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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

澳門特別行政區

政府機關通告及公告

AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA
通 告
Aviso
商標之保護
Protecção de Marca
申請
Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准的《工業產權法律制度》第十條、第二百一十條及第二百一十一條第一款的規定，公
佈下列在澳門特別行政區提出的商標註冊申請，自本通告公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。
De acordo com os artigos 10.º, 210.º e n.º 1 do artigo 211.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de
Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação
deste aviso, começa a contar o prazo de dois meses para a apresentação de reclamação.

[210] 編號 N.º

:

N/117663

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/17

[730] 申請人 Requerente

:

VOYAGER ENTERTAINMENT USA, INC.

地址 Endereço

:

707 Wilshire Boulevard - Suite 5320, Los Angeles, CA 90017, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Filmes expostos revelados; filmes de diapositivos expostos; molduras para filmes de diapositivos; discos de vídeo e fitas de vídeo gravados; programas de jogos para máquinas de
jogos de vídeo para casa; circuitos electrónicos e CD-ROMs gravados com programas para
jogos portáteis com ecrã de cristal líquido; discos fonográficos; arquivos musicais descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; publicações electrónicas; programas de jogos
para máquinas de jogos de vídeo de arcada; simuladores para afinação de direcção e controlo de veículos; simuladores de treino desportivo; máquinas e aparelhos de telecomunicações; máquinas electrónicas, aparelhos e peças para os mesmos; óculos 3D para salas de
cinema; capacetes protectores para desportos; cintos de pesos; circuitos electrónicos e CD-ROMs gravados com programas automáticos para instrumentos musicais electrónicos.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/117664

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/17

[730] 申請人 Requerente

:

VOYAGER ENTERTAINMENT USA, INC.

地址 Endereço

:

707 Wilshire Boulevard - Suite 5320, Los Angeles, CA 90017, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Brinquedos; bonecas; jogos de go; xadrez japonês (equipamento para o shogi); cartas de
jogar japonesas (Utagaruta); dados; jogos de dados japoneses (Sugoroku); copos para jogos
de dados; jogos de damas chinesas (jogos); jogos de xadrez; jogos de damas (conjuntos de
jogos de damas); aparelhos de prestidigitação; dominós; cartas de jogar; cartas de jogar
japonesas (Hanafuda); mah-jong; máquinas e aparelhos de jogos; máquinas e aparelhos de
divertimento para uso em parques de diversão; equipamento de bilhar; aparelhos de desporto.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/117665

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/17

:

VOYAGER ENTERTAINMENT USA, INC.

地址 Endereço

:

707 Wilshire Boulevard - Suite 5320, Los Angeles, CA 90017, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de publicações electrónicas; serviços de referência de bibliotecas para literatura e registos documentais; publicação de livros; exibição de filmes, produção de filmes,
ou distribuição de filmes; fornecimento de instalações para diversões; aluguer de filmes
cinematográficos; aluguer de cassetes de imagens gravadas em fitas magnéticas; preparação, direcção e organização de seminários; realização de exposições de arte; organização
e planeamento de filmes, espectáculos, peças de teatro ou espectáculos musicais; apresentação de espectáculos ao vivo; direcção ou apresentação de peças teatrais; apresentação de
espectáculos musicais; produção de programas de rádio ou televisão; produção de filmes
de cassetes de vídeo no domínio da educação, cultura, entretenimento ou desporto (não
para filmes e programas de televisão e não para publicidade ou publicitários); encenação
de programas de rádio e televisão; operação de equipamento de vídeo e áudio para a produção de programas de rádio e televisão; organização de festivais de cinema; organização
de eventos de entretenimento excluindo filmes, espectáculos, peças de teatro, espectáculos
musicais, desporto, corridas de cavalos, corridas de bicicletas, corridas de barco e corridas
de automóveis; fornecimento de serviços de estúdios de áudio ou vídeo; fornecimento de
instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças teatrais, música ou formação educacional; aluguer de discos ou cassetes de sons gravadas em
fitas magnéticas; aluguer de negativos de filmes; aluguer de positivos de filmes; aluguer de
brinquedos; aluguer de máquinas e aparelhos de diversão; aluguer de máquinas e aparelhos
de jogos.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/119578

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/18

[730] 申請人 Requerente

:

ARICA HOLDING B.V.

地址 Endereço

:

Teleportboulevard 110, (A. 1.16), Amsterdam 1043 EJ, Amsterdam, Holanda

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Gestão financeira de sociedade de participações sociais; serviços de sociedades gestoras de
participações de capital; gestão financeira para empresas; gestão de fundos de capital.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

vermelho pantone 185c/u; cor de laranja pantone 158c/u; amarelo pantone 130c/u; verde
claro pantone 369c/u; azul turquesa pantone 2234c/u; azul claro pantone 2143c/u; roxo pantone 7446c/u; azul pantone 7687c/u.

[210] 編號 N.º

:

N/120965

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/09

[730] 申請人 Requerente

:

世邦電池株式會社

:

韓國首爾135-919江南區宣陵路433號

SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD.
地址 Endereço

433, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, (135-919), Republic of Korea
國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

電池；蓄電池；原電池組；運載工具用蓄電池；濕電池；點火用電池；汽車用鉛酸蓄電池；深循環
鉛酸蓄電池；汽車用電池；可充電電池。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/121065

[730] 申請人 Requerente

:

Japan Livestock Industry Association

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/14

地址 Endereço

:

No.2 DIC Building 9F, 2-16-2, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Carne de vaca; produtos de carne de vaca; tudo produzido no Japão.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

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

N.º 27 — 5-7-2017  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

[210] 編號 N.º

:

N/121066

[730] 申請人 Requerente

:

Japan Livestock Industry Association

地址 Endereço

:

No.2 DIC Building 9F, 2-16-2, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan

9777

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/14

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de restaurante; serviços para o fornecimento de alimentos e bebidas; fornecimento de alimentos e bebidas; catering de alimentos e bebidas; fornecimento de informações
relativas a alimentos e bebidas; fornecimento de informações relativas a restaurantes.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

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

[210] 編號 N.º

N/121224

[730] 申請人 Requerente

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

:

Tomorrow Sleep LLC

地址 Endereço

:

3560 Lenox Rd., Suite 1100, Atlanta, GA 30326 U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

Colchões e bases para colchões; almofadas.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/22

87/245,236

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/121225

[730] 申請人 Requerente

:

Tomorrow Sleep LLC

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

地址 Endereço

:

3560 Lenox Rd., Suite 1100, Atlanta, GA 30326 U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

24

[511]

產品 Produtos

:

Mantas, cobertores, fronhas, fronhas decorativas, edredons, colchas, mantas e coberturas
de cama.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/22

87/245,236

美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º

:

N/121253

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/20

[730] 申請人 Requerente

:

My Way Film Company Limited

地址 Endereço

:

Flat 706, 7/F, Summit Insurance Building, 789 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Kong

Filmes para cinema; filmes cinematográficos; programas de televisão e rádio; discos gravados com filmes para cinema; cassetes de vídeo pré-gravadas, discos compactos de áudio e
vídeo, discos laser, discos de vídeo digitais/discos versáteis digitais («DVDs»); CD-ROMs
e outros formatos de meios de comunicação com filmes para cinema, notícias, desporto
e séries televisivas, documentários, espetáculos de jogos, espetáculos de variedades, programas de televisão baseados na realidade, animação, concertos e outros espectáculos;
gravações de áudio e vídeo descarregáveis; filmes para cinema descarregáveis, espectáculos
de televisão e gravações de vídeo; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de
som ou de imagens; suportes magnéticos de dados, discos de gravação; discos compactos,
DVDs e outros suportes de gravação digital; aparelhos para edição de filmes para cinema,
filmes cinematográficos e fotográficos; aparelhos (incluindo computadores e programas informáticos) destinados a fornecer, processar, exibir, gravar, transmitir, receber, reproduzir,
editar, utilizar e reproduzir imagens, sons, dados e informações; aparelhos de radiodifusão;
aparelhos e instrumentos fotográficos, cinematográficos, científicos, náuticos, geodésicos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, controlo (supervisão), salva-vidas e de ensino.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/121254

[730] 申請人 Requerente

:

My Way Film Company Limited

:

Flat 706, 7/F, Summit Insurance Building, 789 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/20

Kong
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Distribuição, venda por grosso e a retalho de cassetes vídeo pré-gravadas, discos compactos de áudio e vídeo, discos laser, discos de vídeo digitais/discos versáteis digitais («DVDs»)
e outros discos e suportes digitais de armazenamento; serviços de distribuição on-line;
serviços de catálogo por correio; serviços de agência de importação e exportação; fornecimento e aluguer de espaços publicitários; promoção de vendas; publicidade para filmes;
organização de exposições, eventos e actividades de promoção e fins publicitários; serviços
de publicidade, de promoção e de marketing; produção de gravações de vídeo para fins de
marketing; fornecimento de informações, assessoria empresarial, assessoria e consultadoria relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/121255

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/20

[730] 申請人 Requerente

:

My Way Film Company Limited

地址 Endereço

:

Flat 706, 7/F, Summit Insurance Building, 789 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Kong

Serviços de educação e de entretenimento; filmes de entretenimento; prestação de serviços
de entretenimento áudio, visual e/ou vídeo; fornecimento de formação; produção, distribuição, leasing e aluguer de filmes, filmes para cinema, filmes cinematográficos, gravações de
som e de imagens; aluguer de filmes; apresentação de filmes para cinema; produção, distribuição e apresentação de obras audiovisuais sob a forma de filmes para o cinema e programas de televisão; distribuição e aluguer de meios de comunicação electrónicos, discos de
gravação, discos compactos de áudio e vídeo, discos laser, discos de vídeo digitais/discos
versáteis («DVDs») e fitas que contenham filmes, filmes para cinema, filmes cinamatográficos, ou programas de televisão; serviços de produção de filmes digitais e vídeo; edição de
filmes de vídeo; fornecimento de filmes, descarregáveis, através de serviços de difusão de
vídeo-a-pedido («video-on-demand»); informação sobre entretenimento; serviços de informação relacionados com filmes de vídeo; fornecimento de informações on-line relativas a
filmes para cinema; estúdios de cinema; fornecimento de instalações para teatro e cinema;
aluguer de equipamento para produção e projecção de filmes, gira-discos, aparelhos de
gravação de som, instrumentos musicais, cassetes de fitas de vídeo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/121356

[730] 申請人 Requerente

:

Metrologic Instruments, Inc.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

地址 Endereço

:

90 Coles Road, Blackwood, New Jersey 08012, EUA

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

:

Dispositivos portáteis de armazenamento de dados para serem utilizados com leitores de
códigos de barras.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/121378

[730] 申請人 Requerente

:

IN CONCRETO

地址 Endereço

:

9, rue de l’ Isly, 75008 Paris, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

14

[511]

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22
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[511]

產品 Produtos

:
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錶；手錶皮帶；鐘錶機件；精密記時器；鐘錶盤（鐘錶製造）；錶鏈；錶蒙；鐘錶盒；未加工或半
加工貴重金屬；首飾盒；珠寶首飾；手鐲；胸針（首飾）；鏈（首飾）；小飾物（首飾）；景泰藍首
飾；耳環；帽子裝飾品（首飾）；別針（首飾）；獎章；項鏈（首飾）；戒指；領帶別針；貴重金屬飾
針；人造珠寶；貴重金屬盒；珠寶盒；鑰匙圈。

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/09/23

16/4301854

法國 França

[210] 編號 N.º

:

N/121379

[730] 申請人 Requerente

:

De Beers UK Limited

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

地址 Endereço

:

20 Carlton House Terrace, London SW1Y 5AN, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos
noutras classes; artigos de joalharia e bijuterias; pedras preciosas e semi-preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/121380

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

:

De Beers UK Limited

地址 Endereço

:

20 Carlton House Terrace, London SW1Y 5AN, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

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

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/121381

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

:

De Beers UK Limited

地址 Endereço

:

20 Carlton House Terrace, London SW1Y 5AN, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos
noutras classes; artigos de joalharia e bijuterias; pedras preciosas e semi-preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/121382

[730] 申請人 Requerente

:

De Beers UK Limited

地址 Endereço

:

20 Carlton House Terrace, London SW1Y 5AN, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de vendas a retalho e por grosso, serviços de publicidade e comercialização, tudo

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

no sector de metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, artigos de joalharia e bijutarias, pedras preciosas e semi-preciosas, relojoaria e instrumentos
cronométricos.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/121805

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

:

JCB CO.,LTD

地址 Endereço

:

5-1-22 Minami Aoyama, Minato-Ku ,Tokyo 107-8686, Japao

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de cartões de crédito; fornecimento de informações sobre extractos de cartões de
crédito; emissão de cartões pré-pagos; serviços de cartões de débito; agências de cobrança
de dívidas; aquisição e transferência de pedidos pecuniários; operações de compensação;
operações de câmbio; agências de factoring; serviços de financiamento; transferência electrónica de fundos; serviços de garantias (fianças); empréstimos a prestações; financiamento
de leasing; corretagem de leasing; corretagem de aquisição de crédito; emissão de cheques
de viagem; corretagem para a emissão de cheques de viagem; agências de cobrança de
pagamento de facturas de gás e electricidade, facturas de telefone e facturas de serviços
públicos, e fornecimento de informações a respeito do mesmo; cobrança de rendas; empréstimo contra garantia; serviços de caixas de poupança; emissão de títulos de valor; corretagem de seguros; cálculo de taxa de prémio de seguro; consultadoria em seguros; fornecimento de informações sobre seguros; subscrição de seguros; agências de crédito; avaliação
financeira de crédito a empresas; angariação de fundos para caridade; aluguer de leitores
de cartões, gravadores de cartões e máquinas e equipamentos de processamento de pagamentos utilizados para pagamentos com cartões de crédito e cartões de débito; agências de
recrutamento e gestão de membros e comerciantes (lojas membro) de cartões de crédito em
nome de emissores de cartões de crédito; desconto de letras; aceitação de letras de câmbio;
empréstimos sobre títulos; serviços de depósito de valores em cofres-fortes; administração
fiduciária de contratos de futuros financeiros; serviços fiduciários de dinheiro, títulos, bens
pessoais e terrenos; serviços de câmbio de divisas; emissão de cartas de crédito; aluguer de
máquinas de contagem ou triagem de notas e moedas, ou o fornecimento de informações
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sobre as mesmas; aluguer de caixas automáticas de dinheiro ou de terminais bancários
automáticos, ou o fornecimento de informações sobre os mesmos; serviços de cartões de
compras; processamento electrónico de pagamentos; emissão de vales de oferta utilizáveis
na compra de produtos ou serviços; cobrança de pagamentos de produtos e serviços; fornecimento de descontos em numerário e outros tipos de descontos pela utilização de cartões
de crédito no âmbito de um programa de fidelização de clientes.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2017/03/23

2017-039614

日本 Japão

[210] 編號 N.º

:

N/121906

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/03

[730] 申請人 Requerente

:

深圳前海弘稼科技有限公司
Shenzhen Qianhai Hongjia Technology Co., Ltd.

地址 Endereço

:

中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
(Shenzhen Qianhai Commerce Secretariat Co., Ltd) Room A201, No. 1, Qianwan 1st
Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

穀（穀類）；活動物；新鮮水果；新鮮蔬菜；植物種子；活家禽；新鮮水果製果籃。

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/10/09

21497112

中國 China

N/122240

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/06

俄罗斯天然气工业公共股份有限公司
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT

地址 Endereço

:

俄羅斯聯邦聖彼德堡190000蓋納尼亞A幢5號
5, Lit A, Galernaya Ul. Ru-190000 St-Petersburg, Russian Federation

國籍 Nacionalidade

:

俄羅斯聯邦 Russa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

1

[511]

產品 Produtos

:

Produtos químicos usados na indústria, ciência e fotografia, bem como na agricultura, horticultura e silvicultura; resinas artificiais em bruto, matérias plásticas em bruto; adubos;
compostos para extinção de incêndios; preparados para têmpera e soldadura; substâncias
químicas para a preservação de alimentos; substâncias para curtimento; adesivos usados na
indústria; fluidos/líquidos para circuitos hidráulicos; fluidos/líquidos dos travões; fluidos/líquidos de direção hidráulica; fluidos/líquidos de transmissão; refrigerantes (coolants) para
motores de veículos.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122241

[730] 申請人 Requerente

:

俄罗斯天然气工业公共股份有限公司

9783

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/06

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT
地址 Endereço

:

俄罗斯联邦圣彼得堡190000盖纳尼亚A幢5号
5, Lit A, Galernaya Ul. RU-190000 ST-Petersburg, Russian Federation

國籍 Nacionalidade

:

俄羅斯聯邦 Russa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

4

[511]

產品 Produtos

:

Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; compostos para absorver, humedecer e compactar poeira; combustíveis (incluindo essência para automóveis) e iluminantes; velas e pavios
para iluminação; óleos industriais; lubrificantes; fluidos de corte; óleo combustível; óleo
lubrificante; óleo para motor; graxa lubrificante; óleo diesel; gasolina; combustível para
motor.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122242

[730] 申請人 Requerente

:

俄羅斯天然氣工業公共股份有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/06

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT
地址 Endereço

:

俄罗斯联邦圣彼得堡190000盖纳尼亚A幢5号
5, Lit A, Galernaya Ul. Ru-190000 St-Petersburg, Russian Federation

國籍 Nacionalidade

:

俄羅斯聯邦 Russa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Construção; reparação; serviços de instalação; tratamento contra ferrugem para veículos;
assistência avaria do veículo (reparação); limpeza de veículos; lubrificação de veículos (lubrificação); manutenção de veículos; polimento de veículos; estações de serviço para veículos (abastecimento e manutenção); lavagem de veículos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122255

[730] 申請人 Requerente

:

Gravity Co., Ltd.

:

(Sangam-dong) 15F. Nuritkum Square R&D Tower, 396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu,

地址 Endereço

Seoul, Republic of Korea
國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/06
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Software de jogos descarregáveis para dispositivos móveis; discos contendo jogos de vídeo;
software de jogos de vídeo; circuitos electrónicos para armazenamento de programas de
jogos de vídeo; circuitos electrónicos para gravação de programas destinados a aparelhos
de diversão para serem usados com ecrãs de cristais líquidos; programas de jogos on-line;
programas de jogos de computador em formato electrónico; software de jogos de realidade
virtual on-line; software de jogos de computador descarregáveis através de uma rede informática global e via dispositivos sem fios; programas de computador pré-gravados para
jogos; programas de jogos de vídeo de de computador; programas de jogos de computador
de multimédia interactiva; software de jogos de computador destinados a telemóveis; programas de jogos de computador descarregáveis através da Internet; programas de jogos de
computador; discos ópticos de música pré-gravados; ficheiros de música descarregáveis; desenhos animados; tapetes de rato.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122256

[730] 申請人 Requerente

:

Gravity Co., Ltd.

地址 Endereço

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/06

(Sangam-dong) 15F. Nuritkum Square R&D Tower, 396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu,
Seoul, Republic of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de jogos; serviços de jogos on-line através de aplicações para dispositivos móveis;
serviços de jogo portáteis; serviços de jogos on-line; exploração de instalações de jogos de
PC; serviços de salões de jogos de arcadas; distribuidor de software de jogos; exploração e
gestão de instalações de divertimento; planeamento/gestão/organização de competições de
jogos on-line e de outras competições de jogos; serviços de acampamento de férias (divertimento); prestação de informação sobre jogos; fornecimento on-line de conteúdos de jogos;
exploração de sites de jogos na Internet; educação de habilidades em jogos; serviços de reportagens de informação; fornecimento on-line de vídeos (não descarregáveis); publicação
de livros; fornecimento de publicações electrónicas on-line, não descarregáveis; publicação
on-line de livros e revistas electrónicos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122299

[730] 申請人 Requerente

:

福建美源德體育用品有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/07

FUJIAN MYD SPORTS PRODUCTS CO.,LTD
地址 Endereço

:

中國福建省晉江市陳埭鎮岸兜村南工業區
South Industrial Zone, Andou, Chendai, Jinjiang, Fujian, China 362200
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

T恤衫；大衣；服裝；襯衫；裙子；褲子；嬰兒全套衣；帽；游泳衣；跳鞋；鞋（腳上的穿著物）；
內衣；手套（服裝）；披肩；腰帶；襪；領帶；婚紗；戲裝；皮帶（服飾用）；童裝；羽絨服裝；足球
鞋；體操服；圍巾；運動鞋；防水服；靴；跑鞋；西裝。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122313

[730] 申請人 Requerente

:

RENAISSANCE 1849 SA

地址 Endereço

:

2-4 Avenue Marie-Thérèse, 2132 Luxembourg, Luxembourg

國籍 Nacionalidade

:

盧森堡 Luxemburguesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

皮革和人造皮革；皮革或皮革板製盒；攜帶文件用的皮革或人造皮革封套；獸皮；箱子、手提

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/07

箱；旅行用箱子、包和套；旅行用衣袋；傘、遮陽篷及手杖；鞭和鞍具；皮夾；零錢包；卡片夾；鑰
匙包；手袋、背包、輪式袋；爬山用手提袋、野營手提袋、旅行袋、沙灘包、書包；非化粧用具盒；
購物網袋或購物袋；攜帶文件用的皮製袋或小袋（信封、袋）。
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2017/01/11

1008129

比利時-盧森堡-荷蘭 Benelux

[210] 編號 N.º

:

N/122369

[730] 申請人 Requerente

:

廣東精武會文化傳播有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/10

MAS CULTURE COMMUNICATION CO., LTD.
地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區廣棠西路7號之一H棟517房
Room 517, Building H, No. 7, Guangtang West Road, Tianhe District, Guangzhou City,
Guangdong, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

體育教育，教育，實際培訓（示範），組織教育或娛樂競賽，組織體育比賽，無線電文娛節目，廣
播和電視節目製作，體育比賽計時，健身俱樂部（健身和體能訓練），娛樂服務。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/122370

[730] 申請人 Requerente

:

廣東精武會文化傳播有限公司
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[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/10

MAS CULTURE COMMUNICATION CO., LTD.
地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區廣棠西路7號之一H棟517房
Room 517, Building H, No. 7, Guangtang West Road, Tianhe District, Guangzhou City,
Guangdong, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

體育教育，教育，實際培訓（示範），組織教育或娛樂競賽，組織體育比賽，無線電文娛節目，廣
播和電視節目製作，體育比賽計時，健身俱樂部（健身和體能訓練），娛樂服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122371

[730] 申請人 Requerente

:

廣東精武會文化傳播有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/10

MAS CULTURE COMMUNICATION CO., LTD.
地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區廣棠西路7號之一H棟517房
Room 517, Building H, No. 7, Guangtang West Road, Tianhe District, Guangzhou City,
Guangdong, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

體育教育，教育，實際培訓（示範），組織教育或娛樂競賽，組織體育比賽，無線電文娛節目，廣
播和電視節目製作，體育比賽計時，健身俱樂部（健身和體能訓練），娛樂服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122426

[730] 申請人 Requerente

:

EyeVerify Inc.

地址 Endereço

:

1740 Main Street, Kansas City, Missouri 64108 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 informático e aplicações de software para verificação e autenticação biométricas

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/11

de identidade de utilizador; software informático e aplicações informáticas para a verificação e autenticação de identidade do utilizador; software descarregável sob a forma de uma
aplicação móvel para verificação e autenticação biométricas de identidade de utilizador;
software descarregável sob a forma de uma aplicação móvel para verificação e autenticação
de identidade do utilizador; kits de desenvolvimento de software (SDK); aparelhos e instrumentos para a identificação ou reconhecimento automático de pessoas, impressões digitais
ou palmares, características da íris, veias ou voz, características faciais ou corporais ou outras características biométricas; software para identificação ou reconhecimento automático
de pessoas, impressões de dedos ou palmas, das características da íris, da veia, da voz, das
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características do rosto ou do corpo ou de outras características biométricas; sistemas constituídos por aparelhos e software informático para verificação e identificação de dados biométricos, nomeadamente pessoas, impressões digitais ou palmares, características da íris,
de veia ou da voz, características do rosto ou do corpo; computadores e software informático para dispositivo biométricos de identificação e autenticação de pessoas; software informático de sistema biométrico para identificação e autenticação de pessoas; software informático para detecção de pessoas; software informático para interpretar impressões digitais
ou palmares, características da íris, da veia ou da voz, características do rosto ou do corpo
ou outros dados biométricos para fins de identificação de indivíduos; sensores ópticos, optoelectrónicos ou electroacústicos para impressões digitais ou palmares, características da
íris, da veia ou da voz, características do rosto ou do corpo ou outras características biométricas; leitores de cartões electrónicos; leitores de cartões codificados magnéticos; leitores
de cartões inteligentes; terminais de computador biométricos; terminais de pagamentos
electrónicos biométricos; blocos de terminais eléctricos biométricos; fechaduras eléctricas
ou dispositivos para controlar o acesso a edifícios; equipamento de processamento de dados para verificação de impressões digitais ou palmares, características da íris, da veia ou
da voz, características do rosto ou do corpo ou outras características biométricas; sistemas
informáticos consistindo em computadores e software informático para protecção de informações ou comunicações relacionadas com a verificação de impressões digitais ou palmares, características da íris, da veia ou da voz, características do rosto ou do corpo ou outras
características biométricas; software informático para o processamento do sinal utilizado
para a detecção e identificação de pessoas ou as características biométricas de pessoas na
área da segurança e controlo de acesso; aparelhos, instrumentos e software informático
para a detecção e identificação de documentos fraudulentos; sensores optoelectrónicos
para a recolha de informações sobre veículos estacionários e veículos em movimento; equipamentos de processamento de dados fixos, portáteis e de bordo para utilização em veículos terrestres, aéreos ou marítimos relacionados com a segurança forense e aplicações de
transporte para aplicações médico-legais; terminais electrónicos para efeitos de segurança
de aplicações de jogos, lotarias ou apostas; sensores optoelectrónicos para recolha de códigos de barras, números e informações de datas em jogos, lotarias ou bilhetes de apostas;
leitores electrónicos para verificação e identificação de dados digitais; dispositivos, nomeadamente, dispositivos electrónicos e software informático para verificação e identificação
de dados digitais por leitores e processadores informáticos; aparelhos e instrumentos para
a autenticação e identificação de dados digitais por leitores ópticos, software informático
e processadores informáticos; software de leitores informáticos, terminais de computador
e dispositivos electrónicos que autenticam e identificam uma área legível por máquina em
passaportes, vistos, cartões de identidade, cartas de condução, cartões de saúde, cartões de
eleitores, cartões de residência, autorizações de permanência, cartões de saúde profissional
e outros documentos administrativos pessoais que possuem um chip electrónico que pode
transmitir dados com a finalidade de verificar a identidade de um indivíduo; dispositivos
electrónicos e software informático para identificação, através de uma senha, da identidade
de um indivíduo; aparelhos e instrumentos constituídos por software informático, terminais de computadores e leitores electrónicos para processamento de dados, nomeadamente
para a obtenção, verificação, armazenamento, criação de bases de dados e transmissão de
dados; software informático para a verificação e identificação de dados digitais protegidos
por obtenção, processamento, verificação, armazenamento, criação de bases de dados e
transmissão de dados; aparelhos e instrumentos para o controlo de dados relativos à identidade de uma pessoa por obtenção, processamento, verificação, armazenamento, criação
de bases de dados e transmissão de dados; cartões de chip, nomeadamente cartões de chip
electrónicos virgens, cartões de chip codificados e cartões de chip electrónico virgens

第 27 期 —— 2017 年 7 月 5 日

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

9788

para a produção e carregamento de aplicações em terminais de utilizador; cartões de chip
electrónicos codificados para acesso e comunicação com utilizadores de redes de dados;
equipamentos para processamento de dados, nomeadamente terminais de cartões de chip
electrónicos codificados e peças para os produtos acima mencionados; programas de computador e sistemas operativos para cartões de chip, nomeadamente software utilizado em
sistemas de identificação e detecção para fins de identificação de indivíduos, autenticação
de documentos e localização e identificação de veículos; aparelhos para testar cartões de
chip para ensaios da respectiva qualidade e funcionamento correcto; sistemas para manuseamento de cartões com chip; aparelhos para impressão de documentos, nomeadamente
impressoras para imprimir cartões de identidade, cartões de saúde, cartões de eleitor, cartões de residência, licenças, autorizações e passaportes.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2017/03/06

87/359,730

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/122427

[730] 申請人 Requerente

:

EyeVerify Inc.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/11

地址 Endereço

:

1740 Main Street, Kansas City, Missouri 64108 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Produtos de impressão, nomeadamente papel e cartão para utilização no fabrico de cartões
de identidade, cartões telefónicos, cheques, cartões de crédito ou cartões bancários, passaportes, documentos de vistos, cartas de condução, cartões de saúde, cartões de eleitor,
cartões de residência, autorizações de permanência, cartões de saúde profissionais e outros
documentos administrativos pessoais que compreendem uma área legível por máquina;
cartões impressos e documentos administrativos pessoais em papel ou cartão para venda a
organizações emissoras, que compreendem uma área legível por máquina, nomeadamente
cartões de identidade, cartões telefónicos, cheques, cartões de crédito, cartões bancários,
passaportes, documentos de vistos, cartas de condução, cartões de saúde, cartões de eleitor,
cartões de residência, autorizações de permanência e cartões para indicar as credenciais de
profissionais médicos.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2017/03/06

87/359,730

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/122428

[730] 申請人 Requerente

:

EyeVerify Inc.

:

1740 Main Street, Kansas City, Missouri 64108 USA

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/11
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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

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Telecomunicações, nomeadamente fornecimento de acesso a redes de telecomunicações
e fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática mundial; fornecimento de ligações de telecomunicações electrónicas; fornecimento de ligações de
telecomunicações à internet ou bases de dados; fornecimento de informações sobre telecomunicações e comunicação de dados; consultas de telecomunicações sob a forma de consultadoria técnica nas áreas da transmissão e comunicação de dados áudio, texto e vídeo;
consultadoria na área dos serviços de telecomunicações, nomeadamente transmissão de
voz, dados e documentos através de redes de telecomunicações.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2017/03/06

87/359,730

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/122429

[730] 申請人 Requerente

:

EyeVerify Inc.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/11

地址 Endereço

:

1740 Main Street, Kansas City, Missouri 64108 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Software como serviço de verificação e autenticação biométrica da identidade do utilizador; software como um serviço para verificação e autenticação da identidade do utilizador;
serviços e aconselhamento na área do controlo do acesso de pessoas, nomeadamente fornecimento de um sítio Web de acesso seguro, exclusivamente para membros, contendo tecnologia que possibilita aos membros a entrada numa zona protegida; concepção, pesquisa
e desenvolvimento de programas informáticos e de software informático para interpretar
impressões digitais ou palmares, características da íris, da veia, voz, características do
rosto e do corpo ou outras características biométricas na área do controlo de acesso ou da
autenticação de pessoas; investigação, concepção e desenvolvimento de sistemas de software informático em linha para verificação de incidentes do passado e dos antecedentes
de pessoas; investigação, concepção e desenvolvimento de sistemas de segurança de dados
electrónicos para verificação de incidentes do passado, e dos antecedentes de pessoas; concepção, investigação e desenvolvimento de programas informáticos e de software informático para identificação electrónica; serviços de automatização para computadores, nomeadamente serviços de automatização e de recolha de dados utilizando software proprietário
para avaliar, analisar e recolher dados de serviços; conversão de dados de meios físicos
para meios electrónicos; concepção, instalação, manutenção e actualização de software
informático para processamento de dados; serviços de criptografia; codificação de documentos de identidade; serviços de assessoria, informação e consultadoria em relação aos
serviços supracitados, nomeadamente consultadoria em matéria de segurança informática,
consultas informáticas em matéria de segurança informática, consultadoria em tecnologia
da informação, assessoria relacionada com a concepção de hardware informático e assessoria técnica relacionada com a operação de computadores; bases de dados electrónicas na
área dos dados biométricos, identificação biométrica, verificação e autenticação de identidade.
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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

2017/03/06

87/359,730

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/122430

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/11

:

EyeVerify Inc.

地址 Endereço

:

1740 Main Street, Kansas City, Missouri 64108 USA

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 verificação de identidade; serviços de investigação de antecedentes pessoais
utilizando dados alfanuméricos e biométricos; serviços de consultadoria, nomeadamente
consulta nos domínios da autenticação e rastreio de produtos e documentos, monitorização
e protecção de marcas, protecção contra a contrafacção, adulteração e desvio, e garantia
da integridade de produtos e documentos genuínos; serviços de verificação de identificação, nomeadamente fornecimento de autenticação de informações de identificação pessoal
através de armazenamento seguro e transmissão dessas informações através da internet;
serviços de personalização de documentos, nomeadamente autenticação de informações de
identificação pessoal; fornecimento de serviços de autenticação de utilizador em transacções de comércio electrónico.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2017/03/06

87/359,730

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/122434

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/11

[730] 申請人 Requerente

:

上海亞細亞陶瓷有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市閔行區虹梅南路3988號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

非金屬地板磚；瓷磚；磚，建築用非金屬磚瓦；石料；硅石（石英石）；大理石；水泥；製磚用黏
合劑；非金屬門窗。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122435

[730] 申請人 Requerente

:

上海亞細亞陶瓷有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/11
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地址 Endereço

:

中國上海市閔行區虹梅南路3988號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

9791

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

非金屬地板磚；瓷磚；磚，建築用非金屬磚瓦；石料；硅石（石英石）；大理石；水泥；製磚用黏
合劑；非金屬門窗。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122482

[730] 申請人 Requerente

:

HKScan Sweden AB

地址 Endereço

:

Box 30223, 104 25 Stockholm, Sweden

國籍 Nacionalidade

:

瑞典 Sueca

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/12

Carne, peixe, aves e caça; marisco, não vivo; extractos de carne; produtos de carne em
processados; carne picada; salsichas; refeições preparadas que contêm principalmente de
carne, caça, aves ou peixe; sopas; cubos de sopa; preparações para fazer caldos; produtos de
carne em forma de hambúrgueres; substitutos de carne; charcutaria; frios; fiambre; pratos
cozinhados à base de carne; conservas de carne; bacon; aperitivos à base de carne; aperitivos de batata; aperitivos à base de frutas e vegetais; frutas e vegetais em conserva, congelados, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos; leite e lacticínios; óleos e
gorduras alimentares; pudim de sangue; chouriço de sangue; caldos; concentrados de caldo;
caldo de carne; concentrados de caldo de carne; carne enlatada; fígado; patê de fígado; pastas de fígado; carne em conserva; tiras secas de carne de vaca; pés de porco em conserva;
miudezas; carnes frescas de aves de capoeira; carne fresca; carne em processados; perú;
carne de perú; produtos de perú; perú em processadas; produtos de perú em processadas;
frango; carne de frango; frango em processados; produtos de frango em processados; frango desidratado; frango cozinhado; galinha frita; frango ultracongelado; patas de galinha.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vermelho e branco.

[210] 編號 N.º

:

N/122483

[730] 申請人 Requerente

:

HKScan Sweden AB

地址 Endereço

:

Box 30223, 104 25 Stockholm, Sweden

國籍 Nacionalidade

:

瑞典 Sueca

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/12

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e preparados à base de
cereais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, melaço;
levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo;
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molhos; amaciadores de carne, para fins domésticos; aromas à base de carne; marinadas;
temperos para carne, peixe, aves; refeições preparadas à base de massas; refeições preparadas à base de arroz; refeições preparadas à base de massas alimentares; molhos para massa;
empadas de carne; sucos de carne; coberturas de açúcar para presuntos.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vermelho e branco.

[210] 編號 N.º

:

N/122515

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/13

:

VOTO Mobile Inc

地址 Endereço

:

22 Adelaide St W, Toronto, ON, Canada, M5H 4E3

國籍 Nacionalidade

:

加拿大 Canadiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

移動電話通訊；信息傳送；電話通訊；電子郵件傳輸；語音郵件服務；數字文件傳送；數據流傳
輸。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122532

[730] 申請人 Requerente

:

蔡應選

地址 Endereço

:

香港新界葵涌梨木道3250號金運工業大廈2期21樓PA室

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人用中藥製劑、人參製品（顆粒劑）；已裝藥急救箱、牙填料、失禁用尿布、醫用藥膏、抗生素、

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/13

抗菌劑、注射疫苖（醫用）；非人用、非動物用除臭劑、眼藥水、維他命劑、薄荷醇、醫用棉、醫用
無煙草香煙、醫藥、醫藥丸、藥水；藥片、藥用蜂膠、藥粉、藥茶、藥草、礦物質；食品補充劑、嬰
兒尿褲、嬰兒奶粉、隱形眼鏡清潔液。
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

綠色。

[210] 編號 N.º

:

N/122573

[730] 申請人 Requerente

:

麥客設計（深圳）有限公司

:

中國廣東省深圳市龍華新區民治街道民治大道梅花山莊樂梅園17棟

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/18
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

9793

手機帶，智能手機，移動電話，手機，電話機套，網絡通訊設備，電纜包皮層，電纜，電線，電報
線，眼鏡鏈，夾鼻眼鏡鏈，眼鏡掛繩，夾鼻眼鏡掛繩，矯正透鏡（光學），眼鏡套，夾鼻眼鏡盒，
眼鏡（光學）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122592

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/19

:

Zanon USA, Inc.

地址 Endereço

:

14141 Covello Street, Suite 2A, Van Nuys, CA 91405, EUA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações de vitaminas; bombons medicinais; açúcar cristalizado para uso médico; alimentos dietéticos adaptados para uso médico; substâncias dietéticas adaptadas para uso
médico; suplementos alimentares minerais; suplementos nutricionais; fibras de dieta; suplementos de dieta à base de glucose; suplementos de dieta à base de proteínas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122614

[730] 申請人 Requerente

:

Astellas Pharma Inc.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/19

地址 Endereço

:

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-Ku, Tóquio, Japão

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

:

Produtos farmacêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/02

2016- 121855

日本 Japão

[210] 編號 N.º

:

N/122615

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/19

:

Astellas Pharma Inc.

地址 Endereço

:

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-Ku, Tóquio, Japão

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Produtos farmacêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/02

2016- 121846

日本 Japão

[210] 編號 N.º

:

N/122616

[730] 申請人 Requerente

:

Astellas Pharma Inc.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/19

地址 Endereço

:

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-Ku, Tóquio, Japão

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

:

Produtos farmacêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/02

2016- 121853

日本 Japão

[210] 編號 N.º

:

N/122617

[730] 申請人 Requerente

:

Astellas Pharma Inc.

地址 Endereço

:

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-Ku, Tóquio, Japão

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

:

Produtos farmacêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/02

2016- 121852

日本 Japão

[210] 編號 N.º

:

N/122618

[730] 申請人 Requerente

[511]

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/19

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/19

:

Astellas Pharma Inc.

地址 Endereço

:

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-Ku, Tóquio, Japão

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

5
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[511]

產品 Produtos

:

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

[210] 編號 N.º
[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

9795

Produtos farmacêuticos.

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2017/01/18

2017- 003654

日本 Japão

N/122624

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/19

:

Dunlopillo (Malaysia) Sdn Bhd

:

Level 12A West Wing, Wisma Consplant 2, No. 7, Jalan SS16/1, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

國籍 Nacionalidade

:

馬來西亞 Malaia

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

Camas; bases para camas; tábuas para camas; acessórios para camas, sem ser de metal;
apoios (bolsters); caixões; urnas funerárias; couches (sofás); almofadas (estofos); quadros
para exibição; camas divãs; divãs; mobiliário; acessórios para mobiliário, sem ser de metal;
mobiliário para escritório; almofadas para animais de estimação; travesseiros; cabeceiras para camas; colchões; colchões com mola; sofá (settees); sofás que podem ser usados
como cama; peças estofadas de mobiliário; mobiliário estofado; cadeiras estofadas; mesas
mortuá rias; roupa de cama (com excepção de produtos de linho); acessórios para caixões,
sem ser de metal; estofos para colchões, travesseiros, almofadas, sofás e cadeiras com material consistido de borracha alveolar ou esponjosa; colchões feitos de borracha espumada
natural e sintética e plástico espumado em forma esfolhada, em forma de placas, blocos e
secções moldadas; molduras para fotografias; tabuletas em madeira ou plástico; artigos de
bambu em tecido (excluindo chapéus, tapetes, colchões); cubas, sem ser de metal.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

N/122689

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/24

:

Montblanc-Simplo GmbH

地址 Endereço

:

Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Artigos de joalharia; botões de punho; molas para gravata; anéis (artigos de joalharia); pulseiras (artigos de joalharia); brincos; colares (artigos de joalharia); alfinetes de peito (artigos
de joalharia); argolas para chaves em metais preciosos; relógios; cronómetros; relógios de
parede e de mesa; mecanismos para relógios; pulseiras para relógios; braceletes para relógios; caixas em metais preciosos para relógios e artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca

:
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[300] 優先權 Prioridade

[210] 編號 N.º
[730] 申請人 Requerente

:

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/21

302016032913.7

德國 Alemanha

N/122783

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/26

:

Iceprotein ehf.

地址 Endereço

:

Háeyri 1, 550 Sauðárkrókur, Iceland

國籍 Nacionalidade

:

冰島 Islandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Substâncias dietéticas e suplementos dietéticos para humanos e animais; vitaminas e preparações minerais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122784

[730] 申請人 Requerente

:

Iceprotein ehf.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/26

地址 Endereço

:

Háeyri 1, 550 Sauðárkrókur, Iceland

國籍 Nacionalidade

:

冰島 Islandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de venda a retalho e por grosso de suplementos dietéticos; serviços de venda a retalho em linha de suplementos dietéticos; marketing de suplementos dietéticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122786

[730] 申請人 Requerente

:

IMPLANTECH ASSOCIATES INC AKA ALLIED BIOMEDICAL

地址 Endereço

:

6025 Nicolle St Suite A,B,C&D Ventura, Ca 93003, Eua

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

醫用明膠；消毒劑；醫用藥膏；藥用乳糖；淨化劑；獸醫用藥；衛生球；失禁用衣；醫用保健袋；

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/27

假牙黏合劑。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122787

[730] 申請人 Requerente

:

IMPLANTECH ASSOCIATES INC AKA ALLIED BIOMEDICAL

地址 Endereço

:

6025 Nicolle St Suite A,B,C&D Ventura, Ca 93003, Eua

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/27
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

醫用明膠；消毒劑；醫用藥膏；藥用乳糖；淨化劑；獸醫用藥；衛生球；失禁用衣；醫用保健袋；
假牙黏合劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122788

[730] 申請人 Requerente

:

IMPLANTECH ASSOCIATES INC AKA ALLIED BIOMEDICAL

地址 Endereço

:

6025 Nicolle St Suite A,B,C&D Ventura, Ca 93003, Eua

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/27

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

按摩器械；健美按摩設備；醫用體育活動器械；理療設備；假肢；人造顎；腹帶；醫用緊身胸衣；
人造外科移植物；緊身腹圍。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122789

[730] 申請人 Requerente

:

IMPLANTECH ASSOCIATES INC AKA ALLIED BIOMEDICAL

地址 Endereço

:

6025 Nicolle St Suite A,B,C&D Ventura, Ca 93003, Eua

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/27

按摩器械；健美按摩設備；醫用體育活動器械；理療設備；假肢；人造顎；腹帶；醫用緊身胸衣；
人造外科移植物；緊身腹圍。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122849

[730] 申請人 Requerente

:

Budget Aviation Holdings Pte. Ltd.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

地址 Endereço

:

25 Airline Road, Airline House, Singapore 819829

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

:

與空中運輸及特許經營有關的商業經營服務；與空中運輸及特許經營有關的商業管理服務；與
空中運輸及特許經營有關的商業顧問及諮詢服務；直接郵件廣告；商業顧問及商業管理服務；
廣告服務；貨品展示服務；廣告宣傳；市場營銷及推銷服務，市場分析及調查；出入口代理服
務；替他人採購（替其他企業購買商品）；櫥窗佈置；與上述有關的顧問及諮詢服務；透過電腦
數據庫或環球電訊網絡在網上提供所有上述服務；為第三者利益而匯集多種類產品，使顧客能
夠在商店、飛機上、或透過郵寄或其他電訊方式訂購從百貨目錄或透過全球通訊網絡網站上的
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百貨目錄檢視及購買的這些物品；郵件列表匯編；透過郵遞、電話及其他通訊和電訊方式進行
的訂購服務（替他人）；所有服務包含於第35類。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122850

[730] 申請人 Requerente

:

Budget Aviation Holdings Pte. Ltd.

:

25 Airline Road, Airline House, Singapore 819829

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

空中運輸服務；提供旅行安排的遊客詢問處和旅行社服務；包價旅遊服務；旅行訂位、預訂或
資訊服務；旅遊資訊；航空旅客運輸服務和航空貨物運輸服務；快遞服務；運貨和送貨；旅客行
李的運輸；行李寄存服務；車輛租賃；包車及泊車服務；行李；貨物及貨品的處理；與上述有關
的顧問及諮詢服務；透過電腦數據庫或環球電訊網絡在網上提供所有上述服務；所有服務包含
於第39類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122851

[730] 申請人 Requerente

:

Budget Aviation Holdings Pte. Ltd.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

地址 Endereço

:

25 Airline Road, Airline House, Singapore 819829

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

:

安排及預訂假期住宿；酒店預訂服務；提供飲食；餐飲服務；與上述有關的顧問及諮詢服務；透
過電腦數據庫或環球電訊網絡在網上提供所有上述服務；所有服務包含於第43類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122853

[730] 申請人 Requerente

:

KOMATSU LTD.

地址 Endereço

:

3-6, 2-Chome Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

6

[511]

產品 Produtos

:

金屬五金；金屬製螺栓；金屬製彈簧（非機械零件）；金屬製閥門（非機械零件）；金屬製管接
頭；金屬製法蘭；金屬製銘牌。
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[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

[210] 編號 N.º
[730] 申請人 Requerente

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2017/01/11

3206101

英國 Reino Unido

N/122854

9799

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

:

KOMATSU LTD.

