomunicações a redes globais informáticas, aluguer de equipamentos de telecomunicações, serviços de teleconferência e videoconferência, serviços e-mail, aluguer de tempo de acesso a
redes globais informáticas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084973

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

常州愛爾威智能科技有限公司
CHANGZHOU AIRWHEEL TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址 Endereço

:

中國江蘇省常州市新北區太湖東路9-1號501-4
Room 501-4, 9-1 Taihu Rd. E, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, 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

:

電動運載工具；遙控運載工具（非玩具）；小型機動車；房車；自行車；電動自行車；電動三輪
車；助力車；空中運載工具；氣墊船；汽艇；水上運載工具；輪船用螺旋槳；游艇；航空器；陸、
空、水或鐵路用機動運載工具；航空裝置、機器和設備；水陸兩用飛機；船。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085008

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

BILLIONAIRE LIFESTYLE PTE LTD

地址 Endereço

:

20 Bendemeer Road, 03-12, S-339914 Singapore

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Entretenimento; serviços de acampamento de férias (entretenimento); serviços de casino;
serviços de clube (entretenimento ou educação); serviços de discotecas; serviços recreativos; parques de diversão; organização de espectáculos (serviços de empresário).

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085009

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

BILLIONAIRE LIFESTYLE PTE LTD

地址 Endereço

:

20 Bendemeer Road, 03-12, S-339914 Singapore

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Agência de alojamento (hotéis, pensões), hotéis, lojas de café, cafeterias; fornecimento de
instalações de parques de campismo; aluguer de alojamento temporário; snack-bars, serviço de restaurante serve a si próprio, restaurantes.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085011

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

地址 Endereço

:

500 Renaissance Drive, Suite 101, Saint Joseph, Michigan 49085 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas máquinas-ferramentas; motores e propulsores (excepto para veículos terrestres);
componentes de acoplagem de máquinas e transmissão (excepto para veículos terrestres);
implementos agrícolas que não sejam operados manualmente; incubadoras para ovos; máquinas de venda automática; electrodomésticos usados no processamento ou preparação de
comida e bebidas; aparelhos eléctricos de cozinha e máquinas para cortar, ralar, triturar,
desfiar, raspar, moer, espremer, esmagar, cortar, fatiar, amassar, emulsionar, liquidificar,
bater, misturar, envolver ou descascar alimentos; electrodomésticos de cozinha; batedeiras;
misturadoras; liquidificadoras; máquinas de fazer smoothies; espremedores de fruta; extractores de sumo para frutos e legumes; centrifugadoras; cutelos; picadoras; processadores
de alimentos; fatiadoras eléctricas; descascadoras eléctricas; facas eléctricas; máquinas de
afiar facas eléctricas; cortadores universais; afiadores universais; máquinas para massas;
moedores de café eléctricos; moinhos de café eléctricos; moedores de especiarias eléctricos; abre-latas eléctricos; máquinas de costura; máquinas de fazer malha; máquinas de
engomar; aspiradores eléctricos; polidores de chão eléctricos; discos de polir para usar com
polidores do chão eléctricos; máquinas de limpeza a vapor eléctricas; motores; motores
eléctricos (excepto para veículos terrestres); fornecedores de energia eléctrica (geradores);
compressores para refrigeração e ar condicionado; bombas accionadas electricamente; máquinas de condensação; máquinas de lavar roupa; máquinas de lavar loiça; compactadores
de resíduos alimentares e compactadores de lixo; trituradores; trituradores de resíduos;
correias para transportadores; máquinas de limpeza [lavagem à pressão] eléctricas; máquinas para lavar alimentos; aparelhos eléctricos para fazer massas; peças e acessórios para
todos os bens referidos, não incluídos noutras classes.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085012

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/14

[730] 申請人 Requerente

:

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

地址 Endereço

:

500 Renaissance Drive, Suite 101, Saint Joseph, Michigan 49085 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

9757

[511]

類別 Classe

:

11

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos para iluminar, cozinhar, aquecer, torrar, produzir vapor, secar, ventilar, refrigerar, congelar, fornecer água e para fins sanitários; refrescadores de vinho portáteis ou
de balcão; máquina de fazer gelo portátil ou de balcão; máquina de fazer waffles; fogões
portáteis ou de balcão; caçarola de saltear; panelas a vapor; banhos-maria aquecidos electricamente; frigideiras eléctricas; panelas de cozedura lenta; grelhas portáteis ou de balcão;
grelhadores portáteis ou de balcão; placas de aquecer portáteis ou de balcão; placas de
fogão portáteis ou de balcão; fogões portáteis ou de balcão; frigoríficos portáteis; armários
de refrigeração; congeladores portáteis; armários de congelação; aparelhos de refrigeração
de bebidas; caixas de gelo; máquinas de gelo; arcas de gelo; fornos portáteis ou de balcão;
fornos micro-ondas; fogões de ar quente; panelas de arroz; unidades eléctricas de aquecimento de alimentos; gavetas de aquecimento de alimentos; aquecedores de panela; fritadeiras eléctricas; aquecedores de pratos portáteis ou de balcão; panelas de pressão eléctricas;
aparelhos de cozer e de churrasco; assadeiras portáteis ou de balcão; espetos para assar;
torradeiras; fornos de torrar; chaleiras; máquinas de fazer bebidas quentes; máquinas eléctricas de fazer espuma no leite; máquinas de fazer chá; máquinas de fazer café; máquinas
de café expresso; máquinas de fazer cappuccino; panelas para cozinhar massas; iogurteiras
eléctricas; sorveteira; geladeira; aparelhos para confeccionar crepes; panelas para cozinhar
ovos; máquina para fazer sandwichs; aparelho para fazer pizzas, armários electricamente
aquecidos para alimentos; aparelhos para secar o cabelo; utensílios; frigoríficos, congeladores, combinados frigorífico-congelador, máquinas de fazer gelo; fogões, fornos e placas
de fogão eléctricos; fogões, fornos e placas de fogão a gás; grelhadores a gás, eléctricos e a
vapor; exaustores; caves de vinho com temperatura controlada; forno eléctrico «Sous Vide»
com temperatura controlada e banho-maria integrado; máquinas de secar roupa e armários; combinação de removedor de vincos e odores e secador de roupa; aparelhos de aquecimento, gerador de vapor, refrigeração e ventilação; fornalhas; aquecedores; queimadores
de conversão; bombas de calor; aparelhos de ar condicionado; unidades de ar condicionado; unidades de condensação; unidades de evaporador; serpentinas de evaporador; desumidificadores; humidificadores; humidificadores centrais; filtros de ar; unidade de purificação do ar; purificadores do ar centrais; ventoinhas de ventilação; ventoinhas eléctricas
portáteis; caldeiras de fornalha; permutadores de calor; aparelhos de aquecer, refrigerar
e melhorar a qualidade da água na cozinha e em toda a casa; unidade de fornecimento
de água para dispensar água fria e gelo dos frigoríficos; aparelhos para dispensar água
quente, fria, a ferver, gaseificada e filtrada; dispensadores de água quente; aquecedores de
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água a gás e eléctricos; unidades de fornecimento de água; unidade de filtragem de água;
aparelhos e máquinas de purificação de água; esterilizadores de água; aparelhos de filtragem da água do frigorífico; unidade de filtragem do fornecimento de água em casa; unidades de tratamento da água; unidades de condicionamento de água; sistemas de filtragem da
água sob o lava-loiça; dispositivos de osmose inversa para usar em aparelhos condicionadores de água; elementos de osmose inversa para reduzir a salinidade da água; elementos
de osmose inversa para usar na redução do teor de sal da água; dispositivos de filtragem da
água de balcão; filtros de água de torneira; refrigeradores de água; lava-loiças; tanques de
lavandaria; acessórios de lava-loiça; torneiras de lava-loiça; coadores de lava-loiça; pulverizadores de lava-loiça; instalações de díodos emissores de luz [LED]; aparelhos de iluminação de díodos emissores de luz [LED]; peças e acessórios para todos os referidos bens não
incluídos noutras classes.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085027

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

ALLEGRINI SPA

地址 Endereço

:

Vic.Salvo D’
Acquisto, 2 - 24050 Grassobbio (BG), Italy

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Champôs; champôs-amaciadores; sabões; loções para o corpo; geles para o banho e para
o duche; sais de banho; produtos amaciadores para o cabelo; produtos esfoliantes para o
corpo; águas perfumadas; perfumes de ambiente; colutórios; produtos de higiene íntima;
produtos para a lavagem do cabelo e do corpo; tudo incluído na classe 3.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores bege, verde e verde-oliva claro conforme representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/085028

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

金蝶軟件（中國）有限公司
Kingdee Software (China) Co., Ltd.

地址 Endereço

:

中國深圳市南山區科技園科技南十二路2號金蝶軟件園A座1-8層
A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, HighTech Industrial Park, Nanshan
District, Shenzhen, P. R. China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

商業管理輔助；商業管理和組織諮詢；商業管理諮詢（顧問）；市場分析；商業評估；商業組織
諮詢；商業研究；市場研究；商業專業諮詢；商業資訊；人事管理諮詢；資料通訊網路上的線上
廣告；在電腦檔案中進行資料檢索（替他人）；電腦資料庫資訊系統化 。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085029

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

金蝶軟件（中國）有限公司
Kingdee Software (China) Co., Ltd.

地址 Endereço

:

中國深圳市南山區科技園科技南十二路2號金蝶軟件園A座1-8層
A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, HighTech Industrial Park, Nanshan
District, Shenzhen, P. R. China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

資訊傳送；電腦輔助資訊與圖像傳輸；提供與全球電腦網路的電訊聯接服務；提供網際網路聊
天室；提供資料庫接入服務；電腦終端通訊；電子郵件；遠端會議服務；語音郵件服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085030

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

金蝶軟件（中國）有限公司
Kingdee Software (China) Co., Ltd.

地址 Endereço

:

中國深圳市南山區科技園科技南十二路2號金蝶軟件園A座1-8層
A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, HighTech Industrial Park, Nanshan
District, Shenzhen, P. R. China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

商業管理輔助；商業管理和組織諮詢；商業管理諮詢（顧問）；市場分析；商業評估；商業組織
諮詢；商業研究；市場研究；商業專業諮詢；商業資訊；人事管理諮詢；資料通訊網路上的線上
廣告；在電腦檔案中進行資料檢索（替他人）；電腦資料庫資訊系統化。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085031

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15
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[730] 申請人 Requerente

:
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金蝶軟件（中國）有限公司
Kingdee Software (China) Co., Ltd.

地址 Endereço

:

中國深圳市南山區科技園科技南十二路2號金蝶軟件園A座1-8層
A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, HighTech Industrial Park, Nanshan
District, Shenzhen, P. R. China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

資訊傳送；電腦輔助資訊與圖像傳輸；提供與全球電腦網路的電訊聯接服務；提供網際網路聊
天室；提供資料庫接入服務；電腦終端通訊；電子郵件；遠端會議服務；語音郵件服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085032

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

金蝶軟件（中國）有限公司
Kingdee Software (China) Co., Ltd.

地址 Endereço

:

中國深圳市南山區科技園科技南十二路2號金蝶軟件園A座1-8層
A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, HighTech Industrial Park, Nanshan
District, Shenzhen, P. R. China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

商業管理輔助；商業管理和組織諮詢；商業管理諮詢（顧問）；市場分析；商業評估；商業組織
諮詢；商業研究；市場研究；商業專業諮詢；商業資訊；人事管理諮詢；資料通訊網路上的線上
廣告；在電腦檔案中進行資料檢索（替他人）；電腦資料庫資訊系統化 。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085033

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

金蝶軟件（中國）有限公司
Kingdee Software (China) Co., Ltd.

地址 Endereço

:

中國深圳市南山區科技園科技南十二路2號金蝶軟件園A座1-8層
A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, HighTech Industrial Park, Nanshan
District, Shenzhen, P. R. China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

資訊傳送；電腦輔助資訊與圖像傳輸；提供與全球電腦網路的電訊聯接服務；提供網際網路聊
天室；提供資料庫接入服務；電腦終端通訊；電子郵件；遠端會議服務；語音郵件服務。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085034

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

金蝶軟件（中國）有限公司

9761

Kingdee Software (China) Co., Ltd.
地址 Endereço

:

中國深圳市南山區科技園科技南十二路2號金蝶軟件園A座1-8層
A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, HighTech Industrial Park, Nanshan
District, Shenzhen, P. R. China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

商業管理輔助；商業管理和組織諮詢；商業管理諮詢（顧問）；市場分析；商業評估；商業組織
諮詢；商業研究；市場研究；商業專業諮詢；商業資訊；人事管理諮詢；資料通訊網路上的線上
廣告；在電腦檔案中進行資料檢索（替他人）；電腦資料庫資訊系統化。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085035

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

金蝶軟件（中國）有限公司
Kingdee Software (China) Co., Ltd.

地址 Endereço

:

中國深圳市南山區科技園科技南十二路2號金蝶軟件園A座1-8層
A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, HighTech Industrial Park, Nanshan
District, Shenzhen, P. R. China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

資訊傳送；電腦輔助資訊與圖像傳輸；提供與全球電腦網路的電訊聯接服務；提供網際網路聊
天室；提供資料庫接入服務；電腦終端通訊；電子郵件；遠端會議服務；語音郵件服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085036

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

金蝶軟件（中國）有限公司
Kingdee Software (China) Co., Ltd.

地址 Endereço

:

中國深圳市南山區科技園科技南十二路2號金蝶軟件園A座1-8層
A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, HighTech Industrial Park, Nanshan
District, Shenzhen, P. R. China
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

商業管理輔助；商業管理和組織諮詢；商業管理諮詢（顧問）；市場分析；商業評估；商業組織
諮詢；商業研究；市場研究；商業專業諮詢；商業資訊；人事管理諮詢；資料通訊網路上的線上
廣告；在電腦檔案中進行資料檢索（替他人）；電腦資料庫資訊系統化 。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085037

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

金蝶軟件（中國）有限公司
Kingdee Software (China) Co., Ltd.

地址 Endereço

:

中國深圳市南山區科技園科技南十二路2號金蝶軟件園A座1-8層
A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, HighTech Industrial Park, Nanshan
District, Shenzhen, P. R. China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

資訊傳送；電腦輔助資訊與圖像傳輸；提供與全球電腦網路的電訊聯接服務；提供網際網路聊
天室；提供資料庫接入服務；電腦終端通訊；電子郵件；遠端會議服務；語音郵件服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085038

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

金蝶軟件（中國）有限公司
Kingdee Software (China) Co., Ltd.

地址 Endereço

:

中國深圳市南山區科技園科技南十二路2號金蝶軟件園A座1-8層
A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, HighTech Industrial Park, Nanshan
District, Shenzhen, P. R. China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

商業管理輔助；商業管理和組織諮詢；商業管理諮詢（顧問）；市場分析；商業評估；商業組織
諮詢；商業研究；市場研究；商業專業諮詢；商業資訊；人事管理諮詢；資料通訊網路上的線上
廣告；在電腦檔案中進行資料檢索（替他人）；電腦資料庫資訊系統化 。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085039

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

金蝶軟件（中國）有限公司

9763

Kingdee Software (China) Co., Ltd.
地址 Endereço

:

中國深圳市南山區科技園科技南十二路2號金蝶軟件園A座1-8層
A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, HighTech Industrial Park, Nanshan
District, Shenzhen, P. R. China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

資訊傳送；電腦輔助資訊與圖像傳輸；提供與全球電腦網路的電訊聯接服務；提供網際網路聊
天室；提供資料庫接入服務；電腦終端通訊；電子郵件；遠端會議服務；語音郵件服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085040

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

金蝶軟件（中國）有限公司
Kingdee Software (China) Co., Ltd.

地址 Endereço

:

中國深圳市南山區科技園科技南十二路2號金蝶軟件園A座1-8層
A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, HighTech Industrial Park, Nanshan
District, Shenzhen, P. R. China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

資訊傳送；電腦輔助資訊與圖像傳輸；提供與全球電腦網路的電訊聯接服務；提供網際網路聊
天室；提供資料庫接入服務；電腦終端通訊；電子郵件；遠端會議服務；語音郵件服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085041

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

金蝶軟件（中國）有限公司
Kingdee Software (China) Co., Ltd.

地址 Endereço

:

中國深圳市南山區科技園科技南十二路2號金蝶軟件園A座1-8層
A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, HighTech Industrial Park, Nanshan
District, Shenzhen, P. R. China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

資訊傳送；電腦輔助資訊與圖像傳輸；提供與全球電腦網路的電訊聯接服務；提供網際網路聊
天室；提供資料庫接入服務；電腦終端通訊；電子郵件；遠端會議服務；語音郵件服務。
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[540] 商標 Marca

:

第 25 期 —— 2014 年 6 月 18 日

[210] 編號 N.º

:

N/085042

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

CELINE

地址 Endereço

:

23/25, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Caixas de couro ou imitação de couro; sacos de viagem, conjuntos de viagem (marroquinaria), maletas, sacos para vestuário para fins de viagem; estojos de toilette (não preenchidos); mochilas, malas de mão; pastas de couro; carteiras de bolso, porta-moedas, estojos
para chaves (marroquinaria), chapéus-de-chuva.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085043

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

CELINE

地址 Endereço

:

23/25, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário e roupa interior, nomeadamente camisas, t-shirts, pulôveres, saias, vestidos,
calças, casacos, jaquetas, cintos (vestuário), lenços de cabeça e pescoço, charpas (faixas),
luvas, gravatas, peúgas, lingerie, fatos de banho, roupa de dormir, calçado; chapelaria.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085046

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

Glasstique (Hong Kong) Limited

:

Units 14-16, 11/F, North Tower Concordia Plaza, 1 Science Museum Rd, TST East, Kowloon,

地址 Endereço

Hong Kong

[511]

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

類別 Classe

:

9
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[511]

產品 Produtos

:

9765

光學設備及儀器；眼鏡，單目鏡，太陽眼鏡，眼鏡盒，眼鏡框，鏡片，望遠鏡；鏡片用盒及支架；
全為眼鏡用的部件及配件；全屬第9類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085047

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

Glasstique (Hong Kong) Limited

:

Units 14-16, 11/F, North Tower Concordia Plaza, 1 Science Museum Rd, TST East, Kowloon,

地址 Endereço

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；企業管理及企業行政服務；零售店服務及在線訂購服務；全與光學設備及儀器、眼鏡、單
目鏡、太陽眼鏡、眼鏡盒、眼鏡框、鏡片、望遠鏡、鏡片用盒及支架，全為眼鏡用的部件及配件
有關；與上述產品有關的出入口代理；替他人作推銷；企業管理的諮詢，廣告服務；全屬第35
類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085048

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

Glasstique (Hong Kong) Limited

:

Units 14-16, 11/F, North Tower Concordia Plaza, 1 Science Museum Rd, TST East, 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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e beleza para seres humanos
ou animais; serviços de agricultura, horticultura e florestais; serviços optométricos; optometria; serviço de oculista.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085049

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

Glasstique (Hong Kong) Limited

:

Units 14-16, 11/F, North Tower Concordia Plaza, 1 Science Museum Rd, TST East, Kowloon,

地址 Endereço

Hong Kong

[511]

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

類別 Classe

:

9
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產品 Produtos

:
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光學設備及儀器；眼鏡，單目鏡，太陽眼鏡，眼鏡盒，眼鏡框，鏡片，望遠鏡；鏡片用盒及支架；
全為眼鏡用的部件及配件；全屬第9類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085050

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

Glasstique (Hong Kong) Limited

:

Units 14-16, 11/F, North Tower Concordia Plaza, 1 Science Museum Rd, TST East, Kowloon,
Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；企業管理及企業行政服務；零售店服務及在線訂購服務；全與光學設備及儀器、眼鏡、單
目鏡、太陽眼鏡、眼鏡盒、眼鏡框、鏡片、望遠鏡、鏡片用盒及支架，全為眼鏡用的部件及配件
有關；與上述產品有關的出入口代理；替他人作推銷；企業管理的諮詢，廣告服務；全屬第35
類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085051

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

Glasstique (Hong Kong) Limited

地址 Endereço

:

Units 14-16, 11/F, North Tower Concordia Plaza, 1 Science Museum Rd, TST East, Kowloon,

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

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Hong Kong

Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e beleza para seres humanos
ou animais; serviços de agricultura, horticultura e florestais; serviços optométricos; optometria; serviço de oculista.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085052

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

臺灣力匯有限公司
TAIWAN RIWAY CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國台灣台北市中正區衡陽路10號2樓
2F., No.10, Hengyang Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10045, Taiwan, China

[511]

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

35
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[511]

服務 Serviços

:

9767

對購物訂單提供行政處理，為他人授權之商品及服務提供商業管理，為消費者提供商品資訊及
購物建議服務，商品現場示範，代理進出口服務，為零售目的在通訊媒體上展示商品，電話行銷
服務，市場行銷，電腦網絡線上廣告，藉由網絡提供企業資訊，為他人提供促銷活動，提供商業
資訊，為他人採購服務（為其他企業採購商品及服務），營養補充品之零售批發。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085062

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

五花馬國際行銷股份有限公司

地址 Endereço

:

中國台灣省台南市新化區全興里竹子腳200號

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

肉湯；肉；魚製食品；肉罐頭；蔬菜湯料；速凍方便菜餚；牛奶製品；食用油脂；食用油；豆腐製
品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085063

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

五花馬國際行銷股份有限公司

:

中國台灣省台南市新化區全興里竹子腳200號

地址 Endereço
活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡；茶飲料；穀粉製食品；盒飯；方便麵；調味料；佐料（調味品）；調味肉汁；醃泡汁；涮羊肉
調料。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085064

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

五花馬國際行銷股份有限公司

地址 Endereço

:

中國台灣省台南市新化區全興里竹子腳200號

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；市場研究；飯店商業管理；特許經營
的商業管理；市場營銷；人員招收；計算機數據庫信息系統化；會計；自動售貨機出租；尋找贊
助。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085065

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/15

[730] 申請人 Requerente

:

五花馬國際行銷股份有限公司

地址 Endereço

:

中國台灣省台南市新化區全興里竹子腳200號

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；自助餐館；快餐
館；酒吧服務；流動飲食供應；茶館。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085074

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/16

[730] 申請人 Requerente

:

倍上有限公司

地址 Endereço

:

香港中半山屋蘭士里12號豪華大廈11樓C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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

餐廳，飯店，餐館。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085075

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/16

[730] 申請人 Requerente

:

成都質地文化傳媒有限公司

地址 Endereço

:

中國四川省成都市武侯區桐梓林北路2號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

薄荷酒；果酒（含酒精）；米酒；苦味酒；柑香酒；利口酒；清酒（日本米酒）；威士忌；伏特加酒；
燒酒。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085078

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/16

[730] 申請人 Requerente

:

衍生行有限公司

地址 Endereço

:

香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:
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上光劑，上光蠟，上光蠟（汽車自行車），上藍劑（洗衣用），乳液，乾性活膚面膜粉，乾洗劑，亮
光及研磨用製劑，亮光唇膏，亮光蠟，亮光蠟（汽車及器具用），亮色化學品（洗衣用），人用化
妝品，人造香料，人體用清潔劑，使亞麻布發香用香粉，保濕液，保濕霜，保護及美化皮膚去角
質霜，保護皮膚劑，保護皮膚產品，修甲產品，修護精華液，修面劑，修顏霜，個人用除臭劑，
個人護理化工產品，個人除臭劑，假指甲，假牙擦光劑，假牙清洗劑，假甲片，假睫毛，假睫毛
黏膠，假髮黏合劑，假髮黏貼劑，健胸油，健胸霜，傢俱和地板用拋光劑，光滑劑（上漿），八角
茴香香精，再生髮護理液，冬青油，冷氣機清洗劑，冷霜，刮面石（消毒品），刮鬍水，剃鬚後用
液，剃鬚皂，動物化妝品，動物用化妝品，動物用洗滌劑，化妝劑，化妝品，化妝品清洗劑，化妝
染料，化妝棉，化妝水，化妝洗液，化妝用礦脂，化妝用品，化妝用收斂劑，化妝用杏仁乳，化妝
用棉條，化妝用棉絨，化妝用油，化妝用油脂，化妝用漂白劑（脫色劑），化妝用潤髮脂，化妝用
石油凍膠，化妝用黏合劑，化妝用裝飾變色劑，化妝用過氧化氫，化妝用雪花膏，化妝筆，化妝
粉，化妝護膚品，化妝香粉，卸妝乳液，卸妝液，卸妝用品，卸甲水，去斑霜，去污劑，去污液，去
污粉，去污膏，去油劑，去漆劑，去漬水，去漬製劑，去痘品，去痱水，去皺霜，去色劑，去蠟水，
去角質膏，去角質霜，去頭皮洗髮露，去顏料製劑，口氣清新劑，口氣清新噴灑劑，口紅，口腔清
香劑，口腔護理品（非醫藥用），合成精油，合成香料，合成香精，含氧化妝品，含氧噴面水，含
氧洗髮水，含氧皮膚清潔品，含氧護膚品，含氧護髮素，含醚香料，唇彩，唇油，唇線筆，唇膏，
啫喱水（頭髮用品），啫喱膏（頭髮用品），器具亮光水，器具亮光粉，器具亮光蠟，噴面水，噴
髮劑，噴髮膠，地板亮光水，地板亮光粉，地板亮光蠟，地板蠟，地板起蠟水，地板防滑液，地
板防滑蠟，地毯清洗劑，地蠟清除劑（刷淨劑），均衡啫喱（頭髮用品），增白霜，天然精油，天
然花精，天然香料，天然香精，天芥菜精，太陽油，夾克油，嬰兒油，嬰兒護膚品，定型啫喱（頭
髮用品），定型噴霧（頭髮用品），定型水（頭髮用品），定型膏（頭髮用品），傢俱及廚房清潔
劑，傢俱和地板用拋光劑，家庭洗衣用亮色化學品（洗衣），家用增亮化學製品（顏料）（洗衣
用），家用抗靜電劑，家用除垢劑，家用靜電防止劑，寵物用化妝品，寵物用洗毛水，寵物用香
波，工業用香料，帶香味的水，帶香味的水（人體用），廁所清潔劑，廁所防臭丸，廚房清潔劑，
廚房除油劑，彩妝用品，彩油膠，微循環去斑美容液，微血管細胞面膜，成套化妝用具，手修護
霜，手霜，抑菌洗手劑，抑菌洗手液，抑菌護手膜，抗皺眼霜，拋光乳膏，拋光用矽藻石，拋光
用紙，拋光蠟，拋光製劑，拋光鐵丹，拼花地板蠟，指甲保養油，指甲保養液，指甲擦光劑，指甲
油，指甲營養油，指甲護劑，按摩油，按摩膏，按摩霜，揮發鹼（氨水）（去污劑），揮發鹼（氨）
（去垢劑），摩絲（頭髮用品），擋風玻璃清洗劑，擦亮劑，擦亮用劑，擦亮紙（浸擦亮劑），擦
亮製劑，擦洗溶液，擦銀器的粉末，擦銅水，擦鞋膏，收毛孔活膚分解色素霜，收毛孔活膚霜，
收緊水份面霜，收縮水，整髮液，日霜，明礬石（消毒劑），晚霜，暖腳霜，暗瘡收毛孔面膜，暗瘡
膏（非醫藥用），暗瘡護理用品（非醫藥用），曲髮液，杉木香精油，杏仁油，杏仁肥皂，杯碟清
潔劑，枸櫞香精油，染睫毛油，染髮劑，染髮定色劑，染髮用品，染髮用雙氧乳，染髮膏，柔軟面
膜，柔順劑，梳妝用品，梳妝用油，梳妝用滑石粉，梳妝用顏料，棉絨（化妝用），植物葉子發光
劑，機器清洗劑，機器清洗增強劑，檀香油，檸檬油，檸檬香精油，次氯酸鉀，毛髮捲曲劑，毛髮
脫色劑，氨水（揮發性鹼）（去垢劑），水份面膜，水分保養劑，水果擦亮劑，水果香精，汗足皂，
汽車上光劑，汽車亮光水，汽車亮光粉，汽車亮光蠟，沐浴乳，沐浴液，沐浴用品，沐浴精，沐浴
露，油性活膚面膜粉，泡沫髮膠，洗手劑，洗手液，洗手皂液，洗手膏，洗手露，洗擦（去污）及研
磨用製劑，洗滌上光粉，洗滌劑，洗滌劑（不含藥），洗滌用化妝品，洗滌用皂樹皮，洗潔精，洗
澡用化妝品，洗牙用製劑，洗甲水，洗蠟水，洗衣上光劑，洗衣上藍劑，洗衣劑，洗衣浸泡劑，洗
衣液，洗衣球，洗衣產品，洗衣用上藍劑，洗衣用去漬劑，洗衣用擦亮劑，洗衣用柔順劑，洗衣
用清潔劑，洗衣用清潔物品，洗衣用漂白劑，洗衣用漿粉，洗衣用澱粉，洗衣用皂油，洗衣用研
磨劑，洗衣用蠟，洗衣粉，洗衣膏，洗衣蠟，洗面乳，洗面乳，洗面皂，洗面膏，洗頭水，洗頭水精
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油，洗髮乳，洗髮劑，洗髮水，洗髮液，洗髮用劑，洗髮粉，洗髮精，洗髮膏，洗髮露，活化收毛
孔收油面膜，活化敏感洗面霜（不含藥），活化洗面霜，活細胞日霜，活細胞晚霜，活細胞眼霜，
活細胞頸霜，活膚分解色素水，活膚分解色素霜，活膚特強分解色素按摩霜，活膚磨色素粉，浮
石，浴室清潔劑，浴室精油，浴油，浴液，浴鹽，浸化妝品用的衛生紙，浸化妝品的衛生紙，浸化
妝水的薄紙，浸洗衣服製劑，浸清潔劑的清潔布，消毒棉（化妝用具），消毒皂，液晶螢幕清潔
劑，淋浴露，淨化漿液，淨化精華乳液，淨化肌膚泡沫霜，淨白光彩霜，深層清潔啫喱，深層清
除劑，深層潔膚劑，深層潔膚用品，深層潔膚霜，清潔用啫喱，清毒肥皂，清洗劑，清洗廢舊管道
用製劑，清洗用洗滌鹼，清洗用火山灰，清潔假牙用製劑，清潔劑，清潔劑（化妝品），清潔去漬
用濕紙巾，清潔及研磨用製劑，清潔啫喱，清潔噴霧，清潔奶，清潔用啫喱，清潔用油，清潔用火
山灰，清潔用白堊，清潔用粉末，清潔用護膚露，清潔皂，清潔皮膚產品，清潔粉末，清潔精，清
潔製劑，清潔霜，清爽劑，減肥油（非藥用），減肥用化妝品，減肥用化妝品（非藥用），減肥粉
劑（非藥用），減肥霜（非藥用），溫泉泡劑，滋潤潔膚劑，滋潤精華乳液，滋養眼霜，滋養霜，漂
漬劑，漂潔劑，漂白劑（洗衣用），漂白水，漂白鹼，漂白蘇打，漂白霜，漂白鹽，漂粉，漱口水，潔
廁劑，潔廁液，潔手啫喱，潔膚乳，潔膚乳霜，潔膚品，潔膚液，潔膚粉末，潔膚膏，潔膚霜，潔膚
露，潔面乳，潔面泥（無香料），潔齒劑，潤（護）膚凝膠，潤唇油，潤唇膏，潤手膏，潤手霜，潤
指液，潤膚乳液，潤膚水，潤膚油，潤膚液，潤膚膏，潤膚霜，潤膚露，潤臉劑，潤足霜，潤髮乳，
潤髮噴霧，潤髮膏，潤髮露，潤鬚蠟，濕粉，濕紙巾，烏髮乳，焗油劑（美髮用品），焗油膏（美
髮用品），無磷衣領潔淨劑，薰料，薰蒸製劑（香料），薰蒸製劑（香料），薰衣草香水，薰衣草香
油，薰香油，燙睫毛液，燙髮中和劑，燙髮劑，燙髮液，營養活膚露，營養面膜，爽膚水，爽膚水
（露），爽身粉，牆紙洗滌劑，牙用拋光劑，牙用漂白凝膠，牙粉，牙膏，牙膏及洗牙用製劑，牙
膏及清潔製劑，牙齒護理用品（非醫藥用），玫瑰油，玻璃擦淨劑，玻璃水，玻璃清潔劑，玻璃砂
布，玻璃砂紙，珍珠膏，珍珠霜，琥珀（香水），生髮水，生髮油，用於清潔和除塵的罐裝壓縮空
氣，畫眉鉛筆，痱子水，痱子粉，白堊粉，百花香（香料），皂粉，皮膚增白乳膏，皮膚增白乳霜，
皮膚增白霜，皮膚清洗粉末，皮膚清潔用劑，皮膚清潔露，皮草保護劑，皮革保護劑（上光），皮
革油，皮革洗滌劑，皮革清潔劑，皮革漂白製劑，皮革用蠟，皮革膏，皮革蠟，皮革防腐劑（拋光
劑），皮鞋亮光劑，盥洗室洗滌乳液，盥洗室用洗滌乳劑，直髮膏，省斑面膜，眉毛化妝品，眉
筆，眼影膏，眼影霜，眼線液，眼線筆，眼膜，眼部保養品（非醫藥用），眼部啫喱，眼部精華素
（非醫藥用），眼部護理用品（非醫藥用），眼霜，睫毛用化妝製劑，睫毛用物料，睫毛筆，睫毛
膏，砂布，砂布（磨擦用布），砂紙，研磨劑，研磨用材料及其製劑，研磨膏，碳化矽（研磨料），
磨光用石頭，磨光石，磨光製劑，磨刀皮帶用軟膏，磨利製劑，磨剃鬚刀用軟膏，磨砂洗面乳，
磨砂膏，祭神用的香，科隆香水，粉刺霜，粉刺露，粉底（化妝品），粉條（化妝品），粉餅（化妝
品），精油，精華液（化妝品），精華素（化妝品），紡織品上光皂，紫羅酮（香水），細胞收緊面
膜，細胞毛孔修護液，細胞水份日霜，細胞水份晚霜，細胞水份活膚液，細胞水份眼霜，織物柔
軟劑（洗衣用），織物軟化劑（洗衣用），羊絨洗滌劑，美化皮膚產品，美容化妝品，美容用貼布
式面膜，美容用面膜，美容護膚用品，美容護髮用品，美容面膜，美容面膜化妝品，美甲用品，
美白化妝水，美白換膚產品，美白漿，美白發光霜，美白粉，美白精華乳液，美白膏，美白補濕面
膜，美白補濕面霜，美白角質沐浴乳，美白護膚乳，美白護膚品，美白護膚霜，美白霜，美白露，
美白面膜，美身霜，美體膜，美髮用品，美髮護理品，美齒用品，肌膚精華液（非醫藥用），肌膚
護理產品（非醫藥用），肥皀，肥皂（塊），胭脂，脫毛劑，脫毛膏，脫毛製劑，脫脂用松節油，脫
髮劑，腳部護理用品（非醫藥用），膏霜，自行車上光蠟，芬芳袋（乾花瓣與香料的混合物），花
精（香料），花露水，花香料原料，芳香劑，芳香劑（香精油），茉莉油，茶浴包，草莓滋養潤膚
霜，萜烯烴（芳香油），蔬果洗潔液，薄荷油（芳香油），薰衣草香水，薰衣草香油，藥皂，蘇打
鹼液，蛋糕調味香料（香精油），衣物柔順劑，裁縫用蠟，裝飾甲面用品，製香料香水用油，解
色素面膜，護唇油，護唇膏，護唇霜，護手膏，護手霜，護理液，護眼凝膠，護眼液，護眼霜，護
膚乳，護膚凝膠，護膚品，護膚油，護膚洗面乳，護膚液，護膚清潔用品，護膚用劑，護膚用化妝
劑，護膚用潤髮脂，護膚精華膏，護膚精華霜，護膚膏，護膚霜，護膚面膜，護膚面霜，護領膜，
護髮乳，護髮劑，護髮定型乳劑，護髮水，護髮油，護髮液，護髮素，護髮霜，豐胸乳液，豐胸粉
劑，負離子膏，貼甲膠水，起漬水，超氧化物歧化酵素潤膚蜜，足修護霜，足部清潔液，身體乳
液，身體按摩用香油，身體滋潤霜，身體用美白補濕產品，車用冷氣清洗劑，車用去漬及研磨用
製劑，車用擦亮劑，車用水箱清洗劑，車用清潔劑，車用玻璃清潔劑，軟化劑，軟化肌膚水，軟化
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肌膚面膜，透明唇膏，通渠劑，造型啫喱（頭髮用），造型噴霧（頭髮用），造型泡沫（頭髮用），
造型泥（頭髮用），造型髮膠（頭髮用），酵素入浴劑，醚香料，金剛砂，金剛砂（研磨用），金
屬清潔劑，金屬碳化矽（研磨料），金鋼鋁（研磨料），鋁漬清除劑，防敏感保濕護膚液（非醫
藥用），防敏感潔膚產品（非醫藥用），防敏水分細胞液（非醫藥用），防敏霜（非醫藥用），防
曬乳液，防曬劑，防曬劑（化妝品），防曬水分霜，防曬油，防曬產品，防曬霜，防曬露，防汗劑
（化妝品），止汗劑，防汗肥皂，防皺膏，防皺霜，防脫髮洗髮露，防衰老營養油（非醫藥用），
防裂滋潤用品（非醫藥用），除指甲油製劑，除汗毛用蠟，除汗肥皂，除油劑，除皺霜，除臭肥
皂，除蠟用松節油，除銹製劑，雙氧奶（化妝品），雪花膏（化妝品），電器表面清潔劑，電話清
潔劑，電髮水，非生產操作和醫用的去垢劑，非生產過程中用的脫脂劑，非藥用漱口劑，非醫用
沐浴鹽，非醫用漱口劑，非醫用漱口水，非醫用潄口劑，面膜，面膜粉，面部清潔液，面霜，面霜
（化妝品），鞋匠用蠟，鞋擦亮劑，鞋油，鞋線蠟，鞋蠟，預防雀斑面膜（非醫藥用），頭髮噴霧，
頭髮定型霧絲，頭髮用化妝品，頭髮護理劑（非醫藥用），頭髮護理用品（非醫藥用），頸膜，頸
霜，飲料用香料（香精油），飲料用香精（香精油），香，香料，香料（化妝品），香料用薄荷，香
料精油，香木，香檸檬油，香水，香水精，香水香料，香油，香皂，香皂香精，香精，香精油，香草
醇，香薰，香薰精油，香體露，骨膠原面膜，骨膠眼霜，體香劑，髮型護理產品，髮尾油，髮彩，
髮水，髮油，髮膜，髮膠，髮蠟，髮霜，鬍鬚染料，鬍鬚用蠟，麝香（香料），麻布薰香束，黃樟油
精。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085079