地址 Endereço

:

3-6, 2-Chome Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

金屬加工機、金屬加工機床及其零配件；採礦用機械、設備及其零配件；營建用機械、設備及其
零配件；裝卸用機器、設備及其零配件；農業用機械、非手動式農業用器具及其零配件；林業
用機械、設備及其零配件；過濾器（機器或引擎用的零件）；非用於陸上車輛的非電動式原動機
及其零件；非陸上交通工具用馬達和引擎；電馬達和引擎的零件；非陸上交通工具用渦輪機；
機械用齒輪（非陸上交通工具用）；軸、車軸、主軸、軸承、聯軸器、凸輪、凸輪軸鏈輪、離合器
機構、液壓增壓機、輸送帶（非陸上交通工具用的上述所有商品）；機器聯動裝置；廢棄物壓實
機、設備及其零配件；廢料粉碎機、設備及其零配件。

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2017/01/11

3206101

英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º

:

N/122856

[730] 申請人 Requerente

:

KOMATSU LTD.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

地址 Endereço

:

3-6, 2-Chome Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

陸上交通工具的馬達和引擎；陸上交通工具的齒輪；軸、車軸、主軸、軸承、聯軸器、凸輪、凸輪
軸鏈輪、離合器機構和輸送帶（陸上交通工具用的上述所有商品）；陸上交通工具的變速箱；
汽車及其零配件；自卸式卡車及其零配件；拖拉機及其零配件；卡車及其零配件；堆高機及其
零配件。

第 27 期 —— 2017 年 7 月 5 日

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

9800

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2017/01/11

3206101

英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º

:

N/122863

[730] 申請人 Requerente

:

J. Choo Limited

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

地址 Endereço

:

10 Howick Place, London, SW1P 1GW, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

肥皂、沐浴露、沐浴乳；香水、香料、淡香水、古龍水、鬍後水、固體香水；化粧品、化粧製劑；精
油、身體潤膚油、身體潤膚霜、潤體乳、髮水、潤髮乳、足部潤膚乳；非醫療用沐浴劑、非醫療用
香油；指甲保養劑、指甲油、指甲亮光油，指甲油和指甲油卸除製劑；滑石粉；防曬劑；仿曬劑；
浮石；金剛砂；牙膏；鞋擦亮劑、鞋油、鞋蠟；清潔劑及擦亮劑，包括皮革、鞋類、手提包、太陽
眼鏡用的清潔劑和擦亮劑；室內香薰、室內芳香劑、室內用芳香劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122864

[730] 申請人 Requerente

:

J. Choo Limited

地址 Endereço

:

10 Howick Place, London, SW1P 1GW, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

眼鏡、太陽眼鏡、戴在眼睛上的物品例如風鏡及隱形眼鏡，太陽眼鏡和眼鏡的鏡盒及鏡框、光

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

學眼鏡框；適合攜帶太陽眼鏡和眼鏡的小型眼鏡袋和眼鏡包；筆記型電腦箱、筆記型電腦包；
手機殼、智慧型手機殼、手機掛繩；編碼銀行卡、編碼會員卡；適用於電氣設備和儀器、手機、
智慧型手機、筆記型電腦、個人數位助理的提袋；用於記錄、聲音或影像傳送或複製、磁性資料
載體、記錄磁碟的裝置；預錄製的C D、C D-ROM、錄音帶和光碟；防護鞋類；電子出版物（可
下載）；軟體應用程式（Apps）；滑鼠墊、商品電子標籤。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122865

[730] 申請人 Requerente

:

J. Choo Limited

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28
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地址 Endereço

:

10 Howick Place, London, SW1P 1GW, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

9801

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

手提袋、旅行袋，週末旅行袋、行李箱、收納鞋子的行李箱、錢包、皮夾、手提包、旅行用皮夾、
行李標籤、行李標籤固定座、化妝包、化妝袋、用來放梳妝用品的小手提包、用於裝化妝用品的
手提包（空的）、小袋、箱包、袋、布包、背包、保護衣服的服裝袋、沙灘包、公事包、手提箱、公
事專用包；皮箱或皮紙板箱；鑰匙盒、鑰匙包、鑰匙圈；卡片盒；卡套、信用卡套，簽帳卡（轉帳
卡）套、銀行卡套、名片盒；檔案夾；皮製或仿皮革製帽盒；遮陽傘、雨傘、手杖；上述商品的零
配件；鞋帶（皮革）；拴狗頸的皮帶；動物用的項圈和牽引帶；寵物用服裝和衣著。

[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“鞋帶”
，因屬其他類別。

[210] 編號 N.º

:

N/122866

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

:

J. Choo Limited

地址 Endereço

:

10 Howick Place, London, SW1P 1GW, United Kingdom

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

:

服裝、靴鞋、帽類；圍巾；手套、帽子、皮帶、泳帽；雨衣、針織襪類、服裝綬帶（飾帶、肩帶、腰
帶）、婚紗禮服、女用毛皮製披肩、毛皮製暖手袋、防寒用耳套、毛帽、皮草大衣；土耳其長袍；
泳裝； 內衣；外套。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122867

[730] 申請人 Requerente

:

J. Choo Limited

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

地址 Endereço

:

10 Howick Place, London, SW1P 1GW, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告行銷服務；為他人提供促銷方案；為他人提供採購服務；零售與肥皂，沐浴露，沐浴乳，香
料，香水芳香劑，淡香水，古龍水，鬍後水，固體香水，化妝品，化妝製劑，精油，身體潤膚油，身
體潤膚霜，潤體乳，髮水，潤髮乳，足部潤膚乳，非醫療用沐浴劑，非醫療用香油，指甲保養劑、
指甲油、指甲亮光油，指甲油和指甲油卸除製劑；滑石粉，防曬劑，仿曬劑，浮石，金剛砂，牙
膏，鞋擦亮劑，鞋油，鞋蠟，清潔劑及擦亮劑，包括皮革，鞋類，手提包，太陽眼鏡用的清潔劑和
擦亮劑，室內香薰，室內芳香劑，眼鏡，太陽眼鏡，戴在眼睛上的物品例如風鏡及隱形眼鏡，太
陽眼鏡和眼鏡的鏡盒及鏡框，光學眼鏡框，適合攜帶太陽眼鏡和眼鏡的小型眼鏡袋和眼鏡包，
筆記型電腦箱，筆記型電腦包，手機殼，智慧型手機殼，手機和智慧型手機掛繩，編碼銀行卡，
編碼會員卡，適用於電氣設備和儀器的皮製或仿皮製提袋，手機，筆記型電腦和個人數位助
理，用於記錄、聲音或影像傳送或複製、磁性資料載體、記錄磁碟的裝置，預錄製的C D、C D-ROM、錄音帶和光碟，防護鞋類，電子出版物（可下載），軟體應用程式 （Apps），滑鼠墊，商
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品電子標籤，皮革和仿皮革製品，以及由這些材料製成的商品，旅行袋，週末旅行袋，行李箱，
收納鞋子的行李箱，錢包，皮夾，手提包，旅行用皮夾，行李標籤，行李標籤固定座，化妝包，化
妝袋，用來放梳妝用品的小手提包，用於裝化妝用品的手提包（空的），小袋，箱包，袋，鞋帶，
布包，背包，保護衣服的服裝袋，沙灘包，公事包，手提箱，公事專用包，皮箱或皮紙板箱，鑰匙
盒，鑰匙包，鑰匙圈，卡片盒； 卡套，信用卡套，簽帳卡（轉帳卡）套，銀行卡套，名片盒，檔案
夾，帽盒，遮陽傘，雨傘，手杖，鞋帶（皮革），拴狗頸的皮帶，動物用的項圈和牽引帶，寵物用服
裝和衣著，衣著類，鞋類，帽類；圍巾，手套，帽子，泳帽，皮帶，雨衣，針織襪類，服裝綬帶（飾
帶，肩帶，腰帶），婚紗禮服，女用毛皮製披肩，毛皮製暖手袋，毛帽，皮草大衣，土耳其長袍，泳
裝相關的產品。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122868

[730] 申請人 Requerente

:

Sothys Auriac

地址 Endereço

:

Le Bourg, 19220 Auriac

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

香水和化妝品；臉部和身體用化妝品；頭髮用品；化妝品，尤指乳霜，乳液，洗劑（露），化妝品

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

用油，臉部、身體、手腳用的化妝品凝膠，肥皂；精油；牙膏。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122869

[730] 申請人 Requerente

:

Sothys Auriac

地址 Endereço

:

Le Bourg, 19220 Auriac

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

工業或商業相關的管理支援，尤指商業諮詢，與美容產品和美容護理相關的資訊和諮詢；透過
零售，郵購，電子銷售，網上銷售下列商品：香水和化妝品；臉部和身體用化妝品；頭髮用品；
化妝品，尤指乳霜，乳液，洗劑（露），化妝品用油，臉部、身體、手腳用的化妝品凝膠，肥皂；精
油；牙膏。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122870

[730] 申請人 Requerente

[511]

:

Sothys Auriac

地址 Endereço

:

Le Bourg, 19220 Auriac

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

3

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28
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[511]

產品 Produtos

:

9803

香水和化妝品；臉部和身體用化妝品；頭髮用品；化妝品，尤指乳霜，乳液，洗劑（露），化妝品
用油，臉部、身體、手腳用的化妝品凝膠，肥皂；精油；牙膏。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122871

[730] 申請人 Requerente

:

Sothys Auriac

地址 Endereço

:

Le Bourg, 19220 Auriac

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

工業或商業相關的管理支援，尤指商業諮詢，與美容產品和美容護理相關的資訊和諮詢；透過
零售，郵購，電子銷售，網上銷售下列商品：香水和化妝品；臉部和身體用化妝品；頭髮用品；
化妝品，尤指乳霜，乳液，洗劑（露），化妝品用油，臉部、身體、手腳用的化妝品凝膠，肥皂；精
油；牙膏。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122872

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

:

The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

地址 Endereço

:

10400 Fernwood Road Bethesda, Maryland 20817, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços imobiliários, nomeadamente serviços relacionados com o desenvolvimento, compra, venda, leasing, financiamento, gestão, exploração, aluguer, promoção e corretagem de
apartamentos, andares, condomínios, propriedades em timeshare, moradias, casas de férias
e imóveis de todos os tipos, bem como instalações e serviços conexos; serviços de corretagem imobiliária; gestão imobiliária, serviços de financiamento aluguer-compra, leasing de
imóveis; serviços de cartão de crédito; emissão de cartões de crédito; serviços de angariação de fundos e de doações de beneficência.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122873

[730] 申請人 Requerente

:

The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

地址 Endereço

:

10400 Fernwood Road Bethesda, Maryland 20817, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28
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[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de educação, nomeadamente organização e realização de seminários, workshops,
aulas, conferências,e simpósios nos domínios do desenvolvimento em matéria de liderança, dos recursos humanos, dos serviços prestados a clientes, da satisfação e fidelização de
clientes e funcionários, do recrutamento de funcionários e da orientação, formação, desenvolvimento, nos domínios de culinária, arte, línguas estrangeiras, etiqueta, artes e ofícios,
natureza e conservação ambiental de funcionários; fornecimento de informações educacionais e de entretenimento sobre atracções locais e pontos de interesse e distribuição de materiais relacionados com isso; fornecimento de actividades de entretenimento, desportivas
e culturais; organização de conferências e planeamento de exposições para fins culturais
e educativos; serviços de casino; serviços de jogo; serviços de cabaret; serviços de clube
nocturno; organização de bilhetes e reservas para espectáculos e outros eventos de entretenimento; serviços de clubes de saúde e de fitness, nomeadamente fornecimento de serviços,
instalações, instrução e equipamento nos domínios da aptidão física e do exercício físico;
prestação de serviços, instalações, instrução e equipamento nos domínios de ténis, piscinas, actividades recreativas, ciclismo, golfe, desportos aquáticos, equitação, esqui, acesso à
praia e funções sociais; serviços de clube de golfe, campo de golfe e serviços de instrução
de golfe; serviços de planeamento e gestão de eventos, nomeadamente organização, planeamento, programação e concepção de eventos especiais; exibições de arte.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122874

[730] 申請人 Requerente

:

The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

地址 Endereço

:

10400 Fernwood Road Bethesda, Maryland 20817, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hotel; serviços de restaurante, catering, bar e «lounge»; serviços de alojamento

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

e de estâncias turísticas; fornecimento de instalações de uso geral para reuniões, conferências e exposições; fornecimento de instalações para banquetes e eventos sociais para ocasiões especiais; e serviços de reservas para alojamento em hotéis.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122875

[730] 申請人 Requerente

[511]

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

:

The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

地址 Endereço

:

10400 Fernwood Road Bethesda, Maryland 20817, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

44
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[511]

服務 Serviços

:

9805

Serviços de spa, nomeadamente prestação de tratamentos para o rosto, cabelo, pele e corpo, serviços de manicura e pedicura, serviços de massagens, serviços de depilação com cera
para o corpo e serviços de salão de beleza.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122891

[730] 申請人 Requerente

:

IMMEDIATELY AVAILABLE PTY. LTD

地址 Endereço

:

57-61 Alexandra Pde Collingwood Victoria, 3066, Austrália

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Software de aplicação informática incluindo para telefones móveis, leitores multimedia
portáteis e computadores portáteis; software de aplicação informática incluindo, software
para recursos humanos, recrutamento e/ou colocação professional; programas de computador [software] para envio de notificações push e mensagens para terceiros por via de
redes informáticas globais; programas de computador [software] para a recolha, edição,
organização, modificação, transmissão, armazenamento e partilha de dados e informação,
incluindo aptidão profissional, perfis e postos de trabalho vagos; programas de computador [software] na natureza de uma interface de programação de aplicativo (API) para
programas de computador [software] que facilita serviços on-line para recursos humanos,
recrutamento e/ou emprego e para permitir a recolha, carregamento, descarregamento,
acesso e gestão de dados; programas de computador [software] para possibilitar carregar,
descarregar, aceder, publicar, exibir, marcar, escrever em blogs, transmitir, ligar, partilhar
ou de outra forma fornecer mídia ou informação electrónica por via de redes informáticas
e de comunicação; programas de computador [software] para transmissão de conteúdo de
informação por via de redes informáticas globais e para dispositivos electrónicos móveis
e digitais relativos a recursos humanos, recrutamento e emprego; programas [software]
de comunicação; programas de computador [software]; software de aplicação informática
[descarregável]; programas de computador [software] destinado para requisitos de recursos
humanos; programas de computador [software] descarregado da internet; software de programas informáticos para gestão de base de dados; publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/02

1806583

澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º

:

N/122892

[730] 申請人 Requerente

:

IMMEDIATELY AVAILABLE PTY. LTD

:

57-61 Alexandra Pde Collingwood Victoria, 3066, Austrália

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28
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國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de agências de emprego incluindo o preenchimento das necessidades temporárias
e permanentes de pessoal de empresas; serviços de colocação de emprego; consultadoria
em emprego; recrutamento de emprego; serviços de emprego relativos a advocacia; serviços de agência de trabalho; serviços de colocação de trabalho, aconselhamento relativo a
gestão de negócios comerciais; serviços de assessoria para a gestão de negócios comerciais;
serviços de gestão de negócios comerciais e de administração de apoio à utilização de uma
rede informática global; assistência de gestão de negócios comerciais; gestão de negócios
comerciais de subcontratação [outsourcing]; gestão de base de dados; gestão de recursos
humanos; gestão de pessoal; aconselhamento de gestão de pessoal; assistência de gestão
de pessoal; gestão de recursos de pessoal; fornecimento de assistência de gestão de negócios comerciais; colocação de pessoal temporário; atribuição temporária de empregados;
atribuição temporária de pessoal; serviços de emprego de pessoal temporário; serviços de
colocação de pessoal temporário; orientação profissional (aconselhamento e informação de
emprego); publicidade; publicidade de recrutamento; colocação de pessoal; colocação de
funcionários; serviços de colocação de funcionários; serviços de recrutamento de funcionários de suporte de escritório; recrutamento de funcionários de suporte de escritório; publicidade on-line numa rede informática; serviços de publicidade e promoção; compilação
de currículos de pessoal à procura de emprego; serviços de consultadoria em recrutamento;
serviços de entrevista (para o recrutamento de pessoal); consultadoria de recrutamento em
empresas; serviços de recrutamento profissional; recrutamento de pessoal; serviços de consultadoria em recrutamento; serviços de aconselhamento e consultadoria relativos ao atrás
referido.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/02

1806583

澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º

:

N/122893

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

IMMEDIATELY AVAILABLE PTY. LTD

地址 Endereço

:

57-61 Alexandra Pde Collingwood Victoria, 3066, Austrália

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Publicação de informação em formato electrónico; produção de publicações em múltiplos
meios.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/02

1806583

澳大利亞 Austrália
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[210] 編號 N.º

:

N/122894

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

IMMEDIATELY AVAILABLE PTY. LTD

地址 Endereço

:

57-61 Alexandra Pde Collingwood Victoria, 3066, Austrália

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Alojamento de sítio informático [website] para recursos humanos, colocação de emprego e
recrutamento; alojamento de sítio informático [website] que dá aos utilizadores a capacidade de oferecerem e aceitarem cargos de emprego; alojamento de sítio informático [website]
que permite aos empregadores encontrarem funcionários e que permite aos potenciais
funcionários encontrarem funções de emprego temporárias e permanentes; alojamento de
serviços on-line informáticos para terceiros para gerirem e partilharem conteúdo on-line;
serviço fornecedor de uma aplicação (ASP) apresentando software para permitir ou facilitar o carregamento, descarregamento, publicação, exibição, ligação, partilha ou de outra
forma fornecimento de media ou informação electrónica através de redes de comunicação
incluindo informação em relação a recursos humanos, colocação de emprego e recrutamento; fornecimento de uso temporário de software de aplicação não descarregável de para
transmissão de imagens, texto, gráficos e dados em relação a recursos humanos, colocação
de emprego e recrutamento; alojamento de conteúdo digital na internet; serviços de alojamento de dados informatizados; alojamento de dados (que não seja alojamento físico);
alojamento de dados electrónicos; serviços de alojamento (que não seja alojamento físico)
para meios e dados electrónicos; serviços de programação de computadores; serviços de
consultadoria informática; serviços de concepção de software informático; pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, incluindo pesquisa e desenvolvimento em relação a produtos
de telecomunicações e serviços informáticos on-line; serviços de mapeamento, incluindo
serviços de mapeamento electrónicos, on-line e digitais para identificar a localização de
cargos de emprego (temporários, casuais e a tempo inteiro), funcionários (temporários,
casuais e a tempo inteiro) e empregadores; alojamento de sítios informáticos [websites]
para terceiros; concepção de sítios informáticos [websites]; concepção e implementação de
soluções informáticas [IT]; manutenção de software de computador; serviços de segurança
de dados; serviços de motores de busca; software como um serviço fornecido através de
ferramenta de construção e publicação de sítio informático [website]; serviços informáticos
nomeadamente sistema de gerenciamento de conteúdos para sítios informáticos [websites];
serviços informáticos nomeadamente ferramentas de rastreamento de sítios informáticos
[websites]; alojamento de páginas de entrada; alojamento informatizado de informação de
negócios; alojamento de sítio informático [website] incluindo um sítio informático [website]
apresentando tecnologia na área dos recursos humanos, colocação de emprego e recrutamento; serviços de informação, aconselhamento e consultadoria relativos ao atrás referido.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/02

1806583

澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º

:

N/122904

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28
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地址 Endereço

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a
transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos
acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento;
caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação
e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos
electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet;
software informático para entretenimento interactivo, que permita aos usuários personalizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempenho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a
partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); software de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunicação para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através
de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de computador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos
de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento
de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar
a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet;
software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a
dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes
informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarregável
com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacionadas
com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, materiais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica,
computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio
electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de
computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis;
telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de
trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores
e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop
holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores;
software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de navegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos
de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para
telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão;
equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para telefones; actifalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento
global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo
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(incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de
armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões
de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas
automáticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner,
vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões
de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo;
tudo incluído na classe 9.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122905

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Jornais; revistas; periódicos; diários; papel e cartão; produtos de impressão; artigos para

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands

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

:

[210] 編號 N.º

:

N/122906

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

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

國籍 Nacionalidade

:

Islands
開曼群島 Caimanesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

N/122907

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária;
aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial;
serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviço de cartão de crédito, processamento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para
transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por
meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet;
serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento;
mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades
imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades
imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de
propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; serviços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer
de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de
informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales
de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários,
propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e
de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de
aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários
providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem
de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão
de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e
de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de
informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços
de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de
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cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros,
providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação
de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de
informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de beneficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de
máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas
automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços
de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção;
agências de importação e exportação para despachos (desalfandegamento); serviços de
consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados;
tudo incluído na classe 36.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

N/122908

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

N/122909

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e
fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação,
formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de
negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços de consultoria de formação
empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e
sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação
tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos;
serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações
relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas,
sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis);
planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento,
organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização,
apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências
de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou
educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música
digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1
audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com
planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material
áudio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais
de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação;
serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de
programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços
de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos
ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de
televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva,
radiofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por paga-
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mento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento
televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, programas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de
programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos,
animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações
recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços
de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços
de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização,
direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de
formação; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores,
programas de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio
electrónico, gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização
e direcção de espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e
espectáculos culturais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas-artes;
serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho e conservação ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de
informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo,
organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de
produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação
de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção
de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de
instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de
teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e
leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais;
aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão;
bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos
de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de
computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de
fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da gestão
de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; fornecimento
de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria;
serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 41.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122910

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

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

國籍 Nacionalidade

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

開曼群島 Caimanesa
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles
referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; fornecimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem
informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software
informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com
a transmissão de informação, dados, documentos e imagens na Internet; serviços informáticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas
apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas,
concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relacionadas; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento
de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações
(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência,
do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do
processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável
em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços
de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos,
nomeadamente a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais,
participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica
prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em
redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores,
computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores
portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de
leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços
de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores
relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos;
serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre
utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web;
alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à
pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por
telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados
com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de
dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e
electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato
de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos;
serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos
e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos
relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para
os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de
segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão
de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da se-
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gurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento
de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de
comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança
de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de
autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática
através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação
em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com
base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; armazenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes informáticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento;
serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122911

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades
dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços
de registo de nomes de domínio; consultadoria de propriedade intelectual; investigação jurídica; serviços de preparação de documentos jurídicos; administração jurídica de licenças;
licenciamento de propriedade intelectual; serviços de contencioso; serviços alternativos de
resolução de litígios; serviços de arbitragem; serviços de vigilância e segurança; serviços
de protecção pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança)
através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra incêndios; serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo,
dispositivos de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme;
serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados
digitais, imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; criação, compilação e manutenção
de um registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos
bens e dos indivíduos; autenticação online de assinaturas electrónicas; serviços funerários;
serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de
tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122912

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

9819

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a
transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos
acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento;
caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação
e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos
electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet;
software informático para entretenimento interactivo, que permita aos usuários personalizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempenho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a
partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); software de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunicação para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através
de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de computador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos
de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento
de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar
a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet;
software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a
dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes
informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarregável
com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacionadas
com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, materiais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica,
computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio
electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de
computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis;
telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de
trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores
e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop
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holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores;
software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de navegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos
de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para
telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão;
equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para telefones; altifalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento
global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo
(incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de
armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões
de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas
automáticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner,
vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões
de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo;
tudo incluído na classe 9.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122913

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

N/122914
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[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

N/122915

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária;
aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial;
serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviço de cartão de crédito, processamento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para
transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por
meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet;
serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento;
mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades
imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades
imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de
propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; serviços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer
de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de
informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales
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de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários,
propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e
de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de
aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários
providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem
de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão
de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e
de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de
informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços
de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de
cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros,
providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação
de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de
informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de beneficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de
máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas
automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços
de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção;
agências de importação e exportação para despachos (desalfandegamento); serviços de
consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados;
tudo incluído na classe 36.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

N/122916

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

N/122917

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de
textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e
fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação,
formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de
negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços de consultoria de formação
empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e
sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação
tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos;
serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações
relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas,
sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis);
planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento,
organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização,
apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências
de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou
educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-
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necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música
digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1
audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com
planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material
áudio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais
de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação;
serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de
programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços
de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos
ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de
televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva,
radiofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por pagamento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento
televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, programas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de
programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos,
animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações
recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços
de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços
de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização,
direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de
formação; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores,
programas de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio
electrónico, gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização
e direcção de espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e
espectáculos culturais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas-artes;
serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho e conservação ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de
informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo,
organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de
produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação
de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção
de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de
instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de
teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e
leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais;
aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão;
bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos
de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de
computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de
fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da gestão
de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; fornecimento
de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria;
serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 41.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122918

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:
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[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles
referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; fornecimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem
informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software
informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com
a transmissão de informação, dados, documentos e imagens na Internet; serviços informáticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas
apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas,
concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relacionadas; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento
de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações
(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência,
do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do
processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável
em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços
de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos,
nomeadamente a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais,
participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica
prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em
redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores,
computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores
portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de
leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços
de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores
relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos;
serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre
utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web;
alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à
pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por
telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados
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com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de
dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e
electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato
de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos;
serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos
e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos
relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para
os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de
segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão
de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento
de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de
comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança
de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de
autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática
através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação
em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com
base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; armazenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes informáticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento;
serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122919

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades
dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços
de registo de nomes de domínio; consultadoria de propriedade intelectual; investigação jurídica; serviços de preparação de documentos jurídicos; administração jurídica de licenças;
licenciamento de propriedade intelectual; serviços de contencioso; serviços alternativos de
resolução de litígios; serviços de arbitragem; serviços de vigilância e segurança; serviços
de protecção pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança)
através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra incêndios; serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo,
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dispositivos de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme;
serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados
digitais, imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; criação, compilação e manutenção
de um registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos
bens e dos indivíduos; autenticação online de assinaturas electrónicas; serviços funerários;
serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de
tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122920

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a
transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos
acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento;
caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação
e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos
electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet;
software informático para entretenimento interactivo, que permita aos usuários personalizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempenho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a
partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); software de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunicação para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através
de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de computador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos
de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento
de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar
a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet;
software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a
dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes
informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarregável
com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacionadas
com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, ma-
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teriais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica,
computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio
electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de
computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis;
telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de
trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores
e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop
holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores;
software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de navegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos
de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para
telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão;
equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para telefones; altifalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento
global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo
(incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de
armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões
de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas
automáticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner,
vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões
de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo;
tudo incluído na classe 9.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122921

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

N/122922

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

N/122923

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária;
aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial;
serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviço de cartão de crédito, processamento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para
transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por
meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet;
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serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento;
mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades
imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades
imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de
propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; serviços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer
de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de
informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales
de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários,
propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e
de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de
aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários
providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem
de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão
de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e
de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de
informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços
de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de
cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros,
providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação
de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de
informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de beneficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de
máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas
automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços
de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção;
agências de importação e exportação para despachos (desalfandegamento); serviços de
consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados;
tudo incluído na classe 36.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122924

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

N/122925

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e
fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação,
formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de
negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços de consultoria de formação
empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e
sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação
tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qua-
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lificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos;
serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações
relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas,
sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis);
planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento,
organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização,
apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências
de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou
educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música
digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1
audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com
planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material
áudio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais
de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação;
serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de
programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços
de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos
ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de
televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva,
radiofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por pagamento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento
televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, programas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de
programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos,
animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações
recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços
de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços
de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização,
direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de
formação; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores,
programas de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio
electrónico, gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização
e direcção de espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e
espectáculos culturais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas-artes;
serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho e conservação ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de
informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo,
organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de
produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação
de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção
de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de
instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de
teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e
leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais;
aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão;
bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legenda-
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gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos
de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de
computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de
fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da gestão
de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; fornecimento
de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria;
serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 41.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122926

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; fornecimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem
informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software
informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com
a transmissão de informação, dados, documentos e imagens na Internet; serviços informáticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas
apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas,
concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relacionadas; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento
de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações
(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência,
do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do
processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável
em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços
de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos,
nomeadamente a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais,
participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica
prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em
redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores,
computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores
portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de
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leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços
de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores
relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos;
serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre
utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web;
alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à
pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por
telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados
com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de
dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e
electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato
de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos;
serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos
e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos
relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para
os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de
segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão
de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento
de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de
comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança
de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de
autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática
através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação
em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com
base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; armazenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes informáticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento;
serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122927

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

地址 Endereço

Islands

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28
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國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

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

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122928

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a
transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos
acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento;
caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação
e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos
electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet;
software informático para entretenimento interactivo, que permita aos usuários personalizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempenho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a
partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); soft-
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ware de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunicação para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através
de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de computador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos
de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento
de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar
a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet;
software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a
dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes
informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarregável
com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacionadas
com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, materiais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica,
computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio
electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de
computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis;
telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de
trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores
e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop
holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores;
software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de navegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos
de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para
telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão;
equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para telefones; altifalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento
global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo
(incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de
armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões
de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas
automáticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner,
vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões
de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo;
tudo incluído na classe 9.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122929

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

地址 Endereço

Islands

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28
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國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

9843

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

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122930

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

N/122931

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28
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[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária;
aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial;
serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviço de cartão de crédito, processamento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para
transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por
meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet;
serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento;
mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades
imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades
imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de
propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; serviços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer
de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de
informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales
de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários,
propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e
de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de
aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários
providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem
de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão
de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e
de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de
informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços
de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de
cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros,
providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação
de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de
informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de beneficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de
máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas
automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços
de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção;
agências de importação e exportação para despachos (desalfandegamento); serviços de
consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados;
tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122932

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

地址 Endereço

Islands

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28
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國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

N/122933

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e
fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação,
formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de
negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços de consultoria de formação
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empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e
sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação
tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos;
serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações
relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas,
sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis);
planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento,
organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização,
apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências
de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou
educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música
digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1
audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com
planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material
áudio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais
de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação;
serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de
programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços
de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos
ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de
televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva,
radiofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por pagamento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento
televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, programas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de
programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos,
animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações
recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços
de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços
de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização,
direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de
formação; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores,
programas de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio
electrónico, gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização
e direcção de espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e
espectáculos culturais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas-artes;
serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho e conservação ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de
informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo,
organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de
produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação
de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção
de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de
instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de
teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e
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leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais;
aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão;
bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos
de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de
computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de
fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da gestão
de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; fornecimento
de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria;
serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 41.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122934

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles
referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; fornecimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem
informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software
informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com
a transmissão de informação, dados, documentos e imagens na Internet; serviços informáticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas
apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas,
concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relacionadas; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento
de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações
(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência,
do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do
processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável
em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços
de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos,
nomeadamente a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais,
participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica
prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em
redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores,
computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores
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portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de
leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços
de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores
relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos;
serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre
utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web;
alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à
pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por
telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados
com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de
dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e
electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato
de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos;
serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos
e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos
relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para
os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de
segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão
de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento
de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de
comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança
de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de
autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática
através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação
em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com
base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; armazenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes informáticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento;
serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122935

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

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

國籍 Nacionalidade

:

Islands
開曼群島 Caimanesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

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

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122936

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a
transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos
acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento;
caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação
e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos
electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet;
software informático para entretenimento interactivo, que permita aos usuários personalizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempenho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a
partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); software de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunicação para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através
de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de com-
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putador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos
de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento
de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar
a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet;
software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a
dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes
informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarregável
com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacionadas
com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, materiais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica,
computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio
electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de
computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis;
telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de
trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores
e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop
holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores;
software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de navegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos
de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para
telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão;
equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para telefones; altifalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento
global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo
(incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de
armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões
de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas
automáticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner,
vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões
de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo;
tudo incluído na classe 9.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122937

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

Islands

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

9854

第 27 期 —— 2017 年 7 月 5 日

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

N/122938

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária;

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial;
serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviço de cartão de crédito, processamento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para
transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por
meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet;
serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento;
mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades
imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades
imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de
propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; serviços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer
de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de
informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales
de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários,
propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e
de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de
aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários
providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem
de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão
de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e
de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de
informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços
de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de
cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de car-
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tões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros,
providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação
de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de
informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de beneficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de
máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas
automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços
de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção;
agências de importação e exportação para despachos (desalfandegamento); serviços de
consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados;
tudo incluído na classe 36.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122939

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

N/122940

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles
referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; fornecimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem
informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software
informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com
a transmissão de informação, dados, documentos e imagens na Internet; serviços informáticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas
apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas,
concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relacionadas; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento
de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações
(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência,
do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do
processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável
em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços
de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos,
nomeadamente a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais,
participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica
prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em
redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores,
computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores
portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de
leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços
de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores
relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos;
serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre
utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web;
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alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à
pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por
telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados
com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de
dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e
electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato
de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos;
serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos
e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos
relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para
os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de
segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão
de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento
de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de
comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança
de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de
autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática
através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação
em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com
base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; armazenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes informáticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento;
serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122941

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a
transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos
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acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento;
caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação
e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos
electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet;
software informático para entretenimento interactivo, que permita aos usuários personalizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempenho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a
partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); software de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunicação para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através
de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de computador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos
de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento
de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar
a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet;
software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a
dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes
informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarregável
com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacionadas
com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, materiais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica,
computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio
electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de
computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis;
telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de
trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores
e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop
holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores;
software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de navegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos
de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para
telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão;
equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para telefones; altifalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento
global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo
(incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de
armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões
de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas
automáticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner,
vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões
de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo;
tudo incluído na classe 9.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122942

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:
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[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

N/122943

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária;
aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial;
serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviço de cartão de crédito, processamento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para
transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por
meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet;
serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento;
mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades
imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades
imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de
propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; serviços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer
de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de
informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales
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de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários,
propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e
de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de
aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários
providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem
de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão
de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e
de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de
informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços
de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de
cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros,
providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação
de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de
informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de beneficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de
máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas
automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços
de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção;
agências de importação e exportação para despachos (desalfandegamento); serviços de
consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados;
tudo incluído na classe 36.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

N/122944

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

N/122945

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles
referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; fornecimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem
informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software
informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com
a transmissão de informação, dados, documentos e imagens na Internet; serviços informáticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas
apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas,
concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relacionadas; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento
de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações
(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência,
do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do
processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável
em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços
de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos,
nomeadamente a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais,
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participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica
prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em
redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores,
computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores
portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de
leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços
de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores
relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos;
serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre
utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web;
alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à
pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por
telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados
com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de
dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e
electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato
de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos;
serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos
e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos
relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para
os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de
segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão
de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento
de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de
comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança
de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de
autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática
através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação
em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com
base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; armazenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes informáticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento;
serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.
[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/122946

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,

Islands

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a
transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos
acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento;
caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação
e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos
electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet;
software informático para entretenimento interactivo, que permita aos usuários personalizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempenho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a
partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); software de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunicação para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através
de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de computador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos
de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento
de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar
a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet;
software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a
dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes
informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarregável
com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacionadas
com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, materiais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica,
computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio
electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de
computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis;
telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de
trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores
e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop
holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores;
software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de navegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos
de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para
telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão;
equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditi-
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vos para telefones; altifalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento
global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo
(incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de
armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões
de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas
automáticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner,
vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões
de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo;
tudo incluído na classe 9.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122947

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands

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

:

[210] 編號 N.º

:

N/122948

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária;
aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial;
serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviço de cartão de crédito, processamento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para
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transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por
meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet;
serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento;
mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades
imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades
imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de
propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; serviços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer
de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de
informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales
de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários,
propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e
de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de
aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários
providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem
de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão
de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e
de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de
informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços
de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de
cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros,
providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação
de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de
informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de beneficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de
máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas
automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços
de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção;
agências de importação e exportação para despachos (desalfandegamento); serviços de
consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados;
tudo incluído na classe 36.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122949

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

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

[511]

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

N/122950

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles
referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; fornecimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem
informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software
informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com
a transmissão de informação, dados, documentos e imagens na Internet; serviços informáticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas
apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas,
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concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relacionadas; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento
de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações
(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência,
do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do
processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável
em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços
de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos,
nomeadamente a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais,
participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica
prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em
redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores,
computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores
portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de
leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços
de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores
relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos;
serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre
utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web;
alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à
pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por
telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados
com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de
dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e
electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato
de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos;
serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos
e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos
relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para
os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de
segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão
de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento
de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de
comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança
de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de
autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática
através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação
em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com
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base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; armazenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes informáticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento;
serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122951

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a
transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos
acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento;
caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação
e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos
electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet;
software informático para entretenimento interactivo, que permita aos usuários personalizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempenho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a
partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); software de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunicação para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através
de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de computador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos
de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento
de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar
a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet;
software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a
dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes
informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarregável
com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacionadas
com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, materiais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica,
computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio
electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de
computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; com-
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putadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis;
telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de
trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores
e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop
holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores;
software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de navegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos
de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para
telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão;
equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para telefones; altifalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento
global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo
(incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de
armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões
de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas
automáticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner,
vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões
de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo;
tudo incluído na classe 9.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122952

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

N/122953

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28
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地址 Endereço

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária;
aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial;
serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviço de cartão de crédito, processamento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para
transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por
meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet;
serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento;
mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades
imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades
imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de
propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; serviços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer
de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de
informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales
de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários,
propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e
de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de
aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários
providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem
de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão
de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e
de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de
informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços
de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de
cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros,
providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação
de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de
informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de beneficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de
máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas
automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços
de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção;
agências de importação e exportação para despachos (desalfandegamento); serviços de
consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados;
tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/122954

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços de

Islands

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

:

[210] 編號 N.º

:

N/122955

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles
referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; for-
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necimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem
informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software
informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com
a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; serviços informáticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas
apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas,
concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relacionadas; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento
de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações
(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência,
do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do
processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável
em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços
de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos,
nomeadamente a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais,
participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica
prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em
redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores,
computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores
portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de
leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços
de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores
relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos;
serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre
utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web;
alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à
pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por
telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados
com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de
dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e
electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato
de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos;
serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos
e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos
relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para
os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de
segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão
de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento
de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de
comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança
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de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de
autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática
através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação
em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com
base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; armazenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes informáticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento;
serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122973

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

:

Don Quijote Holdings Co., Ltd.

地址 Endereço

:

2-19-10 Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de venda a retalho; serviços de venda a retalho em linha; serviços de venda a retalho prestados por grandes armazéns; serviços de venda a retalho prestados por grandes armazéns em linha; serviços de intermediação comercial; serviços de informação, assessoria
e consultadoria relacionados com serviços de intermediação comercial; difusão de material
publicitário em linha; informação comercial e aconselhamento aos consumidores [loja de
conselhos do consumidor].

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122974

[730] 申請人 Requerente

:

Don Quijote Holdings Co., Ltd.

:

2-19-10 Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, Japan

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de venda a retalho; serviços de venda a retalho em linha; serviços de venda a retalho prestados por grandes armazéns; serviços de venda a retalho prestados por grandes armazéns em linha; serviços de intermediação comercial; serviços de informação, assessoria
e consultadoria relacionados com serviços de intermediação comercial; difusão de material
publicitário em linha; informação comercial e aconselhamento aos consumidores [loja de
conselhos do consumidor].

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/122975

[730] 申請人 Requerente

:

Don Quijote Holdings Co., Ltd.

:

2-19-10 Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, Japan

地址 Endereço
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[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de venda a retalho; serviços de venda a retalho em linha; serviços de venda a retalho prestados por grandes armazéns; serviços de venda a retalho prestados por grandes armazéns em linha; serviços de intermediação comercial; serviços de informação, assessoria
e consultadoria relacionados com serviços de intermediação comercial; difusão de material
publicitário em linha; informação comercial e aconselhamento aos consumidores [loja de
conselhos do consumidor].