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/16

[730] 申請人 Requerente

:

衍生行有限公司

地址 Endereço

:

香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，
蜂膠，蜂膠膠囊，蜂臘，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕
麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養
口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用
營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉
及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味
品），調味用香料，飲用冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的
大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085080

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/16

[730] 申請人 Requerente

:

衍生行有限公司

地址 Endereço

:

香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室

國籍 Nacionalidade

:

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

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

不含酒精的有氣或無氣飲料；包括糖漿，粉末，提煉物和不含酒精的有氣或無氣之濃縮飲料；
所有種類之果汁；豆類之提煉物；液體豆奶。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085089

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/16

[730] 申請人 Requerente

:

澳門廠商聯合會

地址 Endereço

:

澳門羅保博士街34-36號廠商會大廈17樓

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

其他 (非牟利工商社團) outras (Associação industrial e comercial sem fins lucrativos)

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡，茶，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵包，鮮酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調
味用香料，飲用冰，豆類製品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085090

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/16

[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 comidas e bebidas; restaurantes, incluindo de comida Chinesa, típica de Sichuan e Hunan, dumplings e noodles; restaurantes «self-service», restaurantes «hot-pot»;
restaurantes de grelhados; cantinas, «snack-bar»; balcões de comida rápida; cafés; cafetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; serviços de bar e de salão («lounge»);
fornecimento de comida e bebidas para consumo no local («dine in») ou em regime de
«take away» ou de entrega ao domicílio; serviços de «catering»; fornecimento de facilidades
e apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais; banquetes e jantares; serviços
de salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de angariação de fundos; e serviços
de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085091

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/16
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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

9773

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de comidas e bebidas; restaurantes, incluindo de comida Chinesa, típica de Sichuan e Hunan, dumplings e noodles; restaurantes «self-service», restaurantes «hot-pot»;
restaurantes de grelhados; cantinas, «snack-bar»; balcões de comida rápida; cafés; cafetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; serviços de bar e de salão («lounge»);
fornecimento de comida e bebidas para consumo no local («dine in») ou em regime de
«take away» ou de entrega ao domicílio; serviços de «catering»; fornecimento de facilidades
e apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais; banquetes e jantares; serviços
de salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de angariação de fundos; e serviços
de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085092

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/16

[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 comidas e bebidas; restaurantes, incluindo de comida Chinesa, típica de Sichuan e Hunan, dumplings e noodles; restaurantes «self-service», restaurantes «hot-pot»;
restaurantes de grelhados; cantinas, «snack-bar»; balcões de comida rápida; cafés; cafetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; serviços de bar e de salão («lounge»);
fornecimento de comida e bebidas para consumo no local («dine in») ou em regime de
«take away» ou de entrega ao domicílio; serviços de «catering»; fornecimento de facilidades
e apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais; banquetes e jantares; serviços
de salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de angariação de fundos; e serviços
de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085093

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/16

[730] 申請人 Requerente

:

何雪梅
Ho Sut Mui

地址 Endereço

:

澳門新口岸海港街107號澳門國際中心第一期地下CA舖

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa
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活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

美容院服務；皮膚及美容護理；按摩院及修甲服務；提供帶衛生用途的公眾浴室；理髮店服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

白色、紫色、金色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085094

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/16

[730] 申請人 Requerente

:

鳳城餅家有限公司
FENG CHENG PADARIA LIMITADA em inglês FENG CHENG BAKERY LIMITED

地址 Endereço

:

澳門福隆新街30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

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡、茶、可可、糖、米、澱粉、西米、咖啡代用品；麵粉及穀類製品、麵包、糕點、餅乾、餡餅、曲
奇餅、蛋糕及糖果、冰製食品；蜂蜜、糖漿；鮮酵母、發酵粉；食鹽、芥末；醋、沙律（涼拌菜用的
沙律除外）；調味用香料；食用冰。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho e branco.

[210] 編號 N.º

:

N/085095

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/16

[730] 申請人 Requerente

:

鳳城餅家有限公司
FENG CHENG PADARIA LIMITADA em inglês FENG CHENG BAKERY LIMITED

地址 Endereço

:

澳門福隆新街30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

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；實業經營；實業管理；辦公事務；零售及批發咖啡、意大利咖啡、以咖啡為主的飲料及製
劑、含牛奶的咖啡飲料、冰鎮咖啡、咖啡代用品、咖啡精代用品、以咖啡為主的製劑及飲料、人
造咖啡、茶、以茶為主的飲料及製劑、冰鎮茶、可可和以可可為主的製劑及飲料、糖、米、澱粉、
西米、麵粉及穀類製品、糕點產品、蛋餡餅、餡餅、甜味油煎品（炸麵圈）、中式饅頭、中式葡
萄乾鬆餅、月餅、麵包、糕點、餅乾、硬餅乾、薄片狀的餅乾、布丁、小麵包、蛋糕、班戟、糖果製
品、冰淇淋、雪糕、冰製食品、冰製甜品、冰乳酪、蜂蜜、糖漿、米糕、三文治、薄餅、葡萄乾牛
油蛋糕、糯米糕、饅頭、蒸包、細通心粉、麵食、通心粉、意大利粉、酵母、發酵粉、食鹽、芥末、
醋、醬汁（調味品）、調味用香料、冰。
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[540] 商標 Marca

9775

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho e branco.

[210] 編號 N.º

:

N/085096

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/16

[730] 申請人 Requerente

:

鳳城餅家有限公司

地址 Endereço

:

澳門福隆新街30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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物和飲料服務；臨時住宿。餅店；餐廳；飯店；食堂；快餐館；自助餐廳；咖啡館；酒吧及

FENG CHENG PADARIA LIMITADA em inglês FENG CHENG BAKERY LIMITED

酒廊服務；雞尾酒會服務；提供備辦宴席服務及其他支援服務。
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho e branco.

[210] 編號 N.º

:

N/085097

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/16

[730] 申請人 Requerente

:

羅雪珍
LO SUT CHAN

地址 Endereço

:

澳門俾利喇街150號第一座地下Q舖閣樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

提供美容服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085098

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/16

[730] 申請人 Requerente

:

呂克蕾絲珠寶飾品有限公司
LUCRÂCE JÓIAS LIMITADA em inglês LUCRÂCE JEWELRY LTD.

地址 Endereço

:

澳門氹仔花園街153-177號海洋花園芙蓉苑15樓D座
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國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

珠寶、首飾、寶石。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085104

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/16

[730] 申請人 Requerente

:

陳志文
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Chan Chi Man
地址 Endereço

:

澳門樂建斜巷迅成名居4A

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物及飲料服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色、白色、紅色、土黃色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085113

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

亞博遊藝（澳門）有限公司
Aspect Gaming (Macau) Limited

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心21樓O座
Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nº 180, Tong Nam Ah Comercial Centro, 21º andar O,
em Macau

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

遊戲機，視頻遊戲機，帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲機，娛樂場用視頻遊戲機。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085114

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17
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[730] 申請人 Requerente

:

9777

亞博遊藝（澳門）有限公司
Aspect Gaming (Macau) Limited

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心21樓 O座
Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nº 180, Tong Nam Ah Comercial Centro, 21º andar O,
em Macau

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085115

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

Swissgear Sàrl

地址 Endereço

:

Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

絞肉機；榨油機；肉品加工機；水果打碎機；播種機；收割機；鋸木機；吸塵器；道路清潔機；除
雪機；噴漆槍；砂輪機；磨鋸機；抽水機；電焊機；電動打蛋機；家庭用果汁機；家庭用電動食品
攪拌器；電鑽；氣動打釘槍。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085116

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

Swissgear Sàrl

地址 Endereço

:

Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

計算機包；計算機套；電話機套/手機袋；手提電話；計算器；特製攝影設備和器具箱；太陽鏡；
計算機外圍設備；電池充電器；插頭、插座和其他接觸器（電連接）；運動用護頭盔；滅火設備；
錄音裝備；互聯網通信設備；電源材料（電纜，電線）；電子防盜裝置；測量儀器；太陽能電池；
個人用防事故裝置；雙筒望遠鏡；紙幣鑒定機；ＵＳＢ快閃驅動器；計時器。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085117

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

Swissgear Sàrl

:

Haldenstrasse 5, 6340 Baar, 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

:

手環；袖扣；領帶夾；手錶；碼錶；潛水錶；錶帶；電子錶；電子鐘；錶盒；鐘；原子鐘；腕錶；附有
電子遊樂器之電子錶。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085118

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

Swissgear Sàrl

地址 Endereço

:

Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

拉杆箱；背包；小皮夾；手提包/女士手袋；運動包；公文包；書包；捆扎用皮帶；傘；寵物服裝；
旅行用衣物袋；露營袋；盥洗包；便當袋；用於裝化妝用品的手提包（空的）；嬰兒用品置放袋；
信用卡皮夾；皮工具袋；馬鞍套；馬具。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085119

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

Swissgear Sàrl

地址 Endereço

:

Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

杯；開瓶器；咖啡調製器；奶嘴器；炒鍋；煎匙；平底鍋；不沾鍋；榨汁器；咖啡具（餐具）；旅行
用水壺；餐具（餐刀、餐叉、餐匙除外）；電殺蟲器；電蚊拍；睫毛刷；眉毛夾；非電動可攜式冰
桶；澆花用灑水器；隔熱手套；園藝用手套；室內水族箱。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085120

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

Swissgear Sàrl

地址 Endereço

:

Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；鞋子；帽子；襪子；手套；圍巾；運動靴；運動鞋；雨衣/防水衣；夾克（服裝）；吸汗內衣；
外套；夾克；運動服；制服；皮鞋；滑雪靴；禦寒用手套；滑雪用手套；腰帶。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085121

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

博禾（福建）電子科技有限公司

地址 Endereço

:

中國福建省福安市城北王基嶺2號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

醫用熱氣顫振器，護理器械，健美按摩設備，按摩器械，醫療器械和儀器，振動按摩器，醫用體
育活動器械，醫用熏蒸設備，按摩用手套，理療設備。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085122

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

卓爾悅（常州）電子科技有限公司

地址 Endereço

:

中國江蘇省常州市新北區鳳翔路7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

:

非醫用含煙草代用品的香煙；香煙；煙用藥草；鼻煙；香煙嘴；煙斗；香煙盒；吸煙用打火機；香
煙過濾嘴；煙斗通條。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085123

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

吳樂毅

地址 Endereço

:

澳門黑沙環新街南華新邨第一座地下D舖

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
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NG Lok Ngai

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

全屬第五類之人參產品。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

如圖所示之紅色、白色、綠色、杏色、黃色、棕色、黑色及橙色。

[210] 編號 N.º

:

N/085124

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

珠海市魅族科技有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省珠海市科技創新海岸魅族科技樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；計算機網絡上的在線廣告；點擊付費廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；特許經
營的商業管理；通過網站提供商業信息；替他人推銷；對購買定單進行行政處理；繪製賬單、帳
目報表；計算機數據庫信息系統化；會計；貨物展出；通過購買定單進行的廣告宣傳；在通訊媒
體上出租廣告時間；市場分析；進出口代理；人員招收；替他人預訂電訊服務；在計算機數據庫
中升級和維護數據；將信息編入計算機數據庫。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085125

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

EEG Management Services 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

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de
ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para a gravação, transmissão
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ou reprodução de som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento de dados e computadores;
extintores.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085126

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

EEG Management Services Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

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

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085127

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

EEG Management Services 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

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Telecomunicações.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085128

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

EEG Management Services 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

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

9782

第 25 期 —— 2014 年 6 月 18 日

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.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085129

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

EEG Management Services 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

:

Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085130

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

EEG Management Services 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

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de
ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para a gravação, transmissão
ou reprodução de som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento de dados e computadores;
extintores.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085131

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

EEG Management Services Limited

9783

地址 Endereço

:

P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

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

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085132

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

EEG Management Services 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

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Telecomunicações.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085133

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

EEG Management Services 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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085134

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

EEG Management Services 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

:

Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085135

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

EEG Management Services 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

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de
ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para a gravação, transmissão
ou reprodução de som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento de dados e computadores;
extintores.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085136

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

EEG Management Services Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

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

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085137

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

EEG Management Services 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

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Telecomunicações.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085138

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

EEG Management Services 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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085139

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

EEG Management Services 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

:

Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085140

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

EEG Management Services 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

[511]

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

9
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[511]

產品 Produtos

:
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Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de
ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para a gravação, transmissão
ou reprodução de som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento de dados e computadores;
extintores.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085141

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

EEG Management Services Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

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

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085142

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

EEG Management Services 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

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Telecomunicações.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085143

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

EEG Management Services 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
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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.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085144

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

EEG Management Services 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

:

Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085145

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[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.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085151

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

F.B.A.I. FONDERIA BRONZI ARTISTICI ITALIA S.A.S DI PEREGO FRANCO,
CALEGARI UMBERTO E C.

地址 Endereço

:

Via Miramonti 2/4/6, 20865 Usmate Velate (Monza Brianza), 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

:

11

[511]

產品 Produtos

:

Lâmpadas de arco, lustres, candelabros eléctricos, lanternas eléctricas, instalações de iluminação eléctricas, nomeadamente, arandelas, candeeiros, candeeiros de pé, candeeiros
nocturnos de presença eléctricos, candeeiros de projecção vertical e candeeiros de tecto.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085152

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

Accolade Wines Limited

地址 Endereço

:

Accolade House, The Guildway, Old Portsmouth Road, Artington, Guildford, Surrey, GU3

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Vinho.

1LR, United Kingdom

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085154

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.

地址 Endereço

:

No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi, Yunnan, China

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

:

Cigarros electrónicos para uso como alternativa a cigarros tradicionais; cigarros electrónicos; cartuchos de recarga vendidos vazios para cigarros electrónicos; tabaco para mascar;
tabaco em pó, nomeadamente «snus»; rapé; cigarros contendo substitutos de tabaco, sem
ser para fins médicos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085155

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.

地址 Endereço

:

No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi, Yunnan, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

Cigarros electrónicos para uso como alternativa a cigarros tradicionais; cigarros electrónicos; cartuchos de recarga vendidos vazios para cigarros electrónicos; tabaco para mascar;
tabaco em pó, nomeadamente «snus»; rapé; cigarros contendo substitutos de tabaco, sem
ser para fins médicos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085156

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.

地址 Endereço

:

No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi, Yunnan, China

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

:

Cigarros electrónicos para uso como alternativa a cigarros tradicionais; cigarros electrónicos; cartuchos de recarga vendidos vazios para cigarros electrónicos; tabaco para mascar;
tabaco em pó, nomeadamente «snus»; rapé; cigarros contendo substitutos de tabaco, sem
ser para fins médicos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085157

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[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/085159

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17
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[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

第 25 期 —— 2014 年 6 月 18 日

:

Beijing Aimer Lingerie Co., Ltd

:

No. 218-219 Building, 2nd Block Lizezhongyuan, Wangjing New Tech. Industry Dev. Zone,
Chaoyang District Beijing P.R.China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Ligas em metais preciosos; guarda-jóias; ornamentos em prata; pulseiras (artigos de joalharia); alfinetes de peito (artigos de joalharia); colares (artigos de joalharia); ornamentos (artigos de joalharia); anéis (artigos de joalharia); marfim (artigos de joalharia); obras de arte
em metais preciosos; relógios.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085160

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

Beijing Aimer Lingerie Co., Ltd

:

No. 218-219 Building, 2nd Block Lizezhongyuan, Wangjing New Tech. Industry Dev. Zone,

地址 Endereço

Chaoyang District Beijing P.R.China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Imitações de couro; porta-moedas; sacos para compras; malas pequenas de viagem; guarnições de couro para mobiliário; cordões (couro); chapéus-de-chuva; bengalas; vestuário para
animais de estimação; tripas para fazer salsichas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085161

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

Beijing Aimer Lingerie Co., Ltd

:

No. 218-219 Building, 2nd Block Lizezhongyuan, Wangjing New Tech. Industry Dev. Zone,
Chaoyang District Beijing P.R.China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário; roupas interiores; enxovais para recém-nascidos (vestuário); fatos de banho; vestuário impermeável; fatos de dança; vestuário para ginásticas; calçado; chapéus; meias de
vidro; luvas (vestuário); xailes; cintas; faixas para vestuário; toucas para o banho; máscaras
para dormir; fatos para casamento.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085162

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

Beijing Aimer Lingerie Co., Ltd

:

No. 218-219 Building, 2nd Block Lizezhongyuan, Wangjing New Tech. Industry Dev. Zone,

地址 Endereço

Chaoyang District Beijing P.R.China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; mostra de produtos; decoração de montras; organização de feiras de moda
para fins de publicidade e distribuição; agências de importação e exportação; promoção de
vendas para terceiros; gestão comercial de artistas; serviços de relocalização para empresas; pesquisa de dados em arquivos de computador para terceiros; elaboração de extractos
de conta; aluguer de máquinas de vendas de vendas; pesquisa de patrocínio.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085163

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

Almirall, S.A.

:

Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Espanha

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

:

Preparações farmacêuticas para o tratamento de doenças respiratórias, excluindo preparações farmacêuticas para o tratamento do cancro.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085164

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/17

[730] 申請人 Requerente

:

Almirall, S.A.

:

Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Espanha

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

:

Preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085173

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22
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[730] 申請人 Requerente

:

陝西實踐家商業培訓學院

地址 Endereço

:

中國陝西省咸陽市西郊大學園區

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa
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活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

小冊子；書籍；印刷出版物；期刊；雜誌（期刊）；報紙；連環漫畫書；文具；新聞刊物；印刷品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085174

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

陝西實踐家商業培訓學院

地址 Endereço

:

中國陝西省咸陽市西郊大學園區

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

實際培訓（示範）；組織競賽（教育或娛樂）；安排和組織會議；組織文化或教育展覽；安排和
組織專家討論會；提供在線電子出版物（非下載）；文字出版（廣告宣傳材料除外）；教育；提供
培訓；講課。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085175

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

陝西實踐家商業培訓學院

地址 Endereço

:

中國陝西省咸陽市西郊大學園區

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

研究和開發（替他人）；包裝設計；計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算機
系統設計；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉
換）；計算機軟件諮詢；提供互 聯 網搜索引擎。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085176

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

陝西實踐家商業培訓學院

地址 Endereço

:

中國陝西省咸陽市西郊大學園區

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa
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活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

小冊子；書籍；印刷出版物；期刊；雜誌（期刊）；報紙；連環漫畫書；文具；新聞刊物；印刷品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085177

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

陝西實踐家商業培訓學院

地址 Endereço

:

中國陝西省咸陽市西郊大學園區

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

實際培訓（示範）；組織競賽（教育或娛樂）；安排和組織會議；組織文化或教育展覽；安排和
組織專家討論會；提供在線電子出版物（非下載）；文字出版（廣告宣傳材料除外）；教育；提供
培訓；講課。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085178

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

陝西實踐家商業培訓學院

地址 Endereço

:

中國陝西省咸陽市西郊大學園區

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

研究和開發（替他人）；包裝設計；計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算機
系統設計；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉
換）；計算機軟件諮詢；提供互 聯 網搜索引擎。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085179

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22
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[730] 申請人 Requerente

第 25 期 —— 2014 年 6 月 18 日

:

CHUANG FONG ENTERPRISE LTD.

地址 Endereço

:

1F, No.68-10, Tianmu North Road, Shilin District, Taipei City 111, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

補藥（藥）；人參；煎好的藥；醫療用茶；藥用草藥茶；甘香酒（藥物製劑）；醫用營養品；嬰兒食
品；醫用營養食物；醫用營養添加劑；月經帶；月經繃帶。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

綠色、黃色及灰色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085180

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

The Cartoon Network, Inc.

地址 Endereço

:

1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

:

Gravações áudio e audiovisuais; altifalantes áudio portáteis, leitores de discos compactos,
estéreos pessoais, estações de acolhimento electrónicas, auscultadores, auriculares, computadores pessoais e computadores tablets, tapetes para rato, ratos de computador, teclados para computador, dispositivos de memória USB, máquinas karaoke, walkie-talkies,
telefones, calculadoras, réguas, computadores, máquinas fotográficas, filmes, magnetos
decorativos, molduras fotográficas digitais; capacetes de protecção para desportos, tubos
de respiração para mergulho, máscaras para natação, óculos para natação; óculos, óculos
de sol, armações e estojos para os mesmos; ficheiros de áudio, vídeo, audiovisuais e imagens descarregáveis; software informático, cassetes de jogos de vídeo, software para jogos
de vídeo, software descarregável para telemóveis, cartões de memória para máquinas para
jogos de vídeo; sacos para dispositivos electrónicos pessoais, nomeadamente telemóveis,
computadores portáteis, computadores tablets, câmaras digitais, leitores de áudio digital e
leitores de livros electrónicos, capas protectoras, capas e estojos para telemóveis, computadores portáteis, computadores tablets, câmaras digitais, leitores de áudio digital e leitores
de livros electrónicos, faceplates, correias e amuletos para telemóveis.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085181

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

The Cartoon Network, Inc.

地址 Endereço

:

1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de entretenimento, nomeadamente a provisão de programas de entretenimento
e conteúdos via televisão, satélite, internet, redes sem fios e outras redes de comunicação
electrónicas; provisão de publicações online não descarregáveis; provisão de um sítio apresentando conteúdos audiovisual, informações sobre entretenimento e jogos online; provisão de música online, não descarregável, provisão de vídeos online, não descarregável,
apresentação de espectáculos ao vivo; serviços de parque de diversões; produção de filmes,
televisão e conteúdos de entretenimento digital.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085182

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

The Cartoon Network, Inc.

地址 Endereço

:

1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

:

Gravações áudio e audiovisuais; altifalantes áudio portáteis, leitores de discos compactos,
estéreos pessoais, estações de acolhimento electrónicas, auscultadores, auriculares, computadores pessoais e computadores tablets, tapetes para rato, ratos de computador, teclados para computador, dispositivos de memória USB, máquinas karaoke, walkie-talkies,
telefones, calculadoras, réguas, computadores, máquinas fotográficas, filmes, magnetos
decorativos, molduras fotográficas digitais; capacetes de protecção para desportos, tubos
de respiração para mergulho, máscaras para natação, óculos para natação; óculos, óculos
de sol, armações e estojos para os mesmos; ficheiros de áudio, vídeo, audiovisuais e imagens descarregáveis; software informático, cassetes de jogos de vídeo, software para jogos
de vídeo, software descarregável para telemóveis, cartões de memória para máquinas para
jogos de vídeo; sacos para dispositivos electrónicos pessoais, nomeadamente telemóveis,
computadores portáteis, computadores tablets, câmaras digitais, leitores de áudio digital e
leitores de livros electrónicos, capas protectoras, capas e estojos para telemóveis, computadores portáteis, computadores tablets, câmaras digitais, leitores de áudio digital e leitores
de livros electrónicos, faceplates, correias e amuletos para telemóveis.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085183

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

The Cartoon Network, Inc.

地址 Endereço

:

1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de entretenimento, nomeadamente a provisão de programas de entretenimento
e conteúdos via televisão, satélite, internet, redes sem fios e outras redes de comunicação
electrónicas; provisão de publicações online não descarregáveis; provisão de um sítio apre-
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sentando conteúdos audiovisual, informações sobre entretenimento e jogos online; provisão de música online, não descarregável, provisão de vídeos online, não descarregável,
apresentação de espectáculos ao vivo; serviços de parque de diversões; produção de filmes,
televisão e conteúdos de entretenimento digital.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085193

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

CERVEJARIA PETRÓPOLIS S.A.

地址 Endereço

:

Nilo Pecanha n. 50, Sala 2.201, Centro, 20020-906, Rio de Janeiro, RJ, Brazil

國籍 Nacionalidade

:

巴西 Brasileira

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas não alcoólicas, em particular bebidas refrigerantes, bebidas energéticas, bebidas
(hipertónicas e hipotónicas) isotónicas (para uso e/ou solicitadas por atletas); cerveja, água
mineral, bebidas de fruta e sumos de fruta, xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vermelho, branco e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/085196

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

廣東聖約翰服飾股份有限公司

地址 Endereço

:

中國廣州市天河區珠江西路17號2001-1房

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

:

書包、錢包（錢夾）、購物袋、手提包、旅行包、公文包、行李箱、運動包、傘、手杖。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085211

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

銳光亞太貿易有限公司
Roar APAC Trading Company Limited

地址 Endereço

:

香港九龍灣啟興道2號太平洋貿易中心16樓13室
Unit 13, 16/F., Pacific Trade Centre, 2 Kai Hing Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

2

[511]

產品 Produtos

:

油漆、清漆、運載工具底盤底漆、漆稀釋劑、油漆催乾劑、塗層（油漆）、底漆、稀料、防銹油、天
然樹脂。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085212

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

重慶長安汽車股份有限公司

:

中國重慶市江北區建新東路260號

CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.
地址 Endereço

260, Jianxin East Road, Jiangbei District, Chongqing, 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

:

公共汽車；運貨車；小汽車；汽車；汽車減震器；陸地車輛傳動馬達；運載工具用輪子；陸地車
輛用離合器；摩托車；汽車車身。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085213

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

Baha Mar Ltd.

地址 Endereço

:

Cable Beach, West Bay Street, Nassau, NP N10977, Bahamas

國籍 Nacionalidade

:

巴哈馬 Baamiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de instalações de golfe; instrução de golfe; organização de torneios de golfe;
aluguer de equipamento de golfe; serviços de infra-estruturas de treino de golfe; entretenimento sob a forma de torneios de golfe; serviços de clube de golfe; serviços de caddie
(carregadores de tacos) de golfe; campos de golfe; campos de desporto; fornecimento de
instalações para torneios desportivos; planeamento e organização de torneios desportivos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085214

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

FMTM Distribution Ltd

:

3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United Kingdom

地址 Endereço
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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

:
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Metais preciosos; ligas de metais preciosos; instrumentos de relojoaria, relógios; instrumentos cronométricos; cronógrafos (relógios), cronómetros, aparelhos para cronometragem
de provas desportivas (cronómetros); relógios de mesa e de parede; pulseiras e relógios
combinados; mecanismos para relógios e relógios de mesa e de parede; componentes para
relógios e relógios de mesa e de parede; correias para relógios; pulseiras para relógios; fivelas para pulseiras de relógios; coroas para relógios; caixas para relógios (componentes); estojos de relógios (guarnecidos), molas de relógios, mostradores para relógios de mesa e de
parede e relojoaria, ponteiros para relógios, vidros para relógios; peças e acessórios para
relógios; estojos para relógios e relógios de mesa e de parede; estojos para a exibição de relógios (apresentação); caixas para relógios; caixas para relógios de mesa e de parede; cofres
para relógios em metais preciosos; pedras preciosas; pedras semipreciosas; imitações de
pedras preciosas; diamantes; camafeus; jóias; artigos de joalharia; ornamentos de joalharia;
artigos de bijuteria semipreciosos; artigos de bijutaria; estojos para jóias [cofres]; caixas de
joalharia; estojos de joalharia em metais preciosos; estojos para a exibição de jóias (apresentação); alfinetes de gravata; botões de punho; porta-chaves; caixas para botões de punho; caixas para alfinetes de gravata; caixas para porta-chaves (cofres); caixas de apresentação e estojos de transporte para relógios; estojos de apresentação e estojos de transporte
para jóias; estojos de apresentação e estojos de transporte para botões de punho, alfinetes
de gravata e porta-chaves.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085220

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

蘇州佛朗尼齊拉服飾有限公司
Frognie Zila (Suzhou) Apparel Co., Ltd.

地址 Endereço

:

中國江蘇省太倉市瀏河鎮閘南村四組
Group 4, Zhanan Village, Liuhe Town, Taicang City, Jiangsu Province, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

工作服，皮衣（服裝）；鞋；帽；襪；手套（服裝）；領帶；圍巾。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085221

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

梁敏慧

:

澳門厚望街4-12號朗晴軒3樓A室

LEUNG MAN WAI
地址 Endereço
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物和飲料服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色。

[210] 編號 N.º

:

N/085222

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

梁敏慧

地址 Endereço

:

澳門厚望街4-12號朗晴軒3樓A室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物和飲料服務。

LEUNG MAN WAI

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色。

[210] 編號 N.º

:

N/085223

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

梁敏慧
LEUNG MAN WAI

地址 Endereço

:

澳門厚望街4-12號朗晴軒3樓A室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物和飲料服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色。

[210] 編號 N.º

:

N/085224

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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 hoteleira;
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/085225

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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 reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transporte 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 e bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085226

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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

:

41
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[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/085227

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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/085228

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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
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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/085229

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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 hoteleira;
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/085230

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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 reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transporte 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 e 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/085231

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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

:

9803

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/085232

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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/085233

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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/085234

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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 hoteleira;
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/085235

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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 reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transporte 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 e bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085236

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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/085237

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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»,
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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/085238

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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/085239

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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 hoteleira;
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/085240

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23
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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

9807

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 reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transporte 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 e bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085241

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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/085242

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23
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:

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/085243

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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/085244

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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 hoteleira;
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.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085245

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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

9809

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 reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transporte 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 e bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085246

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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
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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/085247

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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/085248

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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/085249

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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, 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 hoteleira;
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/085250

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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 reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes,
transporte 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 e bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou
veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085251

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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
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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/085252

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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/085253

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085255

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

Gene Company Limited

地址 Endereço

:

8A, Shell Industrial Building, 12 Lee Chung Street, Chai Wan, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

9813

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a
transmissão ou a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos
acústicos; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para
aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para
o tratamento da informação, computadores; programas (software) de computador; extintores; equipamento de laboratório, incluindo filtros, placas de filtro, distribuidores de vácuo,
placas de petri, microscópios, câmaras, centrifugadoras (para uso em laboratório), microplacas, pipetas, misturadores para misturar e posicionar amostras em tubos, agitadores
para misturar meio fluído e refrigeradores para manter temperaturas constantes de meio
fluído; fontes de alimentação fornecendo voltagem constante, corrente constante ou potência constante de produção eléctrica para dispositivos usados em aplicações eletroforeses.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085256

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

Gene Company Limited

地址 Endereço

:

8A, Shell Industrial Building, 12 Lee Chung Street, Chai Wan, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e
dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura; tanques de gel para eletroforese
vertical e horizontal abrangendo um corpo para assentamento de gel matriz, tanque(s) separadores para conter separadores eletroforeses e uma tampa com conectores e cabos eléctricos para efeitos de pesquisa médica, clínica e médica ou clínica; kits de esfregaço com
esfregaços e tubos de recolha para a recolha de amostras clínicas para efeitos de pesquisa
médica, clínica e médica ou clínica; sistemas de imagem em gel, incluindo transiluminadores com filtros ópticos para análise molecular, e tintas fluorescentes para análise molecular
para efeitos de pesquisa médica, clínica e médica ou clínica.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085257

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22
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:

Gene Company Limited

地址 Endereço

:

8A, Shell Industrial Building, 12 Lee Chung Street, Chai Wan, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a
transmissão ou a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos
acústicos; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para
aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para
o tratamento da informação, computadores; programas (software) de computador; extintores; equipamento de laboratório, incluindo filtros, placas de filtro, distribuidores de vácuo,
placas de petri, microscópios, câmaras, centrifugadoras (para uso em laboratório), microplacas, pipetas, misturadores para misturar e posicionar amostras em tubos, agitadores
para misturar meio fluído e refrigeradores para manter temperaturas constantes de meio
fluído; fontes de alimentação fornecendo voltagem constante, corrente constante ou potência constante de produção eléctrica para dispositivos usados em aplicações eletroforeses.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085258

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

Gene Company Limited

地址 Endereço

:

8A, Shell Industrial Building, 12 Lee Chung Street, Chai Wan, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e
dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura; tanques de gel para eletroforese
vertical e horizontal abrangendo um corpo para assentamento de gel matriz, tanque(s) separadores para conter separadores eletroforeses e uma tampa com conectores e cabos eléctricos para efeitos de pesquisa médica, clínica e médica ou clínica; kits de esfregaço com
esfregaços e tubos de recolha para a recolha de amostras clínicas para efeitos de pesquisa
médica, clínica e médica ou clínica; sistemas de imagem em gel, incluindo transiluminadores com filtros ópticos para análise molecular, e tintas fluorescentes para análise molecular
para efeitos de pesquisa médica, clínica e médica ou clínica.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085259

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/22

[730] 申請人 Requerente

:

Gene Company Limited

:

8A, Shell Industrial Building, 12 Lee Chung Street, Chai Wan, Hong Kong

地址 Endereço
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國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

17

[511]

產品 Produtos

:

Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; produtos em matérias plásticas semi-acabadas; matérias para calafetar, vedar e
isolar; tubos flexíveis não metálicos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085260

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

澳門中煙王集團有限公司

地址 Endereço

:

澳門北京街126號怡德商業中心15樓A、B座

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

:

34

[511]

產品 Produtos

:

煙草、煙絲、煙具、火柴、香煙、雪茄煙、小雪茄煙、煙用藥草。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085261

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

健一貿易有限公司

地址 Endereço

:

澳門巴坡沙坊第十一街新城市花園第十九座地下AC

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

中西藥用營養食品、保健食品及飲料；中西草藥製成品；中成藥；西藥；醫藥品、藥物、藥劑、藥
膏、藥油、藥丸、藥丹、藥水、藥液、藥糖、藥粉、藥散、繃敷材料；以上貨品全包括在第5類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085262

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

健一貿易有限公司

地址 Endereço

:

澳門巴坡沙坊第十一街新城市花園第十九座地下AC

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

中西藥用營養食品、保健食品及飲料；中西草藥製成品；中成藥；西藥；醫藥品、藥物、藥劑、藥
膏、藥油、藥丸、藥丹、藥水、藥液、藥糖、藥粉、藥散、繃敷材料；以上貨品全包括在第5類。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085263

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

Hyatt International Corporation

地址 Endereço

:

71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, Illinois 60606, 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

:

Hotéis; estâncias turísticas; motéis; alojamento temporário; serviços de agências de viagens
para a reserva de alojamentos em hotéis; serviços de hotelaria especializados providenciados como parte de um programa para clientes assíduos; serviços de restaurante, bar, e
salões de cocktail; serviços de «snack bar»; catering para o fornecimento de alimentos e
bebidas; fornecimento de recintos para banquetes e eventos sociais para ocasiões especiais;
aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa e vidraria para conferências, exposições, reuniões e
eventos sociais e banquetes; fornecimento de recintos para conferências, exposições e reuniões; aluguer de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085264

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

Hyatt International Corporation

地址 Endereço

:

71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, Illinois 60606, 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

:

Hotéis; estâncias turísticas; motéis; alojamento temporário; serviços de agências de viagens
para a reserva de alojamentos em hotéis; serviços de hotelaria especializados providenciados como parte de um programa para clientes assíduos; serviços de restaurante, bar, e
salões de cocktail; serviços de «snack bar»; catering para o fornecimento de alimentos e
bebidas; fornecimento de recintos para banquetes e eventos sociais para ocasiões especiais;
aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa e vidraria para conferências, exposições, reuniões e
eventos sociais e banquetes; fornecimento de recintos para conferências, exposições e reuniões; aluguer de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085265

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

愛搜索有限公司

:

美國內華達州89108拉斯維加斯市維加斯迪拉夫5348號

9817

ACESSE CORPORATION
地址 Endereço

5348 Vegas Drive, Las Vegas, Nevada 89108, United States
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade on-line numa rede informática; promoção de vendas para terceiros via internet; fornecimento de informações de negócios (via internet); publicidade; serviços de
directórios, promoção dos serviços de terceiros através de uma página web com ligações a
websites de terceiros; promoção dos serviços de websites on-line para terceiros; serviços de
publicidade de websites on-line; consultadoria profissional de negócios (via internet); prestação de serviços de publicidade para distribuição de anúncios publicitários para exibição
em websites da internet; publicidade directa por correio electrónico através de notificações
por correio electrónico; fornecimento de publicidade pesquisável on-line com os produtos
e serviços de outros fornecedores através da internet; difusão de material publicitário via
internet; planeamento de publicidade; publicidade de anúncios publicitários; fornecimento
de informações sobre publicidade.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085266

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

愛搜索有限公司

:

美國內華達州89108拉斯維加斯市維加斯迪拉夫5348號

ACESSE CORPORATION
地址 Endereço

5348 Vegas Drive, Las Vegas, Nevada 89108, United States
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de ligações à Internet (provedores de serviços); fornecimento de ligações de
comunicação on-line a uma rede informática mundial; serviços de telecomunicações, nomeadamente, a transmissão de webcasts e de mensagens através de suportes electrónicos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085267

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

愛搜索有限公司
ACESSE CORPORATION

地址 Endereço

:

美國內華達州89108拉斯維加斯市維加斯迪拉夫5348號
5348 Vegas Drive, Las Vegas, Nevada 89108, United States
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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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de educação, nomeadamente, fornecimento de webcasts nas áreas de marketing e
publicidade; serviços de educação, nomeadamente, fornecimento de workshops na área de
técnicas eficazes de publicidade e de marketing; educação; serviços de educação, nomeadamente, fornecimento de seminários na área de técnicas eficazes de publicidade e de marketing.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085268

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

愛搜索有限公司
ACESSE CORPORATION

地址 Endereço

:

美國內華達州89108拉斯維加斯市維加斯迪拉夫5348號
5348 Vegas Drive, Las Vegas, Nevada 89108, United States

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços hospedagem de websites; construção e manutenção de websites; aluguer de software de aplicação informático (fornecimento de uma base de dados on-line na área de processamento de transacções para o carregamento de dados transaccionais, fornecimento de
uma análise estatística, e elaboração de notificações e relatórios); criação e manutenção de
websites para terceiros, especialmente para blogues; serviços de consultadoria na área de
motores de busca; fornecimento de motores de busca na internet; desenvolvimento, manutenção e actualização de um motor de busca de rede de telecomunicações; manutenção de
software de aplicação informático (fornecimento de uma base de dados on-line na área de
processamento de transacções para o carregamento de dados transaccionais, fornecimento
de uma análise estatística, e elaboração de notificações e relatórios); design de software de
aplicação informático (fornecimento de uma base de dados on-line na área de processamento de transacções para o carregamento de dados transaccionais, fornecimento de uma
análise estatística, e elaboração de notificações e relatórios).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085269

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

愛搜索有限公司
ACESSE CORPORATION

地址 Endereço

:

美國內華達州89108拉斯維加斯市維加斯迪拉夫5348號
5348 Vegas Drive, Las Vegas, Nevada 89108, United States

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

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de registo de nome de domínio.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085270

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

愛搜索有限公司

:

美國內華達州89108拉斯維加斯市維加斯迪拉夫5348號

9819

ACESSE CORPORATION
地址 Endereço

5348 Vegas Drive, Las Vegas, Nevada 89108, United States
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade on-line numa rede informática; promoção de vendas para terceiros via internet; fornecimento de informações de negócios (via internet); publicidade; serviços de
directórios, promoção dos serviços de terceiros através de uma página web com ligações a
websites de terceiros; promoção dos serviços de websites on-line para terceiros; serviços de
publicidade de websites on-line; consultadoria profissional de negócios (via internet); prestação de serviços de publicidade para distribuição de anúncios publicitários para exibição
em websites da internet; publicidade directa por correio electrónico através de notificações
por correio electrónico; fornecimento de publicidade pesquisável on-line com os produtos
e serviços de outros fornecedores através da internet; difusão de material publicitário via
internet; planeamento de publicidade; publicidade de anúncios publicitários; fornecimento
de informações sobre publicidade.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica a cor azul tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/085271

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

愛搜索有限公司
ACESSE CORPORATION

地址 Endereço

:

美國內華達州89108拉斯維加斯市維加斯迪拉夫5348號

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

5348 Vegas Drive, Las Vegas, Nevada 89108, United States

Fornecimento de ligações à Internet (provedores de serviços); fornecimento de ligações de
comunicação on-line a uma rede informática mundial; serviços de telecomunicações, nomeadamente, a transmissão de webcasts e de mensagens através de suportes electrónicos.
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica a cor azul tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/085272

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

愛搜索有限公司
ACESSE CORPORATION

地址 Endereço

:

美國內華達州89108拉斯維加斯市維加斯迪拉夫5348號
5348 Vegas Drive, Las Vegas, Nevada 89108, United States

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 educação, nomeadamente, fornecimento de webcasts nas áreas de marketing e
publicidade; serviços de educação, nomeadamente, fornecimento de workshops na área de
técnicas eficazes de publicidade e de marketing; educação; serviços de educação, nomeadamente, fornecimento de seminários na área de técnicas eficazes de publicidade e de marketing.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica a cor azul tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/085273

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

愛搜索有限公司
ACESSE CORPORATION

地址 Endereço

:

美國內華達州89108拉斯維加斯市維加斯迪拉夫5348號
5348 Vegas Drive, Las Vegas, Nevada 89108, United States

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços hospedagem de websites; construção e manutenção de websites; aluguer de software de aplicação informático (fornecimento de uma base de dados on-line na área de processamento de transacções para o carregamento de dados transaccionais, fornecimento de
uma análise estatística, e elaboração de notificações e relatórios); criação e manutenção de
websites para terceiros, especialmente para blogues; serviços de consultadoria na área de
motores de busca; fornecimento de motores de busca na internet; desenvolvimento, manutenção e actualização de um motor de busca de rede de telecomunicações; manutenção de
software de aplicação informático (fornecimento de uma base de dados on-line na área de
processamento de transacções para o carregamento de dados transaccionais, fornecimento
de uma análise estatística, e elaboração de notificações e relatórios); design de software de
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aplicação informático (fornecimento de uma base de dados on-line na área de processamento de transacções para o carregamento de dados transaccionais, fornecimento de uma
análise estatística, e elaboração de notificações e relatórios).
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica a cor azul tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/085274

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

愛搜索有限公司
ACESSE CORPORATION

地址 Endereço

:

美國內華達州89108拉斯維加斯市維加斯迪拉夫5348號
5348 Vegas Drive, Las Vegas, Nevada 89108, United States

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de registo de nome de domínio.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica a cor azul tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/085276

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

DELVAUX DESIGN COORDINATION & FINANCE

地址 Endereço

:

Boulevard Louis Schmidt, 7, B–1040 Brussels, Belgium

國籍 Nacionalidade

:

比利時 Belga

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Couro e imitações de couro; produtos feitos nestas matérias não incluídos noutras classes,
nomeadamente sacos, malas de mão, sacos de viagem, sacolas; conjuntos de viagem (em
couro), sacos escolares, carteiras para documentos; baús, malas de viagem e sacos de viagem; porta-moedas, bolsas e carteiras de bolso; bandoleiras (cintos) e correias de couro;
chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085277

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

DELVAUX DESIGN COORDINATION & FINANCE

第 25 期 —— 2014 年 6 月 18 日

地址 Endereço

:

Boulevard Louis Schmidt, 7, B–1040 Brussels, Belgium

國籍 Nacionalidade

:

比利時 Belga

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Couro e imitações de couro; produtos feitos nestas matérias não incluídos noutras classes,
nomeadamente sacos, malas de mão, sacos de viagem, sacolas; conjuntos de viagem (em
couro), sacos escolares, carteiras para documentos; baús, malas de viagem e sacos de viagem; porta-moedas, bolsas e carteiras de bolso; bandoleiras (cintos) e correias de couro;
chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085278

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

DELVAUX DESIGN COORDINATION & FINANCE

地址 Endereço

:

Boulevard Louis Schmidt, 7, B–1040 Brussels, Belgium

國籍 Nacionalidade

:

比利時 Belga

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário; calçado; chapelaria; lenços de cabeça e pescoço, gravatas, cintos (sendo artigos
de vestuário).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085280

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[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

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085281

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

佰研生化科技股份有限公司

:

中國台灣台北市南港區園區街3號10樓之6

9823

SAGITTARIUS LIFE SCIENCE CORP.
地址 Endereço

10F.-6, No.3, Park St., Nangang Dist., Taipei City 115, Taiwan, China
活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

藥劑；人用藥；醫療用敷料；眼藥水；洗眼劑；隱形眼鏡清潔製劑；隱形眼鏡用溶液；隱形眼鏡
酵素清潔片；醫療用眼罩；營養補充品；醫療用食療食品；醫療用食療品；酵素膳食補充品；膳
食纖維補充品；礦物質食物補充品；花粉膳食補充品；蜂膠膳食補充品；蛋白質膳食補充品；維
他命製劑；補藥（藥）；醫療用草藥茶；藥草；嬰兒食品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085282

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

佰研生化科技股份有限公司
SAGITTARIUS LIFE SCIENCE CORP.

地址 Endereço

:

中國台灣台北市南港區園區街3號10樓之6
10F.-6, No.3, Park St., Nangang Dist., Taipei City 115, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

海鮮、畜產品、農產品、食物、飲料及有機產品之零售。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085283

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

WM. WRIGLEY JR. COMPANY

地址 Endereço

:

1132 West Blackhawk Street, Chicago, IL 60642, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Couro e imitação de couro e artigos feitos nestes materiais e não incluídos noutras classes;
pele de animais, couro; sacos; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol;
bengalas; chicotes, arreios e selaria.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085284

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23
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[730] 申請人 Requerente

第 25 期 —— 2014 年 6 月 18 日

:

WM. WRIGLEY JR. COMPANY

地址 Endereço

:

1132 West Blackhawk Street, Chicago, IL 60642, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, t-shirts; calçado; chapelaria, bonés e chapéus.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085285

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

WM. WRIGLEY JR. COMPANY

地址 Endereço

:

1132 West Blackhawk Street, Chicago, IL 60642, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Couro e imitação de couro e artigos feitos nestes materiais e não incluídos noutras classes;
pele de animais, couro; sacos; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol;
bengalas; chicotes, arreios e selaria.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085286

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

WM. WRIGLEY JR. COMPANY

地址 Endereço

:

1132 West Blackhawk Street, Chicago, IL 60642, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, t-shirts; calçado; chapelaria, bonés e chapéus.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085287

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

Benson & Hedges (Overseas) Limited

地址 Endereço

:

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, England

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

Cigarros; tabaco; produtos derivados de tabaco; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085296

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

9825

:

King.Com Limited

地址 Endereço

:

Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, Malta

國籍 Nacionalidade

:

馬耳他 Maltesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo, salva-vidas e de ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação
ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou
imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e
outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas
registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; software informático; extintores de incêndio; conteúdos gravados; informação
tecnológica e equipamento audiovisual; magnetos, magnetizadores e desmagnetizadores;
dispositivos ópticos, dispositivos para aumentar o rendimento e correctores; dispositivos de
segurança, para segurança e de sinalização; equipamento de mergulho; dispositivos de navegação, orientação, acompanhamento, direcção e de cartografia; instrumentos de medida,
detenção e monitorização, indicadores e controladores; aparelhos educativos e simuladores; jogos de computador (software informático); software informático para jogos de computador; software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático descarregáveis; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos
de computador; programas de jogos de computador multimédia interactiva; software informático de jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis;
software informático de jogos descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos
electrónicos móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores; estojos e
capas para telemóveis, computadores tablets, computadores portáteis e notebooks, leitores
de média portátil, câmaras fotográficas e outros equipamentos fotográficos; danglers para
telemóveis; óculos; óculos; óculos de verão; óculos de sol; capas para telemóveis; acessórios
para telemóveis; rádios com despertadores.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Amarelo, azul, azul escuro, vermelho, branco, verde, roxo e beige.

[210] 編號 N.º

:

N/085297

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

King.Com Limited
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地址 Endereço

:

Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, Malta

國籍 Nacionalidade

:

馬耳他 Maltesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas; serviços de publicação e reportagem; tradução e interpretação; serviços de jogos electrónicos, incluindo
a provisão de jogos de computador on-line, em redes sociais, ou através de uma rede global
de computador; provisão de jogos electrónicos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; provisão de suporte/aperfeiçoamento relacionados com computadores e jogos electrónicos; provisão de jogos electrónicos para descarregamento em
telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; provisão de jogos electrónicos
singulares interactivos e para jogadores múltiplos através da internet, redes electrónicas
de comunicação ou através duma rede informática global; publicação de software de jogos
para computador, jogos electrónicos e software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Amarelo, azul, azul escuro, vermelho, branco, verde, roxo e beige.

[210] 編號 N.º

:

N/085305

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

陳子祥
CHAN TSZ CHEUNG

地址 Endereço

:

澳門氹仔成都街227至尊花城38/G

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物和飲料服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

啡色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085306

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

陳子祥
CHAN TSZ CHEUNG

地址 Endereço

:

澳門氹仔成都街227至尊花城38/G

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物和飲料服務。
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[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

啡色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085307

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/23

[730] 申請人 Requerente

:

陳子祥
CHAN TSZ CHEUNG

地址 Endereço

:

澳門氹仔成都街227至尊花城38/G

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物和飲料服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

啡色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085317

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

VECTOR ITS GROUP LIMITADA

地址 Endereço

:

Av. Sidónio Pais, Nº 30AB, 6º andar, Apt. 18, 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 (alimentação).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085318

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

IGG SINGAPORE PTE. LTD.

9827
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地址 Endereço

:

16 Jalan Kilang Timor, #07-02 Redhill Forum, Singapore, 159308

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

（在計算機網絡上）提供在線遊戲。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085319

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

IGG SINGAPORE PTE. LTD.

地址 Endereço

:

16 Jalan Kilang Timor, #07-02 Redhill Forum, Singapore, 159308

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

（在計算機網絡上）提供在線遊戲。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085320

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

時富建材有限公司

地址 Endereço

:

澳門新口岸羅馬街95號建興龍廣場興海閣8樓W室

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

:

19

[511]

產品 Produtos

:

非金屬的建築材料，建築用非金屬剛性管，可移動非金屬建築物。

[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“絕緣用材料”，因屬其他類
別。

[210] 編號 N.º

:

N/085321

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

DELVAUX DESIGN COORDINATION & FINANCE

地址 Endereço

:

Boulevard Louis Schmidt, 7, B–1040 Brussels, Belgium

國籍 Nacionalidade

:

比利時 Belga

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Couro e imitações de couro; produtos feitos nestas matérias não incluídos noutras classes,
nomeadamente sacos, malas de mão, sacos de viagem, sacolas; conjuntos de viagem (pro-

N.º 25 — 18-6-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

9829

dutos em couro), estojos para documentos; baús, malas de viagem e sacos de viagem; porta-moedas, bolsas e carteiras de bolso; bandoleiras (correias) e correias de couro; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, bastões e bengalas.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores castanha e dourada conforme representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/085322

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

Nu Mark LLC

地址 Endereço

:

6601 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, 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

:

Baterias para cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos eléctricos, charutos electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos eléctricos, cachimbos
electrónicos, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e substitutos de tabaco;
acumuladores para cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos eléctricos, charutos
electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos eléctricos, cachimbos electrónicos, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e substitutos de
tabaco; carregadores de baterias, carregadores, adaptadores para carros, e cordões para
cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos eléctricos, charutos electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos eléctricos, cachimbos electrónicos, e
dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e substitutos de tabaco; componentes
electrónicos e eléctricos para uso com cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos
eléctricos, charutos electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos
eléctricos, cachimbos electrónicos, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e
substitutos de tabaco.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085323

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

Nu Mark LLC

地址 Endereço

:

6601 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, 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

:

34

[511]

產品 Produtos

:

Produtos derivados de tabaco; tabaco manufacturado ou não manufacturado; artigos para
fumadores; tabaco, em particular tabaco para fumar, tabaco sem combustão, e tabaco
para mascar, produtos derivados de tabaco, em particular charutos, cigarros, e cigarrilhas;
produtos derivados de tabaco, em particular, discos de nicotina derivados de tabaco para
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uso oral; cachimbos; «snus»; substitutos de tabaco, sem ser pra fins médicos ou curativos;
produtos de substituição de tabaco, em particular charutos e cigarros contendo substituto
de tabaco, sem ser pra fins médicos ou curativos; cigarros eléctricos, cigarros electrónicos,
charutos eléctricos, charutos electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas,
cachimbos eléctricos, e cachimbos electrónicos; líquidos, ampolas, e cartuchos para cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos electrónicos, cigarrilhas electrónicas, e
cachimbos eléctricos; recargas líquidas para uso em cigarros electrónicos e equipamento
electrónico de fumo; cartuchos de recarga para uso em cigarros electrónicos e equipamento electrónico de fumo; atomizadores e cartomizadores para uso em cigarros electrónicos
e equipamento electrónico de fumo; dispositivos a vapor para tabaco, produtos derivados
de tabaco e substitutos de tabaco; peças, componentes para cigarros electrónicos e equipamento electrónico de fumo, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos derivados de tabaco e substitutos de tabaco; estojos e recipientes adaptados especialmente para os artigos
acima mencionados; suportes adaptados especialmente para os artigos acima mencionados;
peças e peças sobressalentes dos artigos acima mencionados; peças electrónicas e eléctricas
para uso com cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos eléctricos, charutos electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos eléctricos, cachimbos
electrónicos, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e substitutos de tabaco.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085324

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

Nu Mark LLC

地址 Endereço

:

6601 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, 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

:

Baterias para cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos eléctricos, charutos electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos eléctricos, cachimbos
electrónicos, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e substitutos de tabaco;
acumuladores para cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos eléctricos, charutos
electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos eléctricos, cachimbos electrónicos, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e substitutos de
tabaco; carregadores de baterias, carregadores, adaptadores para carros, e cordões para
cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos eléctricos, charutos electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos eléctricos, cachimbos electrónicos, e
dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e substitutos de tabaco; componentes
electrónicos e eléctricos para uso com cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos
eléctricos, charutos electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos
eléctricos, cachimbos electrónicos, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e
substitutos de tabaco.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085325

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

Nu Mark LLC

地址 Endereço

:

6601 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, 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

:

34

[511]

產品 Produtos

:

9831

Produtos derivados de tabaco; tabaco manufacturado ou não manufacturado; artigos para
fumadores; tabaco, em particular tabaco para fumar, tabaco sem combustão, e tabaco
para mascar, produtos derivados de tabaco, em particular charutos, cigarros, e cigarrilhas;
produtos derivados de tabaco, em particular, discos de nicotina derivados de tabaco para
uso oral; cachimbos; «snus»; substitutos de tabaco, sem ser pra fins médicos ou curativos;
produtos de substituição de tabaco, em particular charutos e cigarros contendo substituto
de tabaco, sem ser pra fins médicos ou curativos; cigarros eléctricos, cigarros electrónicos,
charutos eléctricos, charutos electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas,
cachimbos eléctricos, e cachimbos electrónicos; líquidos, ampolas, e cartuchos para cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos electrónicos, cigarrilhas electrónicas, e
cachimbos eléctricos; recargas líquidas para uso em cigarros electrónicos e equipamento
electrónico de fumo; cartuchos de recarga para uso em cigarros electrónicos e equipamento electrónico de fumo; atomizadores e cartomizadores para uso em cigarros electrónicos
e equipamento electrónico de fumo; dispositivos a vapor para tabaco, produtos derivados
de tabaco e substitutos de tabaco; peças, componentes para cigarros electrónicos e equipamento electrónico de fumo, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos derivados de tabaco e substitutos de tabaco; estojos e recipientes adaptados especialmente para os artigos
acima mencionados; suportes adaptados especialmente para os artigos acima mencionados;
peças e peças sobressalentes dos artigos acima mencionados; peças electrónicas e eléctricas
para uso com cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos eléctricos, charutos electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos eléctricos, cachimbos
electrónicos, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e substitutos de tabaco.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085326

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

Nu Mark LLC

地址 Endereço

:

6601 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, 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

:

Baterias para cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos eléctricos, charutos electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos eléctricos, cachimbos
electrónicos, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e substitutos de tabaco;
acumuladores para cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos eléctricos, charutos
electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos eléctricos, cachimbos electrónicos, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e substitutos de
tabaco; carregadores de baterias, carregadores, adaptadores para carros, e cordões para
cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos eléctricos, charutos electrónicos, cigar-
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rilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos eléctricos, cachimbos electrónicos, e
dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e substitutos de tabaco; componentes
electrónicos e eléctricos para uso com cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos
eléctricos, charutos electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos
eléctricos, cachimbos electrónicos, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e
substitutos de tabaco.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085327

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

Nu Mark LLC

地址 Endereço

:

6601 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, 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

:

34

[511]

產品 Produtos

:

Produtos derivados de tabaco; tabaco manufacturado ou não manufacturado; artigos para
fumadores; tabaco, em particular tabaco para fumar, tabaco sem combustão, e tabaco
para mascar, produtos derivados de tabaco, em particular charutos, cigarros, e cigarrilhas;
produtos derivados de tabaco, em particular, discos de nicotina derivados de tabaco para
uso oral; cachimbos; «snus»; substitutos de tabaco, sem ser pra fins médicos ou curativos;
produtos de substituição de tabaco, em particular charutos e cigarros contendo substituto
de tabaco, sem ser pra fins médicos ou curativos; cigarros eléctricos, cigarros electrónicos,
charutos eléctricos, charutos electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas,
cachimbos eléctricos, e cachimbos electrónicos; líquidos, ampolas, e cartuchos para cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos electrónicos, cigarrilhas electrónicas, e
cachimbos eléctricos; recargas líquidas para uso em cigarros electrónicos e equipamento
electrónico de fumo; cartuchos de recarga para uso em cigarros electrónicos e equipamento electrónico de fumo; atomizadores e cartomizadores para uso em cigarros electrónicos
e equipamento electrónico de fumo; dispositivos a vapor para tabaco, produtos derivados
de tabaco e substitutos de tabaco; peças, componentes para cigarros electrónicos e equipamento electrónico de fumo, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos derivados de tabaco e substitutos de tabaco; estojos e recipientes adaptados especialmente para os artigos
acima mencionados; suportes adaptados especialmente para os artigos acima mencionados;
peças e peças sobressalentes dos artigos acima mencionados; peças electrónicas e eléctricas
para uso com cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos eléctricos, charutos electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos eléctricos, cachimbos
electrónicos, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e substitutos de tabaco.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085328

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

Les Marguerites Limited

:

Units 1114-1116, 11/F., North Tower, Concordia Plaza, No. 1 Science Museum Road, Tsimshatsui

地址 Endereço

East, Kowloon, Hong Kong
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國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

9833

Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou revestidos dos mesmos, não
incluídos noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relógios e instrumentos
cronométricos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085329

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

Les Marguerites Limited

:

Units 1114-1116, 11/F., North Tower, Concordia Plaza, No. 1 Science Museum Road, Tsimshatsui

地址 Endereço

East, Kowloon, Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; pesquisa de mercado; informação comercial; promoção de vendas para terceiros; agências de importação e exportação; serviços de aquisição para terceiros [compra de
produtos e serviços para outras empresas]; serviços de vendas a retalho relacionados com
metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou revestidos dos mesmos, artigos de joalharia, pedras preciosas, relógios e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085330

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

ASAHI FOOD & HEALTHCARE CO., LTD.

地址 Endereço

:

23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar,
polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para
os cabelos, dentífricos.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica a cor azul clara tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º

:

N/085331

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

ASAHI FOOD & HEALTHCARE CO., LTD.

第 25 期 —— 2014 年 6 月 18 日

地址 Endereço

:

23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiénicas para uso medicinal;
alimentos e substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário; alimentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; emplastros, materiais para pensos;
matérias para obturações dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; suplementos nutricionais; suplementos
alimentares líquidos; suplementos de saúde; suplementos de saúde líquidos; preparações
alimentares para fins de emagrecimento [medicinais].

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085332

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

ASAHI FOOD & HEALTHCARE CO., LTD.

:

23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, 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

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, congelados,
secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e produtos lácteos; óleos e gorduras
comestíveis; suplementos alimentares dietéticos; suplementos nutricionais; suplementos alimentares; suplementos alimentares para uso como auxílio a dietas; suplementos alimentares para uso como parte de uma dieta de calorias controladas; preparações de suplementos
alimentares em pó; preparações de suplementos alimentares em forma líquida; preparações
de suplementos alimentares em forma de geleia; suplementos alimentares que consistem
principalmente de extractos de legumes não para uso medicinal; suplementos alimentares
que consistem principalmente de extractos de legumes na forma líquida não para uso medicinal; sopa em pó; preparações para fazer sopa; preparações para fazer geleias; preparações
em pó para fazer bebidas; mousses de legumes.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085333

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

ASAHI FOOD & HEALTHCARE CO., LTD.