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores vermelha, azul, azul escura, verde, amarela e amarela alaranjada tal
como representados na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/122976

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

[730] 申請人 Requerente

:

冉林

地址 Endereço

:

中國重慶市彭水縣潤溪鄉干溪村3組

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；廣告片製作；無線電廣告；電視廣告；廣告代理；廣告策劃；特許經營的商業管理；為商
品和服務的買賣雙方提供在線市場；市場營銷；計算機網絡上的在線廣告。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122977

[730] 申請人 Requerente

:

青島森麒麟輪胎股份有限公司

地址 Endereço

:

中國山東省青島即墨市大信鎮天山三路5號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

車輪胎；車輛輪胎；汽車輪胎；自行車輪胎；汽車內胎；充氣外胎（輪胎）；翻新輪胎用胎面；車
輛實心輪胎；自行車、三輪事內胎。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/122978

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

[730] 申請人 Requerente

:

青島森麒麟輪胎股份有限公司

地址 Endereço

:

中國山東省青島即墨市大信鎮天山三路5號

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

:

車輪胎；車輛輪胎；汽車輪胎；自行車輪胎；汽車內胎；充氣外胎（輪胎）；翻新輪胎用胎面；車
輛實心輪胎；自行車、三輪車內胎。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122979

[730] 申請人 Requerente

:

關承業

地址 Endereço

:

澳門白朗古將軍大馬路45號宏安大廈1座1樓D室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑白。

[210] 編號 N.º

:

N/122980

[730] 申請人 Requerente

:

關承業

地址 Endereço

:

澳門白朗古將軍大馬路45號宏安大廈1座1樓D室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑白。

[210] 編號 N.º

:

N/122981

[730] 申請人 Requerente

:

關承業

地址 Endereço

:

澳門白朗古將軍大馬路45號宏安大廈1座1樓D室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[511]

活動 Actividade

:

商業 comercial

類別 Classe

:

39

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02
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[511]

服務 Serviços

[540] 商標 Marca

:

運輸，商品包裝和貯藏。

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑白。

[210] 編號 N.º

N/122982

[730] 申請人 Requerente
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:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

:

中國星創新發展有限公司

地址 Endereço

:

Avenida da Amizade, nº 1023, Edifício Nam Fong, 1º andar Q, em Macau

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；實業經營；實業管理；辦公事務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

橙色（Pa ntone 021u），橘紅色（Pa ntone 179u），灰色（Pa ntone 874u），燙金色及藍紫色
（Pantone 301u），如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/122983

[730] 申請人 Requerente

:

中國星創新發展有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

地址 Endereço

:

Avenida da Amizade, nº 1023, Edifício Nam Fong, 1º andar Q, em 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

:

36

[511]

服務 Serviços

:

保險；金融；貨幣事務；不動產事務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

橙色（Pa ntone 021u），橘紅色（Pa ntone 179u），灰色（Pa ntone 874u），燙金色及藍紫色
（Pantone 301u），如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/122984

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

[730] 申請人 Requerente

:

中國星創新發展有限公司

地址 Endereço

:

Avenida da Amizade, nº 1023, Edifício Nam Fong, 1º andar Q, em Macau

國籍 Nacionalidade

:

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

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

房屋建築；修理；安裝服務。

[540] 商標 Marca

9889

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

橙色（Pa ntone 021u），橘紅色（Pa ntone 179u），灰色（Pa ntone 874u），燙金色及藍紫色
（Pantone 301u），如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/122985

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

[730] 申請人 Requerente

:

Spring Sheep Dairy NZ Limited Partnership

地址 Endereço

:

15 Allen Street Te Aro Wellington 6011, Nova zelândia

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Leite em pó para bebés; alimentos e bebidas à base de leite para bebés; leite em pó e para
bebés contendo leite de ovelha; leite de ovelha em pó fortalecido com nutrientes, minerais
e/ou ingredientes adicionados para ajudar na digestão, absorção de vitaminas e minerais
para bebés; substâncias dietéticas adaptadas para uso médico; fermentos lácteos para uso
farmacêutico; minerais lácteos; açúcar de leite [lactose]; leite colostro seco; sémen para inseminação artificial.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

N/122986

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

:

Spring Sheep Dairy NZ Limited Partnership

地址 Endereço

:

15 Allen Street Te Aro Wellington 6011, Nova zelândia

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Lacticínios; leite e produtos lácteos, incluindo bebidas com base de leite; leite em pó (outros
que não sejam para bebés); leite UHT; leite em pó; leite e produtos lácteos fortalecidos com
proteínas, nutrientes, vitaminas e/ou minerais adicionados; leite fermentado; bebidas de
leite aromatizadas; leite em pó aromatizado para fazer bebidas; preparações de alimentos
tendo como base o leite; leite de ovelha e outros produtos derivados de leite de ovelha; nata
[lacticínios]; produtos lácteos fermentados incluindo nata ácida e creme fresco; manteiga,
queijos e outros produtos alimentares com base de leite; bebidas e pós à base de leite; sobremesas lácteas; produtos lácteos sob a forma de pó; lanches [snacks] lácteos (leite e produtos lácteos como predominantes); substâncias lácteas para uso como alimento ou como
ingredientes para alimentos; pastas constituídas completamente ou principalmente por
produtos lácteos; pastas feitas de produtos lácteos; branqueadores (lácteos) para bebidas;
proteína do leite.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122987

[730] 申請人 Requerente

:

Spring Sheep Dairy NZ Limited Partnership

地址 Endereço

:

15 Allen Street Te Aro Wellington 6011, Nova zelândia

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Leite em pó para bebés; alimentos e bebidas à base de leite para bebés; leite em pó e para

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

bebés contendo leite de ovelha; leite de ovelha em pó fortalecido com nutrientes, minerais
e/ou ingredientes adicionados para ajudar na digestão, absorção de vitaminas e minerais
para bebés; substâncias dietéticas adaptadas para uso médico; fermentos lácteos para uso
farmacêutico; minerais lácteos; açúcar de leite [lactose]; leite colostro seco; sémen para inseminação artificial.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122988

[730] 申請人 Requerente

:

Spring Sheep Dairy NZ Limited Partnership

地址 Endereço

:

15 Allen Street Te Aro Wellington 6011, Nova zelândia

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

Lacticínios; leite e produtos lácteos, incluindo bebidas com base de leite; leite em pó (outros
que não sejam para bebés); leite UHT; leite em pó; leite e produtos lácteos fortalecidos com
proteínas, nutrientes, vitaminas e/ou minerais adicionados; leite fermentado; bebidas de
leite aromatizadas; leite em pó aromatizado para fazer bebidas; preparações de alimentos
tendo como base o leite; leite de ovelha e outros produtos derivados de leite de ovelha; nata
[lacticínios]; produtos lácteos fermentados incluindo nata ácida e creme fresco; manteiga,
queijos e outros produtos alimentares com base de leite; bebidas e pós à base de leite; sobremesas lácteas; produtos lácteos sob a forma de pó; lanches [snacks] lácteos (leite e produtos lácteos como predominantes); substâncias lácteas para uso como alimento ou como
ingredientes para alimentos; pastas constituídas completamente ou principalmente por
produtos lácteos; pastas feitas de produtos lácteos; branqueadores (lácteos) para bebidas;
proteína do leite.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122991

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市瑞沃智能科技有限公司

:

中國廣東省深圳市坪山新區坪山沙

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02
新屋工業區4號廠房

N.º 27 — 5-7-2017  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

9891

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

11

[511]

產品 Produtos

:

頭髮用吹風機；電吹風；衛生間用消毒劑分配器；龍頭；坐便器；水管龍頭；沐浴用設備；抽水
馬桶；盥洗盆（衛生設備部件）；水淨化設備和機器；排氣風扇；非醫用薰蒸設備；水淨化裝置；
潤濕空氣裝置；過濾器；電力煮咖啡機；電熱水壺；空氣淨化裝置和機器；個人用電風扇；衛生
間用幹手器。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122992

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市瑞沃智能科技有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省深圳市坪山新區坪山沙

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02
新屋工業區4號廠房

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

肥皂分配器；衛生紙分配器；衛生紙架；紙巾盒；肥皂盒；盥洗室器具；垃圾箱；垃圾桶；化妝用
具；非醫用噴霧器；個人用除臭裝置；肥皂碟；肥皂架；毛巾架和毛巾掛環；噴香水器；電動牙
刷；牙籤盒；保溫瓶；清掃器；除蚊器（非電）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122993

[730] 申請人 Requerente

:

南京金斯瑞生物科技有限公司

地址 Endereço

:

中國江蘇省南京市江寧科學園雍熙路28號（紫金方山）

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

1

[511]

產品 Produtos

:

科學用化學製劑（非醫用、非獸醫用）；非醫用、非獸醫用化學試劑；實驗室分析用化學品（非醫

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

用、非獸醫用）；實驗室分析用化學製劑（非醫用、非獸醫用）；非醫用、非獸醫用生物製劑；非
醫用、非獸醫用診斷製劑；蛋白質（原料）；工業用化學品；淨化劑（澄清劑）；實驗室分析用化
學製劑（非醫用、非獸醫用）；工業用酶製劑；非醫用、非獸醫用細菌製劑。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122994

[730] 申請人 Requerente

:

南京金斯瑞生物科技有限公司

地址 Endereço

:

中國江蘇省南京市江寧科學園雍熙路28號（紫金方山）

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

9892

第 27 期 —— 2017 年 7 月 5 日

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

醫用或獸醫用化學試劑；醫用及獸醫用細菌學研究製劑；醫用化學製劑；藥用化學製劑；醫用診
斷製劑；醫用或獸醫用微生物製劑；醫用生物製劑；獸醫用生物製劑；醫用酶製劑；治療用或醫
用營養製劑；化學藥物製劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122995

[730] 申請人 Requerente

:

南京金斯瑞生物科技有限公司

地址 Endereço

:

中國江蘇省南京市江寧科學園雍熙路28號（紫金方山）

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

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

化學儀器和器具；實驗室用生物反應器；實驗室用層析設備；測量器械和儀器；物理學設備和
儀器；理化試驗和成分分析用儀器和量器；分度儀（測量儀器）；非醫用診斷設備；材料檢驗儀
器和機器；磁性材料和器件；科學用磁性分離器；磁性過濾器；實驗室用科學研究用具及儀器；
磁性粒子分離器。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/122996

[730] 申請人 Requerente

:

國泰藥業有限公司

地址 Endereço

:

澳門慕拉士大馬路149號激成工業大廈第1期4樓D座

國籍 Nacionalidade

:

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

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，醫用健康食品，藥用製劑：（膠囊，軟膠囊，片劑，丸劑，
顆粒，粉劑，水劑，浸膏，酊劑，擦劑，藥油，藥膏，膏藥）繃敷材料，消毒劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

N/122997

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

國籍 Nacionalidade
[511]

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

9
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產品 Produtos

:

9893

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a
transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos
acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento;
caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação
e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos
electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet;
software informático para entretenimento interactivo, que permita aos usuários personalizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempenho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a
partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); software de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunicação para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através
de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de computador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos
de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento
de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar
a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet;
software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a
dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes
informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarregável
com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacionadas
com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, materiais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica,
computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio
electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de
computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis;
telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de
trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores
e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop
holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores;
software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de navegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos
de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para
telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão;
equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para telefones; altifalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento
global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo
(incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de
armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões
de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas
automáticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner,
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vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões
de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo;
tudo incluído na classe 9.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

N/122998

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários
para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais;
sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços
de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas
áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de
distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais relacionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, supervisão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de
aprendizagem e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais relacionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informáticas
locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comerciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais;
serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa
rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabelecer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados
de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes
informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em
linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações comerciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de
produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros

N.º 27 — 5-7-2017  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

9895

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

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

N/122999

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

N/123000

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de
textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e
fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação,
formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de
negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços de consultoria de formação
empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e
sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação
tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos;
serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações
relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas,
sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis);
planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento,
organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização,
apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências
de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou
educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-
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necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música
digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1
audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com
planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material
áudio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais
de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação;
serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de
programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços
de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos
ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de
televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva,
radiofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por pagamento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento
televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, programas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de
programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos,
animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações
recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços
de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços
de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização,
direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de
formação; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores,
programas de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio
electrónico, gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização
e direcção de espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e
espectáculos culturais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas-artes;
serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho e conservação ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de
informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo,
organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de
produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação
de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção
de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de
instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de
teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e
leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais;
aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão;
bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos
de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de
computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de
fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da gestão
de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; fornecimento
de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria;
serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 41.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123001

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

第 27 期 —— 2017 年 7 月 5 日

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles
referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; fornecimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem
informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software
informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com
a transmissão de informação, dados, documentos e imagens na Internet; serviços informáticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas
apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas,
concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relacionadas; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento
de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações
(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência,
do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do
processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável
em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços
de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos,
nomeadamente a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais,
participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica
prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em
redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores,
computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores
portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de
leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços
de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores
relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos;
serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre
utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web;
alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à
pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por
telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados
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com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de
dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e
electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato
de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos;
serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos
e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos
relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para
os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de
segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão
de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento
de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de
comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança
de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de
autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática
através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação
em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com
base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; armazenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes informáticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento;
serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123002

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades
dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços
de registo de nomes de domínio; consultadoria de propriedade intelectual; investigação jurídica; serviços de preparação de documentos jurídicos; administração jurídica de licenças;
licenciamento de propriedade intelectual; serviços de contencioso; serviços alternativos de
resolução de litígios; serviços de arbitragem; serviços de vigilância e segurança; serviços
de protecção pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança)
através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra incêndios; serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo,
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dispositivos de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme;
serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados
digitais, imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; criação, compilação e manutenção
de um registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos
bens e dos indivíduos; autenticação online de assinaturas electrónicas; serviços funerários;
serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de
tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

N/123003

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a
transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos
acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento;
caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação
e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos
electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet;
software informático para entretenimento interactivo, que permita aos usuários personalizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempenho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a
partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); software de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunicação para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através
de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de computador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos
de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento
de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar
a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet;
software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a
dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes
informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarregável
com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacionadas
com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, ma-
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teriais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica,
computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio
electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de
computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis;
telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de
trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores
e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop
holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores;
software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de navegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos
de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para
telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão;
equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para telefones; altifalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento
global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo
(incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de
armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões
de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas
automáticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner,
vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões
de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo;
tudo incluído na classe 9.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123004

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

Islands

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

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123005

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços de

Islands

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços
de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que
permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo
e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento
aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de
aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso
remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de
consultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; prestação de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem
aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e
fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de
uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada
na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e
ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas
Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à
Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e
estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens, informações, dados, documentos e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços
de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios
electrónicos; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e
reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços de telecomunicações para a
recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de
voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através de redes informáticas e de telecomunicações; serviços de mensagens instantâneas; serviços de comunicação através de telemóveis; fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal
como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, informação e dados por meios
mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e
recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido
ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores
executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e painéis de afixação electrónicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e
informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e
painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns
de discussão; streaming de material áudio na internet; streaming de material vídeo na internet; serviços de teledifusão; serviços de transmissão televisiva «pay-per-view»; serviços
de difusão de vídeos, difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão

N.º 27 — 5-7-2017  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

9907

de música; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de «video-on-demand»; serviços
de agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede
mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios
disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base
de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de
dados e informação acessível via computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat
room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores
para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento
de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros
podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos
e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede
mundial de computadores para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e
colocarem e efectuarem encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios;
serviços de comunicação, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de
texto; transmissão de informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de
decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de
conferência na «web»; serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms»
virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a
colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de
afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma
rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de
correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores
e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha;
fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão
de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda
electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso
e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de
ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e
transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

N/123006

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de
textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e
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fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação,
formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de
negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços de consultoria de formação
empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e
sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação
tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos;
serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações
relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas,
sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis);
planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento,
organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização,
apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências
de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou
educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música
digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1
audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com
planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais
de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação;
serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de
programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos
ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de
televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva,
radiofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por pagamento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento
televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, programas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de
programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos,
animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações
recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de
divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de
clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de formação; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores, programas
de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico,
gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização e direcção de
espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos culturais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços
de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação
relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento
de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas
sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento
e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para
emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos,
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incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão;
fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação
didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo
de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou
imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento
de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas;
aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo
salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de
educação e formação relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de
lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído
na classe 41.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

N/123007

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02

:

Alibaba Group Holding Limited

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles
referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; fornecimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem
informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software
informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com
a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; serviços informáticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas
apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas,
concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relacionadas; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento
de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações
(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência,
do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do
processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável
em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços
de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos,
nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais,
participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica
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prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em
redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores,
computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores
portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de
leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços
de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores
relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos;
serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre
utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web;
alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à
pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por
telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados
com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de
dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e
electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato
de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos;
serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos
e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos
relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para
os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de
segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão
de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento
de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de
comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança
de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de
autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática
através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação
em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com
base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; armazenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes informáticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento;
serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123008

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/02
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地址 Endereço

:

9911

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

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

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123014

[730] 申請人 Requerente

:

STROKE OF BEAUTY, LLC

地址 Endereço

:

P.O. Box 1430, Pacific Palisades, California, United States, 90272.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

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洗衣用劑；清潔劑、擦亮劑、洗擦劑及研磨劑；肥皂；香料、精油、化粧品、
髮水；牙膏。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123015

[730] 申請人 Requerente

:

義烏市戈薇飾品有限公司

地址 Endereço

:

中國浙江省義烏市佛堂鎮郵南小區5幢104號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

內衣；睡衣；內褲；乳罩；女式內褲；連褲內衣；遊泳衣；遊泳褲；睡袍；帶肩帶的女式長內衣（內
衣）。

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123016

[730] 申請人 Requerente

:

DMM網絡股份有限公司
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[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

DMM.com Co., Ltd
地址 Endereço

:

日本東京都涉谷區恵比壽4-20-3惠比壽花園廣場大廈14層
14th Floor, Yebisu Garden Place Tower, 20-3, Ebisu 4-Chome, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

提供在線遊戲；提供在線圖像、影像、電影（非下載）；在計算機網絡上或者其他通信網絡介入
的媒體服務器上提供影像、電影劇場和電影院服務；利用網絡提供植物和動物的觀賞；語言指
導課程；廣播和電視節目製作；在計算機網絡上購買演唱會、演出、歌劇、體育競賽的票務代理
服務；玩具出租；提供賭場設施（賭博）；現場表演；宗教教育；安排和組織音 會；提供卡 OK
服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

N/123019

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

:

Jeunesse Global Holdings, LLC

地址 Endereço

:

701 International Parkway Lake Mary, FL 32746, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavandaria; preparações para
limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos,
loções para os cabelos; dentífricos; loções de beleza; soros de beleza; loções para o corpo;
cremes cosméticos para os cuidados da pele; preparações cosméticas, nomeadamente, loções refirmantes; loções para os olhos; máscaras de beleza para o rosto; loções para uso
cosmético; loções para a pele, rosto, corpo; soros anti-envelhecimento não medicinais;
soros não medicinais para uso na pele, rosto, corpo; cremes e loções não medicinais para
cuidados da pele; preparações não medicinais para os cuidados da pele, nomeadamente,
cremes, loções, geles, tónicos, produtos de limpeza e esfoliantes; cremes para a pele; loções
para a pele; máscaras para a pele; produtos hidratantes para a pele; preparações anti-rugas
para os cuidados da pele.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123025

[730] 申請人 Requerente

:

梁澤霖

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04
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地址 Endereço

:

澳門慕拉士前地120號永堅工業大廈4樓E座B區

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

藥物，醫用營養品，醫用藥丸，醫用佐藥。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123028

[730] 申請人 Requerente

:

Breakthrough Innovation Limited

:

香港九龍觀塘敬業街49號建生商業中心16樓1606-7號室

地址 Endereço

9913

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

Room 1606-7, 16/F., Kin Sang Commercial Centre, 49 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

蓄電池箱；電池箱；蓄電池；電池充電器。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123029

[730] 申請人 Requerente

:

Breakthrough Innovation Limited

:

香港九龍觀塘敬業街49號建生商業中心16樓1606-7號室

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

Room 1606-7, 16/F., Kin Sang Commercial Centre, 49 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；廣告傳播；樣品散發；市場分析；市場研究；電視商業廣告；組織商業或廣告展覽；為零
售目的在通訊媒體上展示商品；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；替他人推銷；進出
口代理。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123030

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江葵花藥業股份有限公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市五常市五常鎮亞臣大街27號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人用藥；醫用藥丸；藥用植物根；醫用藥膏；栓劑；醫藥製劑；醫藥用糖漿；醫藥用洗液；治痔
劑；藥物飲料；凍傷藥膏。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123031

[730] 申請人 Requerente

:

黑龍江葵花藥業股份有限公司

地址 Endereço

:

中國黑龍江省哈爾濱市五常市五常鎮亞臣大街27號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人用藥；醫用藥丸；藥用植物根；醫用藥膏；栓劑；醫藥製劑；醫藥用糖漿；醫藥用洗液；治痔

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

劑；藥物飲料；凍傷藥膏。
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅、綠、藍、黃，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123032

[730] 申請人 Requerente

:

Japan Tobacco Inc.

地址 Endereço

:

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

Tabaco, manufacturado ou não manufacturado; tabaco para fumar, tabaco para cachimbo,
tabaco para enrolar, tabaco para mascar, tabaco «snus»; cigarros, cigarros electrónicos,
charutos, cigarrilhas; rapé; artigos para fumadores incluídos na classe 34; mortalhas para
cigarros, tubos de cigarros e fósforos.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123033

[730] 申請人 Requerente

:

Japan Tobacco Inc.

地址 Endereço

:

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan

9915

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

Tabaco, manufacturado ou não manufacturado; tabaco para fumar, tabaco para cachimbo,
tabaco para enrolar, tabaco para mascar, tabaco «snus»; cigarros, cigarros electrónicos,
charutos, cigarrilhas; rapé; artigos para fumadores incluídos na classe 34; mortalhas para
cigarros, tubos de cigarros e fósforos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

N/123043

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

:

N.V. Nutricia

地址 Endereço

:

Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Alimentos para fins médicos especiais; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; alimentos para bebés, crianças e inválidos; alimentos para bebés com necessidades
nutricionais especiais; leite para bebés e crianças; suplementos dietéticos nutricionais para
uso medicinal; produtos nutricionais para uso medicinal; cereais para crianças; preparados
vitamínicos; comidas e bebidas para mulheres grávidas, lactantes e amamentando; preparados vitamínicos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123044

[730] 申請人 Requerente

:

N.V. Nutricia

地址 Endereço

:

Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Leite, leite em pó, lacticínios, lacticínios de iogurte, bebidas de iogurte, leite e lacticínios
fermentado, sobremesas à base de leite, pudim à base de leite, bebidas aromatizadas à base
de leite, e lacticínios; carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em
conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos; óleos e gorduras
alimentares; refeições preparadas feitas principalmente de lacticínios; caldos, caldo de galinha, caldos de peixe; aperitivos à base de frutas e legumes, aperitivos de nozes, petiscos e
sobremesas lacticínios, aperitivos à base de peixe e carne, aperitivos e sobremesas de soja;
refeições preparadas contendo acima mencionado.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123045

[730] 申請人 Requerente

:

N.V. Nutricia

地址 Endereço

:

Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Alimentos para fins médicos especiais; substâncias dietéticas adaptadas para uso medi-

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

cinal; alimentos para bebés, crianças e inválidos; alimentos para bebés com necessidades
nutricionais especiais; leite para bebés e crianças; suplementos dietéticos nutricionais para
uso medicinal; produtos nutricionais para uso medicinal; cereais para crianças; preparados
vitamínicos; comidas e bebidas para mulheres grávidas, lactantes e amamentando; preparados vitamínicos.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

N/123046

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

:

N.V. Nutricia

地址 Endereço

:

Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Leite, leite em pó, lacticínios, lacticínios de iogurte, bebidas de iogurte, leite e lacticínios
fermentado, sobremesas à base de leite, pudim à base de leite, bebidas aromatizadas à base
de leite, e lacticínios; carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em
conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos; óleos e gorduras
alimentares; refeições preparadas feitas principalmente de lacticínios; caldos, caldo de galinha, caldos de peixe; aperitivos à base de frutas e legumes, aperitivos de nozes, petiscos e
sobremesas lacticínios, aperitivos à base de peixe e carne, aperitivos e sobremesas de soja;
refeições preparadas contendo acima mencionado.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

N/123047

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

:

Heka Asia Limited

:

香港英皇道663號泓富千禧廣場1008室
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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

:

9

[511]

產品 Produtos

:

停車場收費及管理系統，包括出入口控制器，欄柵機，人工繳費機及自助繳費機。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123048

[730] 申請人 Requerente

:

向上國際科技股份有限公司

9917

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

XIANG SHANG INTERNATIONAL CO., LTD.
地址 Endereço

:

中國臺灣臺中市北區健行路360號4樓之1、2、3、4、5
4F.-1, 2, 3, 4, 5, No. 360, Jianxing Rd., North Dist., Taichung City, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de jogos de computador online [não descarregáveis]; fornecimento de música
online, não descarregável; fornecimento de jogos de computador através da Internet, world
wide web, e redes telefónicas móveis; serviços de jogo online; organização e direcção de
competições de jogos de computador; organização e direcção de torneios; serviços de casino; fornecimento de instalações de casino; organização de exibições para efeitos culturais
ou educacionais; organização e direcção de conferências; serviços de clubes [entretenimento
ou educação]; entretenimento; diversões; fornecimento de instalações de recreação de clubes; fornecimento de instalações de diversão por sistema online de computador; aluguer de
máquina e equipamento de diversão; serviços de parque de diversões; produção de programas de entretenimento através de rede de computadores; planeamento e produção de rádio
e televisão; fornecimento de instalações de meios de comunicação electrónicos interactivos.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

As cores amarelo, laranja, vermelho, preto, rosa e violeta, tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/123049

[730] 申請人 Requerente

:

鄭英男

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

Oliver CHENG
地址 Endereço

:

中國臺灣彰化縣彰化市金馬路二段692巷62之1號
No.62-1, Ln. 692, Sec. 2, Jinma Rd., Changhua City, Changhua County, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Doce [bombons], pastelaria, bolos, pão e biscoitos [bolachas], sanduíches, cheeseburgers
[sanduíches], produtos de padaria feitos com farinha, confeitaria, chocolates, mousses de
sobremesa [confeitaria], melaço para uso alimentar, pudins; gelo para refrescar, cremes
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gelados [gelados], iogurtes gelados [gelados alimentares] e sorvetes [gelados alimentares];
café, bebidas à base de café, chás, bebidas à base de chás, cacau, bebidas à base de cacau e
bebidas à base de chocolate; sal de cozinha, sal para a conservação dos alimentos, vinagre,
temperos, aromatizantes, que não sejam óleos essenciais, condimentos, especiarias; açúcar,
mel, própolis [própole] [produto apicula]; farinhas e preparações feitas de cereais, sémola
para alimentação humana, massas [noodles], esparguete, macarrão, arroz, lanches [snacks]
à base de arroz, lanches [snacks] à base de cereais, refeições preparadas à base de massas
[noodles]; fermento em pó, levedura.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123050

[730] 申請人 Requerente

:

鄭英男

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

Oliver CHENG
地址 Endereço

:

中國臺灣彰化縣彰化市金馬路二段692巷62之1號
No.62-1, Ln. 692, Sec. 2, Jinma Rd., Changhua City, Changhua County, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade, publicidade on-line e serviços promocionais, serviços de paginação [layout]
para fins publicitários; publicidade por via de afixação de cartazes e vários meios de comunicação incluindo redes informáticas e revistas de imprensa; publicidade radiofónica e
televisa; distribuição de material publicitário [folhetos, prospectos, impressos, amostras];
organização de exposições e feiras com fins comerciais ou publicitários; serviços de lojas
de retalho e lojas de retalho online apresentando doces [bombons], pastelaria, bolos, pão
e biscoitos [bolachas], cheeseburger [sanduíches], produtos de padaria feitos com farinha,
confeitaria, chocolates e sobremesas, gelo para refrescar, cremes gelados [gelados], iogurtes gelados [gelados alimentares] e sorvetes [gelados alimentares], café, chás, e cacau e
sucedâneos destes, sais, vinagre, temperos, aromatizantes, que não sejam óleos essenciais,
condimentos, especiarias, açúcar, mel, preparações feitas de cereais, massas [noodles], esparguete, macarrão, arroz, lanches [snacks] à base de arroz, lanches [snacks] à base de cereais, refeições preparadas à base de massas [noodles], cerveja, bebidas não alcóolicas, sumos
de frutas, águas [bebidas], essências para fabricar bebidas, pós para bebidas efervescentes;
gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123051

[730] 申請人 Requerente

:

鄭英男

9919

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

Oliver CHENG
地址 Endereço

:

中國臺灣彰化縣彰化市金馬路二段692巷62之1號
No.62-1, Ln. 692, Sec. 2, Jinma Rd., Changhua City, Changhua County, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços para o fornecimento de alimentos e bebidas, serviços de bar, fornecimento de alimentos e bebidas [catering], cantinas, cafetarias, restaurantes self-service [auto-serviço],
café-restaurante, restaurantes de serviço rápido e permanente [snack-bars], serviços de
restaurante take-away e take-out, preparação e venda de alimentos e bebidas take-away
e take-out; serviços de reservas de hotéis; serviços de hotéis [serviços de hotelaria]; alojamento temporário; casas para turistas [casas de férias]; aluguer de salas de reuniões; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa e vidraria; aluguer de aparelhos para cozinhar;
aluguer de aparelhos de serviços alimentares; fornecimento e exploração de terrenos para
acampamento; aluguer de construções transportáveis; serviços de campos de férias [alojamento]; aluguer de tendas; aluguer de artigos de cama.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123052

[730] 申請人 Requerente

:

奇幻城堡股份有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

地址 Endereço

:

中國台灣台北市信義區基隆路一段200號15樓

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

電腦硬體、電腦軟體、電視遊樂器軟體、手機遊戲軟體、從網際網路下載之遊戲程式、錄有影音
之資料載體、錄有電腦遊戲程式之光學資料載體、電子出版品、滑鼠墊、可下載之手機鈴聲、從
網際網路下載之音樂、可下載之影音檔案、從網際網路下載之圖片、從網際網路下載之影片、
影音光碟、光碟、錄影帶、唱片、已錄之唱片、錄音帶、電影片、動畫片、卡通片、智慧卡、從網
際網路下載之書籍、眼鏡、電視影片、晶片、光碟盒、影像記錄器具、手機殼。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

如圖所示之紅色，橙色，綠色，藍色及紫色。

[210] 編號 N.º

:

N/123053

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

:

港澳平台信息科技有限公司

地址 Endereço

:

澳門南灣大馬路762至804號中華廣場10樓H

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial
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[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

汽車保養和修理，運載工具加潤滑油服務，運載工具上光服務，運載工具防銹處理服務，運載
工具清潔服務，運載工具故障修理服務，運載工具電池更換服務，運載工具保養服務，運載工
具防銹處理服務，運載工具清洗服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑、白色如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123054

[730] 申請人 Requerente

:

港澳平台信息科技有限公司

地址 Endereço

:

澳門南灣大馬路762至804號中華廣場10樓H

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

計算機編程，計算機軟件設計，計算機軟件更新，計算機軟件維護，托管計算機站（網站），計
算機軟件安裝，計算機軟件諮詢，網站設計諮詢，軟件運營服務（SaaS），信息技術諮詢服務，
電子數據存儲，雲計算，外包商提供的信息技術服務，為他人創建和設計網絡信息索引（信息
技術服務）。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑、白色如圖所示。

[210] 編號 N.º

N/123055

[730] 申請人 Requerente

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

:

澳中致遠投資發展有限公司

地址 Endereço

:

澳門新馬路61號永光廣場18樓

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色、深綠色、淺綠色、如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123056

[730] 申請人 Requerente

:

澳中致遠投資發展有限公司

:

澳門新馬路61號永光廣場18樓

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05
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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

:

36

[511]

服務 Serviços

:

保險，金融，貨幣事務，不動產事務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色、深綠色、淺綠色、如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123057

[730] 申請人 Requerente

:

澳中致遠投資發展有限公司

地址 Endereço

:

澳門新馬路61號永光廣場18樓

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

:

38

[511]

服務 Serviços

:

電信。

[540] 商標 Marca

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色、深綠色、淺綠色、如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123058

[730] 申請人 Requerente

:

澳中致遠投資發展有限公司

地址 Endereço

:

澳門新馬路61號永光廣場18樓

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

教育，提供培訓，娛樂，文體活動。

[540] 商標 Marca

9921

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色、深綠色、淺綠色、如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123059

[730] 申請人 Requerente

:

澳中致遠投資發展有限公司

地址 Endereço

:

澳門新馬路61號永光廣場18樓

國籍 Nacionalidade

:

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

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

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。
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[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色、深綠色、淺綠色、如圖所示。

[210] 編號 N.º

N/123060

[730] 申請人 Requerente
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:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

:

澳中致遠投資發展有限公司

地址 Endereço

:

澳門新馬路61號永光廣場18樓

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

:

45

[511]

服務 Serviços

:

法律服務，由他人提供的為滿足個人的私人和社會服務，為保護財產和人身安全的服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色、深綠色、淺綠色、如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123061

[730] 申請人 Requerente

:

上海上美化妝品有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

Shanghai Shangmei Cosmetics Co., Ltd.
地址 Endereço

:

中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路515號701室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Room 701, No. 515 Yinxiang Road, Nanxiang Town, Jiading District, Shanghai, P.R. China

潔膚乳液；去污劑；皮革保護劑（上光）；研磨劑；香精油；化妝品；牙膏；香；動物用化妝品；空
氣芳香劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123062

[730] 申請人 Requerente

:

餃餃鎮餃子專門店一人有限公司

地址 Endereço

:

澳門仁安里7號A安苑地下

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供餐飲服務。

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08
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[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123063

[730] 申請人 Requerente

:

餃餃鎮餃子專門店一人有限公司

地址 Endereço

:

澳門仁安里7號A安苑地下

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供餐飲服務。

[540] 商標 Marca

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，白色，黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123072

[730] 申請人 Requerente

:

AIR CHINA LIMITED

地址 Endereço

9923

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

9th Floor, Lantian Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial Zone,
Shunyi District, Beijing, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Dispositivos periféricos de computador; programas operativos de computador, gravados;
programas de computador [software descarregável]; terminais de ecrã táctil interactivos;
aplicações móveis descarregáveis; capas para telefones inteligentes [smartphones]; auriculares; óculos; instrumentos para a navegação; ecrans [monitores] de vídeo; energia móvel
(baterias recarregáveis); molduras digitais; bastões de selfie [monopé de mão].

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

A cor vermelha, tal como representada na imagem.

[210] 編號 N.º

:

N/123073

[730] 申請人 Requerente

:

AIR CHINA LIMITED

:

9th Floor, Lantian Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial Zone,

地址 Endereço

Shunyi District, Beijing, China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de negócios comerciais; exposições para fins publicitários; agências
de importação e exportação; angariação de subscrições de jornais para terceiros; gestão
administrativa de hotéis; serviços de fidelização do consumidor para fins comerciais, promocionais e publicitários; vendas de mercadorias isentas de impostos [duty-free] em aviões;
serviço de plataforma electrónica para consumidor; serviço de gestão de programas de passageiro frequente; fornecimento de um mercado on-line para compradores e vendedores de
bens e serviços; serviços de informação, aconselhamento e consultadoria relativos a todos
os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

A cor vermelha, tal como representada na imagem.

[210] 編號 N.º

:

N/123074

[730] 申請人 Requerente

:

AIR CHINA LIMITED

:

9th Floor, Lantian Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial Zone,

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

Shunyi District, Beijing, China
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

:

Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; alojamento temporário; serviços de fornecimento de alimentos e bebidas [catering]; fornecimento móvel de bebidas e alimentos;
serviços de restaurante, cafés-restaurante ou bar; agências de alojamento [hotéis, pensões];
serviços de hotel; organização e reservas de alojamento em hóteis; exploração de terrenos
para acampamento; aluguer de construções transportáveis; serviços de informação, aconselhamento e consultadoria relativos a todos os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

A cor vermelha, tal como representada na imagem.

[210] 編號 N.º

:

N/123075

[730] 申請人 Requerente

:

東會所(駿業街)有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

CLUB EAST (TSUN YIP STREET) 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

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

香港九龍旺角廣東道1163號中華漆廠大廈8樓
8/F, China Paint Bldg, 1163 Canton Rd, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

醫療按摩；芳香療法；蒸汽浴；美容服務；按摩；修指甲；桑拿浴服務；日光浴服務；化妝師服
務；打蠟脫毛；寵物清潔；動物養殖。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123076

[730] 申請人 Requerente

:

JOHNSON & JOHNSON

:

One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, Estados Unidos da

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

América
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123077

[730] 申請人 Requerente

:

JOHNSON & JOHNSON

:

One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, Estados Unidos da

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

América
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123079

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

:

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, nos 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, 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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços personalizados prestados por hotéis,
motéis, e termas; condução de eventos e fornecimento de instalações para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel, fornecimento de instalações para reuniões e banquetes;
serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com o acima dito.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123080

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

[730] 申請人 Requerente

:

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, nos 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, Macau

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123081

[730] 申請人 Requerente

:

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, nos 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, 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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; prestação de formação; entretenimento; clube nocturno; actividades desportivas

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

e culturais.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123082

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

:

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, nos 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, 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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços personalizados prestados por hotéis,
motéis, e termas; condução de eventos e fornecimento de instalações para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel, fornecimento de instalações para reuniões e banquetes;
serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com o acima dito.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123083

[730] 申請人 Requerente

:

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05
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地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Hotel Lisboa, 9.º andar, Freguesia de Sé, 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

9927

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços personalizados prestados por hotéis,
motéis, e termas; condução de eventos e fornecimento de instalações para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel, fornecimento de instalações para reuniões e banquetes;
serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com o acima dito.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123084

[730] 申請人 Requerente

:

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Hotel Lisboa, 9.º andar, Freguesia de Sé, Macau

國籍 Nacionalidade

:

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

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços personalizados prestados por hotéis,
motéis, e termas; condução de eventos e fornecimento de instalações para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel, fornecimento de instalações para reuniões e banquetes;
serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com o acima dito.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123085

[730] 申請人 Requerente

:

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Hotel Lisboa, 9.º andar, Freguesia de Sé, Macau

國籍 Nacionalidade

:

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

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços personalizados prestados por hotéis,
motéis, e termas; condução de eventos e fornecimento de instalações para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel, fornecimento de instalações para reuniões e banquetes;
serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com o acima dito.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123086

[730] 申請人 Requerente

:

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, nos 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, Macau

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123087

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

:

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, nos 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, 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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; prestação de formação; entretenimento; clube nocturno; actividades desportivas
e culturais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123088

[730] 申請人 Requerente

:

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, nos 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, 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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; catering, reser-

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

vas de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços personalizados prestados por hotéis,
motéis, e termas; condução de eventos e fornecimento de instalações para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel, fornecimento de instalações para reuniões e banquetes;
serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com o acima dito.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123089

[730] 申請人 Requerente

:

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

:

Avenida de Lisboa, nos 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, Macau

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05
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國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123090

[730] 申請人 Requerente

:

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, nos 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, Macau

國籍 Nacionalidade

:

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

9929

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

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; clube nocturno; actividades desportivas
e culturais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123091

[730] 申請人 Requerente

:

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, nos 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, 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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; catering, reser-

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

vas de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços personalizados prestados por hotéis,
motéis, e termas; condução de eventos e fornecimento de instalações para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel, fornecimento de instalações para reuniões e banquetes;
serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com o acima dito.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123102

[730] 申請人 Requerente

[511]

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

:

Joint Electronic Teller Services Ltd.

地址 Endereço

:

35/F, Sunlight Tower, 248 Queen’s Road East, 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

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

9
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Instrumentos e aparelhos de ensino científico, náuticos, de pesquisa, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de peso, medidas, sinalização, verificação (supervisão), salva-vidas;
instrumentos e aparelhos para condução, troca, transformação, acumulação, regulação
ou controlo de electricidade, aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de sons
ou imagens; transportadores de dados magnéticos, gravação de discos; DVD e outros elementos multimédia de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados por moeda;
caixas-registadoras, calculadoras, equipamentos de protecção de dados, computadores;
software para computadores; aparelhos extintores de incêndio; sistemas de alarmes; atendedores de chamadas; aparelhos e instrumentos para apresentação e/ou impressão de
dados, informações, fotografias e/ou imagens; aparelhos para processamento de transacções de cartões e de dados relacionados e para processamento de pagamentos; aparelhos
para utilização em radiodifusão, transmissão, recebimento, processamento, reprodução,
codificação e descodificação de sinais digitais; aparelhos audiovisuais para utilização em
satélites; software de autenticação, incluindo aqueles para controlar o acesso e as comunicações com computadores e redes de computadores; caixas electrónicos, máquinas de
levantamento; estações terrestres de radiodifusão; cabos, instalações de cabos, fibras ópticas, aparelhos e circuitos ópticos de comunicação, todos para fins de telecomunicações;
câmaras, cartões, cabos, discos e dispositivos semicondutores portando programas de computação; terminais de computador para serviços de pagamento em dinheiro; redes de computadores e aplicações em nuvem; sistema operativo de computação em nuvem; hardware
de rede de telecomunicações; firmware de computador; adaptadores, alteradores, routers
e concentradores de rede de computadores; periféricos de computadores; programas de
computador; programas de jogos electrónicos e de videojogos e equipamentos electrónicos;
hardware de computador; dispositivos de armazenamento de centro de dados; programas
de armazenamento de dados; música digital (para transferência) fornecidas pela Internet e
redes de computadores; sinalização electrónica e material de ponto de venda digital; dongles; publicações electrónicas para transferência; fotografias, vídeos, filmes e músicas para
transferência; fones de ouvido; aparelhos e instrumentos electrónicos e de computadores
para débito e/ou crédito em contas e/ou para pagamento de bens ou serviços; aparelhos
electrónicos e de computadores, instrumentos e software para comunicação com redes
de computadores e a rede mundial de computadores; circuitos electrónicos e componentes para todo o processamento, codificação e descodificação de radiofrequência e sinais
electrónicos; módulos electrónicos; aparelhos electrónico de televisão por satélite; cartões
bancários de crédito, débito, levantamento e identificação codificados ou magnéticos; aparelhos e equipamentos de GPS (Global Positioning System); circuitos integrados; ecrãs em
cristal líquido para telecomunicações e equipamentos electrónicos; cartões de crédito e/ou
de débito com leitura por máquina; cartões de crédito com código magnético e cartões de
pagamento; dispositivos de memória; unidades de radiodifusão móveis de rádio e televisão;
tapetes do rato; leitores de MP3; aparelhos de pagamento electrónico online e offline; publicações electrónicas online (podem ser transferidas da Internet ou de uma rede ou base
de dados de computadores); telecomandos; aparelhos de navegação por satélite; servidores
de dados; cartões inteligentes (smart cards – cartões com circuito integrado); altifalantes;
processadores, amplificadores, receptores e transmissores de fala; aparelhos, instrumentos,
redes e circuitos de telecomunicações; aparelhos telefónicos; telefones, pagers, telemóveis,
máquinas de fax; dispositivos, equipamentos e aparelhos de televisão, rádio, vídeo e áudio;
câmaras de vídeo; aparelhos de conferência de vídeo; cassetes de vídeo, fitas cassetes, disquetes, CD ROM e DVD ROM; modems e cartões e dispositivos de comunicação com e
sem fios; máquinas de troco; todos incluídos na Classe 9.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123103

[730] 申請人 Requerente

9931

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

:

Joint Electronic Teller Services Ltd.

地址 Endereço

:

35/F, Sunlight Tower, 248 Queen’s Road East, 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

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; aluguer de acomodações; agências de aluguer, leasing e locação; serviços de gestão de acomodações; serviços actuariais; administração de assuntos financeiros relacionados com imóveis; administração de fundos; consultoria relativa a crédito; serviços de consultoria relacionados com
fundos de investimento; agências para cobrança de tarifas de gás e electricidade; avaliação
de antiguidades; organização de alugueres e locações; organização do aluguer de imóveis;
organização de serviços de consultoria de alugueres; organização de contratos de aluguer
com garantia em imóveis; organização de propriedade partilhada de imóveis; organização
do fornecimento de financiamento para a aquisição de imóveis; avaliação de obras de arte;
auxílio na aquisição e interesse em imóveis; serviços de máquinas de caixa automático; serviços bancários, incluindo bancos e compensação móveis e serviços fornecidos online a
partir de bases de dados de computadores ou pela Internet; poupança e serviços de investimentos; serviços de pagamento de contas e débitos; serviços de pagamento de contas fornecido através de site Web; facturamento para serviços realizados através de redes de telecomunicações; investimento financeiro em imóveis; investimentos financeiros; angariação de
fundos para caridade; verificação de cheques e serviços de compensação de cheques; compensação financeira e reconciliação de transacções financeiras, liquidação financeira e tais
serviços prestados através de uma rede global de computadores; serviços de investimento
em imóveis comerciais; serviços de fundos corporativos; serviços fiduciários corporativos;
serviços de processamento de transacções de cartões de crédito e débito; serviços de cartão
de crédito e processamento de pagamentos; emissão de cartão de crédito; serviços de cartão de crédito; serviços de cartão de crédito; serviços de cartão de débito; serviços de cartões pré-pagos com valor armazenado e serviços de garantias de cheque; serviços de crédito, incluindo o fornecimento e solução de serviços de conta de crédito; verificação de crédito através de rede global de informações de computadores; serviços de divulgação de informações financeiras através da Internet e outras redes de computadores; serviços bancários
electrónicos; serviços electrónicos de gestão de risco de crédito; serviços de débito directo
e de pagamentos; processamento de pagamentos electrónicos de câmbio; transferência electrónica de fundos e serviços de câmbio de moeda; serviços de pagamento electrónico;
transferência electrónica de fundos e serviços de câmbio; serviços de pagamento electrónico; compensação electrónica de conta através da Internet móvel sem fios; serviços de caixa
automático; avaliação de imóveis; serviços de débito e crédito de contas financeiras; consultoria financeira relativa a fundos; serviços de gestão de finanças e activos; serviços de corretagem financeira para imóveis; avaliação financeira [seguros, bancária, imobiliária]; serviços de gestão financeira; serviços financeiros; serviços financeiros para a compra de imóveis; serviços financeiros relativos à encriptação de dados e desencriptação de informações
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financeiras; serviços financeiros relativos a serviços de facturamento e de processamento
de pagamentos; serviços financeiros fornecidos por meios de telecomunicações; serviços financeiros fornecidos pelo telefone e através de uma rede global de computadores ou pela
Internet; serviços financeiros relacionados com serviços de crédito, dinheiro e smart cards,
imóveis e edifícios; aquisição e venda de imóveis; gestão de fundos financeiros; avaliação financeira de propriedade plena e arrendamento; serviços financeiros relativos a desenvolvimento imobiliário; serviços de transferência de fundos; contratação de seguro de saúde;
home banking; serviços de agenciamento de habitação; serviços de informação relativos a
finanças e seguros, fornecidos online a partir de uma base de dados de computador ou Internet; corretagem de seguros; serviços de seguros relativos a propriedade; serviços de análise e consultoria de investimentos; gestão de fundo de investimento; serviços de fundos de
investimento; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de débito e de crédito;
emissão e recuperação de cheques de viagem e vouchers de viagem; avaliação de jóias; gestão de alugueres e/ou locação; contratação de seguro de vida; manutenção de registos financeiros; gestão e investimento de fundos de investimento; gestão de imóveis relacionados
com terra, estradas, pontes, estações de energia eléctrica, edifícios de escritórios, edifícios,
construções e infra-estruturas; serviços de seguro médico; serviços bancários online; serviços de processamento de pagamentos; incluindo o fornecimento de serviços de processamento de transacções com moeda virtual para terceiros, moeda do comerciante (merchant
currency) para um ou vários comerciantes; pagamento, crédito, débito, cobrança, desembolso de caixa, serviços e acesso a depósito de valor armazenado; processamento de transacções financeiras online através de uma base de dados de computador ou através de telecomunicações e em ponto de venda; serviços de processamento para transacções financeiras por titulares de cartão através de caixas automáticos; fornecimento de serviços de
transferência de moeda, serviços de cartões para chamadas telefónicas pré-pagos, serviços
telefónicos para cartão de crédito e autorização de transacções e de acordos; fornecimento
de serviços de pagamento electrónico móvel para terceiros; fornecimento de serviços de
protecção a compras (serviços financeiros) para bens e serviços adquiridos por terceiros
através de uma rede global de computadores e redes sem fios; fornecimento de serviços de
débito e crédito através de dispositivos de comunicação e telecomunicação e dispositivos
de identificação de radiofrequência (transponders); fornecimento de informações financeiras através da Internet; fornecimento de empréstimos imobiliários; administração de imóveis; serviços de agenciamento imobiliário; avaliações imobiliárias; corretagem de imóveis;
financiamento imobiliário; serviços de seguros imobiliários; serviços de consultoria e gestão imobiliária; reembolso de recursos para itens sob disputa na área de compras com pagamento electrónico; serviços de pagamento remotos; cobrança de aluguer; aluguer de
apartamentos e andares; aluguer de máquinas de levantamento e caixas automáticos; aluguer de escritórios (imóveis); aluguer de máquinas de contagem ou processamento de notas
e moedas; aluguer e leasing de imóveis; custódia e emissão de vouchers de viagem, serviços
de coupons electrónicos e bilhetes electrónicos; serviços de corretagem de valores mobiliários; serviços de cotação de bolsa de valores; corretagem de acções e títulos, análises financeiras, fornecimento de informações financeiras; serviços de bolsa electrónica de valor armazenado; fornecimento de informações fiscais; fornecimento de detalhes sobre saldo, depósitos e levantamentos de dinheiro para titulares de cartões através de caixas automáticos;
fornecimento de serviços financeiros para suporte a serviços de retalho fornecidos através
meios de telecomunicação móveis, incluindo dispositivos sem fios; fornecimento de serviços
financeiros para suporte a serviços de retalho através de redes, outros meios electrónicos
utilizando informações digitalizadas electronicamente ou por meios de telecomunicações
móveis, incluindo serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; transferência de
pagamentos para terceiros através da Internet; transmissão de recursos a terceiros por
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meios electrónicos; serviços fiduciários; avaliação de carros usados; serviços de troca de valor, incluindo a troca de valor, incluindo dinheiro electrónico através de redes de computador acessíveis através de smart cards; verificação de informações financeiras; consultoria,
informações e serviços de consultoria relativos aos serviços mencionados acima, todos incluídos na Classe 36.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123104

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

:

Joint Electronic Teller Services Ltd.