:

23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, Japan

地址 Endereço
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國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas
de cereais; pão, produtos de pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; pó para fazer bebidas de chá; bebidas de chocolate; preparações para fazer
bebidas de chocolate; preparações para fazer bebidas à base de cacau; preparações à base
de café e de chá; chá para emagrecimento, não para fins medicinais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085334

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

ASAHI FOOD & HEALTHCARE CO., LTD.

地址 Endereço

:

23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e sumos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas; bebidas de sumos de legumes; extractos de legumes para uso na preparação de bebidas não-alcoólicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085335

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

ASAHI FOOD & HEALTHCARE CO., LTD.

:

23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, 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

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiénicas para uso medicinal;
alimentos e substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; emplastros, materiais para pensos;
matérias para obturações dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; suplementos nutricionais; suplementos
alimentares líquidos; suplementos de saúde; suplementos de saúde líquidos; suplementos
minerais; suplementos vitamínicos; suplementos de cálcio; suplementos de ferro; suplementos de zinco; suplementos de fibras; suplementos dietéticos que contêm extractos de frutos,
extractos de legumes e extractos de origem animal ou de peixe.
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores verde, verde clara tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/085336

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[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

:

Software e firmware informático para jogos de azar em qualquer plataforma informatizada,
incluindo consolas de jogos dedicadas, «slot machines» de vídeo, «slot machines» de bobina e terminais de lotaria em vídeo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085337

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[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

:

Software e firmware informático para jogos de azar em qualquer plataforma informatizada,
incluindo consolas de jogos dedicadas, «slot machines» de vídeo, «slot machines» de bobina e terminais de lotaria em vídeo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085338

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[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

:

Software e firmware informático para jogos de azar em qualquer plataforma informatizada,
incluindo consolas de jogos dedicadas, «slot machines» de vídeo, «slot machines» de bobina e terminais de lotaria em vídeo.
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[540] 商標 Marca

:

9837

[210] 編號 N.º

:

N/085339

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[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

:

Software e firmware informático para jogos de azar em qualquer plataforma informatizada,
incluindo consolas de jogos dedicadas, «slot machines» de vídeo, «slot machines» de bobina e terminais de lotaria em vídeo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085340

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[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

:

Software e firmware informático para jogos de azar em qualquer plataforma informatizada,
incluindo consolas de jogos dedicadas, «slot machines» de vídeo, «slot machines» de bobina e terminais de lotaria em vídeo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085341

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

SBE HOTEL LICENSING, LLC

地址 Endereço

:

2780 Las Vegas Blvd South, 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

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Gestão de hotéis para terceiros; serviços de marketing imobiliário; gestão de vendas de
imóveis; serviços de marketing imobiliário na área de condomínios e condomínios de hotéis; gestão de vendas de imóveis na área de condomínios e condomínios de hotéis; serviços
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de gestão de hotéis para terceiros; gestão de negócios de hotéis, resorts, restaurantes, bares
e clubes nocturnos; serviços de lojas de comércio retalhista em hotéis para vestuário, alimentos, bebidas, lembranças, produtos de higiene pessoal, publicações periódicas e livros;
serviços de gestão de vendas de condomínios.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/22

86/126,894

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/085342

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

SBE HOTEL LICENSING, LLC

地址 Endereço

:

2780 Las Vegas Blvd South, 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

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de gestão imobiliária para terceiros; organização de arrendamentos e de contractos de aluguer de imóveis; avaliação e gestão de bens imóveis; listagens de classificados
imobiliários de apartamentos e habitações para aluguer; serviços de agência de imóveis
comerciais; avaliação de imóveis; aquisição de terrenos, nomeadamente, corretagem de
imóveis; arrendamento de imóveis; locação de imóveis; locação de bens imobiliários; fornecimento de uma base de dados com informações sobre listagens de imóveis residenciais em
diferentes bairros e comunidades; fornecimento de um portal de um website na Internet
oferecendo informação nas áreas de bens imobiliários sobre o aluguer, compra e venda de
apartamentos, condomínios, vivendas, e cabanas; fornecimento de informações na área de
imóveis, através da ligação da website a outras websites com informações sobre imóveis;
fornecimento de informações na área de imóveis através da Internet; fornecimento de listagens de imóveis e informações de imóveis através da Internet; partilha de capital imobiliário, nomeadamente, gestão e organização de co-propriedade de bens imóveis; consultadoria imobiliária; serviços de gestão de fundos de investimento imobiliário; consultadoria
de gestão imobiliária; serviços de listagem de imóveis para apartamentos, condomínios, vivendas, e cabanas; gestão imobiliária de apartamentos de férias, condomínios, vivendas, e
cabanas; serviços imobiliários, nomeadamente, gestão de aluguer de propriedades; serviços
imobiliários, nomeadamente, aluguer de apartamentos, condomínios, vivendas, e cabanas
através de publicidade «paga por clique» («pay-per-click») numa rede mundial de computadores; serviços imobiliários, nomeadamente, aluguer a curto prazo de apartamentos, condomínios, vivendas, e cabanas mobiladas; serviços imobiliários, nomeadamente, locação e
gestão para terceiros de condomínios residenciais localizados dentro de empreendimentos
hoteleiros; serviços imobiliários, nomeadamente, serviços de gestão de aluguer de apartamentos, condomínios, vivendas, e cabanas; serviços imobiliários, nomeadamente, aluguer,
corretagem, locação e gestão de apartamentos, condomínios, vivendas, e cabanas; serviços
imobiliários, nomeadamente, serviços de gestão de condomínios; time-sharing de imóveis;
imóveis para férias em regime de time-sharing; aluguer de apartamentos, condomínios,
vivendas, e cabanas; serviços de condomínio hoteleiro, nomeadamente, gestão, gestão e
consultadoria de activos, contabilidade, gestão operacional, gestão de receitas, gestão de
recursos humanos, e gestão de tecnologia; serviços de mediação e de corretagem imobiliária, serviços imobiliários nomeadamente fornecimento de listagens de imóveis para facilitar transacções de condomínios e de outros imóveis.
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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

2013/11/22

86/126,894

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/085343

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

SBE HOTEL LICENSING, LLC

9839

地址 Endereço

:

2780 Las Vegas Blvd South, 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

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Desenvolvimento imobiliário; serviços de habitação, nomeadamente, o desenvolvimento de
bens imóveis, nomeadamente, a reparação, renovação e novas construções; fornecimento
de informações e comentários na área de desenvolvimento imobiliário; desenvolvimento
imobiliário e construção de imóveis de hotéis, resorts, casinos, restaurantes, bares, clubes
nocturnos; selecção de locais imobiliários; serviços de limpeza, reparação e manutenção de
propriedades imobiliárias; remodelação de hotéis, resorts, casinos, restaurantes, bares, e
clubes nocturnos.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/11/22

86/126,894

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/085344

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

SBE HOTEL LICENSING, LLC

地址 Endereço

:

2780 Las Vegas Blvd South, 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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de bar; serviços de salão de cocktails; serviços de restaurante, banquetes e serviços de banquetes; serviços de «bistro»; serviços de café; serviços de cafetaria; serviços de
lojas de café; serviços de cantina; serviços de snack-bar; serviços de bar de vinhos; serviços
de fornecimento de alimentos para fora; serviços de catering; serviços para fornecimento
de alimentos, bebidas e refeições; serviços de cozinha; serviços de preparação de alimentos; alojamento temporário; serviços de hotel; serviços de hotel para clientes preferenciais;
reservas de alojamento; alojamento e catering; preparação de alimentos, bebidas, refeições
e aperitivos; serviços de procura de alojamento e serviços de agência de alojamento para
veraneantes, turistas e viajantes; serviços de reserva de alojamento temporário; serviços de
agência de viagens para reservas e efectuar reservas de alojamento em hotéis; organização
de fornecimento de alimentos, bebidas, refeições e de catering para recepções de casamento; organização de locais para recepções de casamento; serviços de cuidados infantis e
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serviços de guarda de crianças; serviços de pensões; serviços de hospitalidade (alojamento,
alimentos e bebidas); fornecimento de instalações para conferências, exposições e convenções; aluguer e reserva de quartos e de salas de reunião; aluguer de cadeiras, mesas, roupa
de mesa, vidraria; reservas de alojamento e refeições em hotéis; serviços de estância turística; reserva e fornecimento de hotéis e de alojamento temporário e de restaurantes; serviços
de reserva para hotéis; serviços de informação, consultadoria e assessoria em relação ao
supracitado.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085345

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

重慶長安汽車股份有限公司
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國重慶市江北區建新東路260號
260, Jianxin East Road, Jiangbei District, Chongqing, 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

:

公共汽車；運貨車；小汽車；汽車；汽車減震器；陸地車輛傳動馬達；運載工具用輪子；陸地車
輛用離合器；摩托車；汽車車身。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085346

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

卡萊美貿易（澳門離岸商業服務）有限公司
COLOURMIX TRADING (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED

地址 Endereço

:

澳門新馬路89-99號南華商業中心8樓B室
Av. Almeida Ribeiro, no. 89-99, Edif. Nam Wah Commercial, 8 Andar B, Macao

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

:

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；皮膚護理製劑；護膚用化妝劑；非醫用化妝品製劑；減肥用化妝品；用於面部皮膚、嘴
唇和身體的護膚品；卸妝用產品；潔臉乳；防曬劑；曬後護理的製劑；皮膚增白霜；薰衣草香水；
帶香味的水；護膚用花卉水；美容面膜；剃鬚後用乳液；非醫用衛生製劑；潤唇膏；防汗劑 （化
妝品）；化妝用具；纖體用化妝製劑；化妝乳霜；化妝顏料；化妝粉；粉底（化妝品）；調色粉底
（化妝品）；化妝品製劑；睫毛膏；睫毛液；化妝用產品；口紅；化妝用粉；化妝用杏仁乳；化妝
用收斂劑；清潔製劑；除色用製劑；眉毛化妝品；眉筆；假睫毛粘膠；化妝用黏合劑；睫毛用化妝
製劑；化妝用過氧化氫；成套化妝用品；梳妝用顏料；梳妝用品；化妝用雪花膏；化妝用凡士林；
化妝筆；非醫用清潔個人衛生保健製劑；洗澡用化妝品；沐浴及淋浴用製劑，包括沐浴泡沫及沐
浴啫喱；護手霜；洗手用產品；指甲護劑；指甲擦光劑；磨光石；指甲油；除指甲油製劑；化妝用
油脂；化妝用油；剃鬚皂；非醫用漱口劑；口氣清新噴灑劑；沐浴和身體按摩油和乳液；個人用
除臭劑；防汗肥皂；防汗劑（化妝品）；汗足皂；液體肥皂；非醫用沐浴鹽；非醫用頭髮用製劑；
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洗髮液；頭髮護髮素；護髮製劑（非醫用）；染髮劑；噴髮膠；頭髮造型製劑；個人用除臭劑；脫
毛劑；假指甲；香水；香料；花露水；薰香製劑（香料）；琥珀 （香水）；香；花精 （香料）；製香
料香水用油；杏仁油；芳香劑（香精油）；佛手柑精油；茉莉油；薰衣草香油；柏木精油；雪松精
油；檸檬香精油；薄荷油（芳香油）；玫瑰油；揮發鹼（氨）（去垢劑）; 明礬石（消毒劑）；清潔用
油；消毒棉簽（化妝用具）；化妝用棉；卸妝用毛巾或紙巾；化妝品清洗劑。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085347

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

卡萊美貿易（澳門離岸商業服務）有限公司

:

澳門新馬路89-99號南華商業中心8樓B室

COLOURMIX TRADING (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED
地址 Endereço

Av. Almeida Ribeiro, no. 89-99, Edif. Nam Wah Commercial, 8 Andar B, Macao
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

清潔製劑、香料、香精油、化妝品、個人衛生用品、護膚製劑、化妝用具及美容產品的分銷及商
業買賣；清潔製劑、香料、香精油、化妝品、個人衛生用品、護膚製劑、化妝用具及美容產品的
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，用作推銷清潔製劑、香料、香精油、化妝品、個人衛生用品、護膚製
劑、化妝用具及美容產品的業務上；廣告空間出租；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/085348

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

NzO International Limited

地址 Endereço

:

8/F., Grand Building, 18 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

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas não alcoólicas; água mineral, água de Seltz, água de mesa, água engarrafada e
água com gás; bebidas de frutos e sumos de frutos, bebidas carbonatadas, xaropes, concentrados e outras preparações para fazer bebidas, cervejas.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085349

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

NzO International Limited

地址 Endereço

:

8/F., Grand Building, 18 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

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085350

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

NzO International Limited

地址 Endereço

:

8/F., Grand Building, 18 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

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas não alcoólicas; água mineral, água de Seltz, água de mesa, água engarrafada e
água com gás; bebidas de frutos e sumos de frutos, bebidas carbonatadas, xaropes, concentrados e outras preparações para fazer bebidas, cervejas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085351

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

澳門豆撈（豆佬）集團有限公司

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路無門牌海明居第2座32樓G

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及
奶製品，食用油和油脂，全屬第29類服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085352

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24
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[730] 申請人 Requerente

:

澳門豆撈（豆佬）集團有限公司

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路無門牌海明居第2座32樓G

國籍 Nacionalidade

:

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

9843

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，糖漿及其他飲料用的製劑，
全屬第32類服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085353

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

澳門豆撈（豆佬）集團有限公司

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路無門牌海明居第2座32樓G

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

煙草，煙具，火柴，全屬第34類服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085354

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

澳門豆撈（豆佬）集團有限公司

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路無門牌海明居第2座32樓G

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及
奶製品，食用油和油脂，全屬第29類服務。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085355

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

澳門豆撈（豆佬）集團有限公司

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路無門牌海明居第2座32樓G

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰
製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰，
全屬第30類服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085356

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

TYTEX A/S

地址 Endereço

:

Industrivej 21, 7430 Ikast, Denmark

國籍 Nacionalidade

:

丹麥 Dinamarquesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

Faixas e calças para suporte; protectores para a anca; meias elásticas de suporte; cintos
para gravidez.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085357

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

TYTEX A/S

地址 Endereço

:

Industrivej 21, 7430 Ikast, Denmark

國籍 Nacionalidade

:

丹麥 Dinamarquesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Blusas para gravidez, soutiens, soutiens para gravidez, cuecas, incluindo calças para mulheres grávidas, roupa de dormir.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085358

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

龍煙集團煙草有限公司

:

澳門漁翁街166號至190號永好工業大廈6樓D

地址 Endereço

N.º 25 — 18-6-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

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

:

9845

未加工或加工煙草；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。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085359

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[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。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085368

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/24

[730] 申請人 Requerente

:

恆星科技發展有限公司

地址 Endereço

:

澳門青草街34號泉德樓地下

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

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085369

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/25

[730] 申請人 Requerente

[511]

:

紐海信息技術（上海）有限公司

地址 Endereço

:

中國上海浦東新區芳甸路1155號嘉里城3A08

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

類別 Classe

:

35
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為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告空間出租；商業信息代理；為消費者提供商業信息和
建議（消費者建議機構）；提供商業和商務聯繫信息；商業中介服務；通過網站提供商業信息；
替他人推銷；進出口代理；對購買訂單進行行政處理。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085370

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/25

[730] 申請人 Requerente

:

MAGICIAN GAMING CO., LTD.

地址 Endereço

:

2F., No. 196-1, Wenchuan Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City 813,Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

骰子；骰子杯；骨牌；麻將；麻將桌；遊戲紙牌；撲克牌；四色牌；電動麻將桌；賓果遊戲卡；遊
戲用計數籌碼；自動啟動之遊戲機；投幣啟動之遊戲機；營業用電子遊戲機；營業用電子遊戲
機之外殼；小鋼珠遊戲機；視頻遊戲機；娛樂場用視頻遊戲機；遊戲機；賭博遊戲機；吃角子老
虎機；電子遊戲機。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

如圖所示之白色， 金色及紫色。

[210] 編號 N.º

:

N/085371

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/25

[730] 申請人 Requerente

:

MAGICIAN GAMING CO., LTD.

地址 Endereço

:

2F., No. 196-1, Wenchuan Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City 813,Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

娛樂；夜總會；電影院；歌廳；舞廳；劇院；賭場；娛樂資訊；音樂廳；提供線上遊戲服務（由電
腦網路）；為他人籌組娛樂或教育俱樂部；小鋼珠遊樂場；電動玩具遊樂場；遊樂園；電子遊藝
場；提供遊樂場服務；提供電腦及網路設備供人上網之服務；網路咖啡廳；虛擬實境遊戲場；
撞球場；賽車場；攀岩館；野營娛樂服務；觀光工廠；提供休閒設施；籌辦教育或娛樂競賽；選
美競賽安排；舉辦賽車；安排及舉行會議；籌辦文化或教育目的之展覽；影展；休閒育樂活動
規劃；派對籌劃（娛樂）；舞會安排；舉辦頒獎活動；安排及舉行音樂會；籌辦表演（經理人服
務）；代售各種活動展覽比賽入場券；娛樂票務代理服務；表演座位預訂；舉辦娛樂運動及文化
活動；舉辦娛樂活動；舉辦運動活動；舉辦文化活動；為娛樂目的籌辦時裝表演；現場演奏；藝
人表演服務；電動玩具租賃；遊戲設備租賃。
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[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

如圖所示之白色， 金色及紫色。

[210] 編號 N.º

:

N/085372

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/25

[730] 申請人 Requerente

:

MAGICIAN GAMING CO., LTD.

:

2F., No. 196-1, Wenchuan Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City 813,Taiwan, China

地址 Endereço

9847

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

電腦程式設計；電腦軟體設計；電腦軟體更新；電腦軟體維護；電腦軟體租賃；電腦系統分析；
電腦系統設計；電腦軟體安裝；電腦硬體租賃；電腦租賃；電腦資料處理；網站規劃建置；為他
人建置及維護網站；網路網頁設計；網站代管；為他人製作或維護網頁；電腦硬體設計和開發
之諮詢；電腦系統遠端監控；線上資料儲存服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

如圖所示之白色， 金色及紫色。

[210] 編號 N.º

:

N/085373

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/25

[730] 申請人 Requerente

:

MAGICIAN GAMING CO., LTD.

地址 Endereço

:

2F., No. 196-1, Wenchuan Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City 813, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

骰子；骰子杯；骨牌；麻將；麻將桌；遊戲紙牌；撲克牌；四色牌；電動麻將桌；賓果遊戲卡；遊
戲用計數籌碼；自動啟動之遊戲機；投幣啟動之遊戲機；營業用電子遊戲機；營業用電子遊戲
機之外殼；小鋼珠遊戲機；視頻遊戲機；娛樂場用視頻遊戲機；遊戲機；賭博遊戲機；吃角子老
虎機；電子遊戲機。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

如圖所示之白色， 金色及紫色。

[210] 編號 N.º

:

N/085374

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/25
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:

MAGICIAN GAMING CO., LTD.

地址 Endereço

:

2F., No. 196-1, Wenchuan Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City 813, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

娛樂；夜總會；電影院；歌廳；舞廳；劇院；賭場；娛樂資訊；音樂廳；提供線上遊戲服務（由電
腦網路）；為他人籌組娛樂或教育俱樂部；小鋼珠遊樂場；電動玩具遊樂場；遊樂園；電子遊藝
場；提供遊樂場服務；提供電腦及網路設備供人上網之服務；網路咖啡廳；虛擬實境遊戲場；
撞球場；賽車場；攀岩館；野營娛樂服務；觀光工廠；提供休閒設施；籌辦教育或娛樂競賽；選
美競賽安排；舉辦賽車；安排及舉行會議；籌辦文化或教育目的之展覽；影展；休閒育樂活動
規劃；派對籌劃（娛樂）；舞會安排；舉辦頒獎活動；安排及舉行音樂會；籌辦表演（經理人服
務）；代售各種活動展覽比賽入場券；娛樂票務代理服務；表演座位預訂；舉辦娛樂運動及文化
活動；舉辦娛樂活動；舉辦運動活動；舉辦文化活動；為娛樂目的籌辦時裝表演；現場演奏；藝
人表演服務；電動玩具租賃；遊戲設備租賃。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

如圖所示之白色， 金色及紫色。

[210] 編號 N.º

:

N/085375

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/25

[730] 申請人 Requerente

:

MAGICIAN GAMING CO., LTD.

地址 Endereço

:

2F., No. 196-1, Wenchuan Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City 813, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

電腦程式設計；電腦軟體設計；電腦軟體更新；電腦軟體維護；電腦軟體租賃；電腦系統分析；
電腦系統設計；電腦軟體安裝；電腦硬體租賃；電腦租賃；電腦資料處理；網站規劃建置；為他
人建置及維護網站；網路網頁設計；網站代管；為他人製作或維護網頁；電腦硬體設計和開發
之諮詢；電腦系統遠端監控；線上資料儲存服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

如圖所示之白色， 金色及紫色。

[210] 編號 N.º

:

N/085376

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/25

[730] 申請人 Requerente

:

FMTM Distribution Ltd

地址 Endereço

:

3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, 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

:

Metais preciosos; ligas de metais preciosos; instrumentos de relojoaria, relógios; instrumentos cronométricos; cronógrafos (relógios), cronómetros, aparelhos para cronometragem
de provas desportivas (cronómetros); relógios de mesa e de parede; pulseiras e relógios
combinados; mecanismos para relógios e relógios de mesa e de parede; componentes para
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relógios e relógios de mesa e de parede; correias para relógios; pulseiras para relógios; fivelas para pulseiras de relógios; coroas para relógios; caixas para relógios (componentes);
estojos de relógios (guarnecidos), molas de relógios, mostradores para relógios de mesa e
de parede e relojoaria, ponteiros para relógios de mesa e de parede e relógios, vidros para
relógios; peças e acessórios para relógios; estojos para relógios e relógios de mesa e de parede; estojos para a exibição de relógios (apresentação); caixas para relógios; caixas para
relógios de mesa e de parede; cofres para relógios em metais preciosos; pedras preciosas;
pedras semipreciosas; imitações de pedras preciosas; diamantes; camafeus; jóias; artigos de
joalharia; ornamentos de joalharia; artigos de bijuteria semipreciosos; artigos de bijutaria;
estojos para jóias [cofres]; caixas de joalharia; estojos de joalharia em metais preciosos; estojos para a exibição de jóias (apresentação); alfinetes de gravata; botões de punho; porta-chaves; caixas para botões de punho; caixas para alfinetes de gravata; caixas para porta-chaves (cofres); caixas de apresentação e estojos de transporte para relógios; estojos de
apresentação e estojos de transporte para jóias; estojos de apresentação e estojos de transporte para botões de punho, alfinetes de gravata e porta-chaves.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085377

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/25

[730] 申請人 Requerente

:

FMTM Distribution Ltd

地址 Endereço

:

3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, 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

:

Metais preciosos; ligas de metais preciosos; instrumentos de relojoaria, relógios, relógios
de mesa e de parede; instrumentos cronométricos; cronógrafos (relógios), cronómetros,
aparelhos para cronometragem de provas desportivas (cronómetros); peças e acessórios
para artigos de relojoaria; correias para relógios; pulseiras para relógios; caixas para relógios (componentes); estojos de relógios (guarnecidos); mecanismos para relógios e relógios
de mesa e de parede; componentes para mecanismos de relógios; mostradores para relógios
de mesa e de parede e relojoaria; ponteiros para relógios de mesa e de parede e relógios,
vidros para relógios; coroas para relógios; fivelas para pulseiras de relógios; molas de relógios, estojos para relógios e relógios de mesa e de parede; caixas para relógios; caixas para
relógios de mesa e de parede; estojos para a exibição de relógios (apresentação); caixas de
apresentação para relógios; cofres para relógios em metais preciosos; pedras preciosas;
pedras semipreciosas; diamantes; jóias; artigos de joalharia; artigos de bijuteria semipreciosos; artigos de bijutaria; ornamentos de joalharia; caixas de joalharia; estojos para a exibição de jóias (apresentação); estojos de apresentação para joalharia; estojos para jóias em
metais preciosos; alfinetes de gravata; botões de punho; porta-chaves; caixas para botões
de punho; caixas para alfinetes de gravata; caixas para porta-chaves (cofres); estojos de
transporte para relógios; estojos de transporte para jóias; estojos de transporte para botões
de punho, alfinetes de gravata e porta-chaves.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/12/04

654591

瑞士 Suíça
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[210] 編號 N.º

:

N/085378

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/25

[730] 申請人 Requerente

:

ABIOGEN PHARMA S.p.A.
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地址 Endereço

:

Via Meucci, 36 – 56121, Ospedaletto, Pisa (PI), Italy

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiénicas para uso medicinal; substâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros para uso medicinal;
materiais para pensos; matérias para obturações dentárias, cera dentária.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085379

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/25

[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 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

:

[210] 編號 N.º

:

N/085380

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/25

[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
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[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

:

[210] 編號 N.º

:

N/085383

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/25

[730] 申請人 Requerente

:

Swissgear Sàrl

:

Haldenstrasse 5, 6340 Baar, 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

:

9

[511]

產品 Produtos

:

計算機包；計算機套；電話機套/手機袋；手提電話；計算器；特製攝影設備和器具箱；太陽鏡；
計算機外圍設備；電池充電器；插頭、插座和其他接觸器（電連接）；運動用護頭盔；滅火設備；
錄音裝備；互聯網通信設備；電源材料 （電纜，電線）；電子防盜裝置；測量儀器；太陽能電池；
個人用防事故裝置；雙筒望遠鏡；紙幣鑒定機；USB快閃驅動器。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085384

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/25

[730] 申請人 Requerente

:

Swissgear Sàrl

:

Haldenstrasse 5, 6340 Baar, 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

:

18

[511]

產品 Produtos

:

拉杆箱；背包；小皮夾；手提包/女士手袋；運動包；公文包；書包；捆扎用皮帶；傘；寵物服裝；
旅行用衣物袋；露營袋；盥洗包；便當袋；用於裝化妝用品的手提包（空的）；嬰兒用品置放袋；
信用卡皮夾；皮工具袋；馬鞍套；馬具。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085385

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/25

[730] 申請人 Requerente

:

Swissgear Sàrl

地址 Endereço

:

Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；鞋子；帽子；祙子；手套；圍巾；運動靴；運動鞋；雨衣/防水衣；夾克（服裝）；吸汗內衣；
外套；夾克；運動服；制服；皮鞋；滑雪靴；禦寒用手套；滑雪用手套；腰帶。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085430

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/25

[730] 申請人 Requerente

:

梁玉佩
Leong Iok Pui

地址 Endereço

:

澳門連勝馬路70號永信大廈4B
Estrada Reta No.70 Asa Shun Edifício 4B

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，鞋。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085443

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

Marian Bibi Hassan

地址 Endereço

:

Avenida da República Nº4-K R/C Nº4 Lojas L-M R/C Macau

國籍 Nacionalidade

:

葡萄牙 Portuguesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de restauração (alimentação).

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Verde, vermelho, laranja, azul, preto e branco, tal como representados na figura.
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[210] 編號 N.º

:

N/085454

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

康能（德國）醫藥有限公司

地址 Endereço

:

澳門長壽大馬路442號百利大廈地下AN舖

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

醫藥品。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

綠色，紅色，肉色，黑色，白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085455

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

康能（德國）醫藥有限公司

地址 Endereço

:

澳門長壽大馬路442號百利大廈地下AN舖

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

醫藥品。

[540] 商標 Marca

9853

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

綠色，紅色，藍色，黃色，橙色，黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085456

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

地址 Endereço

:

38th 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.

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, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, gemas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; relojoaria e instrumentos cronométricos,
relógios de parede e de mesa, relógios; caixas para artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085457

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

安記海味有限公司

地址 Endereço

:

香港上環急庇利街8號地下G,H舖

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

:

29

[511]

產品 Produtos

:
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肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及
奶製品，食用油和油脂。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085458

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

安記海味有限公司

地址 Endereço

:

香港上環急庇利街8號地下G,H舖

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/085459

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

安記海味有限公司

地址 Endereço

:

香港上環急庇利街8號地下G,H舖

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

:

提供食物和飲料服務，臨時住宿。
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[540] 商標 Marca

:

9855

[210] 編號 N.º

:

N/085460

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市玉玲瓏珠寶有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省深圳市羅湖區翠竹街道田貝四路廣發大廈一樓111號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；手鐲（首飾）；鏈（首飾）；項鏈（首飾）；珠寶首飾；珍珠
（珠寶）；寶石；戒指（首飾）；耳環；別針（首飾）；翡翠；玉雕藝術品；玉雕首飾；角、骨、牙、介
首飾及藝術品；鐘；手錶；手錶帶。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085461

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市玉玲瓏珠寶有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省深圳市羅湖區翠竹街道田貝四路廣發大廈一樓111號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；特許經營的商業管理；進出口代理；拍賣；替他人推
銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；市場營銷。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085462

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

[511]

:

深圳市名巨實業發展有限公司

地址 Endereço

:

中國深圳市南山區凱虹中路荔園新村富豪園十二棟C座二樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

14
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[511]

產品 Produtos

:
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貴重金屬錠；首飾盒；瑪瑙；小飾物（首飾）；銀製工藝品；珠寶（首飾）；貴重金屬藝術品；手
錶；鐘；電子萬年檯曆；金剛石；項鏈（首飾）；寶石；珠寶首飾；翡翠；珍珠（珠寶）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085463

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市名巨實業發展有限公司

地址 Endereço

:

中國深圳市南山區凱虹中路荔園新村富豪園十二棟C座二樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

紙；印刷品；印刷出版物；照片；包裝用塑料膜；傢俱除外的辦公必需品；繪畫材料；教學材料
（儀器除外）；模型材料；鋼筆；期刊；雜誌（期刊）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085464

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市名巨實業發展有限公司

地址 Endereço

:

中國深圳市南山區凱虹中路荔園新村富豪園十二棟C座二樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；商業信息代理；商業管理諮詢；飯店商業管理；替他人推銷；進出口代理；替他人採購
（替其他企業購買商品或服務）；辦公機器和設備出租；會計；自動售貨機出租；為零售目的在
通訊媒體上展示商品；特許經營的商業管理；市場經營。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085465

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

[511]

:

深圳市名巨實業發展有限公司

地址 Endereço

:

中國深圳市南山區凱虹中路荔園新村富豪園十二棟C座二樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

42
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[511]

服務 Serviços

:

9857

計算機編程；託管計算機站（網站）；把有形的數據和文件轉換成電子媒體；無形資產評估；服
裝設計；建設項目的開發；包裝設計；工程；工程繪圖；測量；技術研究；質量控制；服務器託
管；信息技術諮詢服務；提供互聯網搜索引擎。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085466

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市名巨實業發展有限公司

地址 Endereço

:

中國深圳市南山區凱虹中路荔園新村富豪園十二棟C座二樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

貴重金屬錠；首飾盒；瑪瑙；小飾物（首飾）；銀製工藝品；珠寶（首飾）；貴重金屬藝術品；手
錶；鐘；電子萬年檯曆；金剛石；項鏈（首飾）；寶石；珠寶首飾；翡翠；珍珠（珠寶）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085467

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市名巨實業發展有限公司

地址 Endereço

:

中國深圳市南山區凱虹中路荔園新村富豪園十二棟C座二樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

紙；印刷品；印刷出版物；照片；包裝用塑料膜；傢俱除外的辦公必需品；繪畫材料；教學材料
（儀器除外）；模型材料；鋼筆；期刊；雜誌（期刊）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085468

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市名巨實業發展有限公司

地址 Endereço

:

中國深圳市南山區凱虹中路荔園新村富豪園十二棟C座二樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；商業信息代理；商業管理諮詢；飯店商業管理；替他人推銷；進出口代理；替他人採購
（替其他企業購買商品或服務）；辦公機器和設備出租；會計；自動售貨機出租；為零售目的在
通訊媒體上展示商品；特許經營的商業管理；市場經營。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085469

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市名巨實業發展有限公司

地址 Endereço

:

中國深圳市南山區凱虹中路荔園新村富豪園十二棟C座二樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

計算機編程；託管計算機站（網站）；把有形的數據和文件轉換成電子媒體；無形資產評估；服
裝設計；建設項目的開發；包裝設計；工程；工程繪圖；測量；技術研究；質量控制；服務器託
管；信息技術諮詢服務；提供互聯網搜索引擎。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085470

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

Yanua International Pte. Ltd.

地址 Endereço

:

138 Robinson Road, #17-00 The Corporate Office, Singapore 068906, Singapore

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Jogos para telefones móveis; programas de jogos descarregáveis para vídeo e para jogos
de computador; software descarregável sob a forma de aplicação móvel para vídeo e para
jogos de computador; software de computador (aplicações) para telefones móveis, nomeadamente software para programas descarregáveis de jogos de computador.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085473

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28
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[730] 申請人 Requerente

:

Diageo Brands B.V.