地址 Endereço

:

35/F, Sunlight Tower, 248 Queen’s Road East, 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

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Telecomunicações; radiodifusão e transmissão de programas de rádio e televisão; radiodifusão de televisão a cabo; recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio; informações sobre imagens estáticas e/ou móveis como personagens, mensagens, música e
imagens, telegramas, informações e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefónicos,
por telex, cabo, computador ou satélite; comunicação por terminais de computador, comunicação por redes de fibra óptica, transmissão de mensagens e imagens assistidas por computador, transmissão de fax, envio de mensagens, serviços de paginação, aluguer de modems, serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; comunicação por quadro
de avisos electrónico que permite aos utilizadores realizarem uma conversa interactiva em
tempo real entre um terminal de computador e um quadro de avisos electrónico contendo
informações de imagens fixas e móveis e informações de voz, como personagens; serviços
de comunicação entre computadores e uma rede de computadores; serviços de comunicação para fins de videoconferência; serviços de comunicação, incluindo mensagens digitais
numéricas e de texto; consulta computadorizada de directórios telefónicos; consultoria na
área de equipamentos de processamento de dados, aparelhos para gravação, transmissão
ou reprodução de sons ou imagens, tudo para a transmissão, distribuição e radiodifusão de
informações, dados, gráficos, sons, músicas, vídeos, animação e texto através de sistemas
de satélite ou redes de computação de linha terrestre, hardware de computador, software de computador, tecnologia da informação, aparelhos de telecomunicações, aparelhos
electrónicos e instrumentos e a Internet; entrega de música digital por telecomunicações;
disseminação de programas de televisão retransmitidos por satélites, pela Internet ou por
outros meios electrónicos; serviços de comunicação electrónica; serviços de correio electrónico; sistema de mensagens electrónicas, conferências e serviços e transmissão de pedidos;
transmissão electrónica de informações através de computadores, redes de computadores
e telemóveis; serviços de telecomunicações interactivas; serviços de radiodifusão pela Internet; aluguer de tempo de acesso a bases de dados de computador; serviços de telefonia
móvel; informações sobre agência de notícias e serviços de agências de notícias; serviços
de transmissão electrónica online para transacções de pagamento seguras; operação de
salas de conversação virtual (serviços de conversação); operação para enviar e/ou receber
estações terrestres de satélite (fixos ou transportáveis); serviços de pager; preparação e
fornecimento de relatórios relacionados com telecomunicações e comunicações sem fios;
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fornecimento de acesso de alta velocidade a redes de área e uma rede global de informações de computadores; fornecimento de acesso a site da Internet numa rede global de computadores através do qual terceiros podem oferecer bens e serviços, submeter e cumprir
pedidos, celebrar contratos e realizar negócios; fornecer acesso a um site Web numa rede
global de computadores para que terceiros possam oferecer bens e serviços, realizar e cumprir pedidos de produtos, serviços e oportunidades de negócio, celebrar contratos, realizar
negócios, publicar informações e responder a solicitações; fornecer acesso a base de dados
de computador na rede mundial de computadores para pesquisa e recuperação de informações, dados, sites Web e recursos disponíveis em redes de computadores; fornecimento de
acesso a sites de música digital na Internet; fornecimento de hiperligações de computadores para sites Web de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções não virtuais; fornecer a clientes acesso online a relatórios online relativos ao desempenho, eficácia
e estado de aplicações baseadas na Web, teleconferências, videoconferências e reuniões;
fornecimento de painéis de boletim electrónico e painéis de mensagens para a transmissão
de mensagens; fornecimento de serviços de colaboração online permitindo aos utilizadores
o acesso a aplicações, plataformas, documentos, dados e listas de tarefas partilhados e fóruns de discussão; fornecimento de acesso de telecomunicação a sites de MP3 na Internet;
fornecimento de canais de telecomunicação para compras pela televisão; fornecimento de
acesso a telecomunicações e ligações com redes de comunicações globais e bases de dados;
fornecimento de acesso de utilizador a computadores remotos, bases de dados de computadores contendo publicações electrónicas, quadro de avisos; bases de dados informações
acessíveis por computador; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores através
da Internet a redes privadas de computador; fornecimento de comunicação P2P (peer to
peer) tipo VOIP (Voice Over Internet Protocol); fornecimento de fóruns de discussão e fóruns de discussão online; fornecimento de acesso a telecomunicações e hiperligações para
codificação de sinais e aparelho de descodificação e instalações e estruturas da rede mundial de computadores; fornecimento de instalações de telecomunicações para discussão interactiva e conversação; serviços de rádio e de televisão; aluguer de aparelhos e instrumentos electrónicos para comunicação de dados, equipamentos de telecomunicações, telefone,
telégrafo, telex e aparelhos de pager; serviços de telecomunicação via satélite; serviços de
videoconferência e serviços de videoconferência via satélite; fornecimento de instalações
de radiodifusão via satélite; serviços de gateway de telecomunicações; informações de telecomunicações (páginas da Web), programas e dados de computador; serviços de telecomunicações em relação a sistemas online baseados na Web para registo de capacidade de
satélite e para o controlo remoto automático de equipamento de transmissão por satélite;
serviços de telecomunicações fornecidos através de cartões telefónicos pré-pagos; serviços
de telégrafo, serviços de telex; serviços de cabo telegráfico; serviços telefónicos; serviços
telefónicos por meios electrónicos; serviços telefónicos relativos a autorização de cartão de
crédito; serviços de teletexto; transmissão de informações relacionadas com compras online e serviços de retalho em geral; transmissão de notícias, músicas, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos electrónicos de computador; transmissão, radiodifusão e recepção
de áudio, vídeo, imagens móveis e fixas e dados na forma comprimida ou não, em tempo
real ou com atraso; serviços de transmissão de vídeo mediante pedido; serviços de transferência telegráfica; consultoria, informações e serviços de consultoria relativos aos serviços
mencionados anteriormente, todos incluídos na Classe 38.
[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123105

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

[730] 申請人 Requerente

:

Joint Electronic Teller Services Ltd.

地址 Endereço

:

35/F, Sunlight Tower, 248 Queen’s Road East, 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

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e design relacionados; análise industrial e
serviços de pesquisa; design e desenvolvimento de hardware e software de computadores;
fornecedor de serviços de aplicação, incluindo o fornecimento de software nas áreas de
processamento de pagamento electrónico; serviços de retalho online, autenticação para
controlo de acesso e comunicações com computadores e redes de computadores, conferências online, conferências de áudio, colaboração de documentos, conferências de vídeo e
processamento de voz e chamadas, e alojamento de aplicações de software; programação
de computadores; serviços de computação relativos à criação de índices de informações,
sites Web e recursos em redes de computadores e certificação de transacções comerciais
e preparação dos respectivos e relatórios; serviços de computação; design de software de
computação; armazenamento e recuperação de informações técnicas, dados, documentos,
textos, vídeos e ficheiros; design de sistema de computação; serviços de software de sistema
de computação; consultoria no campo da segurança de dados; conversão de dados físicos e
documentos em formato de multimédia electrónica; design e desenvolvimentos de páginas
da Web; design, criação e alojamento de sites Web de pagamento de contas; alojamento
de software de aplicações de computador para pesquisa e recuperação de informações de
bases de dados e redes de computadores; fornecimento de mecanismos de pesquisa para a
Internet; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores
para a troca de dados; fornecimento de software online não passível de transferência para
facilitar a interoperabilidade de diversas aplicações de software; fornecimento de utilização
temporária de software de autenticação online não passível de transferência para controlo
de acesso e de comunicações com computadores e redes de computadores; fornecimento
de utilização temporária de software online não passível de transferência para processar
pagamentos electrónicos; fornecimento de programas de gestão de risco de segurança para
computadores; segurança de transmissão de dados e de transacções via rede de computadores; serviços de segurança para transmissão de dados e transacções através de redes de
computadores; consultoria tecnológica relativa à segurança de telecomunicações; consultoria; informações e serviços de consultoria relativos aos serviços acima, todos incluídos na
Classe 42.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123106

[730] 申請人 Requerente

:

Joint Electronic Teller Services Ltd.

地址 Endereço

:

35/F, Sunlight Tower, 248 Queen’s Road East, 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

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Instrumentos e aparelhos de ensino científico, náuticos, de pesquisa, fotográficos, cine-

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

matográficos, ópticos, de peso, medidas, sinalização, verificação (supervisão), salva-vidas;
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instrumentos e aparelhos para condução, troca, transformação, acumulação, regulação
ou controlo de electricidade, aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de sons
ou imagens; transportadores de dados magnéticos, gravação de discos; DVD e outros elementos multimédia de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados por moeda;
caixas-registadoras, calculadoras, equipamentos de protecção de dados, computadores;
software para computadores; aparelhos extintores de incêndio; sistemas de alarmes; atendedores de chamadas; aparelhos e instrumentos para apresentação e/ou impressão de
dados, informações, fotografias e/ou imagens; aparelhos para processamento de transacções de cartões e de dados relacionados e para processamento de pagamentos; aparelhos
para utilização em radiodifusão, transmissão, recebimento, processamento, reprodução,
codificação e descodificação de sinais digitais; aparelhos audiovisuais para utilização em
satélites; software de autenticação, incluindo aqueles para controlar o acesso e as comunicações com computadores e redes de computadores; caixas electrónicos, máquinas de
levantamento; estações terrestres de radiodifusão; cabos, instalações de cabos, fibras ópticas, aparelhos e circuitos ópticos de comunicação, todos para fins de telecomunicações;
câmaras, cartões, cabos, discos e dispositivos semicondutores portando programas de computação; terminais de computador para serviços de pagamento em dinheiro; redes de computadores e aplicações em nuvem; sistema operativo de computação em nuvem; hardware
de rede de telecomunicações; firmware de computador; adaptadores, alteradores, routers
e concentradores de rede de computadores; periféricos de computadores; programas de
computador; programas de jogos electrónicos e de videojogos e equipamentos electrónicos;
hardware de computador; dispositivos de armazenamento de centro de dados; programas
de armazenamento de dados; música digital (para transferência) fornecidas pela Internet e
redes de computadores; sinalização electrónica e material de ponto de venda digital; dongles; publicações electrónicas para transferência; fotografias, vídeos, filmes e músicas para
transferência; fones de ouvido; aparelhos e instrumentos electrónicos e de computadores
para débito e/ou crédito em contas e/ou para pagamento de bens ou serviços; aparelhos
electrónicos e de computadores, instrumentos e software para comunicação com redes
de computadores e a rede mundial de computadores; circuitos electrónicos e componentes para todo o processamento, codificação e descodificação de radiofrequência e sinais
electrónicos; módulos electrónicos; aparelhos electrónico de televisão por satélite; cartões
bancários de crédito, débito, levantamento e identificação codificados ou magnéticos; aparelhos e equipamentos de GPS (Global Positioning System); circuitos integrados; ecrãs em
cristal líquido para telecomunicações e equipamentos electrónicos; cartões de crédito e/ou
de débito com leitura por máquina; cartões de crédito com código magnético e cartões de
pagamento; dispositivos de memória; unidades de radiodifusão móveis de rádio e televisão;
tapetes do rato; leitores de MP3; aparelhos de pagamento electrónico online e offline; publicações electrónicas online (podem ser transferidas da Internet ou de uma rede ou base
de dados de computadores); telecomandos; aparelhos de navegação por satélite; servidores
de dados; cartões inteligentes (smart cards – cartões com circuito integrado); altifalantes;
processadores, amplificadores, receptores e transmissores de fala; aparelhos, instrumentos,
redes e circuitos de telecomunicações; aparelhos telefónicos; telefones, pagers, telemóveis,
máquinas de fax; dispositivos, equipamentos e aparelhos de televisão, rádio, vídeo e áudio;
câmaras de vídeo; aparelhos de conferência de vídeo; cassetes de vídeo, fitas cassetes, disquetes, CD ROM e DVD ROM; modems e cartões e dispositivos de comunicação com e
sem fios; máquinas de troco; todos incluídos na Classe 9.
[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123107

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

[730] 申請人 Requerente

:

Joint Electronic Teller Services Ltd.

地址 Endereço

:

35/F, Sunlight Tower, 248 Queen’s Road East, 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

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; aluguer de acomodações; agências de aluguer, leasing e locação; serviços de gestão de acomodações; serviços actuariais; administração de assuntos financeiros relacionados com imóveis; administração de fundos; consultoria relativa a crédito; serviços de consultoria relacionados com
fundos de investimento; agências para cobrança de tarifas de gás e electricidade; avaliação
de antiguidades; organização de alugueres e locações; organização do aluguer de imóveis;
organização de serviços de consultoria de alugueres; organização de contratos de aluguer
com garantia em imóveis; organização de propriedade partilhada de imóveis; organização
do fornecimento de financiamento para a aquisição de imóveis; avaliação de obras de arte;
auxílio na aquisição e interesse em imóveis; serviços de máquinas de caixa automático; serviços bancários, incluindo bancos e compensação móveis e serviços fornecidos online a
partir de bases de dados de computadores ou pela Internet; poupança e serviços de investimentos; serviços de pagamento de contas e débitos; serviços de pagamento de contas fornecido através de site Web; facturamento para serviços realizados através de redes de telecomunicações; investimento financeiro em imóveis; investimentos financeiros; angariação de
fundos para caridade; verificação de cheques e serviços de compensação de cheques; compensação financeira e reconciliação de transacções financeiras, liquidação financeira e tais
serviços prestados através de uma rede global de computadores; serviços de investimento
em imóveis comerciais; serviços de fundos corporativos; serviços fiduciários corporativos;
serviços de processamento de transacções de cartões de crédito e débito; serviços de cartão
de crédito e processamento de pagamentos; emissão de cartão de crédito; serviços de cartão de crédito; serviços de cartão de crédito; serviços de cartão de débito; serviços de cartões pré-pagos com valor armazenado e serviços de garantias de cheque; serviços de crédito, incluindo o fornecimento e solução de serviços de conta de crédito; verificação de crédito através de rede global de informações de computadores; serviços de divulgação de informações financeiras através da Internet e outras redes de computadores; serviços bancários
electrónicos; serviços electrónicos de gestão de risco de crédito; serviços de débito directo
e de pagamentos; processamento de pagamentos electrónicos de câmbio; transferência electrónica de fundos e serviços de câmbio de moeda; serviços de pagamento electrónico;
transferência electrónica de fundos e serviços de câmbio; serviços de pagamento electrónico; compensação electrónica de conta através da Internet móvel sem fios; serviços de caixa
automático; avaliação de imóveis; serviços de débito e crédito de contas financeiras; consultoria financeira relativa a fundos; serviços de gestão de finanças e activos; serviços de corretagem financeira para imóveis; avaliação financeira [seguros, bancária, imobiliária]; serviços de gestão financeira; serviços financeiros; serviços financeiros para a compra de imóveis; serviços financeiros relativos à encriptação de dados e desencriptação de informações
financeiras; serviços financeiros relativos a serviços de facturamento e de processamento
de pagamentos; serviços financeiros fornecidos por meios de telecomunicações; serviços financeiros fornecidos pelo telefone e através de uma rede global de computadores ou pela
Internet; serviços financeiros relacionados com serviços de crédito, dinheiro e smart cards,
imóveis e edifícios; aquisição e venda de imóveis; gestão de fundos financeiros; avaliação financeira de propriedade plena e arrendamento; serviços financeiros relativos a desenvolvimento imobiliário; serviços de transferência de fundos; contratação de seguro de saúde;
home banking; serviços de agenciamento de habitação; serviços de informação relativos a
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finanças e seguros, fornecidos online a partir de uma base de dados de computador ou Internet; corretagem de seguros; serviços de seguros relativos a propriedade; serviços de análise e consultoria de investimentos; gestão de fundo de investimento; serviços de fundos de
investimento; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de débito e de crédito;
emissão e recuperação de cheques de viagem e vouchers de viagem; avaliação de jóias; gestão de alugueres e/ou locação; contratação de seguro de vida; manutenção de registos financeiros; gestão e investimento de fundos de investimento; gestão de imóveis relacionados
com terra, estradas, pontes, estações de energia eléctrica, edifícios de escritórios, edifícios,
construções e infra-estruturas; serviços de seguro médico; serviços bancários online; serviços de processamento de pagamentos; incluindo o fornecimento de serviços de processamento de transacções com moeda virtual para terceiros, moeda do comerciante (merchant
currency) para um ou vários comerciantes; pagamento, crédito, débito, cobrança, desembolso de caixa, serviços e acesso a depósito de valor armazenado; processamento de transacções financeiras online através de uma base de dados de computador ou através de telecomunicações e em ponto de venda; serviços de processamento para transacções financeiras por titulares de cartão através de caixas automáticos; fornecimento de serviços de
transferência de moeda, serviços de cartões para chamadas telefónicas pré-pagos, serviços
telefónicos para cartão de crédito e autorização de transacções e de acordos; fornecimento
de serviços de pagamento electrónico móvel para terceiros; fornecimento de serviços de
protecção a compras (serviços financeiros) para bens e serviços adquiridos por terceiros
através de uma rede global de computadores e redes sem fios; fornecimento de serviços de
débito e crédito através de dispositivos de comunicação e telecomunicação e dispositivos
de identificação de radiofrequência (transponders); fornecimento de informações financeiras através da Internet; fornecimento de empréstimos imobiliários; administração de imóveis; serviços de agenciamento imobiliário; avaliações imobiliárias; corretagem de imóveis;
financiamento imobiliário; serviços de seguros imobiliários; serviços de consultoria e gestão imobiliária; reembolso de recursos para itens sob disputa na área de compras com pagamento electrónico; serviços de pagamento remotos; cobrança de aluguer; aluguer de
apartamentos e andares; aluguer de máquinas de levantamento e caixas automáticos; aluguer de escritórios (imóveis); aluguer de máquinas de contagem ou processamento de notas
e moedas; aluguer e leasing de imóveis; custódia e emissão de vouchers de viagem, serviços
de coupons electrónicos e bilhetes electrónicos; serviços de corretagem de valores mobiliários; serviços de cotação de bolsa de valores; corretagem de acções e títulos, análises financeiras, fornecimento de informações financeiras; serviços de bolsa electrónica de valor armazenado; fornecimento de informações fiscais; fornecimento de detalhes sobre saldo, depósitos e levantamentos de dinheiro para titulares de cartões através de caixas automáticos;
fornecimento de serviços financeiros para suporte a serviços de retalho fornecidos através
meios de telecomunicação móveis, incluindo dispositivos sem fios; fornecimento de serviços
financeiros para suporte a serviços de retalho através de redes, outros meios electrónicos
utilizando informações digitalizadas electronicamente ou por meios de telecomunicações
móveis, incluindo serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; transferência de
pagamentos para terceiros através da Internet; transmissão de recursos a terceiros por
meios electrónicos; serviços fiduciários; avaliação de carros usados; serviços de troca de valor, incluindo a troca de valor, incluindo dinheiro electrónico através de redes de computador acessíveis através de smart cards; verificação de informações financeiras; consultoria,
informações e serviços de consultoria relativos aos serviços mencionados acima, todos incluídos na Classe 36.
[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123108

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

[730] 申請人 Requerente

:

Joint Electronic Teller Services Ltd.

地址 Endereço

:

35/F, Sunlight Tower, 248 Queen’s Road East, 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

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Telecomunicações; radiodifusão e transmissão de programas de rádio e televisão; radiodifusão de televisão a cabo; recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio; informações sobre imagens estáticas e/ou móveis como personagens, mensagens, música e
imagens, telegramas, informações e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefónicos,
por telex, cabo, computador ou satélite; comunicação por terminais de computador, comunicação por redes de fibra óptica, transmissão de mensagens e imagens assistidas por computador, transmissão de fax, envio de mensagens, serviços de paginação, aluguer de modems, serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; comunicação por quadro
de avisos electrónico que permite aos utilizadores realizarem uma conversa interactiva em
tempo real entre um terminal de computador e um quadro de avisos electrónico contendo
informações de imagens fixas e móveis e informações de voz, como personagens; serviços
de comunicação entre computadores e uma rede de computadores; serviços de comunicação para fins de videoconferência; serviços de comunicação, incluindo mensagens digitais
numéricas e de texto; consulta computadorizada de directórios telefónicos; consultoria na
área de equipamentos de processamento de dados, aparelhos para gravação, transmissão
ou reprodução de sons ou imagens, tudo para a transmissão, distribuição e radiodifusão de
informações, dados, gráficos, sons, músicas, vídeos, animação e texto através de sistemas
de satélite ou redes de computação de linha terrestre, hardware de computador, software de computador, tecnologia da informação, aparelhos de telecomunicações, aparelhos
electrónicos e instrumentos e a Internet; entrega de música digital por telecomunicações;
disseminação de programas de televisão retransmitidos por satélites, pela Internet ou por
outros meios electrónicos; serviços de comunicação electrónica; serviços de correio electrónico; sistema de mensagens electrónicas, conferências e serviços e transmissão de pedidos;
transmissão electrónica de informações através de computadores, redes de computadores
e telemóveis; serviços de telecomunicações interactivas; serviços de radiodifusão pela Internet; aluguer de tempo de acesso a bases de dados de computador; serviços de telefonia
móvel; informações sobre agência de notícias e serviços de agências de notícias; serviços
de transmissão electrónica online para transacções de pagamento seguras; operação de
salas de conversação virtual (serviços de conversação); operação para enviar e/ou receber
estações terrestres de satélite (fixos ou transportáveis); serviços de pager; preparação e
fornecimento de relatórios relacionados com telecomunicações e comunicações sem fios;
fornecimento de acesso de alta velocidade a redes de área e uma rede global de informações de computadores; fornecimento de acesso a site da Internet numa rede global de computadores através do qual terceiros podem oferecer bens e serviços, submeter e cumprir
pedidos, celebrar contratos e realizar negócios; fornecer acesso a um site Web numa rede
global de computadores para que terceiros possam oferecer bens e serviços, realizar e cumprir pedidos de produtos, serviços e oportunidades de negócio, celebrar contratos, realizar
negócios, publicar informações e responder a solicitações; fornecer acesso a base de dados
de computador na rede mundial de computadores para pesquisa e recuperação de informações, dados, sites Web e recursos disponíveis em redes de computadores; fornecimento de
acesso a sites de música digital na Internet; fornecimento de hiperligações de computadores para sites Web de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções não virtuais; fornecer a clientes acesso online a relatórios online relativos ao desempenho, eficácia
e estado de aplicações baseadas na Web, teleconferências, videoconferências e reuniões;
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fornecimento de painéis de boletim electrónico e painéis de mensagens para a transmissão
de mensagens; fornecimento de serviços de colaboração online permitindo aos utilizadores
o acesso a aplicações, plataformas, documentos, dados e listas de tarefas partilhados e fóruns de discussão; fornecimento de acesso de telecomunicação a sites de MP3 na Internet;
fornecimento de canais de telecomunicação para compras pela televisão; fornecimento de
acesso a telecomunicações e ligações com redes de comunicações globais e bases de dados;
fornecimento de acesso de utilizador a computadores remotos, bases de dados de computadores contendo publicações electrónicas, quadro de avisos; bases de dados informações
acessíveis por computador; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores através
da Internet a redes privadas de computador; fornecimento de comunicação P2P (peer to
peer) tipo VOIP (Voice Over Internet Protocol); fornecimento de fóruns de discussão e fóruns de discussão online; fornecimento de acesso a telecomunicações e hiperligações para
codificação de sinais e aparelho de descodificação e instalações e estruturas da rede mundial de computadores; fornecimento de instalações de telecomunicações para discussão interactiva e conversação; serviços de rádio e de televisão; aluguer de aparelhos e instrumentos electrónicos para comunicação de dados, equipamentos de telecomunicações, telefone,
telégrafo, telex e aparelhos de pager; serviços de telecomunicação via satélite; serviços de
videoconferência e serviços de videoconferência via satélite; fornecimento de instalações
de radiodifusão via satélite; serviços de gateway de telecomunicações; informações de telecomunicações (páginas da Web), programas e dados de computador; serviços de telecomunicações em relação a sistemas online baseados na Web para registo de capacidade de
satélite e para o controlo remoto automático de equipamento de transmissão por satélite;
serviços de telecomunicações fornecidos através de cartões telefónicos pré-pagos; serviços
de telégrafo, serviços de telex; serviços de cabo telegráfico; serviços telefónicos; serviços
telefónicos por meios electrónicos; serviços telefónicos relativos a autorização de cartão de
crédito; serviços de teletexto; transmissão de informações relacionadas com compras online e serviços de retalho em geral; transmissão de notícias, músicas, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos electrónicos de computador; transmissão, radiodifusão e recepção
de áudio, vídeo, imagens móveis e fixas e dados na forma comprimida ou não, em tempo
real ou com atraso; serviços de transmissão de vídeo mediante pedido; serviços de transferência telegráfica; consultoria, informações e serviços de consultoria relativos aos serviços
mencionados anteriormente, todos incluídos na Classe 38.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123109

[730] 申請人 Requerente

:

Joint Electronic Teller Services Ltd.

地址 Endereço

:

35/F, Sunlight Tower, 248 Queen’s Road East, 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

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e design relacionados; análise industrial e
serviços de pesquisa; design e desenvolvimento de hardware e software de computadores;
fornecedor de serviços de aplicação, incluindo o fornecimento de software nas áreas de
processamento de pagamento electrónico; serviços de retalho online, autenticação para
controlo de acesso e comunicações com computadores e redes de computadores, conferên-
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cias online, conferências de áudio, colaboração de documentos, conferências de vídeo e
processamento de voz e chamadas, e alojamento de aplicações de software; programação
de computadores; serviços de computação relativos à criação de índices de informações,
sites Web e recursos em redes de computadores e certificação de transacções comerciais
e preparação dos respectivos e relatórios; serviços de computação; design de software de
computação; armazenamento e recuperação de informações técnicas, dados, documentos,
textos, vídeos e ficheiros; design de sistema de computação; serviços de software de sistema
de computação; consultoria no campo da segurança de dados; conversão de dados físicos e
documentos em formato de multimédia electrónica; design e desenvolvimentos de páginas
da Web; design, criação e alojamento de sites Web de pagamento de contas; alojamento
de software de aplicações de computador para pesquisa e recuperação de informações de
bases de dados e redes de computadores; fornecimento de mecanismos de pesquisa para a
Internet; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores
para a troca de dados; fornecimento de software online não passível de transferência para
facilitar a interoperabilidade de diversas aplicações de software; fornecimento de utilização
temporária de software de autenticação online não passível de transferência para controlo
de acesso e de comunicações com computadores e redes de computadores; fornecimento
de utilização temporária de software online não passível de transferência para processar
pagamentos electrónicos; fornecimento de programas de gestão de risco de segurança para
computadores; segurança de transmissão de dados e de transacções via rede de computadores; serviços de segurança para transmissão de dados e transacções através de redes de
computadores; consultoria tecnológica relativa à segurança de telecomunicações; consultoria; informações e serviços de consultoria relativos aos serviços acima, todos incluídos na
Classe 42.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123110

[730] 申請人 Requerente

:

Apple Inc.

地址 Endereço

:

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

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Conectores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações de acoplamento e adaptadores

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

para utilização com computadores eléctricos e electrónicos, leitores de áudio em formatos
digitais, gravadores de áudio digitais, leitores e gravadores de vídeo digitais, máquinas de
vídeo, dispositivos de geo-posicionamento por satélite (GPS), telemóveis, e dispositivos
electrónicos digitais móveis capazes de fornecer acesso à Internet e para o envio, recepção,
e armazenamento de chamadas telefónicas, faxes, correio electrónico, e outros dados digitais; dispositivos periféricos de computador.
[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123111

[730] 申請人 Requerente

:

上海特勞特營銷諮詢有限公司
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[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

Shanghai Te Lao Te Marketing Consulting Co., Ltd.
地址 Endereço

:

中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號3層03單元
Unit 303, 3rd Floor, No.1318 Lujiazui Ring Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；商業管理和組織諮詢；市場分析；商業評估；商業管理諮詢；商業調查；商業管理顧問；
市場營銷研究；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；替他人推銷。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123112

[730] 申請人 Requerente

:

上海特勞特營銷諮詢有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

Shanghai Te Lao Te Marketing Consulting Co., Ltd.
地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

教育；培訓；安排和組織會議；安排和組織培訓班；流動圖書館；提供在線電子出版物（非下

中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號3層03單元
Unit 303, 3rd Floor, No.1318 Lujiazui Ring Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China

載）；錄像帶錄製；錄像帶出租；娛樂服務；俱樂部服務（娛樂或教育）；健身指導課程；廣播和
電視節目製作。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123113

[730] 申請人 Requerente

:

上海特勞特營銷諮詢有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

Shanghai Te Lao Te Marketing Consulting Co., Ltd.
地址 Endereço

:

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

:

中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號3層03單元
Unit 303, 3rd Floor, No.1318 Lujiazui Ring Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China

廣告；商業管理和組織諮詢；市場分析；商業評估；商業管理諮詢；商業調查；商業管理顧問；
市場營銷研究；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；替他人推銷。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123114

[730] 申請人 Requerente

:

上海特勞特營銷諮詢有限公司
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[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

Shanghai Te Lao Te Marketing Consulting Co., Ltd.
地址 Endereço

:

中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號3層03單元
Unit 303, 3rd Floor, No.1318 Lujiazui Ring Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

教育；培訓；安排和組織會議；安排和組織培訓班；流動圖書館；提供在線電子出版物（非下
載）；錄像帶錄製；錄像帶出租；娛樂服務；俱樂部服務（娛樂或教育）；健身指導課程；廣播和
電視節目製作。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123115

[730] 申請人 Requerente

:

凱奇集團有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

KAIQI GROUP CO., LTD.
地址 Endereço

:

中國浙江省永嘉縣橋下鎮小京嶴村
Xiaojing’ao Village, Qiaoxia Zhen, Yongjia Xian 325000 Zhejiang Province, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

遊戲器具；韆鞦；搖擺木馬；滑梯（玩具）；玩具；拼圖玩具；體育活動用球；鍛煉身體器械；蹦
床；游泳池（娛樂用品）；室內遊戲玩具；積木（玩具）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123120

[730] 申請人 Requerente

:

北京若森數字科技有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

BEIJING ROCEN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.
地址 Endereço

:

北京市海澱區建材城西路85號B333號
No.B333, 85 West Road of Materials Building, Haidian 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

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Discos acústicos; desenhos animados; fitas magnéticas; gravadores de banda magnética;
dispositivos periféricos de computador; publicações electrónicas, descarregáveis; software
de jogos de computador; jogos electrónicos; programas de computador [software descarregável]; aplicações de software de computador, descarregáveis.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123121

[730] 申請人 Requerente

:

北京若森數字科技有限公司
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[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

BEIJING ROCEN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.
地址 Endereço

:

北京市海澱區建材城西路85號B333號
No.B333, 85 West Road of Materials Building, Haidian 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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Produção de programas de rádio e de televisão; academias [educação]; publicação de textos
não publicitários; publicação de livros; dobragem [pós-sincronização]; produção cinematográfica; produção de filmes não publicitários; serviços de jogos fornecidos on-line a partir
de uma rede informática; fornecimento de publicações electrónicas, não descarregáveis;
serviços de entretenimento.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123122

[730] 申請人 Requerente

:

北京若森數字科技有限公司

:

北京市海澱區建材城西路85號B333號

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

BEIJING ROCEN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.
地址 Endereço

No.B333, 85 West Road of Materials Building, Haidian 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

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Discos acústicos; desenhos animados; fitas magnéticas; gravadores de banda magnética;
dispositivos periféricos de computador; publicações electrónicas, descarregáveis; software
de jogos de computador; jogos electrónicos; programas de computador [software descarregável]; aplicações de software de computador, descarregáveis.

[540] 商標 Marca

:
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:

N/123123

[730] 申請人 Requerente

:

北京若森數字科技有限公司
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[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

BEIJING ROCEN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.
地址 Endereço

:

北京市海澱區建材城西路85號B333號
No.B333, 85 West Road of Materials Building, Haidian 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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Produção de programas de rádio e de televisão; academias [educação]; publicação de textos
não publicitários; publicação de livros; dobragem [pós-sincronização]; produção cinematográfica; produção de filmes não publicitários; serviços de jogos fornecidos on-line a partir
de uma rede informática; fornecimento de publicações electrónicas, não descarregáveis;
serviços de entretenimento.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123125

[730] 申請人 Requerente

:

珠海市久和家禽銷售有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

Zhuhai JiuHe Poultry Sale Co.,Ltd.
地址 Endereço

:

中國廣東省珠海市香洲區華宇路333號1棟409室
Room 409, Building 1, No.333, Huayu Road, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong,
China.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

農業、園藝、林業產品及不屬別類的穀物，活動物，新鮮水果和蔬菜，種籽，草木及花卉，動物飼
料，麥芽。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123126

[730] 申請人 Requerente

:

珠海市久和家禽銷售有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

Zhuhai JiuHe Poultry Sale Co.,Ltd.
地址 Endereço

:

中國廣東省珠海市香洲區華宇路333號1棟409室
Room 409, Building 1, No.333, Huayu Road, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong,
China.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

N/123127

[730] 申請人 Requerente

:

廣東梵爵國際時裝有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區建工路11號301房

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；成品衣；褲子；外套；內衣；嬰兒全套衣；游泳衣；防水服；騎自行車服裝；鞋；運動鞋；帽

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

子；襪；腰帶；舞衣；圍巾；領結；婚紗。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123128

[730] 申請人 Requerente

:

廣東梵爵國際時裝有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區建工路11號301房

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

動物皮；仿皮革；裘皮；旅行包；行李箱；背包；手杖；傘；錢包（錢夾）；包；皮帶（鞍具）；皮製
系帶；傢俱用皮裝飾。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

N/123129

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

:

廣州迪賽尼鐘錶有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市荔灣區西灣路149號之一自編B1棟1515房

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

錶殼，錶帶，錶，鐘錶機芯，電子鐘錶，鐘，手錶，項鏈（首飾），貴重金屬盒，未加工或半加工貴
重金屬。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123130

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

[730] 申請人 Requerente

:

廣州星逸文化有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市白雲區望崗村望崗大道88號5017之五

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；紙圍涎；衛生紙；貼紙（文具）；帶有電子發聲裝置的兒童圖書；圖畫；削鉛筆機（電或非
電）；文具；吸墨用具；印章（印）；書寫材料；文具用膠帶；繪畫儀器；繪畫材料；色帶；算術
表；教學掛圖；計算表；黑板；模型材料。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123131

[730] 申請人 Requerente

:

廣州星逸文化有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市白雲區望崗村望崗大道88號5017之五

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

嬰兒提籃；嬰兒玩耍用攜帶式圍欄；嬰兒用高椅；玩具箱；非金屬梯凳；鏡子（玻璃鏡）；竹木工
藝品；風鈴（裝飾）；塑料標籤；食品用塑料裝飾品；寵物靠墊；非金屬製身份鑒別手環；嬰兒床
欄用防撞條（非床用織品）；嬰兒遊戲圍欄用墊；野營用睡墊；墊枕；枕頭；嬰兒學步車；室內百
葉窗簾（傢具）；室內百葉簾。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123132

[730] 申請人 Requerente

:

廣州星逸文化有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市白雲區望崗村望崗大道88號5017之五

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

22

[511]

產品 Produtos

:

掛圖片用繩；繩索；網；偽裝罩；帆；防水帆布；吊床；帳篷；蒙古包；編織袋；草製瓶用包裝物；
裹屍袋；棉屑（填塞物）；纖維紡織原料；漁網；洗針織品用袋；動物喂食用網；合成材料製遮
篷；風帆滑雪運動用帆；紡織品遮篷。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123133

[730] 申請人 Requerente

:

廣州星逸文化有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

9948

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市白雲區望崗村望崗大道88號5017之五

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

27

[511]

產品 Produtos

:

地氈；墊席；枕席；浴室防滑墊；健身用墊；體操墊；防滑墊；地墊；瑜伽墊；地板覆蓋物；汽車
用墊氈；橡膠地墊；滑雪斜坡用編織繩墊；乙烯地板覆蓋物；人工草皮；亞麻油地氈；地氈底
襯；紡織品製牆紙；非紡織品製壁掛；牆紙。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123134

[730] 申請人 Requerente

:

廣州星逸文化有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市白雲區望崗村望崗大道88號5017之五

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

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

遊戲器具；遊戲機；韆鞦；搖擺木馬；滑梯（玩具）；積木（玩具）；玩具；嬰兒健身架；棋盤遊戲
器具；體育活動用球；鍛煉身體器械；射箭用器具；體育活動器械；游泳池（娛樂用品）；游泳
圈；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；釣魚用具；運動用吸汗帶；室內遊戲玩具；玩具
小屋。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123135

[730] 申請人 Requerente

:

廣州星逸文化有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市白雲區望崗村望崗大道88號5017之五

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

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

戶外廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告宣傳；商業管理諮詢；市場分析；替他人推
銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；進出
口代理；市場營銷；電話市場營銷；人事管理諮詢；商業企業遷移；複印服務；會計；尋找贊助；
藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務；組織商業或廣告交易會；商業信息；
商業調查。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123137

[730] 申請人 Requerente

:

港澳平台信息科技有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08
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地址 Endereço

:

澳門南灣大馬路762至804號中華廣場10樓H

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

:

汽車保養和修理，運載工具加潤滑油服務，運載工具上光服務，運載工具防銹處理服務，運載
工具清潔服務，運載工具故障修理服務，運載工具電池更換服務，運載工具保養服務，運載工
具防銹處理服務，運載工具清洗服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑、白色如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123138

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

:

港澳平台信息科技有限公司

地址 Endereço

:

澳門南灣大馬路762至804號中華廣場10樓H

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

計算機編程，計算機軟件設計，計算機軟件更新，計算機軟件維護，托管計算機站（網站），計
算機軟件安裝，計算機軟件諮詢，網站設計諮詢，軟件運營服務（SaaS），信息技術諮詢服務，
電子數據存儲，雲計算，外包商提供的信息技術服務，為他人創建和設計網絡信息索引（信息
技術服務）。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑、白色如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123139

[730] 申請人 Requerente

:

SOMAY-Q TECHNOLOGY INC.

地址 Endereço

:

2100-79, Kamiyoshiba, Satte , Saitama 340-0121 Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

2

[511]

產品 Produtos

:

防腐蝕劑；防銹油脂；保存用防銹劑；殺菌漆；染料；皮革用油墨；皮膚彩繪油墨；皮革媒染劑；
皮革染色劑；顏料；鞋染料；塗料；皮革用塗料；漆；著色劑；地板用塗料。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123140

[730] 申請人 Requerente

:

SOMAY-Q TECHNOLOGY INC.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08
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地址 Endereço

:

2100-79, Kamiyoshiba, Satte , Saitama 340-0121 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

:

2

[511]

產品 Produtos

:

防腐蝕劑；防銹油脂；保存用防銹劑；殺菌漆；染料；皮革用油墨；皮膚彩繪油墨；皮革媒染劑；
皮革染色劑；顏料；鞋染料；塗料；皮革用塗料；漆；著色劑；地板用塗料。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123143

[730] 申請人 Requerente

:

PT Sinar Surya Terus Gemilang

:

Jln..Patehan Tengah No.16A. Rt 19, Rw 09, Kelurahan Patehan, Kec. Kraton, Yogyakarta

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

55133, Indonesia
國籍 Nacionalidade

:

印度尼西亞 Indonésia

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de preparação de alimentos e bebidas; serviços de catering, banquetes e restaurante, cafés, cafeterias, snack-bares, cantinas, restaurantes self-service; serviços de banquetes, bistrô, salão de cocktails; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123144

[730] 申請人 Requerente

:

PT Sinar Surya Terus Gemilang

:

Jln..Patehan Tengah No.16A. Rt 19, Rw 09, Kelurahan Patehan, Kec. Kraton, Yogyakarta

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

55133, Indonesia
國籍 Nacionalidade

:

印度尼西亞 Indonésia

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de preparação de alimentos e bebidas; serviços de catering, banquetes e restaurante, cafés, cafeterias, snack-bares, cantinas, restaurantes self-service; serviços de banquetes, bistrô, salão de cocktails; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123145

[730] 申請人 Requerente

:

PT Sinar Surya Terus Gemilang

地址 Endereço

:

Jln..Patehan Tengah No.16A. Rt 19, Rw 09, Kelurahan Patehan, Kec. Kraton, Yogyakarta

國籍 Nacionalidade

:

55133, Indonesia
印度尼西亞 Indonésia

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de preparação de alimentos e bebidas; serviços de catering, banquetes e restaurante, cafés, cafeterias, snack-bares, cantinas, restaurantes self-service; serviços de banquetes, bistrô, salão de cocktails; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores vermelha, preta e branca tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/123146

[730] 申請人 Requerente

:

速遞王有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

KING EXPRESS COMPANY LIMITED
地址 Endereço

:

澳門勞動節大馬路廣福祥花園地大BF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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

運載貨物服務，運載乘客服務，運載動物服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色，黃色，黑色，白色，灰色，（如圖所示）。

[210] 編號 N.º

:

N/123147

[730] 申請人 Requerente

:

速遞王有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

KING EXPRESS COMPANY LIMITED
地址 Endereço

:

澳門勞動節大馬路廣福祥花園地大BF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

:

42

[511]

服務 Serviços

:

手機應用程式平台，網上平台及電話平台的計算機軟件的設計與開發。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色，黃色，黑色，白色，灰色，（如圖所示）。
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[210] 編號 N.º

:

N/123148

[730] 申請人 Requerente

:

the Trustee of the Calvin Klein Trademark Trust

地址 Endereço

:

c/o Calvin Klein, Inc., 205 West 39th Street, New York, New York 10018, 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

:

Armações de óculos e óculos de sol.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2017/04/10

87/405,285

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/123149

[730] 申請人 Requerente

:

the Trustee of the Calvin Klein Trademark Trust

地址 Endereço

:

c/o Calvin Klein, Inc., 205 West 39th Street, New York, New York 10018, United States

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Relógios, relógios de mesa ou de parede e artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2017/04/10

87/405,285

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/123150

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

[730] 申請人 Requerente

:

the Trustee of the Calvin Klein Trademark Trust

地址 Endereço

:

c/o Calvin Klein, Inc., 205 West 39th Street, New York, New York 10018, United States

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

:

Malas de mão, carteiras, estojos para chaves, porta-moedas, sacos e bolsas para cosméticos
vendidas vazias, portfolios tipo pastas, sacos para fatos, baús de viagem, malas de viagem,
chapéus-de-chuva, porta-notas, sacos para equipamento, sacos de transporte, pastas para
documentos e malas diplomáticas, artigos de bagagem, malas de fim-de-semana, sacos para
artigos de toilette vendidos vazios, porta-cartões de crédito, porta-cartões de visita sob a
forma de estojos para cartões, bandoleiras.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2017/04/10

87/405,285

美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º

:

N/123151

[730] 申請人 Requerente

:

the Trustee of the Calvin Klein Trademark Trust

地址 Endereço

:

c/o Calvin Klein, Inc., 205 West 39th Street, New York, New York 10018, United States

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

24

[511]

產品 Produtos

:

Lençóis, fronhas, toalhas, edredons e colchas.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2017/04/10

87/405,285

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/123152

[730] 申請人 Requerente

9953

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08

:

the Trustee of the Calvin Klein Trademark Trust

地址 Endereço

:

c/o Calvin Klein, Inc., 205 West 39th Street, New York, New York 10018, United States

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado e chapelaria para senhora, homem, rapazes e raparigas, nomeadamente
macacões, camisas, camisas de desporto tricotadas, t-shirts, camisolas compridas interiores, blusas de alças, blusas, jaquetas, blazers, fatos de banho, calças, cintos (vestuário), calções, fatos de aquecimento, calças de fato de treino e sweatshirts, calções para caminhadas,
calças de gaga, fatos, vestuário formal, nomeadamente casacos de cerimónia, vestidos clássicos, smokings, casacos desportivos, camisolas de malha, gravatas e outro vestuário para o
pescoço, meias, collants, chapéus, bonés, cachecóis, xales, casacos, casacos exteriores, coletes, camisolas, vestidos, saias, túnicas de praia e de natação, vestuário impermeável, gabardines, ponchos, corpetes interiores; vestuário de ténis e de golfe, nomeadamente vestidos,
tops, saias, calças e calções; vestuário de ciclismo e corrida e ioga, nomeadamente tops,
saias, calças, calças curtas, calções e jaquetas; calçado, nomeadamente sapatos, sapatos de
desporto, sapatilhas, botas, chinelos; peúgas, luvas; roupa interior, vestuário de dormir e
vestuário de lazer para homens e rapazes, nomeadamente cuecas, cuecas com perna, roupa
interior para desporto, camisas interiors, t-shirts, roupões, vestuário de dormir em malha
e em tecido, camisas de dormir, casacos de pijama, calças de pijama, casacos curtos de trazer por casa, casacos de lazer, casacos de dormir, vestuário de lazer em malha e em tecido,
calças e blusas de lazer; jaquetas de lazer; vestuário íntimo e «bodywear» para senhoras e
raparigas, nomeadamente roupa interior, roupa de dormir e vestuário de lazer.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2017/04/10

87/405,285

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/123153

[730] 申請人 Requerente

:

the Trustee of the Calvin Klein Trademark Trust

:

c/o Calvin Klein, Inc., 205 West 39th Street, New York, New York 10018, United States

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/08
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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

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de publicidade para anúncios comerciais e campanhas promocionais para empresas; serviços de lojas de venda a retalho para lojas de vestuário e acessórios, artigos de
joalharia e relógios, sacos, malas de mão e pequenos artigos de couro, armações de óculos
e óculos de sol e fragrâncias.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2017/04/10

87/405,285

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/123154

[730] 申請人 Requerente

:

李黃餐飲一人有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

地址 Endereço

:

澳門荷蘭園正街東成閣4樓C座

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物和飲料服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

橙色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

N/123166

[730] 申請人 Requerente

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

:

WALA-Heilmittel GmbH

地址 Endereço

:

Dorfstr. 1, 73087 Bad Boll, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Produtos para os cuidados do corpo e de beleza; leites de limpeza da pele, loções para a
pele, óleos para a pele, bálsamos para a pele, cremes para a pele, produtos para amaciar a
pele, óleos para o corpo, óleos para as unhas e cutículas, loções para o corpo, óleos de banho, cremes para o banho, cremes de lavagem, tónicos cosméticos para o rosto, máscaras
em creme para o rosto, sabões para o banho, produtos de lavagem para o corpo, desodorizantes, loções para o cabelo, óleos para o cabelo, champôs para o cabelo, produtos amaciadores para o cabelo, produtos de maquilhagem, nomeadamente máscara para as pestanas,
delineadores para os olhos, sombras para os olhos, correctores cosméticos, delineadores
para os lábios, blush, pó para o rosto, batons, cremes com cor para os lábios, brilhos para
os lábios, geles para as sobrancelhas e pestanas, leites de limpeza, cremes de protecção
solar, loções de protecção solar, cremes e loções para depois da exposição ao sol, óleos de
massagem, dentífricos, colutórios, cremes e óleos cosméticos para bronzear; produtos de
perfumaria, sabões; preparações não medicinais para o banho; óleos essenciais, óleos de
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massagem; cosméticos para os cuidados dos cabelos, loções para os cabelos; toalhetes impregnados com loções cosméticas; dentífricos, colutórios.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123167

[730] 申請人 Requerente

:

WALA-Heilmittel GmbH

地址 Endereço

:

Dorfstr. 1, 73087 Bad Boll, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

Escovas de dentes, fio dental, palitos, dispositivos para duches bucais; utensílios cosméticos

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

e escovas cosméticas, incluídos na classe 21.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123172

[730] 申請人 Requerente

:

欣賀（澳門）服飾一人有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

地址 Endereço

:

澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人度假村酒店大運河購物中心3樓2615鋪

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

:

14

[511]

產品 Produtos

:

貴重金屬合金；首飾盒；首飾用禮品盒；手鐲（首飾）；首飾用小飾物；胸針（首飾）；鏈（首飾）；
項鏈（首飾）；領帶夾；戒指（首飾）；耳環；別針（首飾）；鑰匙圈用小飾物；鑰匙鏈用小飾物；
首飾配件；角、骨、牙、介首飾及藝術品；瑪瑙；寶石；翡翠；帽子用首飾；鞋用首飾；襯衫袖扣
（貴重金屬）；手錶；手錶帶；錶鏈。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123173

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

:

欣賀（澳門）服飾一人有限公司

地址 Endereço

:

澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人度假村酒店大運河購物中心3樓2615鋪

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

:

26

[511]

產品 Produtos

:

髮帶；衣服飾邊；花邊；流蘇花邊；編帶；花邊飾品；花哨的小商品（繡製品）；花彩裝飾（繡製
品）；繩編工藝品；荷包袋；帽用飾物（非貴重金屬）；鞋用飾物（非貴重金屬）；衣服裝飾品；頭
飾（小絨球）；髮卡；胸針（服裝配件）；捲髮夾；髮夾；頭髮裝飾品；髮用蝴蝶結；扣子（服裝配
件）；紐扣；皮帶扣；假髮；針；人造花。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123174

[730] 申請人 Requerente

:

FUTBOL CLUB BARCELONA

:

Avda. Aristides Maillol, s/n., 08028 – Barcelona, Spain

地址 Endereço

第 27 期 —— 2017 年 7 月 5 日

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

國籍 Nacionalidade

:

西班牙 Espanhola

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；鞋（腳上的穿著物）；帽子；襪；手套（服裝）；圍巾；服裝帶（衣服）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123175

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

:

FUTBOL CLUB BARCELONA

地址 Endereço

:

Avda. Aristides Maillol, s/n., 08028 – Barcelona, Spain

國籍 Nacionalidade

:

西班牙 Espanhola

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；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；運動員的商業管理；商業企業遷移；
替他人採購（替其他企業購買商品或服務）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123176

[730] 申請人 Requerente

:

FUTBOL CLUB BARCELONA

地址 Endereço

:

Avda. Aristides Maillol, s/n., 08028 – Barcelona, Spain

國籍 Nacionalidade

:

西班牙 Espanhola

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

教育；組織體育比賽；文字出版（廣告宣傳文本除外）；廣播和電視節目製作；娛樂服務；提供
博物館設施（表演、展覽）；體育野營服務；安排和組織會議；安排和組織專家討論會。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123177

[730] 申請人 Requerente

:

FUTBOL CLUB BARCELONA

:

Avda. Aristides Maillol, s/n., 08028 – Barcelona, Spain

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

西班牙 Espanhola

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

餐館。

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

N.º 27 — 5-7-2017  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123178

[730] 申請人 Requerente

9957

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

:

FUTBOL CLUB BARCELONA

地址 Endereço

:

Avda. Aristides Maillol, s/n., 08028 – Barcelona, Spain

國籍 Nacionalidade

:

西班牙 Espanhola

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；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；運動員的商業管理；商業企業遷移；
替他人採購（替其他企業購買商品或服務）。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色，深紅色，紅色，黃色，赭色，白色和黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123179

[730] 申請人 Requerente

:

FUTBOL CLUB BARCELONA

:

Avda. Aristides Maillol, s/n., 08028 – Barcelona, Spain

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

國籍 Nacionalidade

:

西班牙 Espanhola

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

教育；組織體育比賽；文字出版（廣告宣傳文本除外）；廣播和電視節目製作；娛樂服務；提供
博物館設施（表演、展覽）；體育野營服務；安排和組織會議；安排和組織專家討論會。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色，深紅色，紅色，黃色，赭色，白色和黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123180

[730] 申請人 Requerente

:

FUTBOL CLUB BARCELONA

地址 Endereço

:

Avda. Aristides Maillol, s/n., 08028 – Barcelona, Spain

國籍 Nacionalidade

:

西班牙 Espanhola

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

餐館。

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色，深紅色，紅色，黃色，赭色，白色和黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123181

[730] 申請人 Requerente

:

JOHNSON & JOHNSON

地址 Endereço

:

One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, Estados Unidos da

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações farmacêuticas para uso humano.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

América

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123182

[730] 申請人 Requerente

:

JOHNSON & JOHNSON

:

One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, Estados Unidos da

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

América
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123183

[730] 申請人 Requerente

:

JOHNSON & JOHNSON

地址 Endereço

:

One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, Estados Unidos da

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações farmacêuticas para uso humano.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

América

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123184

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

[730] 申請人 Requerente

:

JOHNSON & JOHNSON

地址 Endereço

:

One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, Estados Unidos da

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações farmacêuticas para uso humano.

América

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123185

[730] 申請人 Requerente

:

JOHNSON & JOHNSON

:

One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, Estados Unidos da

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

América
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações farmacêuticas para uso humano para a prevenção e o tratamento de doenças virais, doenças auto-imunes e inflamatórias, doenças cardiovasculares, doenças do
sistema nervoso central, dor, doenças dermatológicas, doenças gastrointestinais, doenças
infecciosas, doenças metabólicas, doenças oncológicas, doenças oftálmicas e doenças respiratórias.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123186

[730] 申請人 Requerente

:

LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED

:

Rm 2313-18, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon,

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; suplementos alimentares nutritivos médicos e produtos farmacêuticos; suplementos alimentares
para consumo humano; substituição de refeições nutricionais e suplementos nutricionais;
aditivos nutricionais para fins médicos; preparados vitamínicos; substâncias herbáceos
adaptadas para uso medicinal; bebidas para a saúde sendo suplementos para consumo humano (não medicinal); substâncias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para
bebés; alimentos terapêuticos completos; suplementos alimentares nutritivos sem ser para
usos médicos; gessos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; tudo incluído
na Classe 5.
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[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vermelho e branco.

[210] 編號 N.º

:

N/123187

[730] 申請人 Requerente

:

LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED

地址 Endereço

第 27 期 —— 2017 年 7 月 5 日

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

Rm 2313-18, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon,
Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Aditivos para alimentos; essências para alimentos; geleia real para consumo humano (sem
ser para fins medicinais), café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e
preparados à base de cereais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis;
açúcar, mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; tudo incluído na Classe 30.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vermelho e branco.

[210] 編號 N.º

:

N/123188

[730] 申請人 Requerente

:

LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED

:

Rm 2313-18, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon,

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; suplementos alimentares nutritivos médicos e produtos farmacêuticos; suplementos alimentares
para consumo humano; substituição de refeições nutricionais e suplementos nutricionais;
aditivos nutricionais para fins médicos; preparados vitamínicos; substâncias herbáceos
adaptadas para uso medicinal; bebidas para a saúde sendo suplementos para consumo humano (não medicinal); substâncias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para
bebés; alimentos terapêuticos completos; suplementos alimentares nutritivos sem ser para
usos médicos; gessos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; tudo incluído
na Classe 5.
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[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Cor-de-rosa.

[210] 編號 N.º

:

N/123189

[730] 申請人 Requerente

:

LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED

地址 Endereço

9961

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

Rm 2313-18, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon,
Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Aditivos para alimentos; essências para alimentos; geleia real para consumo humano (sem
ser para fins medicinais), café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e
preparados à base de cereais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis;
açúcar, mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; tudo incluído na Classe 30.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Cor-de-rosa.

[210] 編號 N.º

:

N/123190

[730] 申請人 Requerente

:

LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED

地址 Endereço

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

Rm 2313-18, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon,
Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; suplementos alimentares nutritivos médicos e produtos farmacêuticos; suplementos alimentares
para consumo humano; substituição de refeições nutricionais e suplementos nutricionais;
aditivos nutricionais para fins médicos; preparados vitamínicos; substâncias herbáceas
adaptadas para uso medicinal; bebidas para a saúde sendo suplementos para consumo humano (não medicinal); substâncias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para
bebés; alimentos terapêuticos completos; suplementos alimentares nutritivos sem ser para
usos médicos; gessos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; tudo incluído
na Classe 5.
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vermelho.

[210] 編號 N.º

:

N/123191

[730] 申請人 Requerente

:

LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED

地址 Endereço

:

Rm 2313-18, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 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

:

30

[511]

產品 Produtos

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

Hong Kong

Aditivos para alimentos; essências para alimentos; geleia real para consumo humano (sem
ser para fins medicinais), café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e
preparados à base de cereais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis;
açúcar, mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; tudo incluído na Classe 30.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vermelho.

[210] 編號 N.º

:

N/123192

[730] 申請人 Requerente

:

LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED

:

Rm 2313-18, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon,

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; suplementos alimentares nutritivos médicos e produtos farmacêuticos; suplementos alimentares
para consumo humano; substituição de refeições nutricionais e suplementos nutricionais;
aditivos nutricionais para fins médicos; preparados vitamínicos; substâncias herbáceos
adaptadas para uso medicinal; bebidas para a saúde sendo suplementos para consumo humano (não medicinal); substâncias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para
bebés; alimentos terapêuticos completos; suplementos alimentares nutritivos sem ser para
usos médicos; gessos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; tudo incluído
na Classe 5.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123193

[730] 申請人 Requerente

:

LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED

:

Rm 2313-18, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon,

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Aditivos para alimentos; essências para alimentos; geleia real para consumo humano (sem
ser para fins medicinais), café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e
preparados à base de cereais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis;
açúcar, mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; tudo incluído na Classe 30.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123194

[730] 申請人 Requerente

:

LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED

:

Rm 2313-18, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon,

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; suplementos alimentares nutritivos médicos e produtos farmacêuticos; suplementos alimentares
para consumo humano; substituição de refeições nutricionais e suplementos nutricionais;
aditivos nutricionais para fins médicos; preparados vitamínicos; substâncias herbáceos
adaptadas para uso medicinal; bebidas para a saúde sendo suplementos para consumo humano (não medicinal); substâncias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para
bebés; alimentos terapêuticos completos; suplementos alimentares nutritivos sem ser para
usos médicos; gessos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; tudo incluído
na Classe 5.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123195

[730] 申請人 Requerente

:

LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED

:

Rm 2313-18, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon,

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Aditivos para alimentos; essências para alimentos; geleia real para consumo humano (sem
ser para fins medicinais), café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e
preparados à base de cereais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis;
açúcar, mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; tudo incluído na Classe 30.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123196

[730] 申請人 Requerente

:

LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED

地址 Endereço

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

Rm 2313-18, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon,
Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; suplementos alimentares nutritivos médicos e produtos farmacêuticos; suplementos alimentares
para consumo humano; substituição de refeições nutricionais e suplementos nutricionais;
aditivos nutricionais para fins médicos; preparados vitamínicos; substâncias herbáceos
adaptadas para uso medicinal; bebidas para a saúde sendo suplementos para consumo humano (não medicinal); substâncias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para
bebés; alimentos terapêuticos completos; suplementos alimentares nutritivos sem ser para
usos médicos; gessos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; tudo incluído
na Classe 5.

[540] 商標 Marca

:
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Tons de azul, tons de vermelho, tons de cor-de-rosa, tons de amarelo, tons de verde, branco
e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/123197

[730] 申請人 Requerente

:

LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED

:

Rm 2313-18, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon,

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Aditivos para alimentos; essências para alimentos; geleia real para consumo humano (sem
ser para fins medicinais), café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e
preparados à base de cereais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis;
açúcar, mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; tudo incluído na Classe 30.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Tons de azul, tons de vermelho, tons de cor-de-rosa, tons de amarelo, tons de verde, branco
e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/123198

[730] 申請人 Requerente

:

LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED

地址 Endereço

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

Rm 2313-18, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon,
Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; suplementos alimentares nutritivos médicos e produtos farmacêuticos; suplementos alimentares
para consumo humano; substituição de refeições nutricionais e suplementos nutricionais;
aditivos nutricionais para fins médicos; preparados vitamínicos; substâncias herbáceos
adaptadas para uso medicinal; bebidas para a saúde sendo suplementos para consumo humano (não medicinal); substâncias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para
bebés; alimentos terapêuticos completos; suplementos alimentares nutritivos sem ser para
usos médicos; gessos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; tudo incluído
na Classe 5.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vermelho e castanho-avermelhado.
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[210] 編號 N.º

:

N/123199

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

[730] 申請人 Requerente

:

LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED

地址 Endereço

:

Rm 2313-18, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 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

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Hong Kong

Aditivos para alimentos; essências para alimentos; geleia real para consumo humano (sem
ser para fins medicinais), café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e
preparados à base de cereais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis;
açúcar, mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; tudo incluído na Classe 30.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vermelho e castanho-avermelhado.

[210] 編號 N.º

:

N/123200

[730] 申請人 Requerente

:

LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED

:

Rm 2313-18, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon,

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; suplementos alimentares nutritivos médicos e produtos farmacêuticos; suplementos alimentares
para consumo humano; substituição de refeições nutricionais e suplementos nutricionais;
aditivos nutricionais para fins médicos; preparados vitamínicos; substâncias herbáceos
adaptadas para uso medicinal; bebidas para a saúde sendo suplementos para consumo humano (não medicinal); substâncias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para
bebés; alimentos terapêuticos completos; suplementos alimentares nutritivos sem ser para
usos médicos; gessos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; tudo incluído
na Classe 5.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vermelho.

[210] 編號 N.º

:

N/123201

[730] 申請人 Requerente

:

LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED

:

Rm 2313-18, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon,

地址 Endereço

Hong Kong

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09
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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

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; suplementos alimentares nutritivos médicos e produtos farmacêuticos; suplementos alimentares
para consumo humano; substituição de refeições nutricionais e suplementos nutricionais;
aditivos nutricionais para fins médicos; preparados vitamínicos; substâncias herbáceos
adaptadas para uso medicinal; bebidas para a saúde sendo suplementos para consumo humano (não medicinal); substâncias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para
bebés; alimentos terapêuticos completos; suplementos alimentares nutritivos sem ser para
usos médicos; gessos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; tudo incluído
na Classe 5.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vermelho.

[210] 編號 N.º

:

N/123202

[730] 申請人 Requerente

:

LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED

地址 Endereço

:

Rm 2313-18, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 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

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; suple-

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

Hong Kong

mentos alimentares nutritivos médicos e produtos farmacêuticos; suplementos alimentares
para consumo humano; substituição de refeições nutricionais e suplementos nutricionais;
aditivos nutricionais para fins médicos; preparados vitamínicos; substâncias herbáceos
adaptadas para uso medicinal; bebidas para a saúde sendo suplementos para consumo humano (não medicinal); substâncias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para
bebés; alimentos terapêuticos completos; suplementos alimentares nutritivos sem ser para
usos médicos; gessos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; tudo incluído
na Classe 5.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Tons de laranja, tons de cor-de-rosa, vermelho, tons de amarelo, tons de azul, branco, preto, tons de verde, tons de castanho e roxo.
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[210] 編號 N.º

:

N/123203

[730] 申請人 Requerente

:

LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED

:

Rm 2313-18, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon,

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; suplementos alimentares nutritivos médicos e produtos farmacêuticos; suplementos alimentares
para consumo humano; substituição de refeições nutricionais e suplementos nutricionais;
aditivos nutricionais para fins médicos; preparados vitamínicos; substâncias herbáceos
adaptadas para uso medicinal; bebidas para a saúde sendo suplementos para consumo humano (não medicinal); substâncias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para
bebés; alimentos terapêuticos completos; suplementos alimentares nutritivos sem ser para
usos médicos; gessos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; tudo incluído
na Classe 5.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Cor-de-rosa.

[210] 編號 N.º

:

N/123204

[730] 申請人 Requerente

:

LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED

:

Rm 2313-18, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon,

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; suplementos alimentares nutritivos médicos e produtos farmacêuticos; suplementos alimentares
para consumo humano; substituição de refeições nutricionais e suplementos nutricionais;
aditivos nutricionais para fins médicos; preparados vitamínicos; substâncias herbáceos
adaptadas para uso medicinal; bebidas para a saúde sendo suplementos para consumo humano (não medicinal); substâncias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para
bebés; alimentos terapêuticos completos; suplementos alimentares nutritivos sem ser para
usos médicos; gessos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; tudo incluído
na Classe 5.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Cor-de-rosa.
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[210] 編號 N.º

:

N/123205

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

[730] 申請人 Requerente

:

The Coca-Cola Company

地址 Endereço

:

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

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

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123206

[730] 申請人 Requerente

:

林迪恩

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

LAM INES TEK YAN
地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

礦物質和其他不含酒精成份的飲料，飲料，不含酒精成份的飲料，飲料配製的人蔘粉和人蔘精
華；人蔘果汁和飲料，不含酒精成份的紅蔘，高麗蔘，花旗蔘，和其他人蔘種類的飲料。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，紅色，藍色，綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123207

[730] 申請人 Requerente

:

林迪恩

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

LAM INES TEK YAN
地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

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

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人類膳食補充劑；植物；草本植物，中醫中藥的提取物和液體濃縮物和粉沫；為醫療和營養效
用的中醫中藥藥材，藥材，草藥和製劑；中國專利藥材，草藥補充劑；營養補充劑；人蔘，人蔘提
取物；人蔘產品或製劑；含有人蔘，人蔘提取物，純正人蔘片，人蔘粉，人蔘粉膠囊，人蔘提取物丸
的飲料，人蔘茶，紅蔘，人蔘飲，中醫中藥養生產品，鹿茸，燕窩，冬蟲夏草。
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黑色，紅色，藍色，綠色，如圖所示。

:

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

[210] 編號 N.º

:

N/123208

[730] 申請人 Requerente

:

林迪恩

地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R

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

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

LAM INES TEK YAN

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

茶，蜜糖，高麗蔘茶，紅蔘茶，花旗蔘茶，紅茶，蔘粉，中國傳統養生食品提煉而成的飲料和不
包括在其他類別的非醫療用的營養補充品。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，紅色，藍色，綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123209

[730] 申請人 Requerente

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

林迪恩
LAM INES TEK YAN

地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

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

:

零售和批發服務及透過郵件的零售服務，透過電話、互聯網和電腦在線的訂購、經銷及寄銷服
務，買賣代理、貿易代理的產品選擇及產品購買的服務，市場營銷及推銷服務，提供貿易的資
訊；全部關於醫藥製劑及醫藥製品、燕窩、經加工的處理燕窩、保存裝燕窩、乾製燕窩、冷凍燕
窩、瓶裝及罐裝燕窩、帶冰糖的食用燕窩、即食燕窩、乾製海產、人蔘、乾製或保存裝姑類、鹿
茸、魚翅、藥劑、獸藥、中草藥、中藥及中草藥製劑、具有專利的中藥品、中藥及醫用食品、食用
補充品、罐裝食品、罐裝鮑魚、即食食品、冬蟲草和乾製、經加工處理、保存裝、冷凍及罐裝的
鱷魚及真部分；特許經營的服務；廣告；於電視機、收音機、網上平台、手機應用程式、報章及在
線的廣告；推銷服務；廣告材料的傳播；貿易管理；貿易行政；辦公事務。
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，紅色，藍色，綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123212

[730] 申請人 Requerente

:

Fanatics, Inc.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

地址 Endereço

:

8100 Nations Way, Jacksonville, Florida 32256, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de loja de venda a retalho em linha e serviços de lojas de venda a retalho para vestuário, artigos de desporto, roupas de cama, vídeos, publicações impressas sobre desporto,
artigos de memorabilia desportiva, de artigos relacionados com desporto e vestuário e
produtos de marca relacionados com desporto e equipas de desporto; serviços de consultadoria de marketing empresarial; serviços de apoio ao cliente, nomeadamente, resposta
a inquéritos de clientes para terceiros no domínio de artigos relacionados com desporto e
vestuário e produtos de marca relacionados com desporto e equipas de desporto; merchandising de produtos; serviços de atendimento de encomendas; serviços de lojas de venda a
retalho, nomeadamente, gestão de negócios e exploração de lojas de venda a retalho para
terceiros; realização, organização e planeamento de exposições comerciais de memorabilia
desportiva.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123213

[730] 申請人 Requerente

:

Fanatics, Inc.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

地址 Endereço

:

8100 Nations Way, Jacksonville, Florida 32256, U.S.A.

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

:

Desenvolvimento de novas tecnologias para terceiros no domínio dos serviços de lojas de
venda a retalho, com o objectivo de criar e manter a aparência e a sensação de sítios Web
para terceiros; serviços de informática, designadamente a criação, concepção, implementação, gestão e manutenção da aparência e sensação de sítios Web para terceiros.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123214

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

[730] 申請人 Requerente

:

Fanatics, Inc.

地址 Endereço

:

8100 Nations Way, Jacksonville, Florida 32256, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário; chapelaria; chapéus; lenços de cabeça e pescoço; calçado.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123215

[730] 申請人 Requerente

:

Fanatics, Inc.

地址 Endereço

:

8100 Nations Way, Jacksonville, Florida 32256, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de loja de venda a retalho em linha e serviços de lojas de venda a retalho para vestuário, artigos de desporto, roupas de cama, vídeos, publicações impressas sobre desporto,
artigos de memorabilia desportiva, de artigos relacionados com desporto e vestuário e
produtos de marca relacionados com desporto e equipas de desporto; serviços de consultadoria de marketing empresarial; serviços de apoio ao cliente, nomeadamente, resposta
a inquéritos de clientes para terceiros no domínio de artigos relacionados com desporto e
vestuário e produtos de marca relacionados com desporto e equipas de desporto; merchandising de produtos; serviços de atendimento de encomendas; serviços de lojas de venda a
retalho, nomeadamente, gestão de negócios e exploração de lojas de venda a retalho para
terceiros; realização, organização e planeamento de exposições comerciais de memorabilia
desportiva.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123216

[730] 申請人 Requerente

:

Fanatics, Inc.

地址 Endereço

:

8100 Nations Way, Jacksonville, Florida 32256, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Desenvolvimento de novas tecnologias para terceiros no domínio dos serviços de lojas de
venda a retalho, com o objectivo de criar e manter a aparência e a sensação de sítios Web
para terceiros; serviços de informática, designadamente a criação, concepção, implementação, gestão e manutenção da aparência e sensação de sítios Web para terceiros.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

N/123217

9973

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

:

Fanatics, Inc.

地址 Endereço

:

8100 Nations Way, Jacksonville, Florida 32256, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário; chapelaria; chapéus; lenços de cabeça e pescoço; calçado.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123218

[730] 申請人 Requerente

:

Fanatics, Inc.

地址 Endereço

:

8100 Nations Way, Jacksonville, Florida 32256, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de loja de venda a retalho em linha e serviços de lojas de venda a retalho para vestuário, artigos de desporto, roupas de cama, vídeos, publicações impressas sobre desporto,
artigos de memorabilia desportiva, de artigos relacionados com desporto e vestuário e
produtos de marca relacionados com desporto e equipas de desporto; serviços de consultadoria de marketing empresarial; serviços de apoio ao cliente, nomeadamente, resposta
a inquéritos de clientes para terceiros no domínio de artigos relacionados com desporto e
vestuário e produtos de marca relacionados com desporto e equipas de desporto; merchandising de produtos; serviços de atendimento de encomendas; serviços de lojas de venda a
retalho, nomeadamente, gestão de negócios e exploração de lojas de venda a retalho para
terceiros; realização, organização e planeamento de exposições comerciais de memorabilia
desportiva.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123219

[730] 申請人 Requerente

:

Fanatics, Inc.

地址 Endereço

:

8100 Nations Way, Jacksonville, Florida 32256, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

[511]

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

42

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09
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服務 Serviços

:
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Desenvolvimento de novas tecnologias para terceiros no domínio dos serviços de lojas de
venda a retalho, com o objectivo de criar e manter a aparência e a sensação de sítios Web
para terceiros; serviços de informática, designadamente a criação, concepção, implementação, gestão e manutenção da aparência e sensação de sítios Web para terceiros.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123220

[730] 申請人 Requerente

:

小林制药株式会社

:

日本國大阪府大阪市中央區道修町四丁目4番10號

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
地址 Endereço

4-10, Doshomachi 4-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, Japan
國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

外科、醫療、牙科及獸醫用器具及儀器，義肢、假眼及假牙；矯形用品；縫合用材料；眼科醫療和
外科設備和器械；衛生口罩；醫用眼罩；眼部按摩器；醫用眼墊；洗眼杯。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123221

[730] 申請人 Requerente

:

小林制药株式会社

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
地址 Endereço

:

日本國大阪府大阪市中央區道修町四丁目4番10號
4-10, Doshomachi 4-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, 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

:

眼科用藥；醫用洗眼劑；眼藥水；洗眼水；用於眼部提神的藥物製劑；用於治療眼部疾病的藥物
製劑；藥品，醫用和獸醫用製劑；醫用衛生製劑；醫用或獸醫用營養食物和物質，嬰兒食品；人
用和動物用膳食補充劑；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔用料，牙科用蠟；消毒劑；消滅有害動物製
劑；殺真菌劑，除莠劑；隱形眼鏡護理製劑；隱形眼鏡護理液；隱形眼鏡清洗液；隱形眼鏡潤濕
液；隱形眼鏡消毒劑；眼用藥物製劑；用於治療和護理眼睛的藥物製劑；維生素製劑用作視力
的營養劑；眼軟膏；眼罩。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123222

[730] 申請人 Requerente

:

小林制药株式会社

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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地址 Endereço

:

9975

日本國大阪府大阪市中央區道修町四丁目4番10號
4-10, Doshomachi 4-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

外科、醫療、牙科及獸醫用器具及儀器，義肢、假眼及假牙；矯形用品；縫合用材料；眼科醫療和
外科設備和器械；衛生口罩；醫用眼罩；眼部按摩器；醫用眼墊；洗眼杯。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123223

[730] 申請人 Requerente

:

小林制药株式会社

:

日本國大阪府大阪市中央區道修町四丁目4番10號

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
地址 Endereço

4-10, Doshomachi 4-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, 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

:

眼科用藥；醫用洗眼劑；眼藥水；洗眼水；用於眼部提神的藥物製劑；用於治療眼部疾病的藥物
製劑；藥品，醫用和獸醫用製劑；醫用衛生製劑；醫用或獸醫用營養食物和物質，嬰兒食品；人
用和動物用膳食補充劑；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔用料，牙科用蠟；消毒劑；消滅有害動物製
劑；殺真菌劑，除莠劑；隱形眼鏡護理製劑；隱形眼鏡護理液；隱形眼鏡清洗液；隱形眼鏡潤濕
液；隱形眼鏡消毒劑；眼用藥物製劑；用於治療和護理眼睛的藥物製劑；維生素製劑用作視力
的營養劑；眼軟膏；眼罩。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123224

[730] 申請人 Requerente

:

小林制药株式会社

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
地址 Endereço

:

日本國大阪府大阪市中央區道修町四丁目4番10號

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

4-10, Doshomachi 4-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, Japan

外科、醫療、牙科及獸醫用器具及儀器，義肢、假眼及假牙；矯形用品；縫合用材料；眼科醫療和
外科設備和器械；衛生口罩；醫用眼罩；眼部按摩器；醫用眼墊；洗眼杯。

[540] 商標 Marca

:

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

9976

[210] 編號 N.º

:

N/123225

[730] 申請人 Requerente

:

小林制药株式会社
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[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
地址 Endereço

:

日本國大阪府大阪市中央區道修町四丁目4番10號
4-10, Doshomachi 4-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, 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

:

眼科用藥；醫用洗眼劑；眼藥水；洗眼水；用於眼部提神的藥物製劑；用於治療眼部疾病的藥物
製劑；藥品，醫用和獸醫用製劑；醫用衛生製劑；醫用或獸醫用營養食物和物質，嬰兒食品；人
用和動物用膳食補充劑；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔用料，牙科用蠟；消毒劑；消滅有害動物製
劑；殺真菌劑，除莠劑；隱形眼鏡護理製劑；隱形眼鏡護理液；隱形眼鏡清洗液；隱形眼鏡潤濕
液；隱形眼鏡消毒劑；眼用藥物製劑；用於治療和護理眼睛的藥物製劑；維生素製劑用作視力
的營養劑；眼軟膏；眼罩。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123226

[730] 申請人 Requerente

:

Camelot UK Bidco Limited

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

地址 Endereço

:

Friars House, 160 Blackfriars Road, London SE1 8EZ 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

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (memória somente de leitura); programas informáticos (gravados); programas informáticos (software transferível); aplicações de
software informático (transferíveis).

[540] 商標 Marca

:

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

:

Reivindica as cores roxa, verde e preta tal como representado na figura.
日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/23

00003198377

英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º

:

N/123227

[730] 申請人 Requerente

:

Camelot UK Bidco Limited

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

地址 Endereço

:

Friars House, 160 Blackfriars Road, London SE1 8EZ United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

大不列顛 Britânica

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Gestão de negócios; serviços de consultadoria empresarial; auditoria de negócios; consultadoria em gestão e organização de negócios; agências de informação comercial; compilação
de informações em bases de dados informáticas; compilação de estatísticas; pesquisa de
marketing; publicação de textos publicitários; fornecimento de informações comerciais
através de um sítio web; prestação de serviços em linha para a administração e gestão de
activos de propriedade intelectual.

[540] 商標 Marca

:

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

Reivindica as cores roxa, verde e preta tal como representado na figura.

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/23

00003198377

英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º

:

N/123228

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

[730] 申請人 Requerente

:

Camelot UK Bidco Limited

地址 Endereço

:

Friars House, 160 Blackfriars Road, London SE1 8EZ 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

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Computação em nuvem; aluguer de computadores; programação de computadores; concepção e consultadoria de software informático; aluguer de software informático; digitalização
de documentos; armazenamento de dados electrónicos; instalação e manutenção de software informático; fornecimento de informações científicas; pesquisa científica; fornecimento
de motores de busca na internet; fornecimento de informações relativas à investigação
técnica e científica e a artigos de investigação científica e técnica através de uma base de
dados em linha.

[540] 商標 Marca

:

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

:

Reivindica as cores roxa, verde e preta tal como representado na figura.
日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/23

00003198377

英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º

:

N/123229

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

[730] 申請人 Requerente

:

Camelot UK Bidco Limited

地址 Endereço

:

Friars House, 160 Blackfriars Road, London SE1 8EZ United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

大不列顛 Britânica
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços jurídicos; serviços de segurança para a protecção de bens e indivíduos; serviços de
nomes de domínio.

[540] 商標 Marca

:

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

Reivindica as cores roxa, verde e preta tal como representado na figura.

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/23

00003198377

英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º

:

N/123231

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

:

曾婉玲

地址 Endereço

:

澳門氹仔埃武街318號花城第43段地下G舖

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

美容服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

深紅色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º

:

N/123236

[730] 申請人 Requerente

:

TOURCOM GIE

地址 Endereço

:

20 Boulevard Montmartre, 75009 Paris, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de informação em matéria de seguros; negócios financeiros e monetários;
emissão de cheques de viagem e títulos de crédito; seguros; serviços de cartões de crédito;
serviços de transferência eletrónica de fundos; serviços financeiros; serviços bancários;
serviços de gestão de fundos e investimentos; administração de fundos e investimentos;
serviços financeiros informáticos; avaliações financeiras online; negócios imobiliários;
administração de propriedades; arrendamento de apartamentos e andares [flats]; agências
imobiliárias; gestão imobiliária; avaliações imobiliárias; arrendamento de bens imobiliários; informação e consultoria nas áreas atrás mencionadas; cotações na bolsa; corretagem
na bolsa; angariação de fundos para caridade; organização de angariação de fundos; patrocínio financeiro; serviços de informação e consultoria relacionados em matéria de seguros,
banco directo [home banking] e serviço bancário pela internet, títulos e ações.
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[540] 商標 Marca

9979

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

As cores azul, branco, preto e cinza tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/123237

[730] 申請人 Requerente

:

TOURCOM GIE

地址 Endereço

:

20 Boulevard Montmartre, 75009 Paris, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Transporte; passeios turísticos; organização e reserva de viagens e férias; serviços de trân-

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

sito; transporte e acompanhamento de viajantes; organização de cruzeiros e passeios turísticos; reserva de lugares (viagens); reserva de bilhetes; aluguer de veículos, barcos e aeronaves; distribuição de jornais; informações para turistas (transporte); serviços de motorista
[chauffeur].
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

As cores azul, branco, preto e cinza tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/123238

[730] 申請人 Requerente

:

TOURCOM GIE

地址 Endereço

:

20 Boulevard Montmartre, 75009 Paris, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Reserva e aluguer de hotéis e alojamento temporário; serviços de hotelaria; serviços para

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

o fornecimento de refeições; bares; cafés-restaurante, cafeterias; restaurantes self-service
[auto-serviço]; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa e vidraria; aluguer de salas de
reuniões; restaurantes de serviço rápido e permanente [snack-bars]; serviços de fornecimento
de alimentos e bebidas [catering]; fornecimento de alojamento em hotel; fornecimento de
terrenos para acampamento; serviços de campos de férias (alojamento); lares para idosos;
casas para turistas [casas de férias]; serviços de motel; pensões; reservas de pensões.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

As cores azul, branco, preto e cinza tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º

:

N/123239

[730] 申請人 Requerente

:

全盈食品興業有限公司
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[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

Grain Energy Co.,Ltd.
地址 Endereço

:

中國臺灣臺北市北投區行義路146巷39號
No. 39, Ln.146, Xingyi Rd., Beitou Dist., Taipei City, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

穀類製品；麵粉；麵條；以穀物為主的零食小吃；糖；調味料；餅乾；蛋糕；食用澱粉；食品用香
料。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123240

[730] 申請人 Requerente

:

FUTBOL CLUB BARCELONA

地址 Endereço

:

Avda. Aristides Maillol, s/n., 08028 - Barcelona, Spain

國籍 Nacionalidade

:

西班牙 Espanhola

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

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；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；運動員的商業管理；商業企業遷移；
替他人採購（替其他企業購買商品或服務）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123241

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

:

FUTBOL CLUB BARCELONA

地址 Endereço

:

Avda. Aristides Maillol, s/n., 08028-Barcelona, Spain

國籍 Nacionalidade

:

西班牙 Espanhola

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

教育；組織體育比賽；文字出版（廣告宣傳文本除外）；廣播和電視節目製作；娛樂服務；提供
博物館設施（表演、展覽）；體育野營服務；安排和組織會議；安排和組織專家討論會。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123242

[730] 申請人 Requerente

:

ROBIN MOHAMMED KHAN

地址 Endereço

:

P.O. BOX 21084, Ajman Free Zone, Ajman, Emirados Árabes unidos

國籍 Nacionalidade

:

阿拉伯聯合酋長國 Emirados Árabes Unidos

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

Tabaco; fósforos; cigarros; cigarrilhas; charutos; isqueiros para fumadores; rapé; cachimbos
de tabaco; bolsas de tabaco; tabaco de mascar; papel para cigarros [mortalhas]; filtros para
cigarros.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123243

[730] 申請人 Requerente

:

SUEZ Groupe

地址 Endereço

:

Tour CB21, 16 Place de l’Iris, 92040 Paris La Defense Cedex (França)

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

:

Contadores; contadores de água; contadores inteligentes: aparelhos de testes de medição;

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

instrumentos de medição eléctrica; gasómetros; aparelhos informáticos para a leitura de
contadores à distância; aparelhos para medição, monitorização e análise do consumo de
água; redes de telecomunicações; equipamento electrónico para o tratamento da informação; equipamento para o tratamento de informação relacionada com o consumo de energia;
aparelhos para ensaio, monitorização e medição do consumo de energia; software para
a gestão de informação recolhida por contadores inteligentes; bases de dados; sensores e
detectores; mostradores (indicadores/manómetros); sondas de ensaio, sem ser para uso médico; varetas de medição de nível; instrumentos e aparelhos de medição; receptores móveis
de dados; receptores de comunicações de dados; aparelhos emissores e receptores para
transmissão de longa distância.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/10

16/4313587

法國 França

[210] 編號 N.º

:

N/123244

[730] 申請人 Requerente

:

SUEZ Groupe

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

地址 Endereço

:

Tour CB21, 16 Place de l’Iris, 92040 Paris La Defense Cedex (França)

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Leitura automática de contadores para fins de facturação; leitura de contadores de água
para fins de facturação; investigação ao consumidor; acompanhamento e monitorização do
consumo de energia de terceiros para fins de auditoria de contas; recolha e sistematização
de informação em bases de dados informáticas.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/10

16/4313587

法國 França
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[210] 編號 N.º

:

N/123245

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

[730] 申請人 Requerente

:

SUEZ Groupe

地址 Endereço

:

Tour CB21, 16 Place de l’Iris, 92040 Paris La Defense Cedex (França)

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Transmissão de informações sobre consumo, informações sobre a monitorização, acompanhamento e preços via rádio a partir de contadores para uma base de dados centralizada.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/10

16/4313587

法國 França

[210] 編號 N.º

:

N/123246

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

[730] 申請人 Requerente

:

SUEZ Groupe

地址 Endereço

:

Tour CB21, 16 Place de l’Iris, 92040 Paris La Defense Cedex (França)

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Abastecimento de água; distribuição de água; distribuição e abastecimento de água; disponibilização de informação sobre serviços de abastecimento de água.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

[210] 編號 N.º
[730] 申請人 Requerente

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/10

16/4313587

法國 França

N/123247

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

:

SUEZ Groupe

地址 Endereço

:

Tour CB21, 16 Place de l’Iris, 92040 Paris La Defense Cedex (França)

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

40

[511]

服務 Serviços

:

Regeneração da água; tratamento da água; purificação de água; tratamento de águas residuais; controlo da poluição da água; tratamento de resíduos; transformação de resíduos
(reciclagem); reciclagem de lixos; serviços de gestão de resíduos (reciclagem); separação de
resíduos e materiais recicláveis; serviços de informações, assessoria e assistência relacionados com reciclagem de resíduos e lixo.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/10

16/4313587

法國 França
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[210] 編號 N.º

:

N/123248

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

[730] 申請人 Requerente

:

SUEZ Groupe

地址 Endereço

:

Tour CB21, 16 Place de l’Iris, 92040 Paris La Defense Cedex (França)

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de assessoria relacionados com consumo de energia; registo de dados relacionados
com o consumo de energia em edifícios; análise da água; serviços de controlo de qualidade
da água.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/11/10

16/4313587

法國 França

[210] 編號 N.º

:

N/123249

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

[730] 申請人 Requerente

:

Montblanc-Simplo GmbH

地址 Endereço

:

Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Artigos de joalharia; botões de punho; molas para gravata; anéis (artigos de joalharia); pulseiras (artigos de joalharia); brincos; colares (artigos de joalharia); alfinetes de peito (artigos
de joalharia); argolas para chaves em metais preciosos; relógios; cronómetros; relógios de
parede e de mesa; mecanismos para relógios; pulseiras para relógios; braceletes para relógios; caixas em metais preciosos para relógios e artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123254

[730] 申請人 Requerente

:

NBA Properties, Inc.

地址 Endereço

:

Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York, NY 10022, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário, nomeadamente «hosiery», sapatos para basque-

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

tebol, sapatilhas para basquetebol, chinelas, T-shirts, camisas, polos, «sweatshirts», calças
de fato de treino, calças, blusas de alças, «jerseys», calções, pijamas, camisas para desporto, camisas para «rugby», camisolas, cintos, gravatas, camisas de dormir, chapéus, bonés,
viseiras, fatos para exercícios de aquecimento, calças para exercícios de aquecimento, tops
para exercícios de aquecimento /camisas para a prática de tiro, jaquetas, jaquetas resistentes ao vento, parkas, casacos, babetes para crianças sem serem de papel, fitas para a cabeça, faixas para os pulsos (vestuário), aventais, roupa interior, cuecas com perna, calças de
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lazer, abafos para as orelhas, luvas, mitenes, lenços para a cabeça e para o pescoço, camisas
tricotadas e camisas de tecido, vestidos justos ao corpo, vestidos, vestidos e uniformes para
claques desportivas, vestuário de natação, fatos de banho, fatos de natação, biquínis, fatos
de banho com duas peças, calções para natação, calções para o banho, calções de surf,
fatos de mergulho, túnicas de praia, túnicas para usar por cima do fato de banho, páreos,
sandálias, sandálias de praia, chapéus de praia, viseiras para o sol, toucas para natação,
toucas para o banho, toucado moderno com peruca.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

N/123255

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

:

NBA Properties, Inc.

地址 Endereço

:

Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York, NY 10022, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; fornecimento de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais;
serviços de entretenimento e educacionais sob a forma de programas de rádio e televisão
contínuos no domínio do basquetebol e sob a forma de apresentação de jogos de basquetebol e espectáculos de basquetebol ao vivo; produção e distribuição de espectáculos de
rádio e de televisão com jogos de basquetebol, eventos de basquetebol e programas no domínio do basquetebol; realização e organização de clínicas e acampamentos de basquetebol, clínicas e acampamentos de treinadores, clínicas e acampamentos de equipas de dança
e jogos de basquetebol; serviços de entretenimento sob a forma de actuações ao vivo de
mascotes fantasiadas ou equipas de dança em jogos e espectáculos de basquetebol, clínicas,
acampamentos, promoções e outros eventos relacionados com o basquetebol, eventos especiais e festas; serviços de clube de fãs; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento de um website com material multimédia não-descarregável sob a forma de excertos
televisivos, excertos televisivos interactivos, gravações de vídeo, gravações de transmissões
contínuas de vídeo, seleções de excertos televisivos interactivos, programas de rádio, excertos de rádio e gravações de áudio no domínio do basquetebol; fornecimento de notícias
e informações sob a forma de estatísticas e curiosidades na área do basquetebol; fornecimento de serviços de jogos on-line não-transferíveis, nomeadamente, jogos de computador,
jogos de vídeo, jogos de vídeo interactivo, jogos de acção e perícia, jogos de arcada, jogos
de festas para adultos e crianças, jogos de tabuleiro, quebra-cabeças e jogos de perguntas
e respostas; serviços de publicação electrónica, nomeadamente, a publicação de revistas,
guias, boletins informativos, livros para colorir, e horários de jogos de terceiros on-line,
através da Internet, todos no campo de basquetebol; fornecimento de uma base de dados
de computador on-line na área de basquetebol.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123259

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

[730] 申請人 Requerente

:

Abbott Laboratories

地址 Endereço

:

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Substâncias dietéticas para uso medicinal; suplementos nutricionais dietéticos; suplementos dietéticos e nutricionais para crianças, suplementos nutricionais líquidos; suplementos
nutricionais e dietéticos em barras; leite em pó para recém-nascidos; alimentos para bebés;
vitaminas pré-natais; vitaminas para amamentação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123260

[730] 申請人 Requerente

:

Abbott Laboratories

地址 Endereço

:

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, 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, lacticínios, leite em pó.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123261

[730] 申請人 Requerente

:

Abbott Laboratories

地址 Endereço

:

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Substâncias dietéticas para uso medicinal; suplementos nutricionais dietéticos; suplementos dietéticos e nutricionais para crianças, suplementos nutricionais líquidos; suplementos
nutricionais e dietéticos em barras; leite em pó para recém-nascidos; alimentos para bebés;
vitaminas pré-natais; vitaminas para amamentação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123262

[730] 申請人 Requerente

:

Abbott Laboratories

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

9986

第 27 期 —— 2017 年 7 月 5 日

地址 Endereço

:

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, 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, lacticínios, leite em pó.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123264

[730] 申請人 Requerente

:

ISEHAN COMPANY LIMITED

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

地址 Endereço

:

7, Goban-cho, Chiyoda-ku, Tóquio, Japão

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Cosméticos; maquilhagem; preparações para desmaquilhagem; bases de maquilhagem; corrector facial; pó de arroz; rouges; máscara [rímel]; delineador líquido para os olhos; sombras para os olhos; tintas para as sobrancelhas; batons; glosses para os lábios; cremes para
os lábios; bálsamos para os lábios; cremes cosméticos para as mãos; vernizes para as unhas;
preparações para remoção de verniz de unhas; preparações cosméticas para o cuidado da
pele; loções para os cuidados da pele [cosméticas]; hidratantes para a pele; leites de toilette;
emolientes para a pele; cremes para a pele; soros de beleza; produtos para limpar a pele;
preparações de protecção solar; produtos para branquear a pele; pestanas postiças; adesivos para afixar pestanas postiças; fitas de pálpebra dupla; colas de pálpebra dupla; unhas
postiças; sabonetes cosméticos; perfumaria; fragrâncias; incenso; loções capilares; champô;
condicionadores para o cabelo; loções para o banho para uso cosmético; dentífricos; produtos de maquilhagem para os olhos; bases de lábios neutralizantes; soros não medicinais
para as pestanas; rouges cosméticos; delineadores para lábios; fixadores para aplicar depois
do verniz nas unhas; bases para aplicar nas unhas antes do verniz; endurecedores de unhas;
soros não medicinais para a pele; cremes antienvelhecimento; cremes, leites, loções, geles e
pós cosméticos para o rosto, as mãos e o corpo; cremes cosméticos de massagem.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123265

[730] 申請人 Requerente

:

ISEHAN COMPANY LIMITED

:

7, Goban-cho, Chiyoda-ku, Tóquio, Japão

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

8

[511]

產品 Produtos

:

Estojos de pedicura; pinças para curvar as pestanas; estojos de manicure; tesouras para uso
cosmético; lâminas; máquinas de barbear não eléctricas; máquinas de barbear eléctricas;
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espátulas para cosméticos; tesouras para as sobrancelhas; borrachas sobressalentes para
enroladores de pestanas.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

N/123266

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

:

ISEHAN COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

7, Goban-cho, Chiyoda-ku, Tóquio, Japão

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

Utensílios cosméticos; caixas para pó compacto; esponjas de pó-de-arroz; esponjas para
maquilhagem; escovas para fins cosméticos; escovas para sobrancelhas; aplicadores de maquilhagem para os olhos; pincéis para os olhos; pincéis para os lábios; estojos de toilette
[«necessaires»]; pulverizadores de perfume [vendidos vazios]; escovas para unhas; pentes
de dentes largos; espátulas para uso cosmético.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123267

[730] 申請人 Requerente

:

ISEHAN COMPANY LIMITED

:

7, Goban-cho, Chiyoda-ku, Tóquio, Japão

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Cosméticos; maquilhagem; preparações para desmaquilhagem; bases de maquilhagem; corrector facial; pó de arroz; rouges; máscara [rímel]; delineador líquido para os olhos; sombras para os olhos; tintas para as sobrancelhas; batons; glosses para os lábios; cremes para
os lábios; bálsamos para os lábios; cremes cosméticos para as mãos; vernizes para as unhas;
preparações para remoção de verniz de unhas; preparações cosméticas para o cuidado da
pele; loções para os cuidados da pele [cosméticas]; hidratantes para a pele; leites de toilette;
emolientes para a pele; cremes para a pele; soros de beleza; produtos para limpar a pele;
preparações de protecção solar; produtos para branquear a pele; pestanas postiças; adesivos para afixar pestanas postiças; fitas de pálpebra dupla; colas de pálpebra dupla; unhas
postiças; sabonetes cosméticos; perfumaria; fragrâncias; incenso; loções capilares; champô;
condicionadores para o cabelo; loções para o banho para uso cosmético; dentífricos; produtos de maquilhagem para os olhos; bases de lábios neutralizantes; soros não medicinais
para as pestanas; rouges cosméticos; delineadores para lábios; fixadores para aplicar depois
do verniz nas unhas; bases para aplicar nas unhas antes do verniz; endurecedores de unhas;
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soros não medicinais para a pele; cremes antienvelhecimento; cremes, leites, loções, geles e
pós cosméticos para o rosto, as mãos e o corpo; cremes cosméticos de massagem.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

N/123268

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

:

ISEHAN COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

7, Goban-cho, Chiyoda-ku, Tóquio, Japão

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

8

[511]

產品 Produtos

:

Estojos de pedicura; pinças para curvar as pestanas; estojos de manicure; tesouras para uso
cosmético; lâminas; máquinas de barbear não eléctricas; máquinas de barbear eléctricas;
espátulas para cosméticos; tesouras para as sobrancelhas; borrachas sobressalentes para
enroladores de pestanas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123269

[730] 申請人 Requerente

:

ISEHAN COMPANY LIMITED

:

7, Goban-cho, Chiyoda-ku, Tóquio, Japão

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

Utensílios cosméticos; caixas para pó compacto; esponjas de pó-de-arroz; esponjas para
maquilhagem; escovas para fins cosméticos; escovas para sobrancelhas; aplicadores de maquilhagem para os olhos; pincéis para os olhos; pincéis para os lábios; estojos de toilette
[«necessaires»]; pulverizadores de perfume [vendidos vazios]; escovas para unhas; pentes
de dentes largos; espátulas para uso cosmético.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123270

[730] 申請人 Requerente

:

ISEHAN COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

7, Goban-cho, Chiyoda-ku, Tóquio, Japão

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Cosméticos; sabões; perfumaria; unhas postiças; pestanas postiças; adesivos para afixar
pestanas postiças.