地址 Endereço

:

Molenwerf 10-12, 1014BG Amsterdam, Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085474

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[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，藥物飲料，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/085475

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

陳錫朝

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

Chan Sek Chio

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人用藥，藥物飲料，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/085476

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

XR Services, LLC

地址 Endereço

:

7000 Las Vegas Blvd N., Las Vegas, Nevada 89115-1708, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

9859
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Carros de desporto, carros, carros de corrida, carroçarias para veículos automóveis, discos
de travões para veículos terrestres, e «go-karts».

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085477

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

XR Services, LLC

地址 Endereço

:

7000 Las Vegas Blvd N., Las Vegas, Nevada 89115-1708, 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 treino desportivo, serviços de entretenimento sob a forma de corridas de
automóveis desportivos, serviços de entretenimento, nomeadamente, a participação em
corridas de automóveis desportivos, participação e competição em eventos de desporto motorizado, organização de exposições de corridas de automóveis desportivos, organização
de exposições on-line na área de corridas de automóveis desportivos, prestação de serviços
de formação desportiva profissional, serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos de vídeo online e jogos on-line, organização de competições desportivas,
instruções de condução de veículos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085478

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

XR Services, LLC

地址 Endereço

:

7000 Las Vegas Blvd N., Las Vegas, Nevada 89115-1708, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Carros de desporto, carros, carros de corrida, carroçarias para veículos automóveis, discos
de travões para veículos terrestres, e «go-karts».

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085479

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

XR Services, LLC

地址 Endereço

:

7000 Las Vegas Blvd N., Las Vegas, Nevada 89115-1708, USA

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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de treino desportivo, serviços de entretenimento sob a forma de corridas de
automóveis desportivos, serviços de entretenimento, nomeadamente, a participação em
corridas de automóveis desportivos, participação e competição em eventos de desporto motorizado, organização de exposições de corridas de automóveis desportivos, organização
de exposições on-line na área de corridas de automóveis desportivos, prestação de serviços
de formação desportiva profissional, serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos de vídeo online e jogos on-line, organização de competições desportivas,
instruções de condução de veículos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085480

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

Lei Nga Sun

地址 Endereço

:

澳門氹仔寶龍花園金龍閣6/C

國籍 Nacionalidade

:

葡萄牙 Portuguesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝、鞋、帽。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085481

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

Lei Nga Sun

地址 Endereço

:

澳門氹仔寶龍花園金龍閣6/C

國籍 Nacionalidade

:

葡萄牙 Portuguesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝、鞋、帽。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085482

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

武漢零點綠色食品有限公司

:

中國湖北省武漢市蔡甸區張灣工業園特88號

第 25 期 —— 2014 年 6 月 18 日

WUHAN LINGDIAN GREENFOOD CO., LTD
地址 Endereço

N.º 88, Zhangwan Industrial Park, Caidian District, Wuhan, Hubei, 430100, China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

肉，熏肉，香腸，鹽醃肉，家禽（非活的），醃臘肉，醃製魚，魚罐頭，肉罐頭，鹽醃魚，豬肉食品，
醃製蔬菜，食用醃黃豆，加工過的花生，蛋，豆腐，火腿，肉凍，醃製蒜，醃製蘑菇。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085483

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

嘉信國際投資（香港）有限公司

:

香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心21樓2107室

CARSON INTERNATIONAL INVESTMENT (H.K) CO., LIMITED
地址 Endereço

Room 2107, 21/F., C C Wu Building, 302-308 Hennessy Road, Wan Chai, 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

:

14

[511]

產品 Produtos

:

貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，
鐘錶和計時儀器。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085484

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

嘉信國際投資（香港）有限公司
CARSON INTERNATIONAL INVESTMENT (H.K) CO., LIMITED

地址 Endereço

:

香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心21樓2107室
Room 2107, 21/F., C C Wu Building, 302-308 Hennessy Road, Wan Chai, 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

:

18

[511]

產品 Produtos

:

皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，
鞭和馬具。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085485

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

嘉信國際投資（香港）有限公司

:

香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心21樓2107室

9863

CARSON INTERNATIONAL INVESTMENT (H.K) CO., LIMITED
地址 Endereço

Room 2107, 21/F., C C Wu Building, 302-308 Hennessy Road, Wan Chai, 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

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085486

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

嘉信國際投資（香港）有限公司
CARSON INTERNATIONAL INVESTMENT (H.K) CO., LIMITED

地址 Endereço

:

香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心21樓2107室
Room 2107, 21/F., C C Wu Building, 302-308 Hennessy 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

:

14

[511]

產品 Produtos

:

貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，
鐘錶和計時儀器。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085487

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

嘉信國際投資（香港）有限公司

:

香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心21樓2107室

CARSON INTERNATIONAL INVESTMENT (H.K) CO., LIMITED
地址 Endereço

Room 2107, 21/F., C C Wu Building, 302-308 Hennessy Road, Wan Chai, 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

:

18

[511]

產品 Produtos

:

皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，
鞭和馬具。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085488

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

嘉信國際投資（香港）有限公司

:

香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心21樓2107室
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CARSON INTERNATIONAL INVESTMENT (H.K) CO., LIMITED
地址 Endereço

Room 2107, 21/F., C C Wu Building, 302-308 Hennessy 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

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085489

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

嘉信國際投資（香港）有限公司

:

香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心21樓2107室

CARSON INTERNATIONAL INVESTMENT (H.K) CO., LIMITED
地址 Endereço

Room 2107, 21/F., C C Wu Building, 302-308 Hennessy 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

:

14

[511]

產品 Produtos

:

貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，
鐘錶和計時儀器。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085490

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

嘉信國際投資（香港）有限公司
CARSON INTERNATIONAL INVESTMENT (H.K) CO., LIMITED

地址 Endereço

:

香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心21樓2107室
Room 2107, 21/F., C C Wu Building, 302-308 Hennessy Road, Wan Chai, 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

:

18

[511]

產品 Produtos

:

皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，
鞭和馬具。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085491

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

嘉信國際投資（香港）有限公司

:

香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心21樓2107室

9865

CARSON INTERNATIONAL INVESTMENT (H.K) CO., LIMITED
地址 Endereço

Room 2107, 21/F., C C Wu Building, 302-308 Hennessy Road, Wan Chai, 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

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085492

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

1

[511]

產品 Produtos

:

用於工業、科學、攝影、農業、園藝、森林的化學品，未加工人造合成樹脂，未加工塑料物質，肥
料，滅火用合成物，淬火和金屬焊接用製劑，保存食品用化學品，鞣料，工業用粘合劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085493

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

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/085494

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29
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[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa
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活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

機器和機床，馬達和發動機（陸地車輛用的除外），機器傳動用聯軸節和傳動機件（陸地車輛
用的除外），非手動農業工具，孵化器。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085495

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，
鐘錶和計時儀器。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085496

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，照片，文具用品，文具或家庭用粘合劑，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/085497

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司
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地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial
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[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，
鞭和馬具。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085498

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

傢俱，玻璃鏡子，鏡框，不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍
珠母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑料製品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085499

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085500

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial
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[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰
製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，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/085501

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

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/085502

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

煙草，煙具，火柴。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085503

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085504

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

保險，金融，貨幣事務，不動產事務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085505

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

房屋建築，修 理，安裝服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085506

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

電信。

[540] 商標 Marca

:

9869
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[210] 編號 N.º

:

N/085507

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

運輸，商品包裝和貯藏，旅行安排。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085508

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

教育，提供培訓，娛樂，文體活動。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085509

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

科學技術服務和與之相關的研究與設計服務，工業分析與研究，計算機硬件與軟件的設計與開
發。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085510

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço
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:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物和飲料服務，臨時住宿。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085511

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

醫療服務，獸醫服務，人或動物的衛生和美容服務，農業、園藝和林業服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085512

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

1

[511]

產品 Produtos

:

用於工業、科學、攝影、農業、園藝、森林的化學品，未加工人造合成樹脂，未加工塑料物質，肥
料，滅火用合成物，淬火和金屬焊接用製劑，保存食品用化學品，鞣料，工業用粘合劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085513

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

[511]

9871

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

類別 Classe

:

3
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[511]

產品 Produtos

:
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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/085514

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

機器和機床，馬達和發動機（陸地車輛用的除外），機器傳動用聯軸節和傳動機件（陸地車輛
用的除外），非手動農業工具，孵化器。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085515

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，
鐘錶和計時儀器。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085516

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

類別 Classe

:

16

[511]
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[511]

產品 Produtos

:

9873

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，文具或家庭用粘合劑，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/085517

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，
鞭和馬具。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085518

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

傢俱，玻璃鏡子，鏡框，不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍
珠母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑料製品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085519

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial
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[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085520

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial
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[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰
製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，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/085521

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

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/085522

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

煙草，煙具，火柴。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085523

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085524

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

保險，金融，貨幣事務，不動產事務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085525

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

房屋建築，修 理，安裝服務。

9875
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085526

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

電信。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085527

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

運輸，商品包裝和貯藏，旅行安排。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085528

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

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。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085529

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

9877

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

科學技術服務和與之相關的研究與設計服務，工業分析與研究，計算機硬件與軟件的設計與開
發。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085530

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物和飲料服務，臨時住宿。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085531

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江北大荒農墾集團總公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路386號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

醫療服務，獸醫服務，人或動物的衛生和美容服務，農業、園藝和林業服務。

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

9878

[540] 商標 Marca

:

第 25 期 —— 2014 年 6 月 18 日

[210] 編號 N.º

:

N/085532

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣州國佑致遠文化發展有限責任公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市越秀區人民北路686號210房（僅限辦公使用）

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

張貼廣告；組織商業或廣告展覽；特許經營的商業管理；價格比較服務；市場分析；商業專業諮
詢；拍賣；人事管理諮詢；藝術家演出的商業管理；為廣告或推銷提供模特；商業場所搬遷；計
算機文檔管理；會計。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085533

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣州國佑致遠文化發展有限責任公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市越秀區人民北路686號210房（僅限辦公使用）

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

募集慈善基金；代管產業；信託；受託管理；古玩估價；藝術品估價；珠寶估價；錢幣估價；郵票
估價；資本投資。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085534

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣州國佑致遠文化發展有限責任公司

:

中國廣東省廣州市越秀區人民北路686號210房（僅限辦公使用）

地址 Endereço
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

培訓教學；教育信息；組織競賽（教育或娛樂）；安排和組織會議；組織文化或教育展覽；安排
和組織培訓班；圖書出版；節目製作；安排和組織大會；教育。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085535

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

美氏博（上海）食品有限公司
MILKSPOT (SHANGHAI) FOOD CO., LTD.

地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

嬰兒奶粉；嬰兒含乳麵粉；嬰兒食品；醫用糖果；醫用營養食物；醫用營養品；礦物食品添加劑；

中國上海市浦東新區臨沂路130-134（雙）號212室
Room 212, N.º 130-134, Linyi Road, Pudong New District, Shanghai, China

醫用營養添加劑；酪蛋白膳食補充劑；蛋白質膳食補充劑；醫用白朊食品；醫用白朊製劑；醫用
卵磷脂。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085536

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

YU, CHUNG GIL

:

#1107, 42, Hwangsaeul-Ro 360 Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do 463-824

地址 Endereço

Republic of Korea
國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

計算機遊戲軟件；電腦軟件（錄製好的）；計算機程序（可下載軟件）；鼠標（數據處理設備）；
電視遊戲咭；動畫片；電子出版物（可下載）；電話機。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085537

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

YU, CHUNG GIL

地址 Endereço

:

第 25 期 —— 2014 年 6 月 18 日

#1107, 42, Hwangsaeul-Ro 360 Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do 463-824
Republic of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

提供娛樂場所；體育場設施出租；提供娛樂設施；體育比賽計時；體育設備出租（車輛除外）；
體育野營服務；在計算機網絡上提供在線遊戲；體育教育；假日野營娛樂服務；娛樂信息；組織
文化或教育展覽；娛樂；籌劃聚會（娛樂）；安排和組織大會。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085538

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

電腦遊戲軟體；動畫片；電話機套；帶有圖書的電子發聲裝置；個人用防事故裝置；報警器；眼
鏡；霓虹燈 電池；測量器械和儀器。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

白色、藍色、黑色、棕色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085539

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

首飾盒；小飾物（首飾）別針（首飾）；貴重金屬徽章；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；鐘；手錶；
角、骨、牙、介首飾及藝術品；電子萬年檯曆；未加工或半加工貴重金屬。
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[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

白色、藍色、黑色、棕色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085540

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

紙巾；明信片；書籍；圖畫；鉛筆刀；文具；書寫工具；紙；建築模型；教學掛圖。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

白色、藍色、黑色、棕色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085541

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

嬰兒背袋；書包；手提包；旅行包；皮墊；皮線；傘；仿皮革；寵物服裝；登山杖。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

白色、藍色、黑色、棕色、粉色，如圖所示。

9881
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[210] 編號 N.º

:

N/085542

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

墊枕；軟墊；非金屬箱；鏡子（玻璃鏡）；竹木工藝品；木、蠟、石膏或塑膠藝術品；可充氣廣告
物；食品用塑膠裝飾品；傢俱；傢俱用非金屬附件。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

白色、藍色、黑色、棕色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085543

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

家用器皿；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；日用瓷器（包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、
罐）；瓷器裝飾品；茶具（餐具）；梳；食物保溫容器；旅行飲水瓶；清掃器；化妝用具；室內水族
池；動物飼料槽。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

白色、藍色、黑色、棕色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085544

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

裝飾織品；無紡布；紡織品製牆上掛毯；氈；紡織品毛巾；紡織品製傢俱罩；床單；門簾；枕巾；
旗幟。
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[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

白色、藍色、黑色、棕色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085545

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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；游泳衣；化裝舞會用服裝；鞋；圍巾；帽；成品衣；雨衣；襪；Ｔ恤。

[540] 商標 Marca

9883

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

白色、藍色、黑色、棕色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085546

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

玩具；遊戲機；電動遊藝車；體育活動用球；鍛煉身體器械；游泳池（娛樂用品）；聖誕樹用裝飾
品（照明用物品和糖果除外）；棋盤遊戲器具；游泳圈；球拍用吸汗帶。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

白色、藍色、黑色、棕色、粉色，如圖所示。

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

9884

第 25 期 —— 2014 年 6 月 18 日

[210] 編號 N.º

:

N/085547

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；組織商業或廣告展覽；特許經營的商業管理；替他
人推銷；表演藝術家經紀；商業企業遷移；對購買定單進行行政處理；會計；自動售貨機出租。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

白色、藍色、黑色、棕色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085548

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

提供娛樂場所；遊戲器具出租；健身俱樂部（健身和體能訓練）；提供線上電子出版物（非下
載）；玩具出租；節目製作；培訓；流動圖書館；組織教育或娛樂競賽；為藝術家提供模特服
務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

白色、藍色、黑色、棕色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085549

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

住所（旅館、供膳寄宿處）；餐廳；流動飲食供應；提供野營場地設施；櫃檯出租；養老院；日間
托兒所（看孩子）；動物寄養；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；烹飪設備出租。
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[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

白色、藍色、黑色、棕色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085550

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

9885

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

電腦遊戲軟體；動畫片；電話機套；帶有圖書的電子發聲裝置；個人用防事故裝置；報警器；眼
鏡；霓虹燈；電池；測量器械和儀器。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、橙色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085551

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

首飾盒；小飾物（首飾）；別針（首飾）；貴重金屬徽章；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；鐘；手
錶；角、骨、牙、介首飾及藝術品；電子萬年檯曆；未加工或半加工貴重金屬。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、橙色、粉色，如圖所示。

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

9886

第 25 期 —— 2014 年 6 月 18 日

[210] 編號 N.º

:

N/085552

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

紙巾；明信片；書籍；圖畫；鉛筆刀；文具；書寫工具；紙；建築模型；教學掛圖。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、橙色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085553

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

嬰兒背袋；書包；手提包；旅行包；皮墊；皮線；傘；仿皮革；寵物服裝；登山杖。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、橙色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085554

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

家用器皿；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；日用瓷器（包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、
罐）；瓷器裝飾品；茶具（餐具）；梳；食物保溫容器；旅行飲水瓶；清掃器；化妝用具；室內水族
池；動物飼料槽。
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[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、橙色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085555

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

9887

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

裝飾織品；無紡布；紡織品製牆上掛毯；氈；紡織品毛巾；紡織品製傢俱罩；床單；門簾；枕巾；
旗幟。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、橙色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085556

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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；游泳衣；化裝舞會用服裝；鞋；圍巾；帽；成品衣；雨衣；襪；Ｔ恤。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、橙色、粉色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/085557

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

玩具；遊戲機；電動遊藝車；體育活動用球；鍛煉身體器械；游泳池（娛樂用品）；聖誕樹用裝飾
品（照明用物品和糖果除外）；棋盤遊戲器具；游泳圈；球拍用吸汗帶。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、橙色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085558

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；組織商業或廣告展覽；特許經營的商業管理；替他
人推銷；表演藝術家經紀；商業企業遷移；對購買定單進行行政處理；會計；自動售貨機出租。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、橙色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085559

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

提供娛樂場所；遊戲器具出租；健身俱樂部（健身和體能訓練）；提供線上電子出版物（非下
載）；玩具出租；節目製作；培訓；流動圖書館；組織教育或娛樂競賽；為藝術家提供模特服
務。
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[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、橙色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085560

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

9889

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

住所（旅館、供膳寄宿處）；餐廳；流動飲食供應；提供野營場地設施；櫃檯出租；養老院；日間
托兒所（看孩子）；動物寄養；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；烹飪設備出租。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、橙色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085561

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

電腦遊戲軟體；動畫片；電話機套；帶有圖書的電子發聲裝置；個人用防事故裝置；報警器；眼
鏡；霓虹燈；電池；測量器械和儀器。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

粉色、白色、黃色、黑色、綠色、棕色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/085562

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente
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:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

首飾盒；小飾物（首飾）；別針（首飾）；貴重金屬徽章；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；鐘；手
錶；角、骨、牙、介首飾及藝術品；電子萬年檯曆；未加工或半加工貴重金屬。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

粉色、白色、黃色、黑色、綠色、棕色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085563

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

紙巾；明信片；書籍；圖畫；鉛筆刀；文具；書寫工具；紙；建築模型；教學掛圖。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

粉色、白色、黃色、黑色、綠色、棕色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085564

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

嬰兒背袋；書包；手提包；旅行包；皮墊；皮線；傘；仿皮革；寵物服裝；登山杖。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

粉色、白色、黃色、黑色、綠色、棕色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/085565

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

家用器皿；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；日用瓷器（包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、
罐）；瓷器裝飾品；茶具（餐具）；梳；食物保溫容器；旅行飲水瓶；清掃器；化妝用具；室內水族
池；動物飼料槽。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

粉色、白色、黃色、黑色、綠色、棕色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085566

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

裝飾織品；無紡布；紡織品製牆上掛毯；氈；紡織品毛巾；紡織品製傢俱罩；床單；門簾；枕巾；
旗幟。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

粉色、白色、黃色、黑色、綠色、棕色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085567

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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；游泳衣；化裝舞會用服裝；鞋；圍巾；帽；成品衣；雨衣；襪；Ｔ恤。
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

粉色、白色、黃色、黑色、綠色、棕色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085568

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

玩具；遊戲機；電動遊藝車；體育活動用球；鍛煉身體器械；游泳池（娛樂用品）；聖誕樹用裝飾
品（照明用物品和糖果除外）；棋盤遊戲器具；游泳圈；球拍用吸汗帶。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

粉色、白色、黃色、黑色、綠色、棕色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085569

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；組織商業或廣告展覽；特許經營的商業管理；替他
人推銷；表演藝術家經紀；商業企業遷移；對購買定單進行行政處理；會計；自動售貨機出租。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

粉色、白色、黃色、黑色、綠色、棕色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085570

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29
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[730] 申請人 Requerente

9893

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

提供娛樂場所；遊戲器具出租；健身俱樂部（健身和體能訓練）；提供線上電子出版物（非下
載）；玩具出租；節目製作；培訓；流動圖書館；組織教育或娛樂競賽；為藝術家提供模特服
務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

粉色、白色、黃色、黑色、綠色、棕色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085571

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

住所（旅館、供膳寄宿處）；餐廳；流動飲食供應；提供野營場地設施；櫃檯出租；養老院；日間
托兒所（看孩子）；動物寄養；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；烹飪設備出租。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

粉色、白色、黃色、黑色、綠色、棕色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085572

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

電腦遊戲軟體；動畫片；電話機套；帶有圖書的電子發聲裝置；個人用防事故裝置；報警器；眼
鏡；霓虹燈；電池；測量器械和儀器。
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、膚色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085573

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

首飾盒；小飾物（首飾）；別針（首飾）；貴重金屬徽章；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；鐘；手
錶；角、骨、牙、介首飾及藝術品；電子萬年檯曆；未加工或半加工貴重金屬。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、膚色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085574

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

紙巾；明信片；書籍；圖畫；鉛筆刀；文具；書寫工具；紙；建築模型；教學掛圖。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、膚色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085575

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29
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[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

嬰兒背袋；書包；手提包；旅行包；皮墊；皮線；傘；仿皮革；寵物服裝；登山杖。

[540] 商標 Marca

9895

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、膚色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085576

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

墊枕；軟墊；非金屬箱；鏡子（玻璃鏡）；竹木工藝品；木、蠟、石膏或塑膠藝術品；可充氣廣告
物；食品用塑膠裝飾品；傢俱；傢俱用非金屬附件。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、膚色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085577

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

家用器皿；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；日用瓷器（包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、
罐）；瓷器裝飾品；茶具（餐具）；梳；食物保溫容器；旅行飲水瓶；清掃器；化妝用具；室內水族
池；動物飼料槽。
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、膚色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085578

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

裝飾織品；無紡布；紡織品製牆上掛毯；氈；紡織品毛巾；紡織品製傢俱罩；床單；門簾；枕巾；
旗幟。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、膚色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085579

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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；游泳衣；化裝舞會用服裝；鞋；圍巾；帽；成品衣；雨衣；襪；Ｔ恤。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、膚色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085580

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29
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[730] 申請人 Requerente

9897

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

玩具；遊戲機；電動遊藝車；體育活動用球；鍛煉身體器械；游泳池（娛樂用品）；聖誕樹用裝飾
品（照明用物品和糖果除外）；棋盤遊戲器具；游泳圈；球拍用吸汗帶。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、膚色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085581

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；組織商業或廣告展覽；特許經營的商業管理；替他
人推銷；表演藝術家經紀；商業企業遷移；對購買定單進行行政處理；會計；自動售貨機出租。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、膚色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085582

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

提供娛樂場所；遊戲器具出租；健身俱樂部（健身和體能訓練）；提供線上電子出版物（非下
載）；玩具出租；節目製作；培訓；流動圖書館；組織教育或娛樂競賽；為藝術家提供模特服
務。
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、膚色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085583

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

住所（旅館、供膳寄宿處）；餐廳；流動飲食供應；提供野營場地設施；櫃檯出租；養老院；日間
托兒所（看孩子）；動物寄養；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；烹飪設備出租。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色、膚色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085584

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

電腦遊戲軟體；動畫片；電話機套；帶有圖書的電子發聲裝置；個人用防事故裝置；報警器；眼
鏡；霓虹燈；電池；測量器械和儀器。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085585

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29
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[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

9899

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

首飾盒；小飾物（首飾）；別針（首飾）；貴重金屬徽章；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；鐘；手
錶；角、骨、牙、介首飾及藝術品；電子萬年檯曆；未加工或半加工貴重金屬。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085586

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

紙巾；明信片；書籍；圖畫；鉛筆刀；文具；書寫工具；紙；建築模型；教學掛圖。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085587

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

嬰兒背袋；書包；手提包；旅行包；皮墊；皮線；傘；仿皮革；寵物服裝；登山杖。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/085588

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

墊枕；軟墊；非金屬箱；鏡子（玻璃鏡）；竹木工藝品；木、蠟、石膏或塑膠藝術品；可充氣廣告
物；食品用塑膠裝飾品；傢俱；傢俱用非金屬附件。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085589

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

家用器皿；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；日用瓷器（包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、
罐）；瓷器裝飾品；茶具（餐具）；梳；食物保溫容器；旅行飲水瓶；清掃器；化妝用具；室內水族
池；動物飼料槽。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085590

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

裝飾織品；無紡布；紡織品製牆上掛毯；氈；紡織品毛巾；紡織品製傢俱罩；床單；門簾；枕巾；
旗幟。
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[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085591

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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；游泳衣；化裝舞會用服裝；鞋；圍巾；帽；成品衣；雨衣；襪；Ｔ恤。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085592

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

玩具；遊戲機；電動遊藝車；體育活動用球；鍛煉身體器械；游泳池（娛樂用品）；聖誕樹用裝飾
品（照明用物品和糖果除外）；棋盤遊戲器具；游泳圈；球拍用吸汗帶。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085593

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；組織商業或廣告展覽；特許經營的商業管理；替他
人推銷；表演藝術家經紀；商業企業遷移；對購買定單進行行政處理；會計；自動售貨機出租。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085594

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

提供娛樂場所；遊戲器具出租；健身俱樂部（健身和體能訓練）；提供線上電子出版物（非下
載）；玩具出租；節目製作；培訓；流動圖書館；組織教育或娛樂競賽；為藝術家提供模特服
務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085595

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

住所（旅館、供膳寄宿處）；餐廳；流動飲食供應；提供野營場地設施；櫃檯出租；養老院；日間
托兒所（看孩子）；動物寄養；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；烹飪設備出租。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、黑色、白色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/085596

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

電腦遊戲軟體；動畫片；電話機套；帶有圖書的電子發聲裝置；個人用防事故裝置；報警器；眼
鏡；霓虹燈 電池；測量器械和儀器。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、白色、黑色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085597

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

首飾盒；小飾物（首飾）別針（首飾）；貴重金屬徽章；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；鐘；手錶；
角、骨、牙、介首飾及藝術品；電子萬年檯曆；未加工或半加工貴重金屬。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、白色、黑色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085598

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

紙巾；明信片；書籍；圖畫；鉛筆刀；文具；書寫工具；紙；建築模型；教學掛圖。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、白色、黑色、粉色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/085599

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

嬰兒背袋；書包；手提包；旅行包；皮墊；皮線；傘；仿皮革；寵物服裝；登山杖。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、白色、黑色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085600

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

家用器皿；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；日用瓷器（包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、
罐）；瓷器裝飾品；茶具（餐具）；梳；食物保溫容器；旅行飲水瓶；清掃器；化妝用具；室內水族
池；動物飼料槽。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、白色、黑色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085601

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

裝飾織品；無紡布；紡織品製牆上掛毯；氈；紡織品毛巾；紡織品製傢俱罩；床單；門簾；枕巾；
旗幟。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、白色、黑色、粉色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/085602

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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；游泳衣；化裝舞會用服裝；鞋；圍巾；帽；成品衣；雨衣；襪；Ｔ恤。

[540] 商標 Marca

9905

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、白色、黑色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085603

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

玩具；遊戲機；電動遊藝車；體育活動用球；鍛煉身體器械；游泳池（娛樂用品）；聖誕樹用裝飾
品（照明用物品和糖果除外）；棋盤遊戲器具；游泳圈；球拍用吸汗帶。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、白色、黑色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085604

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；組織商業或廣告展覽；特許經營的商業管理；替他
人推銷；表演藝術家經紀；商業企業遷移；對購買定單進行行政處理；會計；自動售貨機出租。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、白色、黑色、粉色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/085605

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

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

:

提供娛樂場所；遊戲器具出租；健身俱樂部（健身和體能訓練）；提供線上電子出版物（非下
載）；玩具出租；節目製作；培訓；流動圖書館；組織教育或娛樂競賽；為藝術家提供模特服
務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、白色、黑色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085606

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

廣東長隆集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市番禺區大石禮村香江野生動物園世界有限公司辦公樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

住所（旅館、供膳寄宿處）；餐廳；流動飲食供應；提供野營場地設施；櫃檯出租；養老院；日間
托兒所（看孩子）；動物寄養；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；烹飪設備出租。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、白色、黑色、粉色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085619

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

四川省宜賓五糧液集團有限公司

地址 Endereço

:

中國四川省宜賓市岷江西路150號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

果酒（含酒精）；燒酒；蒸餾酒精飲料；雞尾酒；葡萄酒；酒（飲料）；酒精飲料（啤酒除外）；含
水果的酒精飲料；汽酒；黃酒；米酒；白酒。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085620

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

上海妍蔻服飾有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市奉賢區海灣旅遊區新海街2號1室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；鞋；帽；襪；手套（服裝）；腰帶；圍巾；童裝；內衣；內褲（服裝）。

[540] 商標 Marca

:

9907

[210] 編號 N.º

:

N/085621

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

上海妍蔻服飾有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市奉賢區海灣旅遊區新海街2號1室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

玩具；遊戲器具；智能玩具；棋；體育活動用球；鍛煉身體器械；體育活動器械；游泳圈；釣具；
玩具娃娃。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085622

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

周國興

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市越秀區溫泉新街33號3樓

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；化妝舞會用服裝；鞋；帽子；襪；手套（服裝）；圍巾；皮帶（服裝用）；婚紗。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085623

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

吳啟軍
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地址 Endereço

:

中國四川省成都市青羊區青羊大道99號17棟1單元1樓2室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085624

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente
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:

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/085625

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[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.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085626

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc.

:

6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

地址 Endereço
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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

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogos, máquinas de jogos electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085627

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 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

:

Máquinas de jogos, máquinas de jogos electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085628

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 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

:

Máquinas de jogos, máquinas de jogos electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085629

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 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

:

Máquinas de jogos, máquinas de jogos electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085630

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 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

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogos, máquinas de jogos electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085631

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 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

:

Máquinas de jogos, máquinas de jogos electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085632

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 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

:

Máquinas de jogos, máquinas de jogos electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085633

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc.

9911

地址 Endereço

:

6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 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

:

Máquinas de jogos, máquinas de jogos electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085634

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 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

:

Máquinas de jogos, máquinas de jogos electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085635

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 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

:

Máquinas de jogos, máquinas de jogos electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085636

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

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

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogos, máquinas de jogos electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085637

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 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

:

Máquinas de jogos, máquinas de jogos electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085638

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 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

:

Máquinas de jogos, máquinas de jogos electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085639

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 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

:

Máquinas de jogos, máquinas de jogos electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085640

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc.

9913

地址 Endereço

:

6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 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

:

Máquinas de jogos, máquinas de jogos electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085641

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 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

:

Máquinas de jogos, máquinas de jogos electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085642

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 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

:

Máquinas de jogos, máquinas de jogos electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085643

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 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

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogos, máquinas de jogos electrónicas e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085647

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

UCC HOLDINGS CO., LTD.

地址 Endereço

:

6-go, 1-ban, 5-chome, Tamondori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Café; cacau; bebidas de café com leite; chá; café verde (em estado bruto); açúcar; bebidas
de café; bebidas à base de café; bebidas de cacau com leite; bebidas à base de cacau; sucedâneos do café; café verde; edulcorantes naturais; chá gelado; bebidas à base de chá; sucedâneos do chá; aromas de café (aromas); bebidas de chá; gelo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085648

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

UCC HOLDINGS CO., LTD.

地址 Endereço

:

6-go, 1-ban, 5-chome, Tamondori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas não alcoólicas; bebidas à base de sumo de frutos; água mineral (bebidas); bebidas
gaseificadas (bebidas refrescantes); sumos de frutos; água com gás; cidra (não alcoólica);
xaropes para fazer bebidas; bebidas de soro de leite; sumos de legumes (bebidas).

[540] 商標 Marca

:

210]

:

N/085651

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

南光（集團）有限公司

地址 Endereço

:

澳門羅理基博士大馬路南光大廈13樓L室

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告，實業經營，實業管理，辦公事務，展覽會，展銷及與貿易和推廣有關活動。

編號 N.º
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[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085652

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

南光（集團）有限公司

地址 Endereço

:

澳門羅理基博士大馬路南光大廈13樓L室

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告，實業經營，實業管理，辦公事務，展覽會，展銷及與貿易和推廣有關活動。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

香檳色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085653

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

南光（集團）有限公司

地址 Endereço

:

澳門羅理基博士大馬路南光大廈13樓L室

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告，實業經營，實業管理，辦公事務，展覽會，展銷及與貿易和推廣有關活動。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

淺藍色，深藍色，黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085654

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/29

[730] 申請人 Requerente

:

南光（集團）有限公司

地址 Endereço

:

澳門羅理基博士大馬路南光大廈13樓L室

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

:

35

[511]

9915

[511]
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服務 Serviços

[540] 商標 Marca

:

廣告，實業經營，實業管理，辦公事務，展覽會，展銷及與貿易和推廣有關活動。

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

玫紅色，黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/085664

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/30

[730] 申請人 Requerente

:

Van Cleef & Arpels S.A.