N.º 27 — 5-7-2017  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

[540] 商標 Marca

9989

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vermelho.

[210] 編號 N.º

:

N/123271

[730] 申請人 Requerente

:

大眾酒業有限公司

地址 Endereço

:

澳門黑沙環海邊馬路82號建華大廈1座4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

:

35

[511]

服務 Serviços

:

含酒精飲料的批發和零售服務。

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123272

[730] 申請人 Requerente

:

大眾酒業有限公司

地址 Endereço

:

澳門黑沙環海邊馬路82號建華大廈1座4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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物和飲料服務。

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123273

[730] 申請人 Requerente

:

ALVAREZ GOMEZ PERFUMES S.L.

地址 Endereço

:

Calle de la Fragua, 22, 28760 Tres Cantos (Madrid), Espanha

國籍 Nacionalidade

:

西班牙 Espanhola

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

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.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123274

[730] 申請人 Requerente

:

HOME BOX OFFICE, INC.
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[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

地址 Endereço

:

1100 Avenue of the Americas, New York, NY 10036, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Software de jogos; software de jogos eletrónicos; programas de jogos eletrónicos; software
de jogos gravado; programas para jogos de computador e jogos de vídeo; software de jogos
de vídeo; programas de jogos eletrónicos descarregáveis; software que permite jogar jogos;
programas de jogos de vídeo; software multimédia interativo para jogos; cassetes de jogos
de computador; discos de jogos de computador; software de jogos de computador; programas de computador para jogos; software para jogos de computador; programas de jogos de
computador; software de divertimento para jogos de computador; dvd pré-gravados contendo jogos; programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo de arcada; software de jogos
para uso com consolas de jogos de vídeo; programas de jogos de computador descarregáveis; programas de jogos de vídeo [software]; programas de jogos interativos de computador; software de jogos eletrónicos para telemóveis; programas de computador para jogar jogos; software para jogos de realidade virtual; software de jogos destinados a computadores;
programas de jogos de computador multimédia interativos; programas de jogos de computador interativos multimédia; programas de jogos de vídeo para computador; programas de
computador para jogos pré-gravados; software para jogos de vídeo de computadores; software de jogos de computador descarregável de uma rede informática mundial; programas
de computador para jogos de vídeo e de computador; software de jogos descarregável via
rede informática mundial e dispositivos sem fios; programas de computador para televisão
interativa e para jogos e/ou questionários interativos; programas de jogos de computador
descarregados através da internet [software]; software de entretenimento interativo para
download para jogos de computador; software de entretenimento interativo para download
para jogos de vídeo; jogos de vídeo [jogos de computador] sob a forma de programas de
computador gravados em suportes de dados; software de jogos eletrónicos para dispositivos
sem fios; software de jogos eletrónicos para dispositivos eletrónicos portáteis.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123275

[730] 申請人 Requerente

:

HOME BOX OFFICE, INC.

[511]

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

地址 Endereço

:

1100 Avenue of the Americas, New York, NY 10036, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

41
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[511]

服務 Serviços

:
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Produção de entretenimento sob a forma de séries de televisão; divertimento sob a forma
de exibições de jogos em séries; produções de televisão; montagem de programas de televisão; produção de filmes de televisão; serviços de divertimento por televisão; entretenimento
por meio da televisão; produção de televisão e de programas de rádio; serviços de entretenimento fornecidos através de televisão; produção de programas de rádio e de televisão;
produção de programas de televisão ao vivo para entretenimento; serviços de divertimento
de rádio e de televisão; fornecimento de filmes e programas de televisão, não passíveis de
download, via canais de televisão pagos; entretenimento sob a forma de televisão no telemóvel; entretenimento prestado mediante transmissões por televisão por fio; entretenimento prestado mediante televisão por protocolo de internet; serviços de gravação de áudio,
filme, vídeo e televisão; fornecimento de filmes e programas de televisão, não passíveis de
download, via canais de televisão pagar para ver; serviços de entretenimento sob a forma
de programas de televisão; disponibilização de programas de televisão, não descarregáveis,
através de serviços de transmissão de vídeo-on-demand; disponibilização de programas
de entretenimento multimédia através de televisão, banda larga, wireless e serviços online;
disponibilização de informação sobre entretenimento através de televisão, banda larga,
wireless e serviços online; serviços para a produção de entretenimento sob a forma de
televisão; produção de programas de televisão para radiodifusão através de dispositivos
móveis; produção de programas de rádio, de filmes e de programas de televisão; serviços
de produção de filmes cinematográficos animados e de programas de televisão; serviços de
entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos de computador on-line.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123282

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

:

庄麗雲

地址 Endereço

:

澳門馬場東大馬路229-233號唯德花園地下AY, AZ座

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

香皂，梳妝香皂代用品，沐浴啫喱，香水，止汗劑，個人用除臭劑，精油，身體及美容護理用化
妝製劑，唇膏，眼影，胭脂，面部用粉底，化妝用粉底，皮膚補濕用乳霜，皮膚曬黑用製劑，洗髮
水，護髮素，頭髮造型用泡沫，髮水，用於護理，治理及美化皮膚頭皮及頭髮用製劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123283

[730] 申請人 Requerente

:

庄麗雲

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

地址 Endereço

:

澳門馬場東大馬路229-233號唯德花園地下AY, AZ座

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

香皂，梳妝香皂代用品，沐浴啫喱，香水，止汗劑，個人用除臭劑，精油，身體及美容護理用化
妝製劑，唇膏，眼影，胭脂，面部用粉底，化妝用粉底，皮膚補濕用乳霜，皮膚曬黑用製劑，洗髮
水，護髮素，頭髮造型用泡沫，髮水，用於護理，治理及美化皮膚頭皮及頭髮用製劑。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123284

[730] 申請人 Requerente
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[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

:

庄麗雲

地址 Endereço

:

澳門馬場東大馬路229-233號唯德花園地下AY, AZ座

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

藥品，醫用衛生劑，醫用營養品，嬰兒食品，奶粉，膏藥，維他命和礦物質補充品，藥油，止痛
藥，眼藥品。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，白色如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123285

[730] 申請人 Requerente

:

樂思高娛樂集團有限公司

地址 Endereço

:

澳門黑沙涌河新街247號裕華大廈第五座

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

推拿，按摩。

[540] 商標 Marca

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

金色，黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123286

[730] 申請人 Requerente

:

長泓國際實業有限公司

地址 Endereço

:

澳門海邊馬路35號碧瑤閣3座地下B座

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

麵包及糕點零售。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，如圖所示。

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11
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[210] 編號 N.º

:

N/123287

[730] 申請人 Requerente

:

長泓國際實業有限公司

地址 Endereço

:

澳門海邊馬路35號碧瑤閣3座地下B座

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供麵包，蛋糕，西式糕點及飲品產品服務。

[540] 商標 Marca

9993

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123288

[730] 申請人 Requerente

:

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

地址 Endereço

:

4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

2

[511]

產品 Produtos

:

Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira;
matérias tinturiais; mordentes; resinas naturais no estado bruto; metais em folha e em pó
para pintores, decoradores, impressores e artistas; toalhitas e toalhetes impregnados com
preparações contra o deslustre de metais; toalhitas e toalhetes impregnados com preparações contra o deslustre de metais para uso em óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de
televisores, telefones móveis, microondas, fornos e computadores.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

N/123289

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

:

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

地址 Endereço

:

4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 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 uso em lavandaria; preparações para
limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos,
loções para os cabelos; dentífricos; toalhetes descartáveis impregnados com produtos ou
compostos químicos para uso doméstico; toalhitas e toalhetes impregnados com produtos
de limpeza, detergentes e produtos aromáticos; tecidos e toalhetes impregnados com produtos de limpeza, detergentes e aromáticos para óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs
de televisores, telefones móveis, microondas, fornos e computadores; líquidos de limpeza
para uso pessoal; líquidos de limpeza para óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de televisores, telefones móveis, microondas, fornos e computadores; preparações para limpeza
e polimento; produtos de limpeza e de polimento para óculos, espelhos, vidros de relógios,
ecrãs de televisores, telefones móveis, microondas, fornos e computadores; soluções de lim-
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peza para telefones inteligentes; panos abrasivos para limpeza de acessórios de prata; papel
para polir as unhas; detergentes líquidos para a limpeza de óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de televisores, telefones móveis e computadores; champô para limpeza de óculos, espelhos, vidros de relógios e ecrãs de televisores, telefones móveis e computadores.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123290

[730] 申請人 Requerente

:

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

:

4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

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; produtos higiénicos 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; toalhitas e / ou toalhetes não em matérias têxteis
impregnados com produtos desinfectantes, fungicidas, agentes antibacterianos e desodorizantes; toalhetes higiénicos; toalhetes desinfectantes descartáveis; folhas de materiais
absorventes para uso higiénico; preparações de limpeza medicinais; toalhetes/panos portáteis para limpeza de pratos impregnados com preparações desinfectantes; toalhetes/panos
descartáveis para limpeza de pratos impregnados com preparações desinfectantes.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123291

[730] 申請人 Requerente

:

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

地址 Endereço

:

4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de salvamento
e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, comutação, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos para gravação, transmissão ou
reprodução de som ou de imagens; suportes magnéticos de dados, discos acústicos; discos
compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos de
pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento
de dados, computadores; software de computador; aparelhos de extinção de incêndios; máquinas e aparelhos de telecomunicações; máquinas e aparelhos electrónicos e suas partes;
máquinas e aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinematográficos; aparelhos e
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instrumentos ópticos; máscaras de protecção; óculos [lunetas e óculos de protecção]; lentes
de contacto; peças e acessórios para óculos; toalhetes para óculos; estojos para lentes de
contacto.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123292

[730] 申請人 Requerente

:

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

地址 Endereço

:

4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

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 para uso doméstico; materiais para artistas; pincéis de pintura; máquinas de escrever e
artigos de escritório (excepto mobiliário); material de instrução e de ensino (excepto aparelhos); matérias plásticas para embalagens (não incluídas noutras classes); caracteres de
impressão; clichés; toalhas higiénicas de papel para as mãos; toalhas de papel; guardanapos
de papel; toalhas de mão de papel; papel e cartão; toalhas de mão em papel impregnado
com álcool, água, perfumes, fragrâncias ou incenso; toalhas de mão de papel com produtos
de limpeza; toalhetes e lenços de papel de limpeza e polimento para óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de televisores e computadores.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123293

[730] 申請人 Requerente

:

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

:

4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

Utensílios e recipientes domésticos ou de cozinha; pentes e esponjas; escovas (excepto
pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; palha-de-aço; vidro em
bruto ou semitrabalhado (com a excepção do vidro de construção); vidraria, porcelana e
faiança não incluídas noutras classes; panos de limpeza e folhas de limpeza (sem ser de papel) para máquinas e aparelhos de telecomunicações, máquinas electrónicas, aparelhos e
suas partes, máquinas e aparelhos fotográficos e cinematográficos; material para polir (tornar brilhante), à excepção das preparações de papel e da pedra; panos de limpeza e folhas
de limpeza (sem ser de papel) para óculos; panos de limpeza; panos de limpeza e folhas de
limpeza (sem ser de papel) para óculos e lentes; panos de limpeza e folhas de limpeza (sem
ser de papel) para relógios; panos de limpeza e folhas de limpeza (sem ser de papel) para
ecrãs de telemóveis; panos de limpeza; panos de limpeza e folhas de limpeza portáteis (sem
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ser de papel) para assentos de sanitas; panos de limpeza e folhas de limpeza descartáveis
(sem ser de papel) para assentos de sanita; panos de limpeza para louça.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123294

[730] 申請人 Requerente

:

林迪恩

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

LAM INES TEK YAN
地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人類膳食補充劑；植物；草本植物，中醫中藥的提取物和液體濃縮物和粉沫；為醫療和營養效
用的中醫中藥藥材，藥材，草藥和製劑；中國專利藥材，草藥補充劑；營養補充劑；人蔘，人蔘提
取物；人蔘產品或製劑；含有人蔘，人蔘提取物，純正人蔘片，人蔘粉，人蔘粉膠囊，人蔘提取物丸
的飲料，人蔘茶，紅蔘，人蔘飲，中醫中藥養生產品，鹿茸，燕窩，冬蟲夏草。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :
通知 Notificações

黑色，紅色，藍色，如圖所示。

:

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

[210] 編號 N.º

:

N/123295

[730] 申請人 Requerente

:

林迪恩

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

LAM INES TEK YAN
地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

茶，蜜糖，高麗蔘茶，紅蔘茶，花旗蔘茶，紅茶，蔘粉，中國傳統養生食品提煉而成的飲料和不
包括在其他類別的非醫療用的營養補充品。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，紅色，藍色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/123296

[730] 申請人 Requerente

:

林迪恩

9997

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

LAM INES TEK YAN
地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

礦物質和其他不含酒精成份的飲料，飲料，不含酒精成份的飲料，飲料配製的人蔘粉和人蔘精
華；人蔘果汁和飲料，不含酒精成份的紅蔘，高麗蔘，花旗蔘，和其他人蔘種類的飲料。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，紅色，藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123297

[730] 申請人 Requerente

:

林迪恩

地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

零售和批發服務及透過郵件的零售服務，透過電話、互聯網和電腦在線的訂購、經銷及寄銷服

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

LAM INES TEK YAN

務，買賣代理、貿易代理的產品選擇及產品購買的服務，市場營銷及推銷服務，提供貿易的資
訊；全部關於醫藥製劑及醫藥製品、燕窩、經加工的處理燕窩、保存裝燕窩、乾製燕窩、冷凍燕
窩、瓶裝及罐裝燕窩、帶冰糖的食用燕窩、即食燕窩、乾製海產、人蔘、乾製或保存裝姑類、鹿
茸、魚翅、藥劑、獸藥、中草藥、中藥及中草藥製劑、具有專利的中藥品、中藥及醫用食品、食用
補充品、罐裝食品、罐裝鮑魚、即食食品、冬蟲草和乾製、經加工處理、保存裝、冷凍及罐裝的
鱷魚及真部分；特許經營的服務；廣告；於電視機、收音機、網上平台、手機應用程式、報章及在
線的廣告；推銷服務；廣告材料的傳播；貿易管理；貿易行政；辦公事務。
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，紅色，藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123298

[730] 申請人 Requerente

:

林迪恩
LAM INES TEK YAN

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11
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地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人類膳食補充劑；植物；草本植物，中醫中藥的提取物和液體濃縮物和粉沫；為醫療和營養效
用的中醫中藥藥材，藥材，草藥和製劑；中國專利藥材，草藥補充劑；營養補充劑；人蔘，人蔘提
取物；人蔘產品或製劑；含有人蔘，人蔘提取物，純正人蔘片，人蔘粉，人蔘粉膠囊，人蔘提取物丸
的飲料，人蔘茶，紅蔘，人蔘飲，中醫中藥養生產品，鹿茸，燕窩，冬蟲夏草。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :
通知 Notificações

黑色，紅色，如圖所示。

:

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

[210] 編號 N.º

:

N/123299

[730] 申請人 Requerente

:

林迪恩

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

LAM INES TEK YAN
地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

茶，蜜糖，高麗蔘茶，紅蔘茶，花旗蔘茶，紅茶，蔘粉，中國傳統養生食品提煉而成的飲料和不
包括在其他類別的非醫療用的營養補充品。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123300

[730] 申請人 Requerente

:

林迪恩

地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

LAM INES TEK YAN

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

礦物質和其他不含酒精成份的飲料，飲料，不含酒精成份的飲料，飲料配製的人蔘粉和人蔘精
華；人蔘果汁和飲料，不含酒精成份的紅蔘，高麗蔘，花旗蔘，和其他人蔘種類的飲料。
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[540] 商標 Marca

9999

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123301

[730] 申請人 Requerente

:

林迪恩

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

LAM INES TEK YAN
地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

零售和批發服務及透過郵件的零售服務，透過電話、互聯網和電腦在線的訂購、經銷及寄銷服
務，買賣代理、貿易代理的產品選擇及產品購買的服務，市場營銷及推銷服務，提供貿易的資
訊；全部關於醫藥製劑及醫藥製品、燕窩、經加工的處理燕窩、保存裝燕窩、乾製燕窩、冷凍燕
窩、瓶裝及罐裝燕窩、帶冰糖的食用燕窩、即食燕窩、乾製海產、人蔘、乾製或保存裝姑類、鹿
茸、魚翅、藥劑、獸藥、中草藥、中藥及中草藥製劑、具有專利的中藥品、中藥及醫用食品、食用
補充品、罐裝食品、罐裝鮑魚、即食食品、冬蟲草和乾製、經加工處理、保存裝、冷凍及罐裝的
鱷魚及真部分；特許經營的服務；廣告；於電視機、收音機、網上平台、手機應用程式、報章及在
線的廣告；推銷服務；廣告材料的傳播；貿易管理；貿易行政；辦公事務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123302

[730] 申請人 Requerente

:

林迪恩

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

LAM INES TEK YAN
地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人類膳食補充劑；植物；草本植物，中醫中藥的提取物和液體濃縮物和粉沫；為醫療和營養效
用的中醫中藥藥材，藥材，草藥和製劑；中國專利藥材，草藥補充劑；營養補充劑；人蔘，人蔘提
取物；人蔘產品或製劑；含有人蔘，人蔘提取物，純正人蔘片，人蔘粉，人蔘粉膠囊，人蔘提取物丸
的飲料，人蔘茶，紅蔘，人蔘飲，中醫中藥養生產品，鹿茸，燕窩，冬蟲夏草。
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[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :
通知 Notificações
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黑色，藍色，如圖所示。

:

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

[210] 編號 N.º

:

N/123303

[730] 申請人 Requerente

:

林迪恩

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

LAM INES TEK YAN
地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

茶，蜜糖，高麗蔘茶，紅蔘茶，花旗蔘茶，紅茶，蔘粉，中國傳統養生食品提煉而成的飲料和不
包括在其他類別的非醫療用的營養補充品。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123304

[730] 申請人 Requerente

:

林迪恩

地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

LAM INES TEK YAN

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

礦物質和其他不含酒精成份的飲料，飲料，不含酒精成份的飲料，飲料配製的人蔘粉和人蔘精
華；人蔘果汁和飲料，不含酒精成份的紅蔘，高麗蔘，花旗蔘，和其他人蔘種類的飲料。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123305

[730] 申請人 Requerente

:

林迪恩
LAM INES TEK YAN

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11
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地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

零售和批發服務及透過郵件的零售服務，透過電話、互聯網和電腦在線的訂購、經銷及寄銷服
務，買賣代理、貿易代理的產品選擇及產品購買的服務，市場營銷及推銷服務，提供貿易的資
訊；全部關於醫藥製劑及醫藥製品、燕窩、經加工的處理燕窩、保存裝燕窩、乾製燕窩、冷凍燕
窩、瓶裝及罐裝燕窩、帶冰糖的食用燕窩、即食燕窩、乾製海產、人蔘、乾製或保存裝姑類、鹿
茸、魚翅、藥劑、獸藥、中草藥、中藥及中草藥製劑、具有專利的中藥品、中藥及醫用食品、食用
補充品、罐裝食品、罐裝鮑魚、即食食品、冬蟲草和乾製、經加工處理、保存裝、冷凍及罐裝的
鱷魚及真部分；特許經營的服務；廣告；於電視機、收音機、網上平台、手機應用程式、報章及在
線的廣告；推銷服務；廣告材料的傳播；貿易管理；貿易行政；辦公事務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123306

[730] 申請人 Requerente

:

林迪恩

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

LAM INES TEK YAN
地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人類膳食補充劑；植物；草本植物，中醫中藥的提取物和液體濃縮物和粉沫；為醫療和營養效
用的中醫中藥藥材，藥材，草藥和製劑；中國專利藥材，草藥補充劑；營養補充劑；人蔘，人蔘提
取物；人蔘產品或製劑；含有人蔘，人蔘提取物，純正人蔘片，人蔘粉，人蔘粉膠囊，人蔘提取物丸
的飲料，人蔘茶，紅蔘，人蔘飲，中醫中藥養生產品，鹿茸，燕窩，冬蟲夏草。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :
通知 Notificações

黑色，紅色，紫色，如圖所示。

:

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

[210] 編號 N.º

:

N/123307

[730] 申請人 Requerente

:

林迪恩

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

LAM INES TEK YAN
地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

茶，蜜糖，高麗蔘茶，紅蔘茶，花旗蔘茶，紅茶，蔘粉，中國傳統養生食品提煉而成的飲料和不
包括在其他類別的非醫療用的營養補充品。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，紅色，紫色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123308

[730] 申請人 Requerente

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

林迪恩
LAM INES TEK YAN

地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

礦物質和其他不含酒精成份的飲料，飲料，不含酒精成份的飲料，飲料配製的人蔘粉和人蔘精
華；人蔘果汁和飲料，不含酒精成份的紅蔘，高麗蔘，花旗蔘，和其他人蔘種類的飲料。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，紅色，紫色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123309

[730] 申請人 Requerente

:

林迪恩

地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

零售和批發服務及透過郵件的零售服務，透過電話、互聯網和電腦在線的訂購、經銷及寄銷服

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

LAM INES TEK YAN

務，買賣代理、貿易代理的產品選擇及產品購買的服務，市場營銷及推銷服務，提供貿易的資
訊；全部關於醫藥製劑及醫藥製品、燕窩、經加工的處理燕窩、保存裝燕窩、乾製燕窩、冷凍燕
窩、瓶裝及罐裝燕窩、帶冰糖的食用燕窩、即食燕窩、乾製海產、人蔘、乾製或保存裝姑類、鹿
茸、魚翅、藥劑、獸藥、中草藥、中藥及中草藥製劑、具有專利的中藥品、中藥及醫用食品、食用
補充品、罐裝食品、罐裝鮑魚、即食食品、冬蟲草和乾製、經加工處理、保存裝、冷凍及罐裝的
鱷魚及真部分；特許經營的服務；廣告；於電視機、收音機、網上平台、手機應用程式、報章及在
線的廣告；推銷服務；廣告材料的傳播；貿易管理；貿易行政；辦公事務。
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，紅色，紫色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123310

[730] 申請人 Requerente

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

林迪恩
LAM INES TEK YAN

地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人類膳食補充劑；植物；草本植物，中醫中藥的提取物和液體濃縮物和粉沫；為醫療和營養效
用的中醫中藥藥材，藥材，草藥和製劑；中國專利藥材，草藥補充劑；營養補充劑；人蔘，人蔘提
取物；人蔘產品或製劑；含有人蔘，人蔘提取物，純正人蔘片，人蔘粉，人蔘粉膠囊，人蔘提取物丸
的飲料，人蔘茶，紅蔘，人蔘飲，中醫中藥養生產品，鹿茸，燕窩，冬蟲夏草。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :
通知 Notificações

黑色，紅色，藍色，紫色，如圖所示。

:

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

[210] 編號 N.º

:

N/123311

[730] 申請人 Requerente

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

林迪恩
LAM INES TEK YAN

地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

茶，蜜糖，高麗蔘茶，紅蔘茶，花旗蔘茶，紅茶，蔘粉，中國傳統養生食品提煉而成的飲料和不
包括在其他類別的非醫療用的營養補充品。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，紅色，藍色，紫色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/123312

[730] 申請人 Requerente

:

林迪恩
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[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

LAM INES TEK YAN
地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

礦物質和其他不含酒精成份的飲料，飲料，不含酒精成份的飲料，飲料配製的人蔘粉和人蔘精
華；人蔘果汁和飲料，不含酒精成份的紅蔘，高麗蔘，花旗蔘，和其他人蔘種類的飲料。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，紅色，藍色，紫色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123313

[730] 申請人 Requerente

:

林迪恩

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

LAM INES TEK YAN
地址 Endereço

:

Avenida Infante D. Henrique, No. 24, Macau, S.A.R.

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

零售和批發服務及透過郵件的零售服務，透過電話、互聯網和電腦在線的訂購、經銷及寄銷服
務，買賣代理、貿易代理的產品選擇及產品購買的服務，市場營銷及推銷服務，提供貿易的資
訊；全部關於醫藥製劑及醫藥製品、燕窩、經加工的處理燕窩、保存裝燕窩、乾製燕窩、冷凍燕
窩、瓶裝及罐裝燕窩、帶冰糖的食用燕窩、即食燕窩、乾製海產、人蔘、乾製或保存裝姑類、鹿
茸、魚翅、藥劑、獸藥、中草藥、中藥及中草藥製劑、具有專利的中藥品、中藥及醫用食品、食用
補充品、罐裝食品、罐裝鮑魚、即食食品、冬蟲草和乾製、經加工處理、保存裝、冷凍及罐裝的
鱷魚及真部分；特許經營的服務；廣告；於電視機、收音機、網上平台、手機應用程式、報章及在
線的廣告；推銷服務；廣告材料的傳播；貿易管理；貿易行政；辦公事務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，紅色，藍色，紫色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123316

[730] 申請人 Requerente

:

置磚廊裝飾貿易有限公司

:

香港九龍觀塘開源道48號威利廣場26樓1A室

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

G.E.T. CASA TRADING COMPANY LIMITED
地址 Endereço

Flat 1A, 26/F., Westley Square, 48 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, 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

:

35

[511]

服務 Serviços

:

貨物展出；樣品散發；廣告宣傳；為零售目的在通訊媒體上展示商品；市場分析；進出口代理；
替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；市場行銷；組織商業或廣告交易會；
特許經營的商業管理。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123348

[730] 申請人 Requerente

:

金詩文

地址 Endereço

:

中國吉林省伊通滿族自治縣大孤山鎮鮮族村一組

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

書包；手提包骨架；手提包；旅行包；手提旅行箱；帆布背包；運動包；信用咭包；護脊書包；背
包。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123349

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Alimentos para lactentes; leite e leite em pó para lactentes; bebidas dietéticas adaptadas
para fins medicinais; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos de proteínas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123350

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Leite em pó; leite; natas; manteiga; queijo; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de
leite.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123351

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Alimentos para lactentes; leite e leite em pó para lactentes; bebidas dietéticas adaptadas
para fins medicinais; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos de proteínas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123352

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Leite em pó; leite; natas; manteiga; queijo; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de
leite.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123353

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Gelados; iogurte congelado; gelos comestíveis; sobremesas congeladas.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123354

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Alimentos para lactentes; leite e leite em pó para lactentes; bebidas dietéticas adaptadas
para fins medicinais; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos de proteínas.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123355

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

10007

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Leite em pó; leite; natas; manteiga; queijo; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de
leite.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123356

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Gelados; iogurte congelado; gelos comestíveis; sobremesas congeladas.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123357

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Alimentos para lactentes; leite e leite em pó para lactentes; bebidas dietéticas adaptadas
para fins medicinais; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos de proteínas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123358

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11
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地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Leite em pó; leite; natas; manteiga; queijo; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de
leite.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123359

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Gelados; iogurte congelado; gelos comestíveis; sobremesas congeladas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123360

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Alimentos para lactentes; leite e leite em pó para lactentes; bebidas dietéticas adaptadas
para fins medicinais; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos de proteínas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

N/123361

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Leite em pó; leite; natas; manteiga; queijo; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de
leite.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123362

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Gelados; iogurte congelado; gelos comestíveis; sobremesas congeladas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

N/123363

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Alimentos para lactentes; leite e leite em pó para lactentes; bebidas dietéticas adaptadas
para fins medicinais; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos de proteínas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123364

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

29

[511]

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11
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[511]
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:
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Leite em pó; leite; natas; manteiga; queijo; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de
leite.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123365

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Gelados; iogurte congelado; gelos comestíveis; sobremesas congeladas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

N/123367

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

:

BIOCODEX

地址 Endereço

:

7 Avenue Gallieni, 94250 Gentilly, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Produtos farmacêuticos e suplementos dietéticos para o tratamento da diarreia e para a
restauração da flora intestinal.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123368

[730] 申請人 Requerente

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

:

Bentley Motors Limited

地址 Endereço

:

Pyms Lane, Crewe, Cheshire CW1 3PL, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; veículos; automóveis e peças para
os mesmos; correntes para a neve para rodas de veículos; pneus para automóveis; pneus de
borracha maciça para rodas de automóveis; pneumáticos; jantes de liga para automóveis;
pára-lamas para automóveis; volantes de direcção para automóveis; cadeiras automóveis
de segurança para crianças; espelhos para automóveis; soleiras para automóveis; redes de
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bagageira para automóveis; buzinas para automóveis; alarmes e dispositivos anti-roubo
para veículos; partes circunjacentes de faróis; alertas de marcha-atrás para veículos; suportes para esquis para automóveis; peças de travões para automóveis; punhos de alavanca de
mudanças para automóveis; grelhas de ventilação para automóveis; painéis de madeira para
automóveis; tampas para aberturas de altifalantes em veículos; tanques de combustível para
veículos; tampas para tanques de combustível de veículos; isqueiros para veículos; dispositivos de fecho para tanques de combustível; dispositivos de fecho centralizado; espelhos para
veículos, espelhos retrovisores; encostos para a cabeça para veículos; cintos de segurança;
limpa-pára-brisas, lava-vidros, escovas e palhetas; acessórios, peças e guarnições para todos os produtos acima mencionados.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123369

[730] 申請人 Requerente

:

Bentley Motors Limited

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

地址 Endereço

:

Pyms Lane, Crewe, Cheshire CW1 3PL, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; veículos; automóveis e peças para
os mesmos; correntes para a neve para rodas de veículos; pneus para automóveis; pneus de
borracha maciça para rodas de automóveis; pneumáticos; jantes de liga para automóveis;
pára-lamas para automóveis; volantes de direcção para automóveis; cadeiras automóveis
de segurança para crianças; espelhos para automóveis; soleiras para automóveis; redes de
bagageira para automóveis; buzinas para automóveis; alarmes e dispositivos anti-roubo
para veículos; partes circunjacentes de faróis; alertas de marcha-atrás para veículos; suportes para esquis para automóveis; peças de travões para automóveis; punhos de alavanca de
mudanças para automóveis; grelhas de ventilação para automóveis; painéis de madeira para
automóveis; tampas para aberturas de altifalantes em veículos; tanques de combustível para
veículos; tampas para tanques de combustível de veículos; isqueiros para veículos; dispositivos de fecho para tanques de combustível; dispositivos de fecho centralizado; espelhos para
veículos, espelhos retrovisores; encostos para a cabeça para veículos; cintos de segurança;
limpa-pára-brisas, lava-vidros, escovas e palhetas; acessórios, peças e guarnições para todos os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123370

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11
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[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Alimentos para lactentes; leite e leite em pó para lactentes; bebidas dietéticas adaptadas
para fins medicinais; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos de proteínas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123371

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Leite em pó; leite; natas; manteiga; queijo; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de leite.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123372

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Gelados; iogurte congelado; gelos comestíveis; sobremesas congeladas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123373

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Alimentos para lactentes; leite e leite em pó para lactentes; bebidas dietéticas adaptadas
para fins medicinais; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos de proteínas.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123374

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

10013

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Leite em pó; leite; natas; manteiga; queijo; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de
leite.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123375

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Gelados; iogurte congelado; gelos comestíveis; sobremesas congeladas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

N/123376

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Alimentos para lactentes; leite e leite em pó para lactentes; bebidas dietéticas adaptadas
para fins medicinais; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos de proteínas; sémen animal; preparações de diagnóstico
para uso veterinário para detecção de predisposições genéticas; reagentes de testes de diagnóstico para uso veterinário.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123377

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED
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[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Leite em pó; leite; natas; manteiga; queijo; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de
leite.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123378

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Gelados; iogurte congelado; gelos comestíveis; sobremesas congeladas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123379

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços veterinários; criação de animais; fornecimento de informações relativas à criação

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

de animais; testes genéticos de animais para fins de reprodução; serviços de criação e de
reprodução de animais.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123380

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

10015

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Alimentos para lactentes; leite e leite em pó para lactentes; bebidas dietéticas adaptadas
para fins medicinais; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos de proteínas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123381

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Leite em pó; leite; natas; manteiga; queijo; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de
leite.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

N/123382

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Gelados; iogurte congelado; gelos comestíveis; sobremesas congeladas.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123383

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Alimentos para lactentes; leite e leite em pó para lactentes; bebidas dietéticas adaptadas

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

para fins medicinais; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos de proteínas.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123384

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Leite em pó; leite; natas; manteiga; queijo; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

leite.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123385

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Alimentos para lactentes; leite e leite em pó para lactentes; bebidas dietéticas adaptadas
para fins medicinais; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos de proteínas; sémen animal; preparações de diagnóstico
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para uso veterinário para detecção de predisposições genéticas; reagentes de testes de diagnóstico para uso veterinário.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123386

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Leite em pó; leite; natas; manteiga; queijo; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de
leite.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123387

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Gelados; iogurte congelado; gelos comestíveis; sobremesas congeladas.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123388

[730] 申請人 Requerente

:

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

地址 Endereço

:

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa
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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 veterinários; criação de animais; fornecimento de informações relativas à criação
de animais; testes genéticos de animais para fins de reprodução; serviços de criação e de
reprodução de animais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

N/123389

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

:

北京勻加速科技有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市豐台區豐台北路18號院C座1601室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

可下載的電腦應用軟體；計步器；郵戳檢驗器；開發票機；投幣啟動設備用機械裝置；投票機；
辦公室用打卡機；衡器；刻度尺；信號燈；手機；擴音器；自拍杆（手持單腳架）；空氣分析儀器；
運載工具用里程表；平衡儀器；教學儀器；感應器（電）；科學用探測器；顯微鏡；電線識別線；
積體電路用晶片；印刷電路板；電線圈；電動調節裝置；視頻顯示幕；遙控裝置；光學纖維（光
導纖維）；整流用電力裝置；避雷針；電解裝置；滅火設備；工業用放射設備；個人用防事故裝
置；聲音警報器；眼鏡；電池；動畫片；訓練動物用電子項圈；電暖衣服。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

N/123390

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

:

北京勻加速科技有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市豐台區豐台北路18號院C座1601室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

製木漿的木片；谷（穀類）；自然花；活動物；新鮮水果；新鮮檳榔；新鮮蔬菜；鮮食用菌；菌種；
動物食品；釀酒麥芽；動物棲息用乾草。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123391

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

[730] 申請人 Requerente

:

北京勻加速科技有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市豐台區豐台北路18號院C座1601室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理諮詢；為商品和服務的買賣雙方提供線上市場；
職業介紹；商業企業遷移；將資訊編入電腦資料庫；會計；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛生用製
劑和醫療用品的零售或批發服務；藥品零售或批發服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123392

[730] 申請人 Requerente

:

北京勻加速科技有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市豐台區豐台北路18號院C座1601室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

保險資訊；融資服務；金融管理；珠寶估價；不動產經紀；經紀；擔保；募集慈善基金；信託；典

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

當。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123393

[730] 申請人 Requerente

:

北京勻加速科技有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市豐台區豐台北路18號院C座1601室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

無線電廣播；電視播放；資訊傳送；移動電話通訊；電腦輔助資訊和圖像傳送；光纖通訊；電訊

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

路由節點服務；提供互聯網聊天室；視頻會議服務；電子郵件傳輸。
[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123394

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

[730] 申請人 Requerente

:

北京勻加速科技有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市豐台區豐台北路18號院C座1601室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

技術研究；工程繪圖；品質控制；測量；化學研究；臨床試驗；氣象預報；材料測試；工業品外觀
設計；建築學服務；服裝設計；電腦軟體設計；藝術品鑒定；平面美術設計；（人工降雨時）雲的
催化；筆跡分析（筆跡學）；地圖繪製服務；無形資產評估；代替他人稱量貨物。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123395

[730] 申請人 Requerente

:

廣東偉業鋁廠集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省佛山市南海區獅山鎮虹嶺四路1號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

6

[511]

產品 Produtos

:

鋁型材；金屬門；金屬窗；金屬天花板；金屬地板；傢俱用金屬附件；門用金屬附件；窗用金屬

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

附件；金屬樓梯；金屬護欄；金屬格柵；金屬建築物；金屬梯；金屬柵欄；金屬樓梯基（樓梯部
件）；金屬臺階（梯子）；混凝土用金屬模板；金屬樓梯踏板；金屬腳手架；建築用金屬嵌板；金
屬欄杆；鋁合金幕牆。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123396

[730] 申請人 Requerente

:

廣東偉業鋁廠集團有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省佛山市南海區獅山鎮虹嶺四路1號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

塑鋼門窗；磨砂玻璃；建築玻璃（玻璃幕牆）；路標用玻璃顆粒；建築用隔熱玻璃；窗玻璃（運

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

載工具窗玻璃除外）；建築用窗玻璃；安全玻璃；建築用彩飾玻璃；鍍膜玻璃。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123397

[730] 申請人 Requerente

:

廣東偉業鋁廠集團有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11
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地址 Endereço

:

中國廣東省佛山市南海區獅山鎮虹嶺四路1號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

10021

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

傢俱；金屬傢俱；擱物架（傢俱）；金屬座椅；金屬桌；辦公傢俱；圖書館書架；文件櫃；學校用
傢俱；金屬製室內百葉窗簾。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123398

[730] 申請人 Requerente

:

趙建偉

地址 Endereço

:

中國遼寧省瀋陽市和平區文體路7-1號2-10-2

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡；咖啡飲料；茶；茶飲料；糖；以穀物為主的零食小吃；麵包；盒飯；穀類製品；冰淇淋。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123399

[730] 申請人 Requerente

:

趙建偉

地址 Endereço

:

中國遼寧省瀋陽市和平區文體路7-1號2-10-2

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

飯店；餐廳；自助餐廳；茶館；酒吧服務；咖啡館；旅館預定；旅遊房屋出租；養老院；烹飪設備
出租。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123400

[730] 申請人 Requerente

:

曹閩

地址 Endereço

:

中國廣東省廉江市中山二路14號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；飯店；餐館；快餐館；茶館；酒吧服
務；旅館預定。

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123401

[730] 申請人 Requerente

:

奕陽貿易有限公司

地址 Endereço

:

澳門雅廉訪大馬路70號幸運閣A座25樓C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

:

5

[511]

產品 Produtos

:

膏藥，消毒劑。

[540] 商標 Marca

第 27 期 —— 2017 年 7 月 5 日

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，灰色，綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123402

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市大疆創新科技有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.
地址 Endereço

:

中國廣東省深圳市南山區高新南四道18號創維半導體設計大廈西座14層
14th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18 Gaoxin South
4th Ave., Nanshan District, Shenzhen, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

計算機；航行用信號裝置；導航儀器；照相機（攝影）；無線電設備；光學鏡頭；遙控裝置；照相
器材架；動畫片；電池；半導體；集成電路；電線；插頭、插座和其他接觸器（電連接）；平衡儀
器；眼鏡。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123403

[730] 申請人 Requerente

:

E. & J. GALLO WINERY

地址 Endereço

:

600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 95354, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12
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[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/123404

[730] 申請人 Requerente

:

E. & J. GALLO WINERY

地址 Endereço

:

600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 95354, 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

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123405

[730] 申請人 Requerente

:

E. & J. GALLO WINERY

地址 Endereço

:

600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 95354, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

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/123406

[730] 申請人 Requerente

:

E. & J. GALLO WINERY

地址 Endereço

:

600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 95354, 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

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123407

[730] 申請人 Requerente

:

E. & J. GALLO WINERY

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

地址 Endereço

:

600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 95354, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

10023
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[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123408

[730] 申請人 Requerente

:

E. & J. GALLO WINERY

地址 Endereço

:

600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 95354, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

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/123409

[730] 申請人 Requerente

:

E. & J. GALLO WINERY

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

地址 Endereço

:

600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 95354, 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

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123410

[730] 申請人 Requerente

:

E. & J. GALLO WINERY

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

地址 Endereço

:

600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 95354, 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

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123411

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

[730] 申請人 Requerente

:

E. & J. GALLO WINERY

地址 Endereço

:

600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 95354, 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

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123412

[730] 申請人 Requerente

:

滾蛋小食有限公司

地址 Endereço

:

澳門飛能便度街47號世紀豪庭大廈第2座地下K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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物和飲料服務。

[540] 商標 Marca

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，綠色，橙色，黃色及黑色，詳見圖示樣本。

[210] 編號 N.º

:

N/123413

[730] 申請人 Requerente

:

滾蛋小食有限公司

地址 Endereço

:

澳門飛能便度街47號世紀豪庭大廈第2座地下K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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物和飲料服務。

[540] 商標 Marca

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，橙色，黃色及綠色，詳見圖示樣本。

[210] 編號 N.º

:

N/123414

[730] 申請人 Requerente

:

Macau Tai Meng Civil Engineering and Decoration Limited

地址 Endereço

:

澳門上海街175號中華總商會大廈14樓G

國籍 Nacionalidade

:

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

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

10025
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活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

建築工程。

[540] 商標 Marca
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，紅色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º

:

N/123415

[730] 申請人 Requerente

:

JOHNSON & JOHNSON

:

One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, Estados Unidos da

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

América
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações farmacêuticas para uso humano para a prevenção e o tratamento de doenças
virais, doenças auto-imunes e inflamatórias, doenças cardiovasculares, doenças do sistema
nervoso central, dor, doenças dermatológicas, doenças gastrointestinais, doenças infecciosas, doenças metabólicas, doenças oncológicas, doenças oftálmicas e doenças respiratórias.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123419

[730] 申請人 Requerente

:

EHY Construction and Engineering Company Limited

地址 Endereço

:

Alameda Dr. Carlos D’
Assumpção, No. 258 Edf. Kin Henglong Plaza, 6/Q.R., Macau

國籍 Nacionalidade

:

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

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Consultoria em engenharia civil (construção); engenharia de construção civil; engenharia
de construção; engenharia de construção civil de estruturas; supervisão de construção civil
de obras de engenharia; supervisão no local de construção de obras de engenharia e obras
estruturais; serviços de gestão de projectos relacionados com edifícios e engenharia de
construção civil; construção de infra-estruturas; construção de centrais eléctricas; construção de estruturas metálicas; construção de estruturas para transporte e distribuição de
energia eléctrica; serviços de gestão de projectos de construção; serviços de construção
civil; construção de edifícios comerciais.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123420

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

[730] 申請人 Requerente

:

EHY Construction and Engineering Company Limited

地址 Endereço

:

Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, No. 258 Edf. Kin Henglong Plaza, 6/Q.R., 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

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Consultoria em engenharia civil (construção); engenharia de construção civil; engenharia
de construção; engenharia de construção civil de estruturas; supervisão de construção civil
de obras de engenharia; supervisão no local de construção de obras de engenharia e obras
estruturais; serviços de gestão de projectos relacionados com edifícios e engenharia de
construção civil; construção de infra-estruturas; construção de centrais eléctricas; construção de estruturas metálicas; construção de estruturas para transporte e distribuição de
energia eléctrica; serviços de gestão de projectos de construção; serviços de construção
civil; construção de edifícios comerciais.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Laranja, laranja claro, verde, verde claro, roxo, roxo claro e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/123422

[730] 申請人 Requerente

:

蔓納絲美髮&美容會所

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

MAHNAZ Hair&Beauty Galerie
地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

德國漢堡莫爾維登路8號
Moorweidenstr.8,20148 Hamburg, Germany

洗衣用漂白劑及其他洗衣用劑；清潔劑、擦亮劑、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/123423

[730] 申請人 Requerente

:

蔓納絲美髮&美容會所

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

MAHNAZ Hair&Beauty Galerie
地址 Endereço

:

德國漢堡莫爾維登路8號
Moorweidenstr.8,20148 Hamburg, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

洗衣用漂白劑及其他洗衣用劑；清潔劑、擦亮劑、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料、香精油、化
妝品；洗髮水；牙膏。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

:

N/123426
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[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

騰訊控股有限公司
TENCENT HOLDINGS LIMITED

地址 Endereço

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

互聯網瀏覽器；用於手提電話和流動設備的互聯網瀏覽器；用於計算機網絡的瀏覽器軟件；關
於廣告、營銷、市場研究和媒體研究領域的電子數據庫；計算機搜索引擎軟件；互聯網和網絡
應用軟件；用於進入、瀏覽和搜尋網上數據庫的計算機程序；通過流動電訊網絡或網上提供的
音樂及視像文件、可下載出版物和軟件；網絡安全計算機軟件；計算機軟件（可下載軟件）；電
子出版物（可下載）；從互聯網下載的遊戲軟件；計算機用接口；互聯網瀏覽器；處理、接收、複
製、重放、傳輸、修改、壓縮、解壓縮、廣播、合併聲音、影像、圖形和數據的裝置；應用程序、數
據庫、服務器和文件服務器；計算機固件；用以提供計算機之間的通訊和計算機與本地和全球
的計算機網絡之間的通訊的計算機硬件和計算機軟件無線技術；數據存儲程序；數碼通訊系
統；網絡接口設備；計算機鍵盤；計算機鼠標；錄有計算機程序之光盤；電子字典；數碼激光視
盤；流動手提電話；金融卡；信用卡；計算機程序；計算機及計算機硬件；網絡通訊設備；語音
通訊系統。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

:

N/123427

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

騰訊控股有限公司
TENCENT HOLDINGS LIMITED

地址 Endereço

:

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

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

提供搜索引擎，以通過電子通信網絡、全球計算機網絡、互聯網搜索數據；提供搜索引擎，以便
利互聯網商業活動；在移動網絡和互聯網下載計算機軟件的計算機服務；提供計算機網絡及時
間分享服務；網站的設計、開發和維護；主持計算機網站（網站）；網絡服務器的出租；在線、互
動或網上計算機服務；提供網站供檢索搜尋；計算機程序編制；計算機程式系統軟件服務；計
算機程序和數據的數據轉換；內部網絡和在線數據庫的開發；科學技術服務和與之相關的研
究與設計服務；工業分析與研究；計算機硬件與軟件的設計與開發。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123428

[730] 申請人 Requerente

:

陝西法士特齒輪有限責任公司

10029

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

Shaanxi Fast Gear Co., Ltd.
地址 Endereço

:

中國陝西省西安市大慶路西段
Daqing Road, Xi’an, Shaanxi, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

陸地車輛變速箱；陸地車輛用聯動機件；陸地車輛減速齒輪；陸地車輛用扭矩變換器；分動
器；取力器總成；陸地車輛用離合器；機動車的前後橋。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123429

[730] 申請人 Requerente

:

江門市蘭花食品有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省江門市江海區勝利南路168號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

醬油；咖喱粉（調味品）；調味品；胡椒；佐料（調味品）；蠔油；五香粉；味精；調味醬；醋。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123431

[730] 申請人 Requerente

:

統一企業股份有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

Uni-President Enterprises Corp.
地址 Endereço

:

中國台灣台南市永康區鹽行里中正路301號
No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71001, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

1

[511]

產品 Produtos

:

Bactérias fotossintéticas (excepto para uso médico e veterinário); preparações bacterianas
(excepto para uso médico e veterinário); preparações de ajuste bacterianas (excepto para
uso médico e veterinário); agentes de tratamento de água; produtos químicos de purificação de água; produtos para amaciar a água; produtos químicos utilizados na indústria e
fotografia; produtos químicos utilizados na ciência (excepto para uso médico e veterinário);
produtos químicos para uso na agricultura, horticultura e silvicultura, excepto fungicidas,
produtos para a destruição de ervas daninhas, herbicidas, insecticidas e parasiticidas; resi-
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nas artificiais em estado bruto, matérias plásticas em estado bruto; adubos; composições de
extinção de incêndios; preparações para a têmpera de metais; produtos químicos de solda;
substâncias químicas para conserva de alimentos; substâncias tanantes; adesivos utilizados
na indústria; suplementos minerais para o crescimento de algas; produtos reguladores do
crescimento de plantas.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123432

[730] 申請人 Requerente

:

統一企業股份有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

Uni-President Enterprises Corp.
地址 Endereço

:

中國台灣台南市永康區鹽行里中正路301號
No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71001, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações farmacêuticas e veterinárias; produtos higiénicos para uso medicinal; alimentos e substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés;
emplastros, materiais para pensos; cera dentária; desinfectantes; preparações para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; medicamentos Chineses; medicamentos
ocidentais; produtos farmacêuticos para uso humano; preparações vitamínicas; preparações para testes médicos; suplementos nutricionais; essência de frango; óleo de fígado de
bacalhau; suplementos de ervas; multivitaminas para utilização como suplementos nutricionais; suplementos nutricionais para substituição de refeições; pesticidas; preparações para a
desinfecção ambiental; máscaras cirúrgicas descartáveis; pensos higiénicos; materiais para
obturações dentárias; soluções de preservação para lentes de contacto; armadilhas de papel
para insectos; produtos farmacêuticos para uso veterinário; produtos para lavagens de animais; fórmulas infantil; suplementos nutricionais para bebés; caixas de primeiros socorros
preenchidas; preparações para refrescar o ambiente; anéis para os dedos para uso medicinal; fraldas de incontinência; calcinhas para a menstruação; discos de amamentação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123433

[730] 申請人 Requerente

:

統一企業股份有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

Uni-President Enterprises Corp.
地址 Endereço

:

中國台灣台南市永康區鹽行里中正路301號
No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71001, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de agência de alojamento [hotéis, pensões]; serviços de bar; alojamento para animais; serviços de reservas em pensões; pensões; cafés; cafeterias; fornecimento de instalações de parques de campismo; cantinas; aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa, vidra-
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ria; aluguer de aparelhos de cozinha; serviços de infantários [creches]; aluguer de distribuidores de água potável; serviços de escultura de alimentos; catering de alimentos e bebidas;
serviços de campos de férias [alojamento]; reservas de hotéis; serviços de hotéis; aluguer
de aparelhos de iluminação; aluguer de salas de reuniões; serviços de motéis; restaurantes;
fornecimento de casas de retiro para pessoas idosas; restaurantes self-service; snack-bares;
reservas de alojamento temporário; aluguer de alojamento temporário; aluguer de tendas;
casas de turismo; aluguer de edifícios transportáveis.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123434

[730] 申請人 Requerente

:

馬良有限公司

:

澳門龍嵩街8號G地下

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

Rua Central No. 8G, 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

:

提供食物和飲料服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123435

[730] 申請人 Requerente

:

雲南煙草國際有限公司

地址 Endereço

:

中國雲南省昆明市盤龍區世博路6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；嚼煙；香煙；電子香煙；香煙嘴；香煙盒；火柴；吸煙用打火機；香煙過濾嘴；捲煙紙；煙

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

用過濾絲束；除香精油外的煙草用調味品；鼻煙。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

:

N/123436

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

亞洲銀行（英屬維爾京群島）有限公司
Bank of Asia (BVI) Limited

地址 Endereço

:

英屬維爾京群島托特拉市羅得城3140號郵政信箱維克哈馬島1期商業大廈
Commerce House, Wickham’s Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands
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國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

小冊子（手冊）；書籍；卡片；信封（文具）；表格（印刷好的）；分類帳本；手冊；紙張（文具）；
筆盒；鋼筆（辦公用品）；海報；印刷品；印刷出版物；印章（印）；文具；書寫材料；寫字紙；文
具盒（文具）；封口印章；說明書。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，白色，黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123437

[730] 申請人 Requerente

:

亞洲銀行（英屬維爾京群島）有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

Bank of Asia (BVI) Limited
地址 Endereço

:

英屬維爾京群島托特拉市羅得城3140號郵政信箱維克哈馬島1期商業大廈
Commerce House, Wickham’s Cay 1, P.O. Box 3140, 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

:

廣告；會計；商業詢價；商業管理和組織諮詢；商業管理諮詢；商業信息；通過網站提供商業信
息；為需要資金的企業匹配潛在投資人的商業中介服務；將信息編入計算機數據庫；統計資料
彙編；成本價格分析；直接郵件廣告；經濟預測；市場營銷研究；市場營銷；組織商業或廣告展
覽；組織商業或廣告交易會；外購服務（商業輔助）；公共關係；廣告宣傳本的出版。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，白色，黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123438

[730] 申請人 Requerente

:

亞洲銀行（英屬維爾京群島）有限公司

:

英屬維爾京群島托特拉市羅得城3140號郵政信箱維克哈馬島1期商業大廈

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

Bank of Asia (BVI) Limited
地址 Endereço

Commerce House, Wickham’s Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands
國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

小冊子（手冊）；書籍；卡片；信封（文具）；表格（印刷好的）；分類帳本；手冊；紙張（文具）；
筆盒；鋼筆（辦公用品）；海報；印刷品；印刷出版物；印章（印）；文具；書寫材料；寫字紙；文
具盒（文具）；封口印章；說明書。
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123439

[730] 申請人 Requerente

:

亞洲銀行（英屬維爾京群島）有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

Bank of Asia (BVI) Limited
地址 Endereço

:

英屬維爾京群島托特拉市羅得城3140號郵政信箱維克哈馬島1期商業大廈
Commerce House, Wickham’s Cay 1, P.O. Box 3140, 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

:

廣告；會計；商業詢價；商業管理和組織諮詢；商業管理諮詢；商業信息；通過網站提供商業信
息；為需要資金的企業匹配潛在投資人的商業中介服務；將信息編入計算機數據庫；統計資料
彙編；成本價格分析；直接郵件廣告；經濟預測；市場營銷研究；市場營銷；組織商業或廣告展
覽；組織商業或廣告交易會；外購服務（商業輔助）；公共關係；廣告宣傳本的出版。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123440

[730] 申請人 Requerente

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

亞洲銀行（英屬維爾京群島）有限公司
Bank of Asia (BVI) Limited

地址 Endereço

:

英屬維爾京群島托特拉市羅得城3140號郵政信箱維克哈馬島1期商業大廈
Commerce House, Wickham’s Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

銀行；經紀；支票核查；發行信用卡；電子轉帳；兌換貨幣；通過網站提供金融信息；融資服務；
基金投資；典當；金融貸款；抵押貸款；共有基金；網上銀行；銀行儲蓄服務；有價證券經紀；證
券交易行情；股票經紀服務；股票和債券經紀；信託；資本投資；金融票據交換；分期付款的貸
款。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，白色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/123441

[730] 申請人 Requerente

:

亞洲銀行（英屬維爾京群島）有限公司
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[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

Bank of Asia (BVI) Limited
地址 Endereço

:

英屬維爾京群島托特拉市羅得城3140號郵政信箱維克哈馬島1期商業大廈
Commerce House, Wickham’s Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

銀行；經紀；支票核查；發行信用卡；電子轉帳；兌換貨幣；通過網站提供金融信息；融資服務；
基金投資；典當；金融貸款；抵押貸款；共有基金；網上銀行；銀行儲蓄服務；有價證券經紀；證
券交易行情；股票經紀服務；股票和債券經紀；信託；資本投資；金融票據交換；分期付款的貸
款。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，白色，黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123442

[730] 申請人 Requerente

:

亞洲銀行（英屬維爾京群島）有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

Bank of Asia (BVI) Limited
地址 Endereço

:

英屬維爾京群島托特拉市羅得城3140號郵政信箱維克哈馬島1期商業大廈
Commerce House, Wickham’s Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

小冊子（手冊）；書籍；卡片；信封（文具）；表格（印刷好的）；分類帳本；手冊；紙張（文具）；
筆盒；鋼筆（辦公用品）；海報；印刷品；印刷出版物；印章（印）；文具；書寫材料；寫字紙；文
具盒（文具）；封口印章；說明書。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，白色，黑色，灰色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123443

[730] 申請人 Requerente

:

亞洲銀行（英屬維爾京群島）有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

Bank of Asia (BVI) Limited
地址 Endereço

:

英屬維爾京群島托特拉市羅得城3140號郵政信箱維克哈馬島1期商業大廈
Commerce House, Wickham’s Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands
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國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；會計；商業詢價；商業管理和組織諮詢；商業管理諮詢；商業信息；通過網站提供商業信
息；為需要資金的企業匹配潛在投資人的商業中介服務；將信息編入計算機數據庫；統計資料
彙編；成本價格分析；直接郵件廣告；經濟預測；市場營銷研究；市場營銷；組織商業或廣告展
覽；組織商業或廣告交易會；外購服務（商業輔助）；公共關係；廣告宣傳本的出版。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，白色，黑色，灰色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123444

[730] 申請人 Requerente

:

亞洲銀行（英屬維爾京群島）有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

Bank of Asia (BVI) Limited
地址 Endereço

:

英屬維爾京群島托特拉市羅得城3140號郵政信箱維克哈馬島1期商業大廈
Commerce House, Wickham’s Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

銀行；經紀；支票核查；發行信用卡；電子轉帳；兌換貨幣；通過網站提供金融信息；融資服務；
基金投資；典當；金融貸款；抵押貸款；共有基金；網上銀行；銀行儲蓄服務；有價證券經紀；證
券交易行情；股票經紀服務；股票和債券經紀；信託；資本投資；金融票據交換；分期付款的貸
款。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，白色，黑色，灰色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123445

[730] 申請人 Requerente

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

紫嵐妝蓉薈國際有限公司
T&N Beauty Group Company Limited

地址 Endereço

:

香港葵涌華業大廈A座8樓F室1號房
Room 1, Flat F, 8/F, Block A, Marvel Industrial Building, Kwai Fung Crescent, Kwai
Chung, N.T., 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。
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[540] 商標 Marca
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黃色（潘通色號872C），如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/123448

[730] 申請人 Requerente

:

ARIAD Pharmaceuticals, Inc.

地址 Endereço

:

40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações farmacêuticas para usar em oncologia.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123449

[730] 申請人 Requerente

:

NBA Properties, Inc.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

地址 Endereço

:

Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York, NY 10022, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário, nomeadamente «hosiery», sapatos para basquetebol, sapatilhas para basquetebol, chinelas, T-shirts, camisas, polos, «sweatshirts», calças
de fato de treino, calças, blusas de alças, « jerseys», calções, pijamas, camisas para desporto, camisas para «rugby», camisolas, cintos, gravatas, camisas de dormir, chapéus, bonés,
viseiras, fatos para exercícios de aquecimento, calças para exercícios de aquecimento, tops
para exercícios de aquecimento /camisas para a prática de tiro, jaquetas, jaquetas resistentes ao vento, parkas, casacos, babetes para crianças sem serem de papel, fitas para a cabeça, faixas para os pulsos (vestuário), aventais, roupa interior, cuecas com perna, calças de
lazer, abafos para as orelhas, luvas, mitenes, lenços para a cabeça e para o pescoço, camisas
tricotadas e camisas de tecido, vestidos justos ao corpo, vestidos, vestidos e uniformes para
claques desportivas, vestuário de natação, fatos de banho, fatos de natação, biquinis, fatos
de banho com duas peças, calções para natação, calções para o banho, calções de surf,
fatos de mergulho, túnicas de praia, túnicas para usar por cima do fato de banho, páreos,
sandálias, sandálias de praia, chapéus de praia, viseiras para o sol, toucas para natação,
toucas para o banho, toucado moderno com peruca.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123450

[730] 申請人 Requerente

:

NBA Properties, Inc.

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15
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地址 Endereço

:

Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York, NY 10022, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; fornecimento de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais;
serviços de entretenimento e educacionais sob a forma de programas de rádio e televisão
contínuos no domínio do basquetebol e sob a forma de apresentação de jogos de basquetebol e espectáculos de basquetebol ao vivo; produção e distribuição de espectáculos de rádio
e de televisão com jogos de basquetebol, eventos de basquetebol e programas no domínio
do basquetebol; realização e organização de clínicas e acampamentos de basquetebol, clínicas e acampamentos de treinadores, clínicas e acampamentos de equipas de dança e jogos
de basquetebol; serviços de entretenimento sob a forma de actuações ao vivo de mascotes
fantasiadas ou equipes de dança em jogos e espectáculos de basquetebol, clínicas, acampamentos, promoções e outros eventos relacionados com o basquetebol, eventos especiais e
festas; serviços de clube de fãs; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento
de um website com material multimédia não-descarregável sob a forma de excertos televisivos, excertos televisivos interactivos, gravações de vídeo, gravações de transmissões contínuas de vídeo, seleções de excertos televisivos interactivos, programas de rádio, excertos
de rádio e gravações de áudio no domínio do basquetebol; fornecimento de notícias e informações sob a forma de estatísticas e curiosidades na área do basquetebol; fornecimento
de serviços de jogos on-line não-transferíveis, nomeadamente, jogos de computador, jogos
de vídeo, jogos de vídeo interactivo, jogos de acção e perícia, jogos de arcada, jogos de festas para adultos e crianças, jogos de tabuleiro, quebra-cabeças e jogos de perguntas e respostas; serviços de publicação electrónica, nomeadamente a publicação de revistas, guias,
boletins informativos, livros para colorir e horários de jogos de terceiros on-line, através da
Internet, todos no campo de basquetebol; fornecimento de uma base de dados de computador on-line na área de basquetebol.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123451

[730] 申請人 Requerente

:

俄羅斯天然氣工業公共股份有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT
地址 Endereço

:

俄羅斯聯邦聖彼得堡190000蓋納尼亞A幢5號
5, Lit A, Galernaya UL. RU-190000 ST-Petersburg, Russian Federation

國籍 Nacionalidade

:

俄羅斯聯邦 Russa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

4

[511]

產品 Produtos

:

Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; compostos para absorver, humedecer e compactar poeira; combustíveis (incluindo essência para automóveis) e iluminantes; velas e pavios
para iluminação; óleos industriais; lubrificantes; fluidos de corte; óleo combustível; óleo
lubrificante; óleo para motor; graxa lubrificante; óleo diesel; gasolina; combustível para
motor.
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho, dourado, tons de laranja, laranja, amarelo, azul, branco, prata, cinzento e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/123452

[730] 申請人 Requerente

:

俄羅斯天然氣工業公共股份有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT
地址 Endereço

:

俄羅斯聯邦聖彼得堡190000蓋納尼亞A幢5號
5, Lit A, Galernaya UL. RU-190000 ST-Petersburg, Russian Federation

國籍 Nacionalidade

:

俄羅斯聯邦 Russa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

4

[511]

產品 Produtos

:

Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; compostos para absorver, humedecer e compactar poeira; combustíveis (incluindo essência para automóveis) e iluminantes; velas e pavios
para iluminação; óleos industriais; lubrificantes; fluidos de corte; óleo combustível; óleo
lubrificante; óleo para motor; graxa lubrificante; óleo diesel; gasolina; combustível para
motor.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho, dourado, tons de laranja, laranja, amarelo, azul, branco, prata, cinzento e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/123453

[730] 申請人 Requerente

:

俄羅斯天然氣工業公共股份有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT
地址 Endereço

:

俄羅斯聯邦聖彼得堡190000蓋納尼亞A幢5號
5, Lit A, Galernaya UL. RU-190000 ST-Petersburg, Russian Federation

國籍 Nacionalidade

:

俄羅斯聯邦 Russa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

4

[511]

產品 Produtos

:

Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; compostos para absorver, humedecer e compactar poeira; combustíveis (incluindo essência para automóveis) e iluminantes; velas e pavios
para iluminação; óleos industriais; lubrificantes; fluidos de corte; óleo combustível; óleo
lubrificante; óleo para motor; graxa lubrificante; óleo diesel; gasolina; combustível para
motor.
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[540] 商標 Marca

10039

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho, dourado, tons de laranja, laranja, amarelo, azul, branco, prata, cinzento e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/123455

[730] 申請人 Requerente

:

天行動力科技有限公司

:

香港新界沙田香港科學園科技大道西5號企業廣場5樓512室

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

SINGLE PERSON TRANSPORT DESIGN (SPTD) LIMITED
地址 Endereço

Office 512, 5/F, Enterprise Place, No. 5 Science Park West Avenue, Hong Kong Science and
Technology Park, Shatin, New Territories, Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

輪椅；電動代步車；踏板摩托；滑板車（車輛）；電動運載工具；陸、空、水或鐵路用機動運載工
具。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

[730] 申請人 Requerente

N/123466

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

:

RIMOWA ELECTRONIC TAG GmbH

地址 Endereço

:

Neuer Wall 10, 20354 Hamburg, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Software, em especial aplicações, especificamente aplicações (descarregáveis) para telefones inteligentes, computadores tablet, leitores eletrónicos («e-readers») e outros equipamentos de tecnologias de informação móveis ou fixos; publicações electrónicas (descarregáveis electronicamente); computadores para o armazenamento, transmissão e visualização
de dados e imagens; estojos para equipamento fotográfico, estojos de transporte para computadores.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123467

[730] 申請人 Requerente

:

RIMOWA ELECTRONIC TAG GmbH

地址 Endereço

:

Neuer Wall 10, 20354 Hamburg, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業 comercial

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16
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[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Malas de viagem, malões de viagem, maletas de viagem, sacos de viagem, malas tróleis, estojos de maquilhagem [vazios], maletas para documentos, maletas para documentos, sacos
de piloto, mochilas com duas alças, couro e imitação de couro.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123468

[730] 申請人 Requerente

:

RIMOWA ELECTRONIC TAG GmbH

地址 Endereço

:

Neuer Wall 10, 20354 Hamburg, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de conectividade à internet; fornecimento de conectividade a serviços em
linha; fornecimento de conectividade a serviços de wi-fi e de telefonia móvel e a outros serviços de telecomunicações; comunicações radiofónicas, disponibilização de portais na internet; serviços de encaminhamento de telecomunicações; transmissão de ficheiros digitais;
comunicações por terminais de computadores; serviços de encaminhamento e de ligação
para telecomunicações; transmissão de mensagens; transmissão de mensagens e de imagens
assistida por computador; serviços de correio eletrónico; transmissão por satélite; fornecimento de acesso a bases de dados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123469

[730] 申請人 Requerente

:

RIMOWA ELECTRONIC TAG GmbH

地址 Endereço

:

Neuer Wall 10, 20354 Hamburg, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Concepção, actualização, fornecimento e aluguer de software e aplicações móveis; dispo-

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

nibilização de plataformas na internet; serviços de tecnologias de informação, especificamente desenvolvimento, programação e implementação de software, desenvolvimento de
hardware, concepção e desenvolvimento de hardware e software; concepção e desenvolvimento de programas de computadores; actualização de software; recuperação, instalação,
cópia, manutenção de software.
[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/123549

[730] 申請人 Requerente

:

Pias Corporation

地址 Endereço

:

19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, Osaka, Japan

10041

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/17

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

:

肥皂；洗髮液；洗面乳；洗髮精；廁所用肥皂；香水；芳香劑（香精油）；染髮劑；假睫毛；化妝品
組；化妝品；化妝筆；化妝用乳霜；卸妝劑；脫毛劑；脫毛蠟；化妝水；眉部化妝品；假指甲；化妝
粉（粉底）；眉筆；浸漬化妝水的紙巾；睫毛膏；唇彩；防曬劑；防皺面霜；美白霜；暗瘡面霜；祛
斑霜；牙膏。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123550

[730] 申請人 Requerente

:

Pias Corporation

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/17

地址 Endereço

:

19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, Osaka, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

眉毛美容沙龍；健康照護；芳香療法服務；治療服務；安寧療養所；土耳其蒸氣浴場；美容院；
按摩；修指甲；美容服務；理髮店；脊椎按摩治療；牙科醫療；醫療診所服務；整脊治療室。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123576

[730] 申請人 Requerente

:

3 ITALIANI LIMITED

:

香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈30樓3001室

地址 Endereço

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/18

Room 3001, 30/F., Prosperity Tower, 39 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

:

30

[511]

產品 Produtos

:

（意式）麵食；咖啡調味香料（調味品）；餅乾；糖果；可可製品；咖啡；蛋糕；穀類製品；茶；巧
克力；甜食；冰淇淋；麵包；麵條；三明治；糕點；食用冰；咖啡飲料；巧克力飲料；茶飲料。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/123577

[730] 申請人 Requerente

:

3 ITALIANI LIMITED

地址 Endereço

:

[220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/18

香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈30樓3001室
Room 3001, 30/F., Prosperity Tower, 39 Queen’s Road, Central, Hong Kong
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國籍 Nacionalidade

:

第 27 期 —— 2017 年 7 月 5 日

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

:

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；預定臨時住所。

[540] 商標 Marca

:

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區
提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示
向初級法院提起上訴。
Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo
com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo
mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給
Concessão

註冊日期

批示日期

Data de

Data de

registo

despacho

N/108540

2017/06/12

2017/06/12

保養工方有限公司

03

N/108541

2017/06/12

2017/06/12

保養工方有限公司

03

N/108542

2017/06/12

2017/06/12

保養工方有限公司

03

N/108543

2017/06/12

2017/06/12

保養工方有限公司

03

N/108544

2017/06/12

2017/06/12

保養工方有限公司

03

N/108545

2017/06/12

2017/06/12

保養工方有限公司

03

N/108546

2017/06/12

2017/06/12

保養工方有限公司

35

N/108547

2017/06/12

2017/06/12

保養工方有限公司

35

N/109515

2017/06/12

2017/06/12

東方紅藥業（澳門）有限公司

29

編號
N.º

權利人

類別

Titular

Classe

T U N G F O N G H U N G - P RO DU TO S M E D I C I NA I S
(MACAU), LIMITADA
N/109516

2017/06/12

2017/06/12

東方紅藥業（澳門）有限公司

05

T U N G F O N G H U N G - P RO DU TO S M E D I C I NA I S
(MACAU), LIMITADA
N/109517

2017/06/12

2017/06/12

東方紅藥業（澳門）有限公司
T U N G F O N G H U N G - P RO DU TO S M E D I C I NA I S
(MACAU), LIMITADA

30
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編號
N.º
N/109518

註冊日期

批示日期

Data de

Data de

registo

despacho

2017/06/12

2017/06/12

10043

權利人

類別

Titular

Classe

東方紅藥業（澳門）有限公司

35

T U N G F O N G H U N G - P RO DU TO S M E D I C I NA I S
(MACAU), LIMITADA
N/109936

2017/06/12

2017/06/12

SIRONA DENTAL SYSTEMS, INC.

05

N/109937

2017/06/12

2017/06/12

SIRONA DENTAL SYSTEMS, INC.

10

N/109938

2017/06/12

2017/06/12

SIRONA DENTAL SYSTEMS, INC.

42

N/110267

2017/06/12

2017/06/12

敏迪（嘉利）澳門有限公司

05

MEDREICH KALI MACAU LDA.
N/110268

2017/06/12

2017/06/12

敏迪（嘉利）澳門有限公司

35

MEDREICH KALI MACAU LDA.
N/110269

2017/06/12

2017/06/12

敏迪（嘉利）澳門有限公司

05

MEDREICH KALI MACAU LDA.
N/110270

2017/06/12

2017/06/12

敏迪（嘉利）澳門有限公司

35

MEDREICH KALI MACAU LDA.
N/113858

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

29

N/113859

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

35

N/113860

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

29

N/113861

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

35

N/113862

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

29

N/113863

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

35

N/113864

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

08

N/113865

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

18

N/113866

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

21

N/113867

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

24

N/113868

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

25

N/113869

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

29

N/113870

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

35

N/113871

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

43

N/115047

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

35

N/115055

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

35

N/115389

2017/06/12

2017/06/12

A.S. Watson TM Limited

03

N/115576

2017/06/12

2017/06/12

大和房屋工業株式會社

36

N/115577

2017/06/12

2017/06/12

大和房屋工業株式會社

37

N/115578

2017/06/12

2017/06/12

大和房屋工業株式會社

42

N/115679

2017/06/12

2017/06/12

JCB CO., LTD

36

N/116274

2017/06/12

2017/06/12

United Trade Mark Limited

09
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N/116275

2017/06/12

2017/06/12

United Trade Mark Limited

16

N/116276

2017/06/12

2017/06/12

United Trade Mark Limited

42

N/116277

2017/06/12

2017/06/12

United Trade Mark Limited

45

N/116338

2017/06/12

2017/06/12

Millers Oils Limited

04

N/116547

2017/06/12

2017/06/12

Rigo Trading S.A.

30

N/116548

2017/06/12

2017/06/12

Rigo Trading S.A.

30

N/116549

2017/06/12

2017/06/12

Rigo Trading S.A.

30

N/116795

2017/06/12

2017/06/12

Rani Refreshments FZCO

32

N/116814

2017/06/12

2017/06/12

T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd.

32

N/117149

2017/06/12

2017/06/12

A.S. Watson TM Limited

05

N/117207

2017/06/12

2017/06/12

Bally Gaming, Inc.

41

N/117265

2017/06/12

2017/06/12

A.S. Watson TM Limited

03

N/117385

2017/06/12

2017/06/12

連佳有限公司

35

編號
N.º

權利人

類別

Titular

Classe

LSLH Diamond Limited
N/117641

2017/06/12

2017/06/12

N/117699

2017/06/12

2017/06/12

Macdonald & Muir Limited

33

英創康集團有限公司

05

InQpharm Group Sdn Bhd
N/117782

2017/06/12

2017/06/12

N/117820

2017/06/12

2017/06/12

Chia Khim Lee Food Industries Pte Ltd

32

英創康集團有限公司

05

InQpharm Group Sdn Bhd
N/117821

2017/06/12

2017/06/12

英創康集團有限公司

05

InQpharm Group Sdn Bhd
N/117822

2017/06/12

2017/06/12

英創康集團有限公司

05

InQpharm Group Sdn Bhd
N/117823

2017/06/12

2017/06/12

英創康集團有限公司

42

InQpharm Group Sdn Bhd
N/117879

2017/06/12

2017/06/12

Stufish Limited

41

N/117880

2017/06/12

2017/06/12

Stufish Limited

42

N/117941

2017/06/12

2017/06/12

RNA Intellectual Property Limited

25

N/117942

2017/06/12

2017/06/12

RNA Intellectual Property Limited

28

N/117943

2017/06/12

2017/06/12

RNA Intellectual Property Limited

41

N/117944

2017/06/12

2017/06/12

RNA Intellectual Property Limited

25

N/117945

2017/06/12

2017/06/12

RNA Intellectual Property Limited

28

N/117946

2017/06/12

2017/06/12

RNA Intellectual Property Limited

41

N/117947

2017/06/12

2017/06/12

RNA Intellectual Property Limited

25

N/117948

2017/06/12

2017/06/12

RNA Intellectual Property Limited

28

N.º 27 — 5-7-2017  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

10045

註冊日期

批示日期

Data de

Data de

registo

despacho

N/117949

2017/06/12

2017/06/12

RNA Intellectual Property Limited

41

N/117964

2017/06/12

2017/06/12

宜策有限公司

29

編號
N.º

權利人

類別

Titular

Classe

READY PLAN LIMITED
N/117965

2017/06/12

2017/06/12

宜策有限公司

30

READY PLAN LIMITED
N/117966

2017/06/12

2017/06/12

宜策有限公司

43

READY PLAN LIMITED
N/118033

2017/06/12

2017/06/12

永南食品有限公司

29

Winner Food Products Limited
N/118034

2017/06/12

2017/06/12

永南食品有限公司

29

Winner Food Products Limited
N/118035

2017/06/12

2017/06/12

SK Planet Co., Ltd.

03

N/118036

2017/06/12

2017/06/12

SK Planet Co., Ltd.

03

N/118037

2017/06/12

2017/06/12

SK Planet Co., Ltd.

03

N/118038

2017/06/12

2017/06/12

Amgen Inc.

05

N/118041

2017/06/12

2017/06/12

Parfums Christian Dior

03

N/118049

2017/06/12

2017/06/12

偉達芝電動機械有限公司

07

N/118050

2017/06/12

2017/06/12

偉達芝電動機械有限公司

07

N/118051

2017/06/12

2017/06/12

偉達芝電動機械有限公司

07

N/118052

2017/06/12

2017/06/12

偉達芝電動機械有限公司

07

N/118060

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

01

N/118061

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

05

N/118062

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

06

N/118063

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

07

N/118064

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

09

N/118065

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

10

N/118066

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

11

N/118067

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

12

N/118068

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

16

N/118069

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

35

N/118070

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

36

N/118071

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

37

N/118072

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

38

N/118073

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

39

N/118074

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

40

N/118075

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

41
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N/118076

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

42

N/118077

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

44

N/118078

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

01

N/118079

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

05

N/118080

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

06

N/118081

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

07

N/118082

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

09

N/118083

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

10

N/118084

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

11

N/118085

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

12

N/118086

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

16

N/118087

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

35

N/118088

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

36

N/118089

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

37

N/118090

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

38

N/118091

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

39

N/118092

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

40

N/118093

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

41

N/118094

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

42

N/118095

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

44

N/118096

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

01

N/118097

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

05

N/118098

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

06

N/118099

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

07

N/118100

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

09

N/118101

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

10

N/118102

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

11

N/118103

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

12

N/118104

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

16

N/118105

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

35

N/118106

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

36

N/118107

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

37

N/118108

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

38

N/118109

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

39

編號
N.º

權利人

類別

Titular
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N/118110

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

40

N/118111

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

41

N/118112

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

42

N/118113

2017/06/12

2017/06/12

New World Development Company Limited

44

N/118114

2017/06/12

2017/06/12

KFY Limited

03

N/118115

2017/06/12

2017/06/12

KFY Limited

05

N/118116

2017/06/12

2017/06/12

KFY Limited

35

N/118117

2017/06/12

2017/06/12

KFY Limited

42

N/118118

2017/06/12

2017/06/12

KFY Limited

03

N/118119

2017/06/12

2017/06/12

KFY Limited

05

N/118120

2017/06/12

2017/06/12

KFY Limited

35

N/118121

2017/06/12

2017/06/12

KFY Limited

42

N/118139

2017/06/12

2017/06/12

曺城熏

30

編號
N.º

權利人

類別

Titular

Classe

Sung Hoon CHO
N/118140

2017/06/12

2017/06/12

陳曉烽

35

N/118141

2017/06/12

2017/06/12

陳曉烽

41

N/118142

2017/06/12

2017/06/12

陳曉烽

45

N/118143

2017/06/12

2017/06/12

陳曉烽

35

N/118144

2017/06/12

2017/06/12

陳曉烽

36

N/118145

2017/06/12

2017/06/12

陳曉烽

37

N/118146

2017/06/12

2017/06/12

陳曉烽

41

N/118147

2017/06/12

2017/06/12

陳曉烽

42

N/118148

2017/06/12

2017/06/12

陳曉烽

45

N/118149

2017/06/12

2017/06/12

陳曉烽

35

N/118150

2017/06/12

2017/06/12

陳曉烽

36

N/118151

2017/06/12

2017/06/12

陳曉烽

37

N/118152

2017/06/12

2017/06/12

陳曉烽

42

N/118153

2017/06/12

2017/06/12

陳曉烽

45

N/118190

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

08

N/118191

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

18

N/118192

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

21

N/118193

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

24

N/118194

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

25

N/118195

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

29
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N/118196

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

35

N/118198

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

08

N/118199

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

18

N/118200

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

21

N/118201

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

24

N/118202

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

25

N/118203

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

29

N/118204

2017/06/12

2017/06/12

AACo Innovation Pty Ltd

35

N/118261

2017/06/12

2017/06/12

ERBAMEA S.r.L.

03

N/118262

2017/06/12

2017/06/12

ERBAMEA S.r.L.

05

N/118263

2017/06/12

2017/06/12

ERBAMEA S.r.L.

16

N/118264

2017/06/12

2017/06/12

ERBAMEA S.r.L.

29

N/118265

2017/06/12

2017/06/12

ERBAMEA S.r.L.

30

N/118297

2017/06/12

2017/06/12

Puratos NV

30

N/118336

2017/06/12

2017/06/12

波司登國際服飾（中國）有限公司

25

編號
N.º

權利人

類別

Titular

Classe

Bosideng International Fashion (China) Limited
N/118342

2017/06/12

2017/06/12

Courtroom Television Network LLC

41

N/118347

2017/06/12

2017/06/12

The Children’s Place, Inc.

25

N/118349

2017/06/12

2017/06/12

The Children’s Place, Inc.

25

N/118362

2017/06/12

2017/06/12

BOTTEGA VENETA SA

20

N/118365

2017/06/12

2017/06/12

LSC Communications US, LLC

16

N/118366

2017/06/12

2017/06/12

陳超賢

43

N/118429

2017/06/12

2017/06/12

李思林

43

N/118497

2017/06/12

2017/06/12

MEGA TASTE CATERING GROUP LIMITED

43

N/118524

2017/06/12

2017/06/12

艾登特堤遊戲公司

09

EYEDENTITY GAMES INC.
N/118525

2017/06/12

2017/06/12

艾登特堤遊戲公司

41

EYEDENTITY GAMES INC.
N/118631

2017/06/12

2017/06/12

Group Sales (Aust) Pty Ltd

33

N/118677

2017/06/12

2017/06/12

Atlantic Industries

32

N/118682

2017/06/12

2017/06/12

NAOS

03

N/118683

2017/06/12

2017/06/12

NAOS

05

N/118684

2017/06/12

2017/06/12

NAOS

44

N/118685

2017/06/12

2017/06/12

NAOS

03

N/118686

2017/06/12

2017/06/12

NAOS

05
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N/118687

2017/06/12

2017/06/12

NAOS

44

N/118688

2017/06/12

2017/06/12

愛德士控股（私營）有限公司

18

編號
N.º

權利人

類別

Titular

Classe

ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.
N/118689

2017/06/12

2017/06/12

愛德士控股（私營）有限公司

25

ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.
N/118690

2017/06/12

2017/06/12

愛德士控股（私營）有限公司

35

ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.
N/118691

2017/06/12

2017/06/12

愛德士控股（私營）有限公司

42

ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.
N/118717

2017/06/12

2017/06/12

華為技術有限公司

09

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
N/118718

2017/06/12

2017/06/12

HBI Branded Apparel Limited, Inc.

25

N/118723

2017/06/12

2017/06/12

騰訊控股有限公司

09

TENCENT HOLDINGS LIMITED
N/118724

2017/06/12

2017/06/12

騰訊控股有限公司

38

TENCENT HOLDINGS LIMITED
N/118725

2017/06/12

2017/06/12

騰訊控股有限公司

41

TENCENT HOLDINGS LIMITED
N/118726

2017/06/12

2017/06/12

騰訊控股有限公司

45

TENCENT HOLDINGS LIMITED
N/118727

2017/06/12

2017/06/12

深圳市雪貂科技有限公司

09

N/118728

2017/06/12

2017/06/12

香港網易互動娛樂有限公司

09

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT
LIMITED
N/118729

2017/06/12

2017/06/12

香港網易互動娛樂有限公司

41

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT
LIMITED
N/118730

2017/06/12

2017/06/12

CHAN KUOK LOK

05

N/118731

2017/06/12

2017/06/12

CHAN KUOK LOK

05

N/118733

2017/06/12

2017/06/12

CHAN KUOK LOK

05

N/118735

2017/06/12

2017/06/12

CHAN KUOK LOK

05

N/118736

2017/06/12

2017/06/12

C.A.K. (KOREA) LIMITED

14

N/118737

2017/06/12

2017/06/12

C.A.K. (KOREA) LIMITED

14

N/118760

2017/06/12

2017/06/12

北京泰耀文化工作室

03

N/118761

2017/06/12

2017/06/12

北京泰耀文化工作室

03

N/118770

2017/06/12

2017/06/12

江蘇大藝機電工具有限公司

07

N/118771

2017/06/12

2017/06/12

江蘇大藝機電工具有限公司

07

N/118772

2017/06/12

2017/06/12

深圳市海雲天投資控股有限公司

30
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N/118773

2017/06/12

2017/06/12

深圳市海雲天投資控股有限公司

32

N/118774

2017/06/12

2017/06/12

深圳市海雲天投資控股有限公司

35

N/118775

2017/06/12

2017/06/12

深圳市海雲天投資控股有限公司

39

N/118776

2017/06/12

2017/06/12

深圳市海雲天投資控股有限公司

44

N/118777

2017/06/12

2017/06/12

深圳市海雲天投資控股有限公司

43

N/118778

2017/06/12

2017/06/12

深圳市海雲天投資控股有限公司

44

N/118779

2017/06/12

2017/06/12

深圳市海雲天投資控股有限公司

43

N/118780

2017/06/12

2017/06/12

深圳市海雲天投資控股有限公司

39

N/118781

2017/06/12

2017/06/12

深圳市海雲天投資控股有限公司

35

N/118782

2017/06/12

2017/06/12

深圳市海雲天投資控股有限公司

30

N/118783

2017/06/12

2017/06/12

深圳市海雲天投資控股有限公司

32

N/118784

2017/06/12

2017/06/12

IGT

28

N/118789

2017/06/12

2017/06/12

ALDI GmbH & Co. KG

35

N/118790

2017/06/12

2017/06/12

I.T Nowhere Holdings (HK) Limited

18

N/118791

2017/06/12

2017/06/12

I.T Nowhere Holdings (HK) Limited

25

N/118792

2017/06/12

2017/06/12

O FORNO LIMITADA

43

N/118793

2017/06/12

2017/06/12

O FORNO LIMITADA

30

N/118796

2017/06/12

2017/06/12

Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

09

N/118797

2017/06/12

2017/06/12

Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

41

N/118812

2017/06/12

2017/06/12

Unilever N.V.

03

N/118816

2017/06/12

2017/06/12

WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG

05

N/118817

2017/06/12

2017/06/12

WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG

05

N/118818

2017/06/12

2017/06/12

O-O SHOP LIMITED

35

N/118820

2017/06/12

2017/06/12

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

43

N/118821

2017/06/12

2017/06/12

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

43

N/118822

2017/06/12

2017/06/12

Kracie Holdings, Ltd.

03

N/118823

2017/06/12

2017/06/12

酷遊天股份有限公司

39

N/118840

2017/06/12

2017/06/12

東會所（駿業街）有限公司

43

編號
N.º

權利人

類別

Titular

Classe

CLUB EAST (TSUN YIP STREET) LIMITED
N/118841

2017/06/12

2017/06/12

東會所（駿業街）有限公司

43

CLUB EAST (TSUN YIP STREET) LIMITED
N/118846

2017/06/12

2017/06/12

廣東聯塑科技實業有限公司

09

N/118847

2017/06/12

2017/06/12

廣東聯塑科技實業有限公司

16

N/118848

2017/06/12

2017/06/12

廣東聯塑科技實業有限公司

35

N/118849

2017/06/12

2017/06/12

廣東聯塑科技實業有限公司

36
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註冊日期

批示日期

Data de

Data de

registo

despacho

N/118850

2017/06/12

2017/06/12

廣東聯塑科技實業有限公司

37

N/118851

2017/06/12

2017/06/12

廣東聯塑科技實業有限公司

38

N/118852

2017/06/12

2017/06/12

廣東聯塑科技實業有限公司

39

N/118853

2017/06/12

2017/06/12

廣東聯塑科技實業有限公司

42

N/118860

2017/06/12

2017/06/12

金田食品有限公司

30

編號
N.º

權利人

類別

Titular

Classe

KAM TIN FOOD LIMITED
N/118861

2017/06/12

2017/06/12

金田食品有限公司

32

KAM TIN FOOD LIMITED
N/118862

2017/06/12

2017/06/12

金田食品有限公司

35

KAM TIN FOOD LIMITED
N/118866

2017/06/12

2017/06/12

Molinari Italia S.p.A.

33

N/118867

2017/06/12

2017/06/12

Molinari Italia S.p.A.

33

N/118870

2017/06/12

2017/06/12

丁秉正

29

N/118871

2017/06/12

2017/06/12

丁秉正

43

N/118872

2017/06/12

2017/06/12

衍生行有限公司

41

N/118873

2017/06/12

2017/06/12

衍生行有限公司

41

N/118874

2017/06/12

2017/06/12

衍生行有限公司

09

N/118875

2017/06/12

2017/06/12

衍生行有限公司

32

N/118876

2017/06/12

2017/06/12

衍生行有限公司

03

N/118877

2017/06/12

2017/06/12

衍生行有限公司

05

N/118878

2017/06/12

2017/06/12

衍生行有限公司

35

N/118879

2017/06/12

2017/06/12

廣東都市麗人實業有限公司

25

COSMO LADY GUANGDONG HOLDINGS LIMITED
N/118880

2017/06/12

2017/06/12

廣東都市麗人實業有限公司

35

COSMO LADY GUANGDONG HOLDINGS LIMITED
N/118904

2017/06/12

2017/06/12

合生元香港有限公司

05

BIOSTIME HONG KONG LIMITED
N/118905

2017/06/12

2017/06/12

合生元香港有限公司

29

BIOSTIME HONG KONG LIMITED
N/118906

2017/06/12

2017/06/12

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.

03

N/118907

2017/06/12

2017/06/12

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.

21

N/118916

2017/06/12

2017/06/12

上海一口渡文化傳播有限公司

32

N/118917

2017/06/12

2017/06/12

上海一口渡文化傳播有限公司

32

N/118942

2017/06/12

2017/06/12

上海凱瀅廣業貿易有限公司

34

N/118979

2017/06/12

2017/06/12

婕斯環球集團有限公司

05

N/118980

2017/06/12

2017/06/12

Jeunesse Global Holdings, LLC

05
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註冊日期

批示日期

Data de

Data de

registo

despacho

N/119034

2017/06/12

2017/06/12

重慶成緒子翔貿易有限公司

18

N/119035

2017/06/12

2017/06/12

重慶浩航船務有限公司

39

N/119036

2017/06/12

2017/06/12

廣西北部灣航空有限責任公司

39

N/119040

2017/06/12

2017/06/12

清華建築工程（澳門）有限公司

37

N/119041

2017/06/12

2017/06/12

康迅數位整合股份有限公司

03

編號
N.º

權利人

類別

Titular

Classe

PAYEASY DIGITAL INTEGRATION CO., LTD.
N/119042

2017/06/12

2017/06/12

35

康迅數位整合股份有限公司
PAYEASY DIGITAL INTEGRATION CO., LTD.

N/119057

2017/06/12

2017/06/12

悅健康食品有限公司

29

N/119058

2017/06/12

2017/06/12

悅健康食品有限公司

30

N/119070

2017/06/12

2017/06/12

優尼科設計公司

21

UNIQUE DESIGN CO., LTD.
N/119072

2017/06/12

2017/06/12

浙江普朗特電動汽車有限公司

12

N/119075

2017/06/12

2017/06/12

CODAA SWITZERLAND AG

03

N/119076

2017/06/12

2017/06/12

CODAA SWITZERLAND AG

03

N/119081

2017/06/12

2017/06/12

Santa Margherita S.p.A.

33

N/119082

2017/06/12

2017/06/12

S.M. Tenimenti Pile E Lamole E Vistarenni e San Disdagio S.r.l.