地址 Endereço

:

Route des Biches 8, 1752 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

:

Relógios; artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/10/31

63108/2013

瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º

:

N/085665

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/30

[730] 申請人 Requerente

:

HOUSE OF THREE, LIMITED

地址 Endereço

:

Unit 2306, 9 Queen’s 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

:

Fornecimento de comidas e bebidas; cafés; serviços de fornecimento de refeições; restaurantes; serviços de snack-bar; serviços de banquetes; serviços de salas de chá; serviços de
salas de cocktails.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085666

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/30

[730] 申請人 Requerente

:

Ocean Park Corporation

[511]

地址 Endereço

:

Ocean Park, Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, 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

類別 Classe

:

41
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[511]

服務 Serviços

:

9917

Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas; actividades
culturais; serviços de parques de diversões; produção de espectáculos; concertos; peças teatrais; espectáculos de palco e musicais, entretenimento dramático ou teatral; exibição de
filmes; exposições de pinturas, fotografias ou livros para fins educacionais; exposições de
pinturas, fotografias ou livros para fins culturais e entretenimento; aluguer de adereços teatrais; palestras educacionais relacionados com Fauna e Flora; actividades de conservação;
formação relacionada com a conservação de animais e plantas marinha; educação relacionada com a conservação de animais e plantas marinha; organização de exposições relacionada com a conservação de animais e plantas marinha; narração de histórias; exibições de
dança, artes mágicas e malabarismo, espectáculos de acrobacia; espectáculos de mergulho
no fogo; espectáculos de circo; fornecimento de instalações para desporto; fornecimento
de instalações para entretenimento e recreio; jogos de água; espectáculos na água; fornecimento de instalações para jogos de água e espectáculos na água; organização e apresentação de exibições desportivas; treino de animais; serviços de jardim zoológico; organização
de concursos para fins educacionais e de entretenimento; organização de exposições para
fins culturais e educacionais; apresentação de espectáculos ao vivo; quiosques e barracas
para jogar jogos e serviços de apresentação de espectáculos de jogos; organização e apresentação de colóquios; conferências; seminários; serviços de clube para organização e apresentação de actividades de entretenimento e educacionais; organização de concursos para
fins educacionais e/ou entretenimento; fornecimento de instalações para cinema e teatro;
fornecimento de instalações para estádios.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085667

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/30

[730] 申請人 Requerente

:

Ocean Park Corporation

地址 Endereço

:

Ocean Park, Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Condução de estudos e pesquisas no sector de ciências naturais, condução de estudos e pesquisas no sector de ciências naturais e conservação animal, estudos e pesquisas de hábitos,
sistemas de vida de diferentes grupos de animais e plantas e a interacção entre eles e com
os seres humanos no eco-sistema, condução de estudos e pesquisas no sector de criação e
tratamento de animais, exploração sub-aquática, pesquisa biológica, pesquisa bacteriológica, pesquisa de mamíferos, pesquisa oceânica e de vida marinha, assistência veterinária,
fornecimento de hospedagem a animais; consultoria, pesquisa e desenvolvimento sobre
assuntos de preservação.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/085668

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/30

[730] 申請人 Requerente

:

Ocean Park Corporation

地址 Endereço

:

Ocean Park, Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, 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

:

Café, cafetarias; fornecimento de refeições; restaurantes; serviços de restaurante serve a si
próprio; serviços de snack-bars; quiosques de comida rápida; fornecimento de hospedagem
a animais; fornecimento de local para exposições.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085669

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/30

[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 nele.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085670

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/30

[730] 申請人 Requerente

:

Watson Enterprises Limited

地址 Endereço

:

Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; 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.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085671

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/30

[730] 申請人 Requerente

9919

:

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
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 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 desses produtos, publicidade, disseminação de publicidade para, terceiros
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via redes de comunicações electrónicas on-line; fornecimento de uma guia publicitário de
busca on-line 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/085672

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/30

[730] 申請人 Requerente

:

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

地址 Endereço

:

Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e
de póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/085691

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/30

[730] 申請人 Requerente

:

澳門企保有限公司
ENSEC MACAU, LIMITADA

地址 Endereço

:

澳門新馬路296號大豐銀行大廈7樓704室

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

保安系統的安裝、修理及保養。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，黑色，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 os 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.

N.º 25 — 18-6-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

9921

批給
Concessão

編號
N.º

註冊日期
Data de
registo

批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

N/071507

2014/05/26

2014/05/26

Sociedade de Entrega de Valores BDO (Macau), Limitada

36

N/071508

2014/05/26

2014/05/26

Sociedade de Entrega de Valores BDO (Macau), Limitada

36

N/073964

2014/05/26

2014/05/26

Alpargatas S.A.

14

N/073965

2014/05/26

2014/05/26

Alpargatas S.A.

18

N/073966

2014/05/26

2014/05/26

Alpargatas S.A.

24

N/073967

2014/05/26

2014/05/26

Alpargatas S.A.

25

N/073968

2014/05/26

2014/05/26

Alpargatas S.A.

35

N/074377

2014/05/26

2014/05/26

M.B.P CONSEIL

43

N/074851

2014/05/26

2014/05/26

OROBIANCO SRL

25

N/074852

2014/05/26

2014/05/26

OROBIANCO SRL

18

N/078116

2014/05/26

2014/05/26

活力旅行社有限公司

35

AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY
TRAVEL AGENCY LIMITED
N/078117

2014/05/26

2014/05/26

活力旅行社有限公司

39

AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY
TRAVEL AGENCY LIMITED
N/078118

2014/05/26

2014/05/26

活力旅行社有限公司

43

AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY
TRAVEL AGENCY LIMITED
N/078125

2014/05/26

2014/05/26

活力旅行社有限公司

35

AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY
TRAVEL AGENCY LIMITED
N/078126

2014/05/26

2014/05/26

活力旅行社有限公司

39

AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY
TRAVEL AGENCY LIMITED
N/078127

2014/05/26

2014/05/26

活力旅行社有限公司

43

AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY
TRAVEL AGENCY LIMITED
N/078131

2014/05/26

2014/05/26

活力旅行社有限公司

35

AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY
TRAVEL AGENCY LIMITED
N/078132

2014/05/26

2014/05/26

活力旅行社有限公司

39

AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY
TRAVEL AGENCY LIMITED
N/078133

2014/05/26

2014/05/26

活力旅行社有限公司

43

AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY
TRAVEL AGENCY LIMITED
N/078480

2014/05/26

2014/05/26

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

35
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編號
N.º
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registo
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批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

N/078481

2014/05/26

2014/05/26

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

39

N/078482

2014/05/26

2014/05/26

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

41

N/078483

2014/05/26

2014/05/26

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

43

N/078484

2014/05/26

2014/05/26

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

44

N/078485

2014/05/26

2014/05/26

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

35

N/078486

2014/05/26

2014/05/26

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

39

N/078487

2014/05/26

2014/05/26

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

41

N/078488

2014/05/26

2014/05/26

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

43

N/078489

2014/05/26

2014/05/26

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

44

N/078490

2014/05/26

2014/05/26

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

35

N/078491

2014/05/26

2014/05/26

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

39

N/078492

2014/05/26

2014/05/26

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

41

N/078493

2014/05/26

2014/05/26

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

43

N/078494

2014/05/26

2014/05/26

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

44

N/078529

2014/05/26

2014/05/26

General Dynamics Corporation

37

N/078806

2014/05/26

2014/05/26

含山縣文化旅遊新聞出版業協會

14

N/078979

2014/05/26

2014/05/26

Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

09

N/079156

2014/05/26

2014/05/26

GUERLAIN S.A.

03

N/079157

2014/05/26

2014/05/26

GUERLAIN S.A.

03

N/079158

2014/05/26

2014/05/26

GUERLAIN S.A.

03

N/079354

2014/05/26

2014/05/26

LABORATOIRES NIGY

03

N/079355

2014/05/26

2014/05/26

LABORATOIRES NIGY

05

N/079443

2014/05/26

2014/05/26

文錦豪

05

N/079544

2014/05/26

2014/05/26

Melco Crown Entertainment Limited

41

N/079545

2014/05/26

2014/05/26

Melco Crown Entertainment Limited

43

N/079546

2014/05/26

2014/05/26

Melco Crown Entertainment Limited

41

N/079547

2014/05/26

2014/05/26

Melco Crown Entertainment Limited

43

N/079548

2014/05/26

2014/05/26

Melco Crown Entertainment Limited

41

N/079549

2014/05/26

2014/05/26

Melco Crown Entertainment Limited

43

N/079550

2014/05/26

2014/05/26

Melco Crown Entertainment Limited

43

N/079551

2014/05/26

2014/05/26

Melco Crown Entertainment Limited

41

N/079552

2014/05/26

2014/05/26

Melco Crown Entertainment Limited

41

N/079553

2014/05/26

2014/05/26

Melco Crown Entertainment Limited

43

N/079554

2014/05/26

2014/05/26

Melco Crown Entertainment Limited

41
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編號
N.º

註冊日期
Data de
registo

批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

N/079555

2014/05/26

2014/05/26

Melco Crown Entertainment Limited

43

N/079596

2014/05/26

2014/05/26

歌迪恩健康產品有限公司

05

GOLDEN FERN HEALTH PRODUCTS LIMITED, em
português, GOLDEN FERN PRODUTOS NUTRITIVOS
LIMITADA
N/079597

2014/05/26

2014/05/26

歌迪恩健康產品有限公司

29

GOLDEN FERN HEALTH PRODUCTS LIMITED, em
português, GOLDEN FERN PRODUTOS NUTRITIVOS
LIMITADA
N/079598

20 14/05/26

2014/05/26

歌迪恩健康產品有限公司

05

GOLDEN FERN HEALTH PRODUCTS LIMITED, em
português, GOLDEN FERN PRODUTOS NUTRITIVOS
LIMITADA
N/079599

2014/05/26

2014/05/26

歌迪恩健康產品有限公司

29

GOLDEN FERN HEALTH PRODUCTS LIMITED, em
português, GOLDEN FERN PRODUTOS NUTRITIVOS
LIMITADA
N/079740

2014/05/26

2014/05/26

OSRAM GmbH

11

N/079796

2014/05/26

2014/05/26

德國萊曼赫斯製藥（中國）有限公司

03

LO H M A N N H A AS P H A R M AC E U T I C A LS (C H I NA)
LIMITED
N/079797

2014/05/26

2014/05/26

德國萊曼赫斯製藥（中國）有限公司

03

LO H M A N N H A AS P H A R M AC E U T I C A LS (C H I NA)
LIMITED
N/079798

2014/05/26

2014/05/26

德國萊曼赫斯製藥（中國）有限公司

05

LO H M A N N H A AS P H A R M AC E U T I C A LS (C H I NA)
LIMITED
N/079799

2014/05/26

9923

2014/05/26

德國萊曼赫斯製藥（中國）有限公司

03

LO H M A N N H A AS P H A R M AC E U T I C A LS (C H I NA)
LIMITED
N/079924

2014/05/26

2014/05/26

Mouser Electronics, Inc.

09

N/079925

2014/05/26

2014/05/26

Mouser Electronics, Inc.

35

N/079926

2014/05/26

2014/05/26

Mouser Electronics, Inc.

09

N/079927

2014/05/26

2014/05/26

Mouser Electronics, Inc.

35

N/079928

2014/05/26

2014/05/26

Mouser Electronics, Inc.

09

N/079929

2014/05/26

2014/05/26

Mouser Electronics, Inc.

35

N/079930

2014/05/26

2014/05/26

Mouser Electronics, Inc.

09

N/079931

2014/05/26

2014/05/26

Mouser Electronics, Inc.

35

N/079932

2014/05/26

2014/05/26

Mouser Electronics, Inc.

09

N/079933

2014/05/26

2014/05/26

Mouser Electronics, Inc.

35

N/079934

2014/05/26

2014/05/26

Mouser Electronics, Inc.

09
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批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

N/079935

2014/05/26

2014/05/26

Mouser Electronics, Inc.

35

N/080220

2014/05/26

2014/05/26

FOREVER 21, INC.

03

N/080221

2014/05/26

2014/05/26

FOREVER 21, INC.

08

N/080222

2014/05/26

2014/05/26

FOREVER 21, INC.

09

N/080223

2014/05/26

2014/05/26

FOREVER 21, INC.

14

N/080224

2014/05/26

2014/05/26

FOREVER 21, INC.

18

N/080225

2014/05/26

2014/05/26

FOREVER 21, INC.

25

N/080226

2014/05/26

2014/05/26

FOREVER 21, INC.

35

N/080227

2014/05/26

2014/05/26

FOREVER 21, INC.

09

N/080228

2014/05/26

2014/05/26

FOREVER 21, INC.

14

N/080229

2014/05/26

2014/05/26

FOREVER 21, INC.

18

N/080230

2014/05/26

2014/05/26

FOREVER 21, INC.

25

N/080231

2014/05/26

2014/05/26

FOREVER 21, INC.

25

N/080232

2014/05/26

2014/05/26

FOREVER 21, INC.

03

N/080233

2014/05/26

2014/05/26

FOREVER 21, INC.

08

N/080234

2014/05/26

2014/05/26

FOREVER 21, INC.

25

N/080237

2014/05/26

2014/05/26

租務皇有限公司

36

Good Lease Limitada e em inglês Good Lease Limited
N/080358

2014/05/26

2014/05/26

葛小吉國際有限公司

32

GE XIAO JI INTERNACIONAL LIMITADA / GE XIAO JI
INTERNATIONAL LIMITED
N/080360

2014/05/26

2014/05/26

葛小吉國際有限公司

30

GE XIAO JI INTERNACIONAL LIMITADA / GE XIAO JI
INTERNATIONAL LIMITED
N/080554

2014/05/26

2014/05/26

PROXIMO SPIRITS, INC.

33

N/080563

2014/05/26

2014/05/26

優尼科設計公司

10

UNIQUE DESIGN CO., LTD.
N/080606

2014/05/26

2014/05/26

MontblancSimplo GmbH

14

N/080614

2014/05/26

2014/05/26

MIRATO S.P.A.

03

N/080615

2014/05/26

2014/05/26

MIRATO S.P.A.

03

N/080616

2014/05/26

2014/05/26

MIRATO S.P.A.

03

N/080617

2014/05/26

2014/05/26

Hakkasan Limited

41

N/080618

2014/05/26

2014/05/26

Hakkasan Limited

43

N/080619

2014/05/26

2014/05/26

Hakkasan Limited

44

N/080786

2014/05/26

2014/05/26

EXCLUSIVE SELECTION TRADING LIMITED

33

N/080787

2014/05/26

2014/05/26

EXCLUSIVE SELECTION TRADING LIMITED

33
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N/080788

2014/05/26

2014/05/26

EXCLUSIVE SELECTION TRADING LIMITED

33

N/080789

2014/05/26

2014/05/26

EXCLUSIVE SELECTION TRADING LIMITED

33

N/080790

2014/05/26

2014/05/26

EXCLUSIVE SELECTION TRADING LIMITED

33

N/080846

2014/05/26

2014/05/26

志邦厨櫃股份有限公司

20

N/080860

2014/05/26

2014/05/26

NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.

30

N/080944

2014/05/26

2014/05/26

MASH LIFE LAB CO., LTD.

03

N/080945

2014/05/26

2014/05/26

MASH LIFE LAB CO., LTD.

09

N/080946

2014/05/26

2014/05/26

MASH LIFE LAB CO., LTD.

14

N/080947

2014/05/26

2014/05/26

MASH LIFE LAB CO., LTD.

16

N/080948

2014/05/26

2014/05/26

MASH LIFE LAB CO., LTD.

18

N/080949

2014/05/26

2014/05/26

MASH LIFE LAB CO., LTD.

20

N/080950

2014/05/26

2014/05/26

MASH LIFE LAB CO., LTD.

21

N/080951

2014/05/26

2014/05/26

MASH LIFE LAB CO., LTD.

24

N/080952

2014/05/26

2014/05/26

MASH LIFE LAB CO., LTD.

25

N/080953

2014/05/26

2014/05/26

MASH LIFE LAB CO., LTD.

26

N/080954

2014/05/26

2014/05/26

MASH LIFE LAB CO., LTD.

27

N/080955

2014/05/26

2014/05/26

MASH LIFE LAB CO., LTD.

35

N/080972

2014/05/26

2014/05/26

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

43

N/080973

2014/05/26

2014/05/26

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

43

N/081005

2014/05/26

2014/05/26

紫金縣文筆峰彩色印刷有限公司

41

N/081038

2014/05/26

2014/05/26

黃廣發

33

WONG KUONG FAT
N/081047

2014/05/26

2014/05/26

山東中煙工業有限責任公司

34

CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL CO., LTD.
N/081049

2014/05/26

2014/05/26

Harajuku Lovers, LLC

18

N/081050

2014/05/26

2014/05/26

Harajuku Lovers, LLC

25

N/081131

2014/05/26

2014/05/26

華豐飲食有限公司

43

N/081132

2014/05/26

2014/05/26

華豐飲食有限公司

43

N/081307

2014/05/26

2014/05/26

DSM IP Assets B.V.

05

N/081308

2014/05/26

2014/05/26

DSM IP Assets B.V.

29

N/081314

2014/05/26

2014/05/26

匯竑國際股份有限公司

32

N/081315

2014/05/26

2014/05/26

匯竑國際股份有限公司

32

N/081316

2014/05/26

2014/05/26

馥餘實業股份有限公司

30

FULL FILL INDUSTRIAL CO., LTD.
N/081317

2014/05/26

9925

2014/05/26

廣品食品有限公司

29
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2014/05/26

連一行銷有限公司

29

LIANYI GOURMET LTD.
N/081319

2014/05/26

2014/05/26

網銀國際股份有限公司

09

N/081320

2014/05/26

2014/05/26

網銀國際股份有限公司

35

N/081321

2014/05/26

2014/05/26

網銀國際股份有限公司

42

N/081323

2014/05/26

2014/05/26

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

28

N/081324

2014/05/26

2014/05/26

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

28

N/081325

2014/05/26

2014/05/26

李守強

25

Lei Sao Keong
N/081326

2014/05/26

2014/05/26

德恩奈國際股份有限公司

03

N/081327

2014/05/26

2014/05/26

德恩奈國際股份有限公司

05

N/081328

2014/05/26

2014/05/26

德恩奈國際股份有限公司

21

N/081329

2014/05/26

2014/05/26

德恩奈國際股份有限公司

30

N/081330

2014/05/26

2014/05/26

浙江皇馬化工集團有限公司

01

N/081331

2014/05/26

2014/05/26

浙江皇馬化工集團有限公司

01

N/081335

2014/05/26

2014/05/26

Melco Crown Entertainment Limited

44

N/081336

2014/05/26

2014/05/26

Melco Crown Entertainment Limited

43

N/081337

2014/05/26

2014/05/26

Melco Crown Entertainment Limited

41

N/081338

2014/05/26

2014/05/26

Melco Crown Entertainment Limited

39

N/081339

2014/05/26

2014/05/26

Melco Crown Entertainment Limited

36

N/081340

2014/05/26

2014/05/26

Melco Crown Entertainment Limited

35

N/081341

2014/05/26

2014/05/26

LA PERLA GLOBAL MANAGEMENT SRL

25

N/081348

2014/05/26

2014/05/26

時尚專業指甲美容護理有限公司

44

C O M PA N H I A PA R A O T R ATA M E N T O E B E L E Z A
PROFISSIONAL DE UNHAS SI SEONG, LIMITADA e em
inglês LA BELLE FOOT AND NAIL CARE CO., LTD.
N/081349

2014/05/26

2014/05/26

FRENTE CO., LTD.

29

N/081351

2014/05/26

2014/05/26

FRENTE CO., LTD.

29

N/081352

2014/05/26

2014/05/26

FRENTE CO., LTD.

29

N/081355

2014/05/26

2014/05/26

可恩兒（亞洲）有限公司

05

N/081356

2014/05/26

2014/05/26

REVIVRE ITALIA S.p.A.

03

N/081357

2014/05/26

2014/05/26

REVIVRE ITALIA S.p.A.

44

N/081358

2014/05/26

2014/05/26

Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

09

N/081359

2014/05/26

2014/05/26

Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

14

N/081360

2014/05/26

2014/05/26

Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

09

N/081361

2014/05/26

2014/05/26

Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

14
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N/081362

2014/05/26

2014/05/26

PAOLONI FAMILY HOLDING SRL

03

N/081363

2014/05/26

2014/05/26

PAOLONI FAMILY HOLDING SRL

09

N/081364

2014/05/26

2014/05/26

PAOLONI FAMILY HOLDING SRL

14

N/081365

2014/05/26

2014/05/26

PAOLONI FAMILY HOLDING SRL

18

N/081366

2014/05/26

2014/05/26

PAOLONI FAMILY HOLDING SRL

25

N/081368

2014/05/26

2014/05/26

Universal Entertainment Corporation

09

N/081369

2014/05/26

2014/05/26

Universal Entertainment Corporation

09

N/081370

2014/05/26

2014/05/26

南昌市財神箱包有限公司

03

Nanchang Caishen Cases & Bags Co., Ltd.
N/081371

2014/05/26

2014/05/26

南昌市財神箱包有限公司

14

Nanchang Caishen Cases & Bags Co., Ltd.
N/081372

2014/05/26

2014/05/26

南昌市財神箱包有限公司

16

Nanchang Caishen Cases & Bags Co., Ltd.
N/081373

2014/05/26

2014/05/26

南昌市財神箱包有限公司

18

Nanchang Caishen Cases & Bags Co., Ltd.
N/081374

2014/05/26

2014/05/26

南昌市財神箱包有限公司

25

Nanchang Caishen Cases & Bags Co., Ltd.
N/081375

2014/05/26

9927

2014/05/26

南昌市財神箱包有限公司

18

Nanchang Caishen Cases & Bags Co., Ltd.
N/081379

2014/05/26

2014/05/26

RICARDO JORGE FONSECA DE ALMEIDA PINTO

41

N/081380

2014/05/26

2014/05/26

RICARDO JORGE FONSECA DE ALMEIDA PINTO

41

N/081381

2014/05/26

2014/05/26

RICARDO JORGE FONSECA DE ALMEIDA PINTO

43

N/081382

2014/05/26

2014/05/26

RICARDO JORGE FONSECA DE ALMEIDA PINTO

43

N/081387

2014/05/26

2014/05/26

REPHOUSE (M) SDN. BHD.

35

N/081388

2014/05/26

2014/05/26

E.I. du Pont de Nemours and Company

02

N/081392

2014/05/26

2014/05/26

Manwin Licensing International S.à.r.l

35

N/081393

2014/05/26

2014/05/26

Manwin Licensing International S.à.r.l

38

N/081394

2014/05/26

2014/05/26

Manwin Licensing International S.à.r.l

41

N/081395

2014/05/26

2014/05/26

Manwin Licensing International S.à.r.l

35

N/081396

2014/05/26

2014/05/26

Manwin Licensing International S.à.r.l

38

N/081397

2014/05/26

2014/05/26

Manwin Licensing International S.à.r.l

41

N/081401

2014/05/26

2014/05/26

中國民生銀行股份有限公司

36

CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
N/081402

2014/05/26

2014/05/26

2112 S.r.l.

18

N/081403

2014/05/26

2014/05/26

2112 S.r.l.

25

N/081404

2014/05/26

2014/05/26

卓悅化妝（海外）有限公司

03

BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED
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N/081405

2014/05/26

2014/05/26

N/081406

2014/05/26

2014/05/26

Duarte Filipe de Pina

30

Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen

14

Holdings Co., Ltd.
N/081417

2014/05/26

2014/05/26

Marriott Worldwide Corporation

35

N/081418

2014/05/26

2014/05/26

Marriott Worldwide Corporation

43

N/081419

2014/05/26

2014/05/26

Marriott Worldwide Corporation

35

N/081420

2014/05/26

2014/05/26

Marriott Worldwide Corporation

43

N/081421

2014/05/26

2014/05/26

Western Digital Technologies, Inc.

09

N/081422

2014/05/26

2014/05/26

Western Digital Technologies, Inc.

09

N/081423

2014/05/26

2014/05/26

Beats Electronics, LLC

09

N/081426

2014/05/26

2014/05/26

PLANITOI  IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S.A.

18

N/081427

2014/05/26

2014/05/26

PLANITOI  IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S.A.

25

N/081428

2014/05/26

2014/05/26

PLANITOI  IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S.A.

18

N/081429

2014/05/26

2014/05/26

PLANITOI  IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S.A.

25

N/081436

2014/05/26

2014/05/26

蘇州大可機械有限公司

07

SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD.
N/081437

2014/05/26

2014/05/26

蘇州大可機械有限公司

08

SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD.
N/081438

2014/05/26

2014/05/26

蘇州大可機械有限公司

09

SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD.
N/081439

2014/05/26

2014/05/26

LOEWE S.A.

25

N/081440

2014/05/26

2014/05/26

LOEWE S.A.

35

N/081441

2014/05/26

2014/05/26

Cartier International AG

16

N/081442

2014/05/26

2014/05/26

Richemont International SA

14

N/081443

2014/05/26

2014/05/26

Rodenstock GmbH

09

N/081444

2014/05/26

2014/05/26

C H RO N O M ET R E S F E R D I NA N D B E RT H O U D

14

NEUCHATEL SA, VALDETRAVERS
N/081445

2014/05/26

2014/05/26

AU PIED DE COCHON

43

N/081446

2014/05/26

2014/05/26

AU PIED DE COCHON

43

N/081447

2014/05/26

2014/05/26

VistaJet Operations Holding SA

39

N/081467

2014/05/26

2014/05/26

ELMIRA PET PRODUCTS LTD.

31

N/081468

2014/05/26

2014/05/26

SOGEVINUS FINE WINES, S.A.

33

N/081469

2014/05/26

2014/05/26

HOME BOX OFFICE, INC.

41

N/081470

2014/05/26

2014/05/26

MERCANTI VENETI S.R.L.

25

N/081471

2014/05/26

2014/05/26

收藏家鐘錶珠寶有限公司

14

COLLECTORS WATCH & JEWELRY COMPANY LIMITED
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N/081472

2014/05/26

2014/05/26

網銀國際股份有限公司

35

N/081473

2014/05/26

2014/05/26

鄧悅

30

DENG YUE
N/081486

2014/05/26

2014/05/26

RED BULL AG

32

N/081492

2014/05/26

2014/05/26

古貝春集團有限公司

33

N/081501

2014/05/26

2014/05/26

NSE Products, Inc.

03

N/081502

2014/05/26

2014/05/26

NSE Products, Inc.

09

N/081503

2014/05/26

2014/05/26

DRAGONE ENTERTAINMENT GMBH

41

N/081505

2014/05/26

2014/05/26

Global Retail Trademarks Limited

35

N/081523

2014/05/26

2014/05/26

樂趣兒亞洲有限公司

03

NATURES PUREST ASIA LIMITED
N/081524

2014/05/26

2014/05/26

樂趣兒亞洲有限公司

20

NATURES PUREST ASIA LIMITED
N/081525

2014/05/26

2014/05/26

樂趣兒亞洲有限公司

24

NATURES PUREST ASIA LIMITED
N/081526

2014/05/26

2014/05/26

樂趣兒亞洲有限公司

25

NATURES PUREST ASIA LIMITED
N/081527

2014/05/26

2014/05/26

樂趣兒亞洲有限公司

28

NATURES PUREST ASIA LIMITED
N/081528

2014/05/26

2014/05/26

樂趣兒亞洲有限公司

35

NATURES PUREST ASIA LIMITED
N/081529

2014/05/26

2014/05/26

AUSTRALASIAN HOTEL SERVICES LIMITED

43

N/081530

2014/05/26

2014/05/26

李威朗

35

Lei Wai Long
N/081539

2014/05/26

9929

2014/05/26

吳寶雄

16

UNG POU HONG
N/081543

2014/05/26

2014/05/26

環球康援聯合（北京）管理諮詢有限公司

44

N/081544

2014/05/26

2014/05/26

環球康援聯合（北京）管理諮詢有限公司

44

N/081545

2014/05/26

2014/05/26

Hakuhodo Incorporated

35

N/081550

2014/05/26

2014/05/26

陳逸穎

35

CHEN, YI YING
N/081566

2014/05/26

2014/05/26

WMS Gaming Inc.

09

N/081567

2014/05/26

2014/05/26

WMS Gaming Inc.

28

N/081568

2014/05/26

2014/05/26

WMS Gaming Inc.

41

N/081569

2014/05/26

2014/05/26

Zumtobel Lighting GmbH

11

N/081572

2014/05/26

2014/05/26

CASAMODA VERWALTUNGS KG

18

N/081573

2014/05/26

2014/05/26

CASAMODA VERWALTUNGS KG

25
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2014/05/26

領先投資有限公司

43

Vision Leader Investments Limited
N/081575

2014/05/26

2014/05/26

King.Com Limited

09

N/081576

2014/05/26

2014/05/26

King.Com Limited

25

N/081577

2014/05/26

2014/05/26

King.Com Limited

41

N/081578

2014/05/26

2014/05/26

S I LV E RT R E E ST U D I O S O C I E DA D E U N I P E S S OA L

42

LIMITADA
N/081591

2014/05/26

2014/05/26

深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司

11

N/081592

2014/05/26

2014/05/26

深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司

12

N/081593

2014/05/26

2014/05/26

深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司

35

N/081594

2014/05/26

2014/05/26

深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司

36

N/081596

2014/05/26

2014/05/26

深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司

37

N/081597

2014/05/26

2014/05/26

深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司

12

N/081598

2014/05/26

2014/05/26

厦門鷹君藥業有限公司

05

N/081599

2014/05/26

2014/05/26

王劉海

25

N/081600

2014/05/26

2014/05/26

岳峰精密化學股份有限公司

19

N/081601

2014/05/26

2014/05/26

岳峰精密化學股份有限公司

37

N/081602

2014/05/26

2014/05/26

何志歡

09

N/081603

2014/05/26

2014/05/26

麥永標

03

N/081604

2014/05/26

2014/05/26

麥永標

03

N/081605

2014/05/26

2014/05/26

Valve Corporation

09

N/081606

2014/05/26

2014/05/26

Valve Corporation

41

N/081607

2014/05/26

2014/05/26

Valve Corporation

09

N/081608

2014/05/26

2014/05/26

Valve Corporation

41

N/081615

2014/05/26

2014/05/26

MCS Greater China Brands S.à.r.l.

18

N/081616

2014/05/26

2014/05/26

MCS Greater China Brands S.à.r.l.

25

N/081627

2014/05/26

2014/05/26

Fraser and Neave, Limited

29

N/081628

2014/05/26

2014/05/26

Fraser and Neave, Limited

30

N/081629

2014/05/26

2014/05/26

Fraser and Neave, Limited

32

N/081630

2014/05/26

2014/05/26

Fraser and Neave, Limited

29

N/081631

2014/05/26

2014/05/26

Fraser and Neave, Limited

30

N/081632

2014/05/26

2014/05/26

Fraser and Neave, Limited

32

N/081635

2014/05/26

2014/05/26

Manufacture Roger Dubuis SA

14

N/081638

2014/05/26

2014/05/26

洪國球

18

HONG GUO QIU
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編號
N.º
N/081639

註冊日期
Data de
registo
2014/05/26

批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

2014/05/26

洪國球

25

HONG GUO QIU
N/081653

2014/05/26

2014/05/26

Friesland Brands B.V.

29

N/081656

2014/05/26

2014/05/26

楊煥華

44

IEONG WUN WA
N/081658

2014/05/26

2014/05/26

Iwasaki Electric Co., Ltd.

09

N/081659

2014/05/26

2014/05/26

Iwasaki Electric Co., Ltd.

11

N/081660

2014/05/26

2014/05/26

Iwasaki Electric Co., Ltd.

09

N/081661

2014/05/26

2014/05/26

Iwasaki Electric Co., Ltd.

11

N/081667

2014/05/26

2014/05/26

香港運動復康治療有限公司

44

Hong Kong Sports Rehab & Physiotherapy Limited
N/081668

2014/05/26

2014/05/26

張華明

25

N/081669

2014/05/26

2014/05/26

IGG SINGAPORE PTE. LTD.

41

N/081671

2014/05/26

2014/05/26

匯酒軒（香港）有限公司

33

AMAZING WINE GLOBAL LIMITED
N/081672

2014/05/26

2014/05/26

匯酒軒（香港）有限公司

33

AMAZING WINE GLOBAL LIMITED
N/081674

2014/05/26

2014/05/26

匯酒軒（香港）有限公司

33

AMAZING WINE GLOBAL LIMITED
N/081675

2014/05/26

2014/05/26

匯酒軒（香港）有限公司

33

AMAZING WINE GLOBAL LIMITED
N/081680

2014/05/26

2014/05/26

澳門鼎晟集團有限公司

32

N/081708

2014/05/26

2014/05/26

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

34

N/081709

2014/05/26

2014/05/26

Philip Morris Global Brands Inc.

25

N/081710

2014/05/26

2014/05/26

Philip Morris Global Brands Inc.

28

N/081711

2014/05/26

2014/05/26

黃廣發

30

WONG KUONG FAT
N/081712

2014/05/26

2014/05/26

黃廣發

29

WONG KUONG FAT
N/081713

2014/05/26

2014/05/26

曾憲章

05

CHANG HIN CHEONG
N/081714

2014/05/26

2014/05/26

曾憲章

30

CHANG HIN CHEONG
N/081715

2014/05/26

2014/05/26

曾憲章

05

CHANG HIN CHEONG
N/081716

2014/05/26

9931

2014/05/26

曾憲章
CHANG HIN CHEONG

30
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拒絕
Recusa

編號
N.º

N/068754

備註

批示日期
Data de
despacho
2014/05/14

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

N OVO M AC AU LA N D 

35

M A R K - S O C I E DA D E

第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

GESTORA, LIMITADA
N/068755

2014/05/14

N OVO M AC AU LA N D 

36

M A R K - S O C I E DA D E

第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

GESTORA, LIMITADA
N/068756

2014/05/14

N OVO M AC AU LA N D 

37

M A R K - S O C I E DA D E

第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

GESTORA, LIMITADA
N/068757

2014/05/14

N OVO M AC AU LA N D 

39

M A R K - S O C I E DA D E

第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

GESTORA, LIMITADA
N/068758

2014/05/14

N OVO M AC AU LA N D 

41

M A R K - S O C I E DA D E

第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

GESTORA, LIMITADA
N/068759

2014/05/14

N OVO M AC AU LA N D 

43

M A R K - S O C I E DA D E

第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

GESTORA, LIMITADA
N/072366

2014/05/16

陳建仲

30

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/072367

2014/05/16

陳建仲

43

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/072584

2014/05/27

上海韻達貨運有限公司

39

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/075305

2014/05/27

億濠撲克策劃有限公司

16

第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

MACAU BILLIONAIRE

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e)

POKER EVENT

do n.º 1 do art.º 9.º

COMPANY LIMITED
N/075306

2014/05/27

億濠撲克策劃有限公司

25

第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

MACAU BILLIONAIRE

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e)

POKER EVENT

do n.º 1 do art.º 9.º

COMPANY LIMITED
N/075307

2014/05/27

億濠撲克策劃有限公司

28

第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

MACAU BILLIONAIRE

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e)

POKER EVENT

do n.º 1 do art.º 9.º

COMPANY LIMITED
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編號
N.º

N/075308

批示日期
Data de
despacho
2014/05/27

9933

備註
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

億濠撲克策劃有限公司

35

第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

MACAU BILLIONAIRE

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e)

POKER EVENT

do n.º 1 do art.º 9.º

COMPANY LIMITED
N/078107

N/078108

2014/05/16

2014/05/16

活力旅行社有限公司

35

AGÊNCIA DE VIAGENS

1款b）項及c）項。

ENERGIA, LIMITADA

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

/ ENERGY TRAVEL

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1

AGENCY LIMITED

do art.º 199.º

活力旅行社有限公司

39

AGÊNCIA DE VIAGENS

N/078109

2014/05/16

N/078111

2014/05/16

2014/05/16

ENERGIA, LIMITADA

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

/ ENERGY TRAVEL

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1

AGENCY LIMITED

do art.º 199.º

活力旅行社有限公司

43

N/078113

N/078114

2014/05/16

2014/05/16

2014/05/16

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。

ENERGIA, LIMITADA

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

/ ENERGY TRAVEL

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1

AGENCY LIMITED

do art.º 199.º

活力旅行社有限公司

35

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

AGÊNCIA DE VIAGENS

1款b）項及c）項。

ENERGIA, LIMITADA

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

/ ENERGY TRAVEL

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1

AGENCY LIMITED

do art.º 199.º

活力旅行社有限公司

39

AGÊNCIA DE VIAGENS

N/078112

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。

AGÊNCIA DE VIAGENS

N/078110

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

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。

ENERGIA, LIMITADA

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

/ ENERGY TRAVEL

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1

AGENCY LIMITED

do art.º 199.º

活力旅行社有限公司

43

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

AGÊNCIA DE VIAGENS

1款b）項及c）項。

ENERGIA, LIMITADA

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

/ ENERGY TRAVEL

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1

AGENCY LIMITED

do art.º 199.º

活力旅行社有限公司

35

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

AGÊNCIA DE VIAGENS

1款b）項及c）項。

ENERGIA, LIMITADA

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

/ ENERGY TRAVEL

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1

AGENCY LIMITED

do art.º 199.º

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS

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。

ENERGIA, LIMITADA

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

/ ENERGY TRAVEL

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1

AGENCY LIMITED

do art.º 199.º
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編號
N.º

N/078115

批示日期
Data de
despacho
2014/05/16

備註
申請人

類別

Requerente

Classe

N/078120

N/078121

2014/05/16

2014/05/16

2014/05/16

活力旅行社有限公司

43

N/078123

N/078124

2014/05/16

2014/05/16

2014/05/16

2014/05/19

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

ENERGIA, LIMITADA

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

/ ENERGY TRAVEL

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1

AGENCY LIMITED

do art.º 199.º

活力旅行社有限公司

35

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

AGÊNCIA DE VIAGENS

1款b）項及c）項。

ENERGIA, LIMITADA

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

/ ENERGY TRAVEL

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1

AGENCY LIMITED

do art.º 199.º

活力旅行社有限公司

39

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

AGÊNCIA DE VIAGENS

1款b）項及c）項。

ENERGIA, LIMITADA

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

/ ENERGY TRAVEL

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1

AGENCY LIMITED

do art.º 199.º

活力旅行社有限公司

43

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。

ENERGIA, LIMITADA

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

/ ENERGY TRAVEL

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1

AGENCY LIMITED

do art.º 199.º

活力旅行社有限公司

35

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

AGÊNCIA DE VIAGENS

1款b）項及c）項。

ENERGIA, LIMITADA

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

/ ENERGY TRAVEL

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1

AGENCY LIMITED

do art.º 199.º

活力旅行社有限公司

39

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

AGÊNCIA DE VIAGENS

1款b）項及c）項。

ENERGIA, LIMITADA

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

/ ENERGY TRAVEL

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1

AGENCY LIMITED

do art.º 199.º

活力旅行社有限公司

43

AGÊNCIA DE VIAGENS

N/078206

根據12月13日第97/99/M號法令

1款b）項及c）項。

AGÊNCIA DE VIAGENS

N/078122

Observações
Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

AGÊNCIA DE VIAGENS

N/078119

第 25 期 —— 2014 年 6 月 18 日

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。

ENERGIA, LIMITADA

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

/ ENERGY TRAVEL

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1

AGENCY LIMITED

do art.º 199.º

NIPPON ZENYAKU

01

KOGYO CO., LTD.

第214條第1款a）項和第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/078207

2014/05/19

NIPPON ZENYAKU
KOGYO CO., LTD.

05

第214條第1款a）項和第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
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編號
N.º

N/078208

備註

批示日期
Data de
despacho
2014/05/19

9935

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

NIPPON ZENYAKU

01

KOGYO CO., LTD.

第214條第1款a）項和第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/078209

2014/05/19

NIPPON ZENYAKU

05

第214條第1款a）項和第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。

KOGYO CO., LTD.

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/078313

2014/05/28

東京田美國際集團有限公司

05

第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第214

TOKYO TIANMEI INT'L

條第2款b）項，結合第215條第1款。

GROUP LIMITED

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea
e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º,
conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/078314

2014/05/28

東京田美國際集團有限公司

35

第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第214

TOKYO TIANMEI INT'L

條第2款b）項，結合第215條第1款。

GROUP LIMITED

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea
e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º,
conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/078495

2014/05/20

GALAXY

35

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

ENTERTAINMENT

1款c）項。

LICENSING 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/078496

2014/05/20

GALAXY

39

ENTERTAINMENT

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

LICENSING LIMITED

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
N/078497

2014/05/20

GALAXY

41

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

ENTERTAINMENT

1款c）項。

LICENSING 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/078498

2014/05/20

GALAXY

43

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

ENTERTAINMENT

1款c）項。

LICENSING 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/078499

2014/05/20

GALAXY

44

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

ENTERTAINMENT

1款c）項。

LICENSING 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/078500

2014/05/20

GALAXY

35

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

ENTERTAINMENT

1款c）項。

LICENSING 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
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編號
N.º

N/078501

備註

批示日期
Data de
despacho
2014/05/20
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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

GALAXY

39

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

ENTERTAINMENT

1款c）項。

LICENSING 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/078502

2014/05/20

GALAXY

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。

ENTERTAINMENT

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

LICENSING LIMITED

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
N/078503

2014/05/20

GALAXY

43

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

ENTERTAINMENT

1款c）項。

LICENSING 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/078504

2014/05/20

GALAXY

44

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。

ENTERTAINMENT

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

LICENSING LIMITED

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
N/078505

2014/05/20

GALAXY

35

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

ENTERTAINMENT

1款c）項。

LICENSING 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/078506

2014/05/20

GALAXY

39

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

ENTERTAINMENT

1款c）項。

LICENSING 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/078507

2014/05/20

GALAXY

41

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

ENTERTAINMENT

1款c）項。

LICENSING 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/078508

2014/05/20

GALAXY

43

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

ENTERTAINMENT

1款c）項。

LICENSING 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/078509

2014/05/20

GALAXY

44

ENTERTAINMENT

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

LICENSING LIMITED

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
N/078822

2014/05/20

Melco Crown Entertainment

35

Limited

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/078823

2014/05/20

Melco Crown Entertainment
Limited

36

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
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編號
N.º

N/078824

備註

批示日期
Data de
despacho
2014/05/20
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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

Melco Crown Entertainment

39

Limited

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/078825

2014/05/20

Melco Crown Entertainment

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。

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/078826

2014/05/20

Melco Crown Entertainment

43

Limited

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/078827

2014/05/20

Melco Crown Entertainment

44

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。

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/078946

2014/05/19

深圳國微技術有限公司

09

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/078947

2014/05/19

深圳國微技術有限公司

38

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/078948

2014/05/19

深圳國微技術有限公司

42

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/078981

2014/05/20

Divine Chance Limited

28

第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/078982

2014/05/20

Divine Chance Limited

28

第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/078983

2014/05/20

Divine Chance Limited

41

第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/078984

2014/05/20

Divine Chance Limited

41

第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/080103

2014/05/20

Philip Morris Brands Sàrl

34

第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/080373

2014/05/27

Vanguard Trademark
Holdings USA LLC

39

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/080547

備註

批示日期
Data de
despacho
2014/05/20
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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

林杰明

05

LAM KIT MENG

第214條第2款a）項及第214條第1款a）項，結合第9條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º e a 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/080678

N/080679

N/080886

2014/05/20

2014/05/20

2014/05/23

周生生珠寶金行有限公司

14

第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Chow Sang Sang Jewellery

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1

Company Limited

do art.º 215.º

周生生珠寶金行有限公司

14

第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Chow Sang Sang Jewellery

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1

Company Limited

do art.º 215.º

Universal Entertainment

09

Corporation

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）項及第16/2001號法律《娛樂場幸運博彩
經營法律制度》第2條第2款。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e alínea a) do n.º 1 do art.º
9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 199.
º e o n.º 2 do art.º 2.º da Lei n.º 16/2001 (Regime jurídico
da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino).

N/080887

2014/05/23

Universal Entertainment

28

Corporation

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）項及第16/2001號法律《娛樂場幸運博彩
經營法律制度》第2條第2款。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e alínea a) do n.º 1 do art.º
9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 199.º
e o n.º 2 do art.º 2.º da Lei n.º 16/2001 (Regime jurídico da
exploração de jogos de fortuna ou azar em casino).

N/081074

2014/05/19

華裕藥業有限公司

05

第214條第1款a）項和第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/081127

2014/05/20

陳培神

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，以及第214條第2款a）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
e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/081128

2014/05/20

陳培神

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，以及第214條第2款a）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
e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/081129

2014/05/20

陳培神

35

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，以及第214條第2款a）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
e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º
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申請之拒絕
Recusa de pedidos

備註
編號
N.º

提交日期

批示日期

其他行為之性質

Data de

Data de

Natureza de

apresentação

despacho

outros actos

Observações

權利人/申請人
Titular/Requerente

根據12月13日第97/99/M號法令
Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de
Dezembro

N/022202

2013/09/12

2014/05/23

更改地址

BRACCIALINI

第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項

Modificação

S.r.l.

和第25條。
Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com

de sede

a alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º
N/022203

2013/09/12

2014/05/23

更改地址

BRACCIALINI

第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項

Modificação

S.r.l.

和第25條。
Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com

de sede

a alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

註冊申請之拒絕
Recusa de pedidos de registo

編號
N.º

N/078064

備註

批示日期
Data de
despacho
2014/05/23

申請人

類別

Observações

Requerente

Classe

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

NOBLE HEALTH &

16

第9條第1款e）項，結合第20條第1款d）項和第25條。
Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d)

BEAUTY (UK) LIMITED

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º
N/078065

2014/05/23

NOBLE HEALTH &

41

第9條第1款e）項，結合第20條第1款d）項和第25條。
Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d)

BEAUTY (UK) LIMITED

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º
N/078066

2014/05/23

NOBLE HEALTH &

44

第9條第1款e）項，結合第20條第1款d）項和第25條。
Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d)

BEAUTY (UK) LIMITED

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

續期
Renovação

編號
N.º
P/000147

P/000148

P/000506

P/000507

P/000512

P/000666

P/000996

(147M)

(148M)

(451M)

(452M)

(457M)

(605M)

(901M)

P/001050

P/003111

P/003112

P/003113

P/003114

P/003115

P/003116

(955M)

(3006M)

(3007M)

(3008M)

(3009M)

(3010M)

(3011M)

P/003117

P/003119

P/003120

P/008009

P/008011

P/008015

P/009196

(3012M)

(3014M)

(3015M)

(9216M)

(9218M)

(9222M)

(8987M)
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編號
N.º
P/009295

P/009296

P/009297

P/009298

P/009397

P/009398

P/009582

(9063M)

(9064M)

(9065M)

(9066M)

(9251M)

(9252M)

(9497M)

P/009583

P/009584

P/009585

P/009586

P/009587

P/009849

P/009850

(9498M)

(9499M)

(9500M)

(9501M)

(9502M)

(9673M)

(9674M)

N/001237

N/001238

N/001259

P/013631

P/013799

P/014091

P/014388

(13570M)

(13746M)

(14027M)

(14315M)

N/001273

N/004569

N/004570

N/004571

N/005452

N/005453

N/005454

N/005455

N/005609

N/005610

N/005676

N/005698

N/005699

N/005700

N/005770

N/005889

N/022781

N/022782

N/022783

N/022784

N/022785

N/022786

N/022787

N/022788

N/023002

N/023005

N/023006

N/023819

N/023823

N/023824

N/024190

N/024257

N/024258

N/024259

N/024260

N/024261

N/024262

N/024702

N/024704

N/025168

N/025169

N/025338

N/025339

N/025340

N/025341

N/025375

N/025376

N/025589

N/025590

N/025591

N/025592

N/025593

N/025594

N/025595

N/025596

N/025597

N/025598

N/025599

N/025600

N/025601

N/025602

N/025603

N/025604

N/025605

N/025606

N/025679

N/025680

N/025681

N/025694

N/025695

N/025696

N/025697

N/025796

N/025797

N/025798

N/025799

N/025800

N/025801

N/025802

N/025804

N/025847

N/025849

N/025850

N/025955

N/025956

N/025957

N/025958

N/026598

N/026832

N/026833

N/026834

N/026835

N/026836

N/026837

N/026838

N/026839

N/026840

N/026841

N/027279

N/027343

N/027608

N/027609

N/027610

N/027611

N/027612

N/027613

N/027614

N/027615

N/027621

N/027622

N/027623

N/027624

N/027625

N/027626

N/027627

N/027628

N/027629

N/027630

N/027631

N/027632

N/027755

N/027756

N/027757

N/027945

N/027946

N/027955

N/028091

N/028227

N/028231

N/028272

N/028273

N/028474

N/028581

N/028836

N/028837

N/028838

N/028839

N/028840

N/028841

N/028842

N/028843

N/028844

N/028845

N/028846

N/028961

附註
Averbamento

編號
N.º
P/000196
(196M)

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2014/05/22 更改地址

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

Kabushiki Kaisha Tamron

1385, Hasunuma, Minuma-ku, Saita
ma-shi, Saitama, Japan

Modificação de
sede

P/008009

(9218M) 2014/05/13 更改地址

(9216M)

P/008015

Modificação de

P/008011

(9222M)

sede

ALFRED DUNHILL LIMITED

15 Hill Street, London W1J 5QT,
England
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編號
N.º
P/009397

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2014/05/22 更改認別資料

(9251M)

Modificação de

P/009398

identidade

(9252M)

2014/05/22 更改地址

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

9941

CHLOE SOCIETE ANONYME

Chloe SAS

Chloe SAS

5/7 Avenue Percier, 750 08 Paris,
France

Modificação de
sede
P/010023
(9855M)

2014/05/13 轉讓

Well Team Limited

SOJITZ GENERAL MERCHAN
DISE CORPORATION, com sede

Transmissão

em 1-22, Akasaka 8-Chome, Mina
to-Ku, 107-0052, Tokyo, Japan
P/013717

P/013719 2014/05/22 轉讓

(13645M) (13647M)
P/013718

Gerber Products Company

Société des Produits Nestlé S.A.,
com sede em Vevey, Switzerland

Transmissão

P/013720

(13646M) (13648M)
LUCASFILM

Lucasfilm Entertainment Company

N/003665

Modificação de

ENTERTAINMENT

Ltd. LLC

N/004314

identidade

COMPANY LTD.

N/003663

N/004315

2014/05/20 更改認別資料

2014/05/20 更改地址
Modificação de

Lucasfilm Entertainment

One Letterman Drive, Bldg. B, San

Company Ltd. LLC

Francisco, California 94129, United
States

sede
N/004444 N/004535 2014/05/20 更改認別資料

Lucasfilm Entertainment

Lucasfilm Entertainment Company

N/004531 N/004536

Modificação de

Company Ltd.

Ltd. LLC

N/004532 N/004537

identidade
Lucasfilm Entertainment

One Letterman Drive, Bldg.B, San

Company Ltd. LLC

Francisco, California 94129, United

N/004533 N/004538
N/004534

2014/05/20 更改地址
Modificação de

States

sede
N/004900 N/004907 2014/05/13 轉讓
N/004901 N/004908

Well Team Limited

SOJITZ GENERAL MERCHAN
DISE CORPORATION, com sede

Transmissão

N/004902

N/004909

em 1-22, Akasaka 8-Chome, Mina

N/004903

N/004910

to-Ku, 107-0052, Tokyo, Japan

N/004904

N/004911

N/004905

N/004912

N/004906

N/004913

N/009674

2014/05/22 更改地址

Forum Restaurant (1977) Ltd

Shop Nos. 101, 102, 105 on 1/F &

N/015847

Modificação de

Shop No. 20 1 on 2/F Sino Plaza,

N/015848

sede

255-257 Gloucester Road, Cau
seway Bay, Hong Kong

N/023002

2014/05/14 更改地址

N/023005

Modificação de

N/023006

sede

N/023819

2014/05/14 更改認別資料

N/023823

Modificação de

N/023824

identidade

歌詩達郵輪有限公司

Piazza Piccapietra 48, I-16121 Ge

Costa Crociere S.p.A.

nova (GE), Italy

ADT Services AG

ADT Services GmbH
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編號
N.º

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2014/05/14 更改地址

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

ADT Services GmbH

Victor von Bruns-Strasse 21, 8212

Modificação de

Neuhausen am Rheinfall, Switzer

sede

land

2014/05/14 合併轉讓

ADT Services GmbH

Tyco Fire & Security GmbH, com

Transmissão

sede em Victor von Bruns-Strasse

por fusão

21, 8212 Neuhausen am Rheinfall,
Switzerland

N/026598

2014/05/13 更改地址

Turlen Holding S.A.

c/o Sipo S.A., Chemin du Château
26A, 2805 Soyhières, Switzerland

Modificação de
sede
2014/05/13 使用許可

N/026832

Horométrie SA, com sede em rue

Licença de

du Jura 11, 2345 Les Breuleux,

exploração

Switzerland

N/026837 2014/05/14 更改認別資料

N/026833

N/026838

Modificação de

N/026834

N/026839

identidade

N/026835

N/026840

N/026836

N/026841

N/027058

Turlen Holding S.A.

SOCIEDADE DE
INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO PUN KENG

畔景灣置業發展股份有限公司

VAN, S.A.R.L.

2014/05/23 更改認別資料

N/027059

Modificação de

N/027060

identidade

GIULIANI INTERNATIONAL

Nogra Pharma Limited

LIMITED

N/027061
N/028091
N/028581

2014/05/15 更改地址
Modificação de

Aristocrat Technologies Australia

Building A, Pinnacle Office Park,

Pty Ltd

85 Epping Road, North Ryde NSW
2113, Australia

sede
N/031565
N/031566

2014/05/22 轉讓

Flakt Woods AB

Solyvent Fläkt AB, com sede em
Kvarnvägen, SE-351 87 Växjö, Sué

Transmissão

cia
N/031772

N/031776 2014/05/13 轉讓

N/031773

N/031777

N/031774

N/031778

Well Team Limited

DISE CORPORATION, com sede

Transmissão

em 1-22, Akasaka 8-Chome, Mina
to-Ku, 107-0052, Tokyo, Japan

N/031775
N/034418
N/034419

2014/05/13 更改地址
Modificação de

SBEEG HOLDINGS

2780 Las Vegas Boulevard South,

LICENSING, LLC

Las Vegas, Nevada 89109, United
States of America

sede
N/035406

2014/05/15 使用許可

N/035407

Licença de

N/035408

exploração

N/035409
N/035410
N/035411

SOJITZ GENERAL MERCHAN

2014/05/15 使用許可
Licença de

Galaxy Entertainment Licensing

NEW GALAXY ENTERTAIN

Limited

MENT COMPANY LIMITED

Galaxy Entertainment Licensing

GALAXY CASINO, S.A.

Limited

exploração
2014/05/15 使用許可
Licença de
exploração

Galaxy Entertainment Licensing

STARWORLD HOTEL COM

Limited

PANY LIMITED
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編號
N.º

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

9943

NEW GALAXY

INDUSTRIAL AND COMMER

出質之給付

ENTERTAINMENT

CIAL BANK OF CHINA (MA

Foram dados

COMPANY LIMITED

CAU) LIMITED

GALAXY CASINO S.A.

INDUSTRIAL AND COMMER

2014/05/15 知識產權權利

em penhor
os direitos de
Propriedade
Intelectual
2014/05/15 知識產權權利
出質之給付

CIAL BANK OF CHINA (MA

Foram dados

CAU) LIMITED

em penhor
os direitos de
Propriedade
Intelectual
2014/05/15 知識產權權利
出質之給付

STARWORLD HOTEL

INDUSTRIAL AND COMMER

COMPANY LIMITED

CIAL BANK OF CHINA (MA
CAU) LIMITED

Foram dados
em penhor
os direitos de
Propriedade
Intelectual
N/037525
N/037526

2014/05/23 轉讓
Transmissão

Construction Research &

Conica AG, com sede em Indus

Technology GmbH

triestrasse 26, 8207 Schaffhausen,
Switzerland

N/037527
N/042687

2014/05/22 轉讓

衍生行有限公司

Tai Wo Tong Pharmaceutical (Hong
Kong) Company Limited, com

Transmissão

sede em Flat C,D,E, 7/F., Wang Yip
Centre, 18 Wang Yip Street East,
Yuen Long, NT, Hong Kong
N/045799

2014/05/13 更改認別資料
Modificação de

姿姿化妝品株式會社

株式會社東京不動產

JUJU COSMETICS CO., LTD.

TOKYO REAL ESTATE, INC.

株式會社東京不動產

日本國神奈川縣厚木市戶室5丁目

TOKYO REAL ESTATE, INC.

31番1號

identidade
2014/05/13 更改地址
Modificação de
sede

5311, Tomuro, Atsugi, Kanagawa,
Japan

2014/05/13 轉讓
Transmissão

株式會社東京不動產

KOBAYASHI PHARMACEUTI

TOKYO REAL ESTATE, INC.

CAL CO., LTD., com sede em 4-10,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka, Japan

N/046389
N/046390

2014/05/21 更改地址
Modificação de

GIGABYTE Technology Co.,

No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien

Ltd.

Dist., New Taipei City 231, Taiwan,
China

sede
N/047192

2014/05/13 更改地址

N/047653

Modificação de

N/048726

sede

N/048727

Monster Energy Company

1 Monster Way, Corona, California
92879, U.S.A.
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編號
N.º

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

N/050158

N/050161 2014/05/22 轉讓

N/050159

N/050162

N/050160

N/050163
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權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

衍生行有限公司

Tai Wo Tong Pharmaceutical (Hong
Kong) Company Limited, com

Transmissão

sede em Flat C,D,E, 7/F., Wang Yip
Centre, 18 Wang Yip Street East,
Yuen Long, NT, Hong Kong

N/050184

N/050188 2014/05/21 更改地址

GIGABYTE Technology Co.,

No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien

N/050185

N/050189

Modificação de

Ltd.

Dist., New Taipei City 231, Taiwan,

N/050186

N/050190

sede

N/050187

N/050191

N/050255

2014/05/13 更改認別資料
Modificação de

China

姿姿化妝品株式會社

株式會社東京不動產

JUJU COSMETICS CO., LTD.

TOKYO REAL ESTATE, INC.

株式會社東京不動產

日本國神奈川縣厚木市戶室5丁目

TOKYO REAL ESTATE, INC.

31番1號

identidade
2014/05/13 更改地址
Modificação de
sede

5311, Tomuro, Atsugi, Kanagawa,
Japan

2014/05/13 轉讓
Transmissão

株式會社東京不動產

KOBAYASHI PHARMACEUTI

TOKYO REAL ESTATE, INC.

CAL CO., LTD., com sede em 4-10,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka, Japan

N/050264
N/051287

2014/05/21 更改地址
Modificação de

GIGABYTE Technology Co.,

No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien

Ltd.

Dist., New Taipei City 231, Taiwan,
China

sede
N/051540

2014/05/13 更改地址
Modificação de

中山市華藝燈飾照明股份有限公
司

sede

中國廣東省中山市古鎮鎮東興東路
華藝工業園區
Huayi Industrial Park, Dongxing
E a s t R o a d , G u z h e n To w n ,
Z h o n g s h a n C i t y, G u a n g d o n g
Province, China

N/052748
N/052749

2014/05/13 更改地址

Monster Energy Company

1 Monster Way, Corona, California
92879, U.S.A.

Modificação de
sede

N/052791

N/052795 2014/05/21 更改地址

GIGABYTE Technology Co.,

No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien

N/052792

N/052796

Ltd.

Dist., New Taipei City 231, Taiwan,

N/052794

Modificação de

China

sede

N/052919

N/053096 2014/05/13 更改地址

N/052920

N/053177

Modificação de
sede

N/052993

N/053178

N/052994

N/053515

N/053095

N/053516

N/054024
N/058004

2014/05/21 更改地址
Modificação de
sede

Monster Energy Company

1 Monster Way, Corona, California
92879, U.S.A.

GIGABYTE Technology Co.,

No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien

Ltd.

Dist., New Taipei City 231, Taiwan,
China
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編號
N.º
N/058344
N/058345

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2014/05/13 更改地址

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

Monster Energy Company

9945

1 Monster Way, Corona, California
92879, U.S.A.

Modificação de
sede

N/060176

2014/05/21 更改地址

N/060177

Modificação de

N/060179

sede

N/060648

2014/05/13 更改地址

N/062896

Modificação de

N/062897

sede

N/063018

2014/05/14 轉讓

N/063019

GIGABYTE Technology Co.,

No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien

Ltd.

Dist., New Taipei City 231, Taiwan,
China

Monster Energy Company

92879, U.S.A.

深圳市普萊雅投資有限公司

Transmissão

東莞市普萊雅紡織科技有限公司，
地址為中國廣東省東莞市寮步鎮西

N/063020
N/063072

1 Monster Way, Corona, California

溪工業區
2014/05/13 更改地址

N/063073

Modificação de

N/063074

sede

N/063075

2014/05/14 轉讓

Monster Energy Company

1 Monster Way, Corona, California
92879, U.S.A.

深圳市普萊雅投資有限公司

Transmissão

東莞市普萊雅紡織科技有限公司，
地址為中國廣東省東莞市寮步鎮西
溪工業區

N/063121
N/063122

N/063727

2014/05/13 更改地址

2780 Las Vegas Boulevard South,
Las Vegas, Nevada 89109, United

sede

States of America

2014/05/21 更改地址

N/064892

Modificação de

N/064893

sede

N/066608

SBEEG Holdings Licensing, LLC

Modificação de

GIGABYTE Technology Co.,

No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien

Ltd.

Dist., New Taipei City 231, Taiwan,
China

DEBBIE MORGAN MACAO

Missguided Limited, com sede em

Licença de

COMMERCIAL OFFSHORE

Unit 8, Centenary Park, Coronet

exploração

LIMITED

Way, Salford, Manchester, M50

2014/05/14 使用許可

1RE, U.K.
N/067040

2014/05/13 更改地址

N/067041

Modificação de

N/067042

sede

N/068032
N/068033

2014/05/16 更改地址

Monster Energy Company

1 Monster Way, Corona, California
92879, U.S.A.

愛瑪客（香港）連鎖發展公司

香港中環干諾道中3437號華懋大廈

Modificação de

IMAC (HK) MULTIPLE

22樓2202室

sede

DEVELOPMENT COMPANY

Flat/Room 2202, 22/F, China Chem
To w e r, 3437 C o n n a u g h t ro a d,
Central, Hong Kong

2014/05/16 轉讓
Transmissão

愛瑪客（香港）連鎖發展公司

華域集團（控股）有限公司，地址

IMAC (HK) MULTIPLE

為香港九龍彌敦道655號18樓1812

DEVELOPMENT COMPANY

室
W I D E V I E W G RO U P ( H O L 
DINGS) LIMITED, com sede em
Flat/Rm 1812, 18/F, 655 Nathan
Road, Kowloon, Hong Kong
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編號
N.º

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

N/068226

N/068228 2014/05/13 更改地址

N/068227

N/068232

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

Monster Energy Company

1 Monster Way, Corona, California
92879, U.S.A.

Modificação de
sede

N/069272

2014/05/22 更改地址

Forum Restaurant (1977) Ltd

Shop Nos. 101, 102, 105 on 1/F &

Modificação de

Shop No. 20 1 on 2/F Sino Plaza,

sede

255-257 Gloucester Road, Cau
seway Bay, Hong Kong

N/072221

2014/05/13 更改地址

N/072222

Monster Energy Company

1 Monster Way, Corona, California
92879, U.S.A.

Modificação de
sede

N/075821

2014/05/16 更改認別資料

N/075822

維利斯發展有限公司

愛利斯發展有限公司

愛利斯發展有限公司

維利斯發展有限公司，地址為澳門

Modificação de
identidade
2014/05/16 轉讓
Transmissão

宋玉生廣場258號建興龍廣場14樓A
座

N/079336

2014/05/14 使用許可

DEBBIE MORGAN MACAO

Missguided Limited, com sede em

N/079337

Licença de

COMMERCIAL OFFSHORE

Unit 8, Centenary Park, Coronet

N/079338

exploração

LIMITED

Way, Salford, Manchester, M50
1RE, U.K.

N/079339
N/079340
N/079497

2014/05/22 轉讓

衍生行有限公司

Tai Wo Tong Pharmaceutical (Hong
Kong) Company Limited, com

Transmissão

sede em Flat C,D,E, 7/F., Wang Yip
Centre, 18 Wang Yip Street East,
Yuen Long, NT, Hong Kong
N/081078

2014/05/13 更改地址

SBEEG Holdings Licensing, LLC

2780 Las Vegas Boulevard South,

N/081079

Modificação de

Las Vegas, Nevada 89109, United

N/081080

sede

States of America

N/082073

2014/05/14 轉讓

N/082074

Transmissão

恩海恩娛樂公司

NHN PixelCube Corporation,com

NHN Entertainment Corporation

sede em (Sampyeong-dong) 16 Da

N/082075

ewangpangyoro 645 gil, Bundang

N/082076

-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do,
Republic of Korea

放棄
Renúncia

編號
N.º

批示日期
Data de
despacho

權利人/申請人

類別

Titular/Requerente

Classe

N/083541

2014/05/23

Abbott Laboratories

16

N/083542

2014/05/23

Abbott Laboratories

35
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編號
N.º

批示日期
Data de
despacho
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權利人/申請人

類別

Titular/Requerente

Classe

N/083543

2014/05/23

Abbott Laboratories

44

N/083544

2014/05/23

Abbott Laboratories

45

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/081424

2014/04/03

王志芳

Automobili Lamborghini S.p.A.

N/081425

2014/04/03

王志芳

Automobili Lamborghini S.p.A.