33

– società agricola

拒絕
Recusa

編號
N.º

N/104122

備註

批示日期
Data de
despacho
2017/06/12

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

北京字節跳動網絡技術有限

09

第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

公司

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea

Beijing Bytedance Network

c) do n.º 1 do art.º 199.º

Technology Co., Ltd.
N/104123

2017/06/12

北京字節跳動網絡技術有限

16

第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

公司

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea

Beijing Bytedance Network

c) do n.º 1 do art.º 199.º

Technology Co., Ltd.
N/104124

2017/06/12

北京字節跳動網絡技術有限

35

第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

公司

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea

Beijing Bytedance Network

c) do n.º 1 do art.º 199.º

Technology Co., Ltd.
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編號
N.º

N/104125

備註

批示日期
Data de
despacho
2017/06/12

10053

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

北京字節跳動網絡技術有限

38

第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

公司

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea

Beijing Bytedance Network

c) do n.º 1 do art.º 199.º

Technology Co., Ltd.
N/104126

2017/06/12

北京字節跳動網絡技術有限

41

第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

公司

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea

Beijing Bytedance Network

c) do n.º 1 do art.º 199.º

Technology Co., Ltd.
N/104127

2017/06/12

北京字節跳動網絡技術有限

42

第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

公司

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea

Beijing Bytedance Network

c) do n.º 1 do art.º 199.º

Technology Co., Ltd.
N/104129

2017/06/12

北京字節跳動網絡技術有限

09

第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

公司

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea

Beijing Bytedance Network

c) do n.º 1 do art.º 199.º

Technology Co., Ltd.
N/104130

2017/06/12

北京字節跳動網絡技術有限

16

第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

公司

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea

Beijing Bytedance Network

c) do n.º 1 do art.º 199.º

Technology Co., Ltd.
N/104131

2017/06/12

北京字節跳動網絡技術有限

35

第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

公司

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea

Beijing Bytedance Network

c) do n.º 1 do art.º 199.º

Technology Co., Ltd.
N/104132

2017/06/12

北京字節跳動網絡技術有限

38

第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

公司

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea

Beijing Bytedance Network

c) do n.º 1 do art.º 199.º

Technology Co., Ltd.
N/104133

2017/06/12

北京字節跳動網絡技術有限

41

第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

公司

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea

Beijing Bytedance Network

c) do n.º 1 do art.º 199.º

Technology Co., Ltd.
N/104134

2017/06/12

北京字節跳動網絡技術有限

42

第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

公司

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea

Beijing Bytedance Network

c) do n.º 1 do art.º 199.º

Technology Co., Ltd.
N/104362

2017/06/12

The CLOROX Pet Products

31

Company

第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。
N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea
c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/104996

2017/06/12

IGT

28

第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。
N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea
c) do n.º 1 do art.º 199.º
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編號
N.º

N/106443

備註

批示日期
Data de
despacho
2017/06/14

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

33

澳門賭皇酒業有限公司

第214條第1款a）項，結合第9條第1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea
b) do n.º 1 do art.º 9.º

N/106534

N/107396

2017/06/14

2017/06/12

07

江蘇蘇美達機電有限公司

第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

SUMEC MACHINERY &

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea

ELECTRIC CO., LTD.

c) do n.º 1 do art.º 199.º

Apple Inc.

09

第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。
N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea
c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/111945

2017/06/07

37

澳達控股有限公司

第9條第1款c）項，適用於第214條第1款a）項。
Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a)

SEM HOLDINGS LIMITED

do n.º 1 do art.º 214.º
N/111946

2017/06/07

37

澳達控股有限公司

第9條第1款c）項，適用於第214條第1款a）項。
Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a)

SEM HOLDINGS LIMITED

do n.º 1 do art.º 214.º
N/112928

2017/06/01

04

李冬梅

第214條第1款b）項，結合第215條及第9條第1款c）
項，適用於第214條第1款a）項。
Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o art.
º 215.º e da alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi
alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/113038

2017/06/14

Universal Entertainment

09

Corporation

第214條第1款a），結合第9條第1款a）項，以及第
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, conjugado com a alínea
a) do n.º 1 do art.º 9.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).

續期
Renovação

編號
N.º
P/007816

P/008477

P/009069

P/009076

P/011339

P/011340

P/011341

(7586-M)

(8187-M)

(8806-M)

(8824-M)

(11312-M)

(11313-M)

(11314-M)

N/000572

N/000660

N/000666

N/000667

N/000668

P/011425

P/011430

(11401-M)

(11406-M)

N/000714

N/000789

N/000812

N/000813

N/001011

N/001089

N/001090

N/001091

N/001092

N/001093

N/001216

N/001217

N/001285

N/001307

N/001308

N/010637

N/010911

N/010912

N/010913

N/010990

N/010991

N/010992

N/010997

N/011075

N/011116

N/011214

N/011216

N/011233
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編號
N.º
N/011336

N/011828

N/042595

N/043681

N/043725

N/044508

N/044509

N/044510

N/045388

N/045679

N/045771

N/045774

N/045825

N/045826

N/045827

N/046087

N/046088

N/046089

N/046273

N/046304

N/046386

N/046387

N/046447

N/046678

N/046863

N/046874

N/046875

N/046885

N/046886

N/046887

N/046889

N/046890

N/047016

N/047017

N/047069

N/047070

N/047091

N/047193

N/047194

N/047233

N/047234

N/047235

N/047248

N/047303

N/047304

N/047305

N/047306

N/047307

N/047308

N/047309

N/047382

N/047384

N/047386

N/047392

N/047393

N/047478

N/047487

N/047488

N/047489

N/047490

N/047491

N/047492

N/047508

N/047509

N/047510

N/047511

N/047541

N/047542

N/047543

N/047544

N/047545

N/047546

N/047547

N/047548

N/047549

N/047550

N/047551

N/047552

N/047553

N/047554

N/047555

N/047556

N/047557

N/047558

N/047559

N/047560

N/047561

N/047562

N/047563

N/047564

N/047567

N/047572

N/047587

N/047672

N/047676

N/047677

N/047678

N/047681

N/047688

N/047689

N/047807

N/047826

N/047891

N/047902

N/047903

N/047904

N/047979

N/048036

N/048123

N/048124

N/048125

N/048129

N/048130

N/048183

N/048184

N/048256

N/048607

N/048638

N/048677

N/049258

N/049259

N/049619

N/049620

N/049621

N/049670

N/049702

N/049703

N/049704

N/049705

N/049706

N/049760

N/049761

N/049762

N/049763

N/049765

N/049766

N/049767

N/049768

N/049769

N/049770

N/049771

N/049772

N/049813

N/049815

N/049820

N/049822

N/049823

N/049824

N/049825

N/049826

N/049827

N/049983

N/049992

N/050065

N/050169

N/050170

N/050171

N/050193

N/050417

N/050442

N/050501

N/050502

N/050503

N/050504

N/050505

N/050506

N/050507

N/050508

N/050558

N/050559

N/050573

N/050622

N/050623

N/050624

N/050676

N/050749

N/050760

N/050768

N/050769

N/050770

N/050771

N/050772

N/050773

N/050774

N/050795

N/050796

N/050820

N/050937

N/050989

N/050990

N/050991

N/050992

續期
Averbamento

編號
N.°

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

P/004878 N/004224 2017/06/08

更改地址

Abbott Products

3 Place Gustave Eiffel, Bâtiment Florence,

(4739-M) N/069188

Modificação de

Distribution SAS

BP 60213, 94518 Rungis Cedex, França

N/000761 N/069189

sede

N/004223 N/069190
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編號
N.°

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

第 27 期 —— 2017 年 7 月 5 日

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

P/005489 (8409-M) 2017/06/08

更改地址

Laboratoires Fournier

3 Place Gustave Eiffel, Bâtiment Florence,

(5347-M)

Modificação de

SAS.

BP 60213, 94518 Rungis Cedex, França

轉讓

WATSON

A.S. Watson TM Limited, com sede em P.O.

Transmissão

ENTERPRISES

Box 957, Offshore Incorporations Centre,

LIMITED, sociedade

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

P/008662

P/005879 (8410-M)

sede

(5738-M) P/008663
P/008661

(8411-M)

P/010718

2017/06/06

(10849-M)

organizada segundo as
leis das Ilhas Virgens
Britânicas
P/014322

2017/06/06

(14234-M)

轉讓

WATSON

A.S. Watson TM Limited, com sede em P.O.

Transmissão

ENTERPRISES

Box 957, Offshore Incorporations Centre,

LIMITED

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

更改地址

Carl’s Jr. Restaurants

6700 Tower Circle, Suite 1000, Franklin, TN

N/000813

Modificação de

LLC

37067 USA

N/027751

sede
Chloe SAS

5/7 Avenue Percier 75008, Paris, France

N/000812

2017/06/01

N/001089 N/001092 2017/06/01

更改地址

N/001090 N/001093

Modificação de

N/001091

sede

N/020008 N/020013 2017/06/01

轉讓

PROVENT HOLDINGS

UPPER ASSETS LIMITED, com sede

N/020011 N/020014

Transmissão

LIMITED

em P.O. Box 957, Centro de Incorporações
Offshore, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens

N/020012

Britânicas
N/021441 N/021475 2017/06/01

轉讓

PROVENT HOLDINGS

UPPER ASSETS LIMITED, com sede

N/021442 N/021476

Transmissão

LTD.

em P.O. Box 957, Centro de Incorporações

N/021444 N/021477

Offshore, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens

N/021445 N/021479

Britânicas

N/021446 N/021480
N/021447 N/021481
N/021455 N/021482
N/021456 N/021483
N/021458 N/021484
N/021459 N/021486
N/021460 N/021487
N/021461 N/021488
N/021462 N/021489
N/021463 N/021644
N/021465 N/021645
N/021466 N/021647
N/021467 N/021648
N/021468 N/021649
N/021469 N/021650
N/021470 N/027099
N/021472 N/027100
N/021473 N/027101
N/021474 N/027102
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批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

N/022336

2017/06/08

更改認別資料
Modificação de
identidade

SUN LAI HONG
COMPANY LIMITED

KOYO GROUP LIMITED

N/028752

2017/05/29

轉讓
Transmissão

YES TO LTD

Y E S TO, I n c. , c o m s e d e e m 17 7 E a s t
Colorado Blvd., Suite 110, Pasadena, CA
91105, United States of America

N/031118

2017/06/01

轉讓
Transmissão

TBL Licensing LLC

GoLite Brands LLC, com sede em 3629 N
Hydraulic, Wichita, Kansas United States
67219, United States of America

N/032853

2017/06/08

轉讓
Transmissão

Pineapple Trademarks
Pty Ltd.

TL IP Company Pty Ltd, com sede em
Level 29, Governor Phillip Tower, 1 Farrer
Place, Sydney, New South Wales 20 0 0,
Australia

N/036813
N/036814

2017/06/08

更改地址
Modificação de
sede

The Bank of New York
Mellon Corporation

225 Liberty Street, New York, New York
10286, U.S.A.

轉讓
Transmissão

The Bank of New York
Mellon Corporation

The Bank of New York Mellon, com sede
em 225 Liberty Street, New York, New York
10286, U.S.A.

編號
N.°

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

N/037382
N/037383

2017/06/01

轉讓
Transmissão

COMPAGNIE
INDUSTRIELLE
D’APPLICATIONS
THERMIQUES

Carrier Corporation, com sede em One
Carrier Place, Farmington, Connecticut
06032, U.S.A.

N/045771
N/045774

2017/06/08

更改認別資料
Modificação de
identidade

望湘園（上海）餐飲管理
有限公司

望湘園（上海）餐飲管理股份有限公司

N/045825
N/045826
N/045827

2017/05/29

更改地址
Modificação de
sede

TicketServ Asia Pacific
Pty Limited

55 Russell Street, Woonona, NSW 2517,
Australia

N/046087
N/046088
N/046089

2017/06/01

更改地址
Modificação de
sede

PIPS Education Institute
Holdings Limited

Vistra Corporate Services Centre, Wickhams
Cay II, Road Town, Tortola, VG1110 British
Virgin Islands

N/046874
N/046875

2017/05/29

更改認別資料
Modificação de
identidade

SHFL
ENTERTAINMENT
(AUSTRALASIA) PTY
LIMITED

BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY
LTD

N/046874
N/046875

2017/05/29

更改認別資料
Modificação de
identidade

BALLY
TECHNOLOGIES ANZ
PTY LTD

SG Gaming ANZ Pty Ltd

更改地址
Modificação de
sede

SG Gaming ANZ Pty Ltd

4 Newington Rd, Silverwater, New South
Wales, 2128, Australia

轉讓
Transmissão

SG Gaming ANZ Pty Ltd

Bally Gaming, Inc., com sede em 6650 El
Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118,
USA

N/046874
N/046875

2017/05/29
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批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

N/047233
N/047234
N/047235

2017/06/08

更改地址
Modificação de
sede

Goya Foods, Inc.

350 County Road, Jersey City, New Jersey
07307, U.S.A.

N/048008
N/048009

2017/06/01

更改地址
Modificação de
sede

Amerlux, LLC

178 Bauer Drive, Oakland, New Jersey
07436, United States of America

N/048183
N/048184

2017/06/08

更改地址
Modificação de
sede

澳門創新科技中心股份有
限公司

澳門殷皇子大馬路47號澳門廣場7樓

N/048977

2017/05/29

更改地址
Modificação de
sede

JOSHUA
PHARMACEUTICALS
PTE LTD.

215 Henderson Road, #04-01, Singapore
159554

N/049505
N/049506
N/049507

2017/06/06

更改地址
Modificação de
sede

Vinum Holdings Pte Ltd

1 Scotts Road #02-12/13 Shaw Centre,
Singapura 228208

N/049813
N/049815
N/049820

2017/06/01

更改權利人之法
律性質
Modificação
da natureza
jurídica do
titular

Johnny Rockets Licensing
Corporation

Johnny Rockets Licensing, LLC

N/049813
N/049815
N/049820

2017/06/01

更改地址
Modificação de
sede

Johnny Rockets
Licensing, LLC

2 South Pointe Drive, Suite 20 0, Lake
Forest, California 92630, United States of
America

N/050676

2017/05/29

更改地址
Modificação de
sede

北極光實業有限公司
NORTH EOS
INDUSTRIES INC.

1F., No.46, Zhongtai St., Dongshi Dist.,
Taichung City 42348, Taiwan, China

N/055161
N/055162

2017/06/01

轉讓
Transmissão

NOVARTIS AG

Seqirus UK Limited, com sede em Point, 29
Market Street, Maidenhead, Berkshire, SL6
8AA, United Kingdom

N/057214
N/061032

2017/06/08

更改地址
Modificação de
sede

Fogal AG

Seestrasse 78, CH-8703 Erlenbach,
Switzerland

N/058778
N/058779
N/058780

2017/06/06

轉讓
Transmissão

CSL Limited

CSL Mobile Limited, com sede em 39th
Floor, PCCW Tower,Taikoo Place, 979
King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

更改認別資料
Modificação de
identidade

福建哥侖步戶外用品有限
公司

福建哥侖步戶外用品股份有限公司

編號
N.°

N/061858 N/061860 2017/05/26
N/061859 N/061861

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

N/063413

2017/06/06

轉讓
Transmissão

Watson Enterprises
Limited

A.S. Watson TM Limited, com sede em P.O.
Box 957, Offshore Incorporations Centre,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

N/063909
N/063910
N/063911

2017/05/26

更改認別資料
Modificação de
identidade

廣東鄧老涼茶藥業集團有
限公司

廣東鄧老涼茶藥業集團股份有限公司

N.º 27 — 5-7-2017  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

編號
N.°

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

10059

N/064796 2017/06/08
N/064797
N/064798
N/070948
N/075600
N/075601
N/075602
N/075603
N/075604
N/075643
N/075644
N/075645
N/075646
N/075647
N/076305
N/076306
N/076307
N/076308
N/076309
N/076310
N/085213

轉讓
Transmissão

Baha Mar Ltd.

PERFECT LUCK ASSETS LIMITED,
com sede em P.O. Box CB 10977, Nassau,
Bahamas N10977

N/068160 N/068163 2017/06/01
N/068161 N/068164
N/068162 N/068165

轉讓
Transmissão

Provent Holdings
Limited

UPPER ASSETS LIMITED, com sede
em P.O. Box 957, Centro de Incorporações
O f f s h o r e, Ro a d To w n, To r t o l a, I l h a s
Virgens Britânicas

N/064775
N/064776
N/064777
N/064778
N/064779
N/064780
N/064781
N/064782
N/064783
N/064784
N/064785
N/064786
N/064787
N/064788
N/064789
N/064790
N/064791
N/064792
N/064793
N/064794
N/064795

N/069090
N/069091

2017/06/01

轉讓
Transmissão

Kellen Chow

CJJ Fay Da Group LLC, com sede em
259 Meserole Street, Brooklyn, NY 11206,
USA

N/075617
N/075618
N/075619

2017/06/08

合併轉讓
Transmissão por
fusão

NERI S.P.A.

MARCHESINI GROUP S.P.A., com sede
em Via Nazionale, 100 - 40065 Pianoro
(BO) Italy

N/076675
N/076676

2017/05/29

轉讓
Transmissão

Fazer Invest Oy

Oy Karl Fazer Ab, com sede em Fazerintie
6, 01230 Vantaa, Finland

N/077519
N/077520
N/104441
N/104442
N/108051

2017/06/06

轉讓
Transmissão

Asia Pacific Resources
International Holdings
Ltd.

APRIL INTERNATIONAL
E N T E R P R I S E P T E. LT D., c o m s e d e
em 80 Raffles Place #50-01 UOB Plaza 1
Singapore 048624

N/086450
N/108064

2017/06/01

轉讓
Transmissão

HUNG, HSIU HUNG

1)HUNG, HSIU HUNG, com sede em
No. 41, Chung Ming Street, West Central
District, Tainan, Taiwan, China, 2)HUNG,
HSIU YUAN, com sede em No. 22, Wing
Shun Road, 14 Neighborhood, New Shun
Vi l l a g e, A n n a n D i s t r i c t, Ta i n a n C i t y,
Taiwan, China

N/088092
N/088093

2017/06/06

更改地址
Modificação de
sede

WINDS JAPAN CO.,
LTD.

2-13-25, Hakataekihigashi, Hakata-ku,
Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0013 Japan
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編號
N.°

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

N/089661
N/089662
N/089663
N/089664

2017/06/01

轉讓
Transmissão

KIM, DO-KYUN

TOM N TOMS CO., LTD., com sede em
2nd Floor, Bedro Building, 10, NonhyeonRo 163-Gil, Gangnam-Gu, Seoul, 06031,
Republic Of Korea

N/089694

2017/05/29

更改地址
Modificação de
sede

Yes To, Inc.

177 E a s t C o l o r a d o B l v d., S u i t e 110,
Pasadena, CA 91105, United States of
America

N/096366

2017/06/06

更改地址
Modificação de
sede

iHerb, Inc.

15535 Sand Canyon Avenue, Irvine, CA
92618, United States of America

N/101755

2017/06/01

轉讓
Transmissão

ATELIER COLOGNE
S.A.

L’Oreal, com sede em 14 Rue Royale,
75008 Paris, France

N/101880
N/102087

2017/06/01

轉讓
Transmissão

成佳餐飲有限公司
SOCIEDADE DE
RESTAURANTE
WEALTH BRIGHT,
LIMITADA

With Link Holdings Co. Ltd., com sede
em 1-5-30-2, Tomominami, Asaminami-ku,
Hiroshima-City, Hiroshima, Japan

司法判決
Decisão judicial

2

確定判決日期

編號

申請人 / 權利人

法院

卷宗編號

N.º

Requerente / Titular

Tribunal

Processo n.º

初級法院

CV1-14-0055-CRJ

18/05/2017

CV3-14-0034-CRJ

01/06/2017

CV3-15-0021-CRJ

20/04/2017

中級法院

Ac. de 18/05/2017

05/06/2017

TSI

Proc. n.º 246/2017

N/77475

Mycoskie, LLC

Data de trânsito
em julgado

TJB
2

N/79901

尚立國際股份有限公司
PORTER INTERNATIONAL CO.,

初級法院
TJB

LTD.
1

N/82034

Watson Enterprises Limited

初級法院
TJB

4

3

N/95273

廣州東呈酒店投資管理集團有限公司

N/99603

蔣瀟玲/王之煒

N/99604

CHIANG SIU LING SAMANTHA

中級法院

Ac. de 18/05/2017

TSI

Proc. n.º 149/2017

WONG, CHI WAI ORSON
1
2
3
4
1
2
3
4

初級法院維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
初級法院確認批准有關商標註冊批示之上訴撤回。
中級法院維持經濟局批准有關商標註冊之批示。
中級法院廢止經濟局批准有關商標註冊之批示。
O TJB manteve o despacho da DSE de recusa da marca.
O TJB homologou a desistência do recurso do despacho de concessão da marca.
O Acordão do TSI, manteve o despacho da DSE de concessão da marca.
O Acordão do TSI, revogou o despacho da DSE de concessão da marca.

05/06/2017
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宣告失效之申請
Pedido de declaração de caducidade

編號
N.º
N/056717

提交日期
Data de
entrada
2017/06/02

權利人

宣布失效申請人

Titular

Requerente da declaração de caducidade
YI-DING INTERNATIONAL HOLDING

佳鑫有限公司

CO. LIMITED

宣佈失效
Declaração de caducidade

編號
N.º

N/053837

備註

失效日期
Data de
caducidade
2017/06/14

申請人

類號

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

43

譚仔三哥雲南米線有限公司

第231條第1款b）項，結合第232條第5款。
Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5
do art.º 232.º

N/053842

2017/06/14

30

譚仔三哥雲南米線有限公司

第231條第1款b）項，結合第232條第5款。
Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5
do art.º 232.º

N/075913

2017/06/14

43

蘇浙滙實業（澳門）一人有限

第231條第1款b）項，結合第232條第5款。

公司

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5

M a c a u Ja d e G a r d e n —

do art.º 232.º

Comércio e Indústria, Sociedade
Unipessoal Limitada, em inglês
Macau Su Zhe Hui Jade Garden-Enterprise Company Limited

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/119537

2017/05/12

東方明日（晉江）進出口有限公司

Bentley Motors Limited

N/119539

2017/05/12

東方明日（晉江）進出口有限公司

Bentley Motors Limited

答辯
Contestação

編號
N.º
N/117845

提交日期
Data de
entrada
2017/06/09

申請人

聲明異議人

Requerente

Oponente

Harbour Will Holdings Limited

Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

10062

第 27 期 —— 2017 年 7 月 5 日

營業場所名稱及標誌之保護
Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

申請
Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第二百四十三條及第二百四十四條的規定，公佈下
列在澳門特別行政區提出的營業場所之名稱及標誌登記申請，自本通告公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。
De acordo com os artigos 10.º, 243.º e 244.º do R JPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimento na RAEM, sobre os quais, a partir da
data da publicação deste aviso, começa a contar o prazo de dois meses para a apresentação de reclamação.

編號 N.º

:

E/000270

申請日 Data de pedido : 2017/05/31

申請人 Requerente

:

竣邦工程有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心19樓N,O,P室

國籍 Nacionalidade

:

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

行業 Actividade

:

建築及裝修工程、木、土、鐵工程、房屋建築，修理，安裝服務，公共工程。

名稱或標誌 Nome ou Insígnia

:

標誌顏色 Cores de insígnia

:

COMPANHIA DE ENGENHARIA JUNPAM LIMITADA

紅，黑，如圖所示。

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區
提出的營業場所名稱及標誌登記申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期
限內就下列批示向初級法院提起上訴。
Em c on for m idade c om o n.º 1 e n.º 2 do a r t igo 10.º do R J PI, aprovado pelo Dec reto-L ei n.º 97/99/M, de 13 de
Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de
estabelecimento na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial
de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

放棄
Renúncia

編號
N.º
E/000210

批示日期

權利人/申請人

Data de

Titular/Requerente

despacho
2017/06/02

竣邦工程有限公司
COMPANHIA DE ENGENHARIA JUNPAM LIMITADA

N.º 27 — 5-7-2017  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

10063

設計及新型之保護
Protecção de Desenho e Modelo
申請
Pedido
根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百六十五條及第一百六十六條第一款的規定，
公佈下列在澳門特別行政區提出的設計及新型註冊申請，自本通告公佈日起至給予註冊之日止，任何第三人均得提出聲明異議。
De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de
Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data da
publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]

編號 N.º

:

D/001623

[71]

申請人 Requerente

:

光陽工業股份有限公司

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/04/18

KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
地址 Endereço

:

中國台灣高雄市三民區灣興街35號
No.35, Wan-Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung City, Taiwan, China

[72]

創作人 Criador

:

吳文湧 WU,WEN-YUNG, 楊凱同 YANG,KAI-TONG

[51]

分類 Classificação

:

12 - 11

[54]

標題 Título

:

速克達機車。
Motocicleta tipo Scooter.

[57]

摘要 Resumo

:

本創作係有關於一種機車之外觀設計，從前視圖觀之，把手蓋中央造型狀似鷹喙，再以鮮明的
稜線加上段落分明的塊面，具象出鷹類頭部的造型，前面板曲面飽滿，下方有風口設計，風口邊
界也可置入燈條，側板向上拉升增加動感，從側視圖觀之，車架局部外露，展現力與美，車體主
要特性線以圓曲塊展現，強調肌理張力，及將後把手造型融入車身，從後視圖觀之，分離式煞
車燈，後土除與後方向燈整體性整合。

附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

D/001624

[71]

申請人 Requerente

:

Resorts World Inc Pte Ltd

地址 Endereço

:

9 Penang Road, #13-10 Park Mall, Singapura 238459

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

[72]

創作人 Criador

:

Lim Chee Heong

[51]

分類 Classificação

:

21 - 03

[54]

標題 Título

:

電子遊戲機終端。

[57]

摘要 Resumo

:

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/04/20

Terminal de máquina de jogo electrónica.
O presente desenho/modelo abrange uma máquina de jogo electrónica que contém (i) uma
coluna de suporte com um dispositivo LED incluindo também um apoio de pés, (ii) um
painel de comandos inclinado com diversas finções e ranhuras para cartões e (iii) um ecrã
rectangular multi-funções sensível ao toque.

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

10064

第 27 期 —— 2017 年 7 月 5 日

(i) Nos cantos da coluna de suporte estão dispositivos mostradores que, de acordo com as
suas diferentes cores, indicam o estado da máquina de jogo;
(ii) O painel de comandos contém (4) ranhuras (uma para emitir o recibo de fecho de contas, outra para leitura de cartão de fidelização, outra porta para carregamento USB e outra
para receber dinheiro ou ler ou validar vouchers);
(iii) O ecrã rectangular multi-funções sensível ao toque é usado para exibição de jogos e
entrada de dados, incluindo apostas feitas pelos jogadores.
A característica deste desenho para o qual a novidade se reivindica é a forma, configuração, particularidades geométricas e ornamentais e/ou a combinação de todas estas características, tal como ilustrado nas representações.
附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

D/001627

[71]

申請人 Requerente

:

六福珠寶金行（澳門）有限公司

地址 Endereço

:

澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下

國籍 Nacionalidade

:

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

[72]

創作人 Criador

:

黃浩龍

[51]

分類 Classificação

:

20 - 02

[54]

標題 Título

:

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/04/29

飾物陳列裝置（5S）（S型吊嘴座（白））。
Dispositivo para exibição de jóias (5S) (assento para pendentes em forma da letra «S»,
branco).

[57]

摘要 Resumo

:

本物品為一種飾物陳列座，包括一個底座和一個絲帶形狀的面板，面板上有一個可用於固定物
品的開口扣，面板立於底座的正上方，樣式設計具有新穎性及實用性；其所使用的物料和顏色
均較為高雅尊貴，突現其主要作為陳列珠寶首飾等貨品的用途。

附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

D/001628

[71]

申請人 Requerente

:

六福珠寶金行（澳門）有限公司

地址 Endereço

:

澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下

國籍 Nacionalidade

:

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

[72]

創作人 Criador

:

黃浩龍

[51]

分類 Classificação

:

20 - 02

[54]

標題 Título

:

飾物陳列裝置（5S）（頸座（白））。

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/04/29

Dispositivo para exibição de jóias (5S) (assento em forma de um pescoço, branco).
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摘要 Resumo

:

10065

本物品為一種飾物陳列頸座，參照人體脖子形狀設計，可完美展示首飾佩戴效果，構型具有新穎
性及實用性；其所使用的物料和顏色均較為莊重尊貴，突現其主要作為陳列珠寶首飾的用途。

附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

D/001629

[71]

申請人 Requerente

:

六福珠寶金行（澳門）有限公司

地址 Endereço

:

澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下

國籍 Nacionalidade

:

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

創作人 Criador

:

黃浩龍

[72]

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/04/29

[51]

分類 Classificação

:

20 - 02

[54]

標題 Título

:

飾物陳列裝置（5S）（頸座底板（白））。

[57]

摘要 Resumo

:

本物品為一種飾物陳列座底板，包括木板和一塊綢緞，具有實用性；其所使用的物料和顏色均

Dispositivo para exibição de jóias (5S) (base do assento em forma de um pescoço, branca).
較為高雅尊貴，與其他飾物陳列座一併使用。
附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

D/001630

[71]

申請人 Requerente

:

六福珠寶金行（澳門）有限公司

地址 Endereço

:

澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下

國籍 Nacionalidade

:

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

創作人 Criador

:

黃浩龍

[72]

[22]

[51]

分類 Classificação

:

20 - 02

[54]

標題 Título

:

飾物陳列裝置（5S）（大頸鏈座（白））。

申請日 Data de pedido : 2016/04/29

Dispositivo para exibição de jóias (5S) (assento para colares grande, branco).
[57]

摘要 Resumo

:

本物品為一種飾物陳列頸座，參照人體上半身形狀設計，可完整展示飾品佩戴效果，構型具有新
穎性及實用性；其所使用的物料和顏色均較為莊重尊貴，突現其主要作為陳列珠寶首飾的用途。

附圖 Figura

:
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[21]

編號 N.º

:

D/001631

[22]

[71]

申請人 Requerente

:

六福珠寶金行（澳門）有限公司

地址 Endereço

:

澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下

第 27 期 —— 2017 年 7 月 5 日

申請日 Data de pedido : 2016/04/29

國籍 Nacionalidade

:

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

[72]

創作人 Criador

:

黃浩龍

[51]

分類 Classificação

:

20 - 02

[54]

標題 Título

:

飾物陳列裝置（5S）（耳環座（白））。

[57]

摘要 Resumo

:

本物品為一種飾物陳列座，包括一個底座和一個面板，面板上有兩處可用於固定物品的開口，

Dispositivo para exibição de jóias (5S) (assento para brincos, branco).
面板與底座完美嵌合，樣式設計具有新穎性及實用性；其所使用的物料和顏色均較為高雅尊
貴，突現其主要作為陳列珠寶首飾等貨品的用途。
附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

D/001632

[71]

申請人 Requerente

:

六福珠寶金行（澳門）有限公司

地址 Endereço

:

澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下

國籍 Nacionalidade

:

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

創作人 Criador

:

黃浩龍

[72]

[22]

[51]

分類 Classificação

:

20 - 02

[54]

標題 Título

:

飾物陳列裝置（5S）（橫扼座（白））。

申請日 Data de pedido : 2016/04/29

Dispositivo para exibição de jóias (5S) (assento de aperto horizontal, branco).
[57]

摘要 Resumo

:

本物品為一種飾物陳列座，包括一個底座和一個面板，面板上凸起的拱橋形狀面板，可固定且
突出展示飾品特點，樣式設計具有新穎性及實用性；其所使用的物料和顏色均較為高雅尊貴，
突現其主要作為陳列珠寶首飾等貨品的用途。

附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

D/001633

[71]

申請人 Requerente

:

六福珠寶金行（澳門）有限公司

地址 Endereço

:

澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下

國籍 Nacionalidade

:

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

[72]

創作人 Criador

:

黃浩龍

[51]

分類 Classificação

:

20 - 02

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/04/29
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[54]

標題 Título

:

10067

飾物陳列裝置（5S）（頸鏈座（白））。
Dispositivo para exibição de jóias (5S) (assento para colares, branco).

[57]

摘要 Resumo

:

本物品為一種飾物陳列座，包括一個底座和一個面板，面板上有兩處可用於固定物品的開口，
面板以45度角嵌於底座的正上方，樣式設計具有新穎性及實用性；其所使用的物料和顏色均較
為高雅尊貴，突現其主要作為陳列珠寶首飾等貨品的用途。

附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

D/001634

[71]

申請人 Requerente

:

六福珠寶金行（澳門）有限公司

地址 Endereço

:

澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下

國籍 Nacionalidade

:

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

[72]

創作人 Criador

:

黃浩龍

[51]

分類 Classificação

:

20 - 02

[54]

標題 Título

:

飾物陳列裝置（5S）戒指座（白）。

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/04/29

Dispositivo para exibição de jóias (5S) (assento para anéis, branco).
[57]

摘要 Resumo

:

本物品為一種飾物陳列座，包括一個底座和一個面板，面板上有一個可用於固定物品的開口
扣，面板以45度角嵌於底座的正上方，樣式設計具有新穎性及實用性；其所使用的物料和顏色
均較為高雅尊貴，突現其主要作為陳列珠寶首飾等貨品的用途。

附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

D/001636

[71]

申請人 Requerente

:

周生生珠寶金行有限公司

地址 Endereço

:

G/F-2/F, 4/F 229 Nathan Road & 2/F-3/F 231 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

創作人 Criador

:

鄭伯豪 PAK HO IVANHOE, CHENG

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/05/17

CHOW SANG SANG JEWELLERY COMPANY LIMITED

[72]
[51]

分類 Classificação

:

20 - 02

[54]

標題 Título

:

飾物陳列包裝。
Embalagem para exibição de artigos de joalharia.

[57]

摘要 Resumo

:

As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são o padrão, o ornamento, a forma e a configuração do artigo conforme mostrado nas representações.
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[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/03/15

1600451.3

中國香港 Hong Kong, China

[21]

編號 N.º

[71]

申請人 Requerente

:

Sirin Labs AG

地址 Endereço

:

Muhlentalstrasse 2, 8200 Schaffhausen, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

創作人 Criador

:

Oren MOSHES, Assaf SHAFIR, Boaz LEVI, Guy Eliahu SHIRAZI, Maxim FELDMAN

[72]

:
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D/001639

[51]

分類 Classificação

:

13 - 03

[54]

標題 Título

:

電開關。

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/05/31

Interruptor eléctrico.
[57]

摘要 Resumo

:

O produto constante no desenho é utilizado como um interruptor eléctrico. O que é reivindicado é o desenho e a configuração ornamental para um interruptor eléctrico, conforme
mostrado e descrito.
O desenho é para a forma e/ou configuração de um interruptor eléctrico, conforme mostrado nas representações anexas. A novidade do desenho reside na forma e/ou configuração
dos componentes, mostrados pelas linhas a cheio. Os componentes, mostrados em linhas
tracejadas não fazem parte do desenho reivindicado.

附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

D/001652

[71]

申請人 Requerente

:

HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/06/03

地址 Endereço

:

Delpinova ulica 7 a 5000 Nova Gorica, Eslovénia

國籍 Nacionalidade

:

斯洛文尼亞 Eslovena

[72]

創作人 Criador

:

Miran Lipovec

[51]

分類 Classificação

:

21 - 01

[54]

標題 Título

:

棋盤遊戲。
Tabuleiro para jogos.

[57]

摘要 Resumo

:

O presente desenho representa uma plataforma de jogo de roleta. O desenho é a transformação do cilindro da roleta com o enquadramento dos devidos números, mas feito de
maneira a assemelhar-se à forma do algarismo oito. Cada um dos círculos que formam o
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referido algarismo oito inclui um círculo menor contendo um símbolo ou figura arbitrários.
O referido círculo é englobado por um círculo maior dividido por linhas em duas áreas
contendo símbolos e uma área para colocação da aposta nos números pretos ou vermelhos.
As referidas áreas sendo rodeadas por uma linha que cria um círculo adicional maior de
rebordo que é dividido por linhas em 6 campos cada um contendo um símbolo ou figura
arbitrários. Os referidos campos são englobados por uma faixa exterior com números nos
campos, que são 18 algarismos em cada faixa de cada círculo que forma o referido algarismo oito, e com campo adicional contento o número 0 e, respectivamente, dois números 0 (i.e.
00). As características do desenho para as quais a novidade é reivindicada são também a
forma e a configuração do artigo tal como mostrado nas representações. São reivindicadas
as cores vermelha, verde, amarela, preta e branca tal como apresentadas na figura.
附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

D/001687

[71]

申請人 Requerente

:

北京承善堂健康科技有限公司

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/08/16

Beijing Sing Sin Tong Health Technology Co., Ltd.
地址 Endereço

:

中國北京市東城區崇文門外大街16號1幢11層1125
1125, 11/F, Building 1, No. 16, Chongwenmenwai Street, Dongcheng District, Beijing City,
China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[72]

創作人 Criador

:

孫健 SUN, Jian

[51]

分類 Classificação

:

9 - 05

[54]

標題 Título

:

手提袋（豎版）。
Sacos de mão (vertical).

[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

本設計提供一種手提袋，如圖所示，其設計要點在於手提袋的圖案、形狀、色彩及其結合。

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/04/07

201630111572.7

中國 China

[21]

編號 N.º

:

D/001688

[71]

申請人 Requerente

:

北京承善堂健康科技有限公司

地址 Endereço

:

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/08/16

Beijing Sing Sin Tong Health Technology Co., Ltd.
中國北京市東城區崇文門外大街16號1幢11層1125
1125, 11/F, Building 1, No. 16, Chongwenmenwai Street, Dongcheng District, Beijing City,
China
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[72]

創作人 Criador

:

孫健 SUN, Jian

[51]

分類 Classificação

:

9 - 05

[54]

標題 Título

:

手提袋（橫版）。

第 27 期 —— 2017 年 7 月 5 日

Sacos de mão (horizontal).
[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

本設計提供一種手提袋，如圖所示，其設計要點在於手提袋的形狀、色彩、圖案及其結合。

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/04/07

201630111575.0

中國 China

[21]

編號 N.º

:

D/001689

[22]

[71]

申請人 Requerente

:

北京承善堂健康科技有限公司

申請日 Data de pedido : 2016/08/16

Beijing Sing Sin Tong Health Technology Co., Ltd.
地址 Endereço

:

中國北京市東城區崇文門外大街16號1幢11層1125
1125, 11/F, Building 1, No. 16, Chongwenmenwai Street, Dongcheng District, Beijing City,
China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[72]

創作人 Criador

:

孫健 SUN, Jian

[51]

分類 Classificação

:

9 - 05

[54]

標題 Título

:

包裝袋（內包5克）。
Sacos para embalagem (peso líquido de 5g).

[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

本設計提供一種包裝袋，如圖所示，其設計要點在於包裝袋的形狀、色彩、圖案及其結合。

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/04/07

201630111579.9

中國 China

[21]

編號 N.º

:

D/001690

[71]

申請人 Requerente

:

北京承善堂健康科技有限公司

地址 Endereço

:

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/08/16

Beijing Sing Sin Tong Health Technology Co., Ltd.
中國北京市東城區崇文門外大街16號1幢11層1125
1125, 11/F, Building 1, No. 16, Chongwenmenwai Street, Dongcheng District, Beijing City,
China
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[72]

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

創作人 Criador

:

孫健 SUN, Jian

10071

[51]

分類 Classificação

:

9 - 05

[54]

標題 Título

:

包裝袋（399陳膠）。

[57]

摘要 Resumo

:

本設計提供一種包裝袋，如圖所示，其設計要點在於包裝袋的形狀、色彩、圖案及其結合。

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

Caixas para embalagem (gelatina da pele do burro conservada há 399 dias).

[30]

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/04/07

201630111585.4

中國 China

[21]

編號 N.º

:

D/001691

[22]

[71]

申請人 Requerente

:

北京承善堂健康科技有限公司

地址 Endereço

:

申請日 Data de pedido : 2016/08/16

Beijing Sing Sin Tong Health Technology Co., Ltd.
中國北京市東城區崇文門外大街16號1幢11層1125
1125, 11/F, Building 1, No. 16, Chongwenmenwai Street, Dongcheng District, Beijing City,
China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[72]

創作人 Criador

:

孫健 SUN, Jian

[51]

分類 Classificação

:

9 - 05

[54]

標題 Título

:

包裝袋（199陳膠）。

[57]

摘要 Resumo

:

本設計提供一種包裝袋，如圖所示，其設計要點在於包裝袋的形狀、色彩、圖案及其結合。

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

Caixas para embalagem (gelatina da pele do burro conservada há 199 dias).

[30]

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/04/07

201630111591.X

中國 China

[21]

編號 N.º

:

D/001692

[71]

申請人 Requerente

:

北京承善堂健康科技有限公司

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/08/16

Beijing Sing Sin Tong Health Technology Co., Ltd.
地址 Endereço

:

中國北京市東城區崇文門外大街16號1幢11層1125
1125, 11/F, Building 1, No. 16, Chongwenmenwai Street, Dongcheng District, Beijing City,
China
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[72]

創作人 Criador

:

孫健 SUN, Jian

[51]

分類 Classificação

:

9 - 03

[54]

標題 Título

:

包裝盒（699陳膠450克）。
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Caixas para embalagem (gelatina da pele do burro conservada há 699 dias com peso de 450g).
[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

本設計提供一種包裝盒，如圖所示，其設計要點在於包裝盒的形狀、色彩、圖案及其結合。

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/04/07

201630111594.3

中國 China

[21]

編號 N.º

:

D/001693

[22]

[71]

申請人 Requerente

:

北京承善堂健康科技有限公司

申請日 Data de pedido : 2016/08/16

Beijing Sing Sin Tong Health Technology Co., Ltd.
地址 Endereço

:

中國北京市東城區崇文門外大街16號1幢11層1125
1125, 11/F, Building 1, No. 16, Chongwenmenwai Street, Dongcheng District, Beijing City,
China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[72]

創作人 Criador

:

孫健 SUN, Jian

[51]

分類 Classificação

:

9 - 03

[54]

標題 Título

:

包裝盒（299陳膠）。
Caixas para embalagem (gelatina da pele do burro conservada há 299 dias).

[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

本設計提供一種包裝盒，如圖所示，其設計要點在於包裝盒的形狀、色彩、圖案及其結合。

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/04/07

201630111570.8

中國 China

[21]

編號 N.º

:

D/001694

[71]

申請人 Requerente

:

北京承善堂健康科技有限公司

地址 Endereço

:

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/08/16

Beijing Sing Sin Tong Health Technology Co., Ltd.
中國北京市東城區崇文門外大街16號1幢11層1125
1125, 11/F, Building 1, No. 16, Chongwenmenwai Street, Dongcheng District, Beijing City,
China
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[72]

創作人 Criador

:

孫健 SUN, Jian

[51]

分類 Classificação

:

9 - 05

[54]

標題 Título

:

包裝袋（299陳膠）。

10073

Caixas para embalagem (gelatina da pele do burro conservada há 299 dias).
[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

本設計提供一種包裝袋，如圖所示，其設計要點在於包裝袋的形狀、色彩、圖案及其結合。

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/04/07

201630111593.9

中國 China

[21]

編號 N.º

:

D/001701

[71]

申請人 Requerente

:

Millennium Pharmaceuticals, Inc.

地址 Endereço

:

40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

創作人 Criador

:

Willow R. DILUZIO, Nobel T. TRUONG, Sarah Royalty TREDO, Donald ROGERS, JR

[72]
[51]

分類 Classificação

:

24 - 02

[54]

標題 Título

:

藥物注射器。

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/09/02

Injector de medicamento.
[57]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

O desenho é para ser aplicado a um injector de medicamento e a novidade reside nas características da forma e da configuração, conforme mostrado nas representações anexas.

[30]

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/03/11

29/557,806

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

D/001705

[71]

申請人 Requerente

:

KYB Corporation

地址 Endereço

:

World Trade Center Bldg., 4-l, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

[72]

創作人 Criador

:

Eizo OGURA

[51]

分類 Classificação

:

9 - 03

[54]

標題 Título

:

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/09/22

盒子。
Caixa.

[57]

摘要 Resumo

:

O artigo «Caixa», a que este modelo se aplica, é usado como amortecedores, feito de papel
/ papelão. As características essenciais para o desenho aplicado em questão mostram a par-
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te dos desenhos de um amortecedor com padrão em grelha mostrado na parte da frente e
de trás da caixa.

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/03/25

2016-006495

日本 Japão

[21]

編號 N.º

:

D/001706

[71]

申請人 Requerente

:

KYB Corporation

地址 Endereço

:

World Trade Center Bldg., 4-l, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

[72]

創作人 Criador

:

Eizo OGURA

[51]

分類 Classificação

:

9 - 03

[54]

標題 Título

:

盒子。

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/09/22

Caixa.
[57]

摘要 Resumo

:

O artigo «Caixa», a que este modelo se aplica, é usado como amortecedores, feito de papel
/papelão. As características essenciais para o desenho aplicado em questão mostram a parte dos desenhos de um amortecedor com padrão em grelha mostrado na parte da frente e
de trás da caixa.

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/03/25

2016-006565

日本 Japão

[21]

編號 N.º

:

D/001707

[71]

申請人 Requerente

:

上海墨百意信息科技有限公司

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/09/22

Shanghai Mobvoi Information Technology Company Limited
地址 Endereço

:

中國上海中國（上海）自由貿易試驗區蔡倫路1690號2號樓106室201203
Building 2-106, 1690, Cailun Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai,
China

[72]

國籍 Nacionalidade

:

創作人 Criador

:

中國 Chinesa
候岩江 Yanjiang. HOU, 谷靜 Jing. GU, 趙冰 Bing. ZHAO, 佟國文 Guowen. Tong, 林宜立
Yili. Lin

[51]

分類 Classificação

:

10 - 07

[54]

標題 Título

:

錶帶。
Bracelete de relógio.
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[57]

摘要 Resumo

:

10075

1. 本外觀設計產品的名稱：錶帶。
2. 本外觀設計產品的用途：本外觀設計產品用於錶帶。
3. 本外觀設計產品的設計要點：各視圖所示的產品形狀和構造。
4. 最能表明本外觀設計設計要點的圖片或照片：主視圖。
5. 請求保護的外觀設計：不保護色彩。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

[21]

編號 N.º

:

[71]

申請人 Requerente

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/03/22

201630084606.8

中國 China

D/001708

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/09/22

上海墨百意信息科技有限公司
Shanghai Mobvoi Information Technology Company Limited

地址 Endereço

:

中國上海中國（上海）自由貿易試驗區蔡倫路1690號2號樓106室201203
Building 2-106, 1690, Cailun Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai,
China

[72]

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

創作人 Criador

:

候岩江
Tong

[51]

分類 Classificação

:

10 - 07

[54]

標題 Título

:

錶盤。

Yanjiang. HOU , 谷靜

Jing. GU

, 趙冰

Bing. ZHAO , 佟國文

, 林宜立 Yili. Lin

Mostrador do relógio.
[57]

摘要 Resumo

:

1. 本外觀設計產品的名稱：錶盤。
2. 本外觀設計產品的用途：本外觀設計產品用於錶盤。
3. 本外觀設計產品的設計要點：各視圖所示的產品形狀和構造。
4. 最能表明本外觀設計設計要點的圖片或照片：主視圖。
5. 請求保護的外觀設計：不保護色彩。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/03/22

201630084605.3

中國 China

Guowen.
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[21]

編號 N.º

:

D/001729

[22]

[71]

申請人 Requerente

:

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.

地址 Endereço

:

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan
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申請日 Data de pedido : 2016/10/26

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

[72]

創作人 Criador

:

Hongji Chen

[51]

分類 Classificação

:

13 - 03

[54]

標題 Título

:

連接器。

[57]

摘要 Resumo

:

A parte da ficha do conector como mostrado tem um corpo oblongo de forma de perfil

Conector.
complexo, com a forma do corpo secção transversal sendo o mesmo ao longo de todo o
comprimento do corpo