N/081985

2014/04/22

IGG SINGAPORE PTE. LTD.

King.Com Limited

N/082129

2014/05/05

SOCIEDADE EXPRESS GRUPO LIMITADA

廣州市合生元生物製品有限公司
Biostime, Inc. (Guangzhou)

答辯
Contestação

編號
N.º
N/080803

提交日期
Data de
entrada
2014/05/26

申請人

聲明異議人

Requerente

Oponente

深圳市萬普拉斯科技有限公司

Techtronic Power Tools Technology Limited

Shenzhen Oneplus Science & Te
chnology Co., Ltd.
N/080804

2014/05/26

深圳市萬普拉斯科技有限公司

Techtronic Power Tools Technology Limited

Shenzhen Oneplus Science & Te
chnology Co., Ltd.
N/080805

2014/05/26

深圳市萬普拉斯科技有限公司

Techtronic Power Tools Technology Limited

Shenzhen Oneplus Science & Te
chnology Co., Ltd.
N/081116

2014/05/13

林永安

CHANEL

N/081500

2014/05/12

HEYSONG CORPORATION

C&C - Participações Sociais, Limitada
C&C - Centro de Traduções, Limitada
C&C - Sociedade Gestora de Escritórios de Advogados, Li
mitada
C&C - Consultores, Limitada
C&C - Secretariado, Limitada
C&C - Edições Multimédia, Limitada
C&C - APOIO DA GESTÃO DE CONDOMÍNIOS LIMI
TADA
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提交日期

編號

Data de

N.º
N/082417

entrada
2014/05/23

第 25 期 —— 2014 年 6 月 18 日

申請人

聲明異議人

Requerente

Oponente

Tesla Motors, Inc.

李小娟

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 DecretoLei 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/000203

申請日 Data de pedido

:

2014/04/16

申請人 Requerente

:

陳志文

地址 Endereço

:

澳門樂建斜巷迅成名居4A

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

行業 Actividade

:

外賣日本料理。

名稱或標誌 Nome ou Insígnia

:

標誌顏色 Cores de insígnia

:

Chan Chi Man

黑色、白色、紅色、土黃色，如圖所示。

設計及新型之保護
Protecção de Desenho e Modelo
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 DecretoLei 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.
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批給
Concessão

編號
N.º
D/001000

註冊日期
Data de
registo

批示日期

權利人

Data de despacho

Titular

2014/05/26

2014/05/26

美心食品有限公司
Maxim’s Caterers Limited

D/001001

2014/05/26

2014/05/26

美心食品有限公司
Maxim’s Caterers Limited

D/001057

2014/05/26

2014/05/26

De Beers Centenary AG

D/001058

2014/05/26

2014/05/26

De Beers Centenary AG

D/001059

2014/05/26

2014/05/26

De Beers Centenary AG

D/001060

2014/05/26

2014/05/26

De Beers Centenary AG

D/001065

2014/05/26

2014/05/26

De Beers Centenary AG

D/001066

2014/05/26

2014/05/26

De Beers Centenary AG

D/001084

2014/05/26

2014/05/26

HERMES SELLIER

D/001087

2014/05/26

2014/05/26

Rimowa GmbH

D/001089

2014/05/26

2014/05/26

FERRARI S.p.A.

D/001090

2014/05/26

2014/05/26

FERRARI S.p.A.

D/001091

2014/05/26

2014/05/26

CHRISTIAN DIOR COUTURE

D/001096

2014/05/26

2014/05/26

戈迪瓦巧克力公司
Godiva Chocolatier, Inc.

D/001098

2014/05/26

2014/05/26

HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.

D/001100

2014/05/26

2014/05/26

JAPAN TOBACCO INC.

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.
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授權的發明專利之延伸
Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]

編號 N.º

:

J/001330

[22]

申請日 Data de pedido

:

2014/01/20

[24]

批示日 Data de despacho :

2014/05/26

[73]

權利人 Titular

NT工具株式會社

:

NT TOOL CORPORATION

[72]

地址 Endereço

:

1710 Yoshikawacho 4441386, Takahamacity, Aichi, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

發明人 Inventor

:

江坂秀一, 久保真司, 深川克敏

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

ZL201010514788.X

2010/10/08

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 102032870B

2013/12/18

[51]

分類 Classificação

:

G01B11/00, B23Q17/00

[54]

標題 Título

:

容納待測量工具的工具架及測量系統和其校準方法。
Portaferramentas para conter uma ferramenta para a sua medição e o sistema de medição
e seu método de calibração.

[57]

摘要 Resumo

:

本發明涉及一種容納待測量工具的工具架及測量系統和其校準方法。該工具架用於對測量系統
中有待測量工具進行容納。該工具架例如可以是主軸或者是工具預調裝置的裝入主軸內的適
配件。該測量系統用於測量工具以及該方法用於根據工具零點校準這種測量系統。工具架首先
包括旋轉對稱的可被夾緊的基體（20），其對稱軸綫（22）限定了工具架的竪直軸綫。為工具架
分配工具零點（23），它表現為對於有待容納的工具的基準點。工具架此外包括可從外部辨識的
校準標志（24），其距工具零點（23）具有水平距離和竪直距離。依據本發明，校準標志（24）在
包括工具零點（23）的竪直的平面內具有形成輪廓的圓弧形外部邊沿，該外部邊沿的圓心角大
於135º。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2009/10/08

102009044206.5

德國 Alemanha

[21]

編號 N.º

:

J/001351

[22]

申請日 Data de pedido

:

2014/03/03

[24]

批示日 Data de despacho :

2014/05/26

[73]

權利人 Titular

:

諾華股份有限公司
Novartis AG

[72]

地址 Endereço

:

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

發明人 Inventor

:

A．Q．科斯塔勒斯, S．黃, J（X）．金, 劉佐勝, S．佩基, D．蓬, J．泰盧, 張瓊
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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

ZL201080038235.X

2010/08/26

[51]

分類 Classificação

:

C07D403/04, A61K31/506, A61P35/00

[54]

標題 Título

:

作為蛋白激酶抑制劑的化合物和組合物。

9951

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 102596937B

2014/02/12

Compostos e composições que servem como inibidores de «protein kinase».
[57]

摘要 Resumo

:

本發明提供了式（I）或（I I）的化合物，其中R 1、R 1b、R 2、R 3、R4、R 5、R 6 和R7 如說明書所定
義。式（I）或（II）的化合物及其藥物組合物可用於治療與BRaf相關的疾病。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2009/08/28

61/238,083

美國 Estados Unidos da América

2010/03/11

61/313,061

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001352

[22]

申請日 Data de pedido

:

2014/03/05

[24]

批示日 Data de despacho :

2014/05/26

[73]

權利人 Titular

:

生物遞送科學國際公司
BIODELIVERY SCIENCES INTERNATIONAL, INC.

[72]

地址 Endereço

:

801 Corporate Center Drive, Suite #210 Raleigh, North Carolina 27607, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

N．瓦西施特, A．芬恩

:

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200780031908.7

2007/07/23

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da
DNPI

[51]

分類 Classificação

:

A61K9/00

[54]

標題 Título

:

吸收增強的經黏膜遞送裝置。

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101511337B

2013/12/11

Dispositivos de entrega transmucosa com absorção aumentada.
[57]

摘要 Resumo

:

本發明提供了提高受試者經黏膜吸收如芬太尼或丁丙諾啡的藥物的方法和相關裝置。該方法
包括向受試者施用含有藥物的經黏膜藥物遞送裝置。本發明也提供了適於向受試者經黏膜施
用藥物的裝置，及其施用方法和用途。該裝置包含配置在黏膜黏附聚合物擴散環境中的藥物和
屏障環境。

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

2006/07/21

60/832,726

美國 Estados Unidos da América

2006/07/21

60/832,725

美國 Estados Unidos da América

2006/08/23

60/839,504

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001353

[22]

申請日 Data de pedido

:

2014/03/05

[24]

批示日 Data de despacho :

2014/05/26

[73]

權利人 Titular

餐飲技術公司

:

RESTAURANT TECHNOLOGY, INC.

[72]

地址 Endereço

:

2111 Mcdonald’s Drive, Oak Brook, Illinois 60523 United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

E.．布里奇曼, A．蓋伊, D．威勒, D．沃菲勒

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

ZL200980121654.7

2009/04/08

[51]

分類 Classificação

:

E04H3/04

[54]

標題 Título

:

得來速系統及方法。

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 102057116B

2013/12/25

Sistema e método de «drivethru».
[57]

摘要 Resumo

:

一種得來速食品訂購和交付系統包括場地、得來速通道和用於接收和供應得來速訂餐的建築
物。該建築物具有用於將準備好的訂貨交給得來速顧客的第一食品交付窗口和用於具有延遲
訂貨的得來速車輛的下游排隊停車區域。服務員通道靠近門口的下游，並靠近排隊車輛等待區
域。可以將具有延遲訂貨的顧客引導至下游排隊停車區域內等待。當延遲訂貨準備好交付時，
服務員可以經靠近的服務員通道將準備好的訂貨交付給在排隊車輛等待區域內等待的車輛。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2008/04/10

12/082,305

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001354

[22]

申請日 Data de pedido

:

2014/03/06

[24]

批示日 Data de despacho :

2014/05/26

[73]

權利人 Titular

伊萊利利公司

:

ELI LILLY AND COMPANY
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[72]

地址 Endereço

:

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

D．D．M．梁, P．欒, J．V．馬尼塔, 唐鷹, D．R．威徹

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

ZL200980148354.8

2009/12/01

[51]

分類 Classificação

:

A61K39/395, C07K16/28

[54]

標題 Título

:

抗膜鐵轉運蛋白1單克隆抗體及其用途。

9953

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 102238962B

2014/02/12

Anticorpos monoclonais de «antiferroportin 1» e seus usos.
[57]

摘要 Resumo

:

本發明提供單克隆抗體及其抗原結合片段，其與人F P N1結合且抑制人F P N1的活性，並且可
以有效地維持或增加鐵向哺乳動物細胞外的轉運，和/或在體內維持或增加受試者的血清鐵水
平、網織紅細胞計數、紅細胞計數、血紅蛋白、和/或血細胞比容。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2008/12/05

61/120,076

美國 Estados Unidos da América

2009/09/04

61/239,818

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001356

[22]

申請日 Data de pedido

:

2014/03/10

[24]

批示日 Data de despacho :

2014/05/26

[73]

權利人 Titular

瓦格納發展公司

:

WAGNER DEVELOPMENT, INC.

[72]

地址 Endereço

:

2nd Floor, Le Prince de Galles 35 Avenue Des Citronniers MC 98000 Monaco

國籍 Nacionalidade

:

摩納哥 Monegasca

發明人 Inventor

:

R．B．卡爾 CARR, Robert, B.

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

ZL200980157670.1

2009/12/29

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 102387867B

2013/12/11

[51]

分類 Classificação

:

B04B3/02, B04B7/12, B04B11/02, B04B11/04

[54]

標題 Título

:

具有一次性接觸元件的固體排放離心式分離器。
Separador centrífugo de descarga de sólidos com elementos de contacto descartáveis.

[57]

摘要 Resumo

:

一種氣密密封的固體排放離心式分離器顯示出供給材料的低剪切填充、加速和分離。所述分離
器對於敏感固體例如化學或生物物質的分離和回收來說可能是特別有用的。所述分離器配置
有一次性樣品接觸元件，以消除對在位清洗和在位消毒操作的需要。所述分離器的一些實施例
的特徵在於雙固體排放活塞，這充分優化了貴重固體的回收。

[30]
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附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2008/12/29

61/141,040

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001357

[22]

申請日 Data de pedido

:

2014/03/11

[24]

批示日 Data de despacho :

2014/05/26

[73]

權利人 Titular

:

伊萊利利公司

地址 Endereço

:

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

A．B．布埃諾梅倫多, F．J．阿赫哈斯奇卡羅

ELI LILLY AND COMPANY

[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

ZL200980150686.X

2009/12/11

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 102256952B

2013/12/11

[51]

分類 Classificação

:

C07D277/46, A61K31/427, A61P3/10

[54]

標題 Título

:

用作葡萄糖激酶激活劑的芳基環丙基乙酰胺衍生物。
Derivados de «arylcyclopropylacetamide» que servem como activadores de «glucokinase».

[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

用於治療糖尿病的式（A）的化合物以及藥物組合物。

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2008/12/19

08380341.1

歐洲聯盟 União Europeia

2009/02/19

61/153,781

美國 Estados Unidos da América

附註
Averbamento

編號
N.º
J/001313

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2014/05/28

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

更改認別資料

夏弗瑪斯特公司

Modificação de

SHUFFLE MASTER, INC.

identidade

SHFL entertainment, Inc.
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發明專利之保護
Protecção de Patente de Invenção

申請
Pedido
根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第八十三條及第八十四條第一款的規定，公佈下列
在澳門特別行政區提出的發明專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。
De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º do RJPI, aprovado pelo DecretoLei n.º 97/99/M, de 13 de
Dezembro, publica(m)se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data
da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]

編號 N.º

:

I/001151

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/06/12

[71]

申請人 Requerente

:

Gaming Partners International USA, Inc.

地址 Endereço

:

1700 South Industrial Road, Las Vegas, Nevada 89102 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

[72]

發明人 Inventor

:

Emanuel Gelinotte, Gregory Gronau

[51]

分類 Classificação

:

G07F19/00

[54]

標題 Título

:

總資金管理系統。
Sistema de gestão do capital total.

[57]

摘要 Resumo

:

本案提供一種總資金管理系統，用於整合眾多為從賭桌至帳房驗證、追蹤、保固賭博貨幣而設
計之獨立組件；使用R F I D功能之賭場貨幣、一R F I D功能之賭碼盤、一鈔票驗證器、R F I D閱
讀機及天線、賭碼庫存系統、及賭碼認證網絡，本發明之總資金管理系統提供賭場一種現金及
賭碼追蹤及回報工具，將可提高賭桌性能及可使許多賭桌帳房之手動資金管理流程及程序流線
化。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/05/22

61/650,423

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

I/001175

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/11/21

[71]

申請人 Requerente

:

續天曙

地址 Endereço

:

中國台灣台中市西屯區工業38路210號5樓之8

發明人 Inventor

:

續天曙

[72]
[51]

分類 Classificação

:

A63F13/12

[54]

標題 Título

:

於遊戲歷史看板顯示熱門遊戲的通知介面裝置及其方法。
Dispositivo de interface de notificação para mostrar os jogos mais procurados no quadro
de história de jogos e seu método.
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[57]

摘要 Resumo

:

第 25 期 —— 2014 年 6 月 18 日

本發明應用於複數遊戲歷史看板，該複數遊戲歷史看板供顯示複數遊戲主機的歷史遊戲結果，
且該複數遊戲主機供至少一人機操作介面分別選擇任一進行遊戲，本發明包含複數判斷單元
與複數提示元件，其中該複數判斷單元與該複數提示元件分別對應設置於該複數遊戲主機與
該複數遊戲歷史看板上，並該判斷單元連接對應的該提示元件，該判斷單元監測對應的該遊戲
主機的歷史遊戲結果，當歷史遊戲結果滿足預設條件而成為熱門遊戲時，產生一控制訊號，以
使對應的該提示元件產生一提示信號，因而讓玩家可以得知該複數遊戲主機是否產生熱門遊
戲。

附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

I/001183

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/12/13

[71]

申請人 Requerente

:

續天曙

地址 Endereço

:

中國台灣台中市西屯區工業38路210號5樓之8

發明人 Inventor

:

續天曙

[72]
[51]

分類 Classificação

:

A63F13/12

[54]

標題 Título

:

多種遊戲切換操作系統。
Sistema de operação de comutação de uma variedade de jogos.

[57]

摘要 Resumo

:

本發明為一多種遊戲切換系統，其包含複數遊戲主機、對應連接且顯示該複數遊戲主機即時遊
戲狀態至少一遊戲狀態面板、對應連接且顯示該複數遊戲主機歷史遊戲結果的至少一遊戲歷
史看板與連接該複數遊戲主機的複數人機操作介面，其中玩家可以透過該至少一遊戲狀態面
板得知該複數遊戲主機的即時遊戲狀態，並透過該至少一遊戲歷史看板掌握該複數遊戲主機
的歷史遊戲結果，以藉由該複數人機操作介面來對該複數遊戲主機進行操作；其讓玩家可以透
過單一人機操作介面而操作遊玩不同的遊戲主機，因而可以突破空間環境的限制，而大幅度增
加各個遊戲機可容納的玩家數量，並讓玩家可以不用起身走動即可遊玩不同的遊戲機，其可以
提高各個遊戲機的使用率，而增加整體的營業收益。

附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

I/001184

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/12/13

[71]

申請人 Requerente

:

續天曙

地址 Endereço

:

中國台灣台中市西屯區工業38路210號5樓之8

[72]

發明人 Inventor

:

續天曙

[51]

分類 Classificação

:

A63F1/06

[54]

標題 Título

:

電子瞇牌系統與方法。
Sistema electrónico de entreabrir as cartas e seu método.

[57]

摘要 Resumo

:

本發明結合並應用於一遊戲操作介面，該遊戲操作介面用於對一撲克牌檯面遊戲進行押注，且
具有一遊戲狀態欄，並該撲克牌檯面遊戲具有複數遊戲牌面，本發明系統包含一判斷單元與一
牌面顯示單元，而其方法為讓該判斷單元依據預設的一規則，讓該牌面顯示單元選擇該不瞇牌
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顯示模式與該瞇牌顯示模式的其一，於該遊戲狀態欄顯示該複數遊戲牌面，而在該瞇牌顯示
模式中，並依據該複數遊戲牌面的牌型與預設的一遊戲規則，選擇該單階段瞇牌顯示方式與該
二階段瞇牌顯示方式的其一，來顯示該遊戲牌面，其讓該複數遊戲牌面依據牌面的不同與遊戲
規則，而具有不同的瞇牌效果，據此本發明只在遊戲牌面的牌面中心區域所形成的點數不同，
具勝負決定或決定是否形成特殊牌面時採取二階段瞇牌，其可滿足玩家瞇牌的樂趣，並加快遊
戲的進行速度，可以滿足使用上的需要。
附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

I/001185

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/12/13

[71]

申請人 Requerente

:

續天曙

地址 Endereço

:

中國台灣台中市西屯區工業38路210號5樓之8

[72]

發明人 Inventor

:

續天曙

[51]

分類 Classificação

:

A63F13/12

[54]

標題 Título

:

一種具有即時狀態通知的遊戲檯面切換元件。
Um elemento de comutação, instalado em tampo de bancas de jogo, que detém a função de
notificação do estado actual.

[57]

摘要 Resumo

:

本發明結合並應用於一遊戲操作介面，該遊戲操作介面具有複數檯面切換點觸區，該複數檯
面切換點觸區供玩家對應選擇複數遊戲檯面的任一進行遊戲，該具有即時狀態通知的遊戲檯
面切換元件包含一控制單元、一狀態取得單元與數量對應該複數檯面切換點觸區的複數計時
通知圖示，其中該狀態取得單元連接該複數遊戲檯面，並取得該複數遊戲檯面的可押注時間，
該控制單元連接該狀態取得單元與該遊戲操作介面，並控制該複數計時通知圖示的顯示，而讓
該複數計時通知圖示透過倒數計時，同步顯示對應的該複數遊戲檯面的可押注時間，據此玩家
於該遊戲操作介面下，即可透過結合於該複數檯面切換點觸區的該複數計時通知圖示，而掌握
可押注時間的開始與結束，亦即不需切換遊戲檯面的畫面，即可掌握遊戲的進行狀況，因而玩
家除了可以掌握時間押注之外，並可全程觀看遊戲檯面的遊戲過程。

附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

I/001186

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/12/17

[71]

申請人 Requerente

:

續天曙

地址 Endereço

:

中國台灣台中市西屯區工業38路210號5樓之8

[72]

發明人 Inventor

:

續天曙

[51]

分類 Classificação

:

A63F13/12

[54]

標題 Título

:

一種具有長龍玩法的遊戲押注及賠付系統。
Um sistema de aposta de jogos e de pagamento com um método de jogar de fila longa.
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[57]

摘要 Resumo

:

第 25 期 —— 2014 年 6 月 18 日

本發明為供對複數遊戲機的遊戲進行押注，該複數遊戲機分別具有複數依序產生的遊戲結
果，並各自形成對應的一遊戲歷史結果，其包含一整合顯示長龍介面、一押注處理單元與一判
斷賠付單元，其中該整合顯示長龍介面具有長龍押注選項，並長龍押注選項為供依據一指定規
則進行長龍押注，而該押注處理單元為用於產生包含押注的選擇、金額與場次的一押注記錄，
以讓該判斷賠付單元依據押注的選擇與對應的該遊戲歷史結果，自押注的場次起算產生一押
注遊戲歷史結果，並依據該押注遊戲歷史結果對玩家進行賠付，據此提供一簡單明瞭的新穎
玩法，來吸引玩家押注，進而提高營業額。

附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

I/001209

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/05/30

[71]

申請人 Requerente

:

天使遊戲紙牌股份有限公司
ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

地址 Endereço

:

日本國大阪府大阪市中央區瓦屋町二丁目10番1號（5420066）

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

[72]

發明人 Inventor

:

重田泰 SHIGETA, Yasushi

[51]

分類 Classificação

:

A63F1/16

[54]

標題 Título

:

桌面遊戲系統。

101, Kawarayamachi 2chome, Chuoku, Osakashi, Osaka 5420066, Japan

Sistema de jogos de mesa.
[57]

摘要 Resumo

:

提供一種桌面遊戲系統，其包括多個關聯表格，每個關聯表格使其可以獲得附接到洗後遊戲紙
牌的編碼與其點數之間的關聯性，並通過適當地改變所使用的關聯表格來防止洗後遊戲紙牌
的編碼與其點數之間的關聯性被意欲進行作弊的人員知道。本發明的桌面遊戲系統的發牌器
裝置（2）包括讀取附接到洗後遊戲紙牌組（1s）的條形碼（3）並由此讀取可以單獨識別洗後遊
戲紙牌組（1s）的洗後紙牌I D的條形碼讀取器（100）。待使用的洗後遊戲紙牌的洗後紙牌I D
進行關聯處理，以識別關聯表格編號（T1T10）或數據庫編號中的一個，並且附接到紙牌1的紙
牌1的點數和花色根據編碼（C）與關聯表格（T3）識別。如果編碼（C）不與在關聯表格（T3）
中限定的編碼匹配，則出現錯誤，確定可能出現作弊。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/11/08

2012259097

日本 Japão

[21]

編號 N.º

:

I/001217

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/06/27
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申請人 Requerente

:

Jay Chun

地址 Endereço

:

Unit C, 19/F., Entertainment Building, 30 Queen’s Road Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[72]

發明人 Inventor

:

Jay Chun

[51]

分類 Classificação

:

A63F13/10

[54]

標題 Título

:

用於監視和玩多個實時賭桌遊戲的系統。

[57]

摘要 Resumo

:

一種用於監視和玩多個實時賭桌遊戲的系統包括：多個發牌員遊戲桌；遠離所述遊戲桌的多個

Sistema para monitorar e jogar vários jogos de mesa em tempo real.
電子手持裝置，其設置為用以顯示所述多個遊戲桌上正在進行的至少一個遊戲的視頻；遊戲服
務器；以及將遊戲服務器操作地連接到遊戲桌和電子手持裝置上的網絡；其中每個電子手持
裝置包括顯示部分，其包括：玩家押注顯示區域，其具有設置為用以顯示多個觸摸屏結果條的
觸摸屏輸入裝置，其在響應觸摸所述觸摸屏結果條以提供被選擇的觸摸屏結果條時允許玩家
在多個遊戲桌的視頻之間切換；視頻顯示區域，其設置為用以顯示在所述多個遊戲桌上進行的
至少一個遊戲的視頻，其中進行顯示的視頻與被選擇的觸摸屏結果條相對應。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/11/26

13/685,226

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

I/001247

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/11/19

[71]

申請人 Requerente

:

CFPH, LLC

地址 Endereço

:

110 East 59th Street, New York, NY 10022, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

[72]

發明人 Inventor

:

Lee Amaitis

[51]

分類 Classificação

:

G06F19/00

[54]

標題 Título

:

涉及累進獎金之娛樂設備及遊戲。
Os equipamentos e jogos de entretenimento que envolvem o prémio acumulado.

[57]

摘要 Resumo

:

對一連續選擇的遊戲的各種具體設備，包括各項方法和裝置，進行了描述。進一步的具體設備
獲得公開。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/11/19

61/728,038

美國 Estados Unidos da América
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[21]

編號 N.º

:

I/001249

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/11/25

[71]

申請人 Requerente

:

CERTIS CISCO SECURITY PTE. LTD.

第 25 期 —— 2014 年 6 月 18 日

地址 Endereço

:

Certis Cisco Centre, 20 Jalan Afifi, Singapore 409179, Singapore

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

[72]

發明人 Inventor

:

TAN, POH BENG, YAP, TYE SAN, WONG, KEEN HON, TAN, MENG KWANG

[51]

分類 Classificação

:

G01S17/06, G05F19/00, G06T01/60

[54]

標題 Título

:

安全監視裝置和監測位置的方法。
Dispositivo de segurança para monitoração e método para monitorizar uma localização.

[57]

摘要 Resumo

:

安全監視裝置，用於記錄一個位置的監視錄像，該裝置包括：一個用於控制裝置的控制器；一
個用於獲取該裝置周遭環境的監視錄像的攝影機；適用於提供控制器位置信息的位置信息裝
置；用於存儲監視錄像及伴隨的其他信息的存儲器，其他信息至少包括提供給安全影像但按時
間被分開存儲的時間和地點；用於控制器與中央監控系統傳遞信息的通信裝置，該裝置被配置
在信息和/或監視錄像傳播到中央監控系統前，分析在裝置的其他信息。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/12/04

2012089264

新加坡 Singapura

實用專利之保護
Protecção de Patente de Utilidade
申請
Pedido
根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條及第一百二十四條的規定，公佈下列在澳門特別行政
區提出的實用專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。
De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado pelo DecretoLei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)se
a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste aviso
até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]

編號 N.º

:

U/000119

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/12/28

[71]

申請人 Requerente

:

ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

地址 Endereço

:

614 Higashi Shiokojicho, ShiokojiKarasuma, Simogyoku, Kyoto 6008216, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

[72]

發明人 Inventor

:

Yasushi Shigeta

[51]

分類 Classificação

:

A63F13/10

[54]

標題 Título

:

遊戲桌系統。
Sistema de mesa de jogo.

[57]

摘要 Resumo

:

本發明提供一種桌面遊戲系統，具有能夠知道賦予在混洗遊戲紙牌的各紙牌上的代碼與各紙
牌的等級之間的相關關係的多個對照表，在使用時將其恰當地轉換，使得代碼與各紙牌的等級
之間的相關係不會被不正當者知道。
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本發明的桌面遊戲系統的發牌裝置2具有條形碼讀取器100，其讀取賦予在混洗遊戲紙牌l s上
的條形碼3，並讀取能夠單獨確定混洗遊戲紙牌ls的混洗紙牌I D。在開始使用的混洗遊戲紙牌
的混洗紙牌I D中建立有關聯，以能夠特定對照表編號T1~T10或數據庫編號中的一個，從而根
據代碼C並通過對照表T3特定賦予在紙牌上的紙牌1的等級及花色。在代碼C與對照表T3中定
義的代碼不一致時，判定為出現錯誤且具有進行不正當行為的可能性。
Sistema de mesa de jogo que inclui uma pluralidade de tabelas de associações, cada uma
das quais tornando possível obter a correlação entre códigos associados a cartas de jogar
baralhadas e os valores das mesmas, e impede que essa correlação seja conhecida por pes
soas com intenção de fazer batota através da alteração das tabelas de associações utiliza
das.
Um dispositivo sapato de distribuição de cartas 2 do sistema de mesa de jogo da presente
invenção inclui um leitor de código de barras 100 que lê o código de barras 3 associado a
um conjunto de cartas de jogar baralhadas 1s, e assim lê um ID de cartas baralhadas que
identifica unicamente o conjunto de cartas de jogar baralhadas 1s. O ID de cartas baralha
das das cartas utilizadas é sujeito a um processo de associação para identificar o número de
uma das tabelas de associação (T1 a T10) ou número da base de dados, e o valor e naipe da
carta 1 associados a essa carta são lidos com base no código C e uma tabela de associações
(T3). Se o código C não coincidir com um código definido na tabela de associações (t3),
ocorre um erro e é determinada a possibilidade de ocorrência de batota.

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/11/08

2012259097

日本 Japão

[21]

編號 N.º

:

U/000147

[22]

申請日 Data de pedido

:

2014/03/17

[71]

申請人 Requerente

:

嘉域亞洲一人有限公司

地址 Endereço

:

澳門黑沙環永寧廣場169號寶暉花園地下N鋪

國籍 Nacionalidade

:

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

發明人 Inventor

:

楊大榮

[72]
[51]

分類 Classificação

:

A63F1/14

[54]

標題 Título

:

內嵌射頻識別標簽的牌盒。

[57]

摘要 Resumo

:

本發明與一種內嵌射頻識別（R F I D）標簽的牌盒相關。按照本發明的內嵌射頻識別標簽牌盒

Caixa de cartas incorporada com a etiqueta RFID.
包括集成電路（IC）和連接到該集成電路的天線配合門禁、天線、讀寫器及電腦系統對牌盒在
場內的位置作實時監控。
附圖 Figura

:
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[21]

編號 N.º

:

U/000148

[22]

申請日 Data de pedido

:

2014/03/20

[71]

申請人 Requerente

:

黃仲良

[71]

[72]

地址 Endereço

:

澳門螺絲山斜路福海花園W舖

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

申請人 Requerente

:

杜家輝

地址 Endereço

:

澳門深巷仔15號地下B

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

發明人 Inventor

:

黃仲良, 杜家輝
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[51]

分類 Classificação

:

F24F3/00

[54]

標題 Título

:

新型空調機熱量回收機。

[57]

摘要 Resumo

:

空調機既有高效率的冷氣輸出，同時又免費得到熱水應用，實現了環保節能，但是冬天環境溫

Novo tipo de aparelho de ar condicionado de reciclagem do calor.
度低時，空調機熱量輸出顯著低下，甚至無法製熱，本實用新型正好解決此關鍵技術問題，利
用一個安裝在室外機散熱盤管輸出端的溫度開關，控制一個冷媒電磁閥，控制冷媒走向，（短
路）使系統冷媒溫度急升，達到冬天空調機熱泵形式製熱的目的，同時在室外機散熱器散熱盤
管輸出端安裝一個溫度開關控制散熱風扇，使系統冷媒製冷、製熱時溫度適中，發揮空調機最
大的效能，又利用一個溫度開關控制熱交換水箱兼貯水箱的溫度，實行恆溫節能。熱交換貯水
箱實行低壓式設計，裝於高位、熱水自然流注方式，是簡單可靠實用空調機。
附圖 Figura

:

更正
Rectificações
應各申請人/權利人之要求，更正如下：
A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:
程序編號

更正項目

原文

應改為

Item da rectificação

Onde se lê

Deve lerse

地址（2013年3月20日第12期第二組

52-16 Bamett Avenue, Long Island

52-16 Barnett Avenue, Long Island

《澳門特別行政區公報》）

City, NY 11104, United States of

City, NY 11104, United States of

Sede (B.O. da RAEM n.º 12,

America

America

顏色要求（2013年11月6日第45期第

Reivindica as cores verde, branca

Sem reivindicação de cores.

二組《澳門特別行政區公報》）

e preta tal como representadas na

Reivindicação de cores (B.O. da

figura.

Processo
n.º
N/065900

II Série, de 20 de Março de 2013)
N/077939

RAEM n.º 45, II Série, de 6 de No
vembro de 2013)
N/081343

商標圖案（2014年1月15日第3期第

N/081344

二組《澳門特別行政區公報》）

N/081345

Figura da marca (B.O. da RAEM
n.º 3, II Série, de 15 de Janeiro de
2014)
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程序編號

更正項目

原文

應改為

Item da rectificação

Onde se lê

Deve lerse

服務名單（2014年5月7日第19期第

...... serviços de abastecimento de

...... serviços de abastecimento de

二組《澳門特別行政區公報》）

café para escritório; preparação de

café para escritório; serviços de con

Lista de serviços (B.O. da RAEM

comida; ......

tratação de comida; preparação de

Processo
n.º
N/082256

9963

n.º 19, II Série, de 7 de Maio de

comida; ......

2014)
N/083133

服務名單（2014年5月7日第19期第

...... leitores de livros electrónicos,

...... leitores de livros electrónicos,

二組《澳門特別行政區公報》）

correias para telemóveis, pen drives,

leitores de MP3, correias para tele

Lista de serviços (B.O. da RAEM

......

móveis, pen drives, ......

n.º 19, II Série, de 7 de Maio de
2014)
二零一四年五月二十九日於經濟局——局長

蘇添平

Direcção dos Serviços de Economia, aos 29 de Maio de 2014.
O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.
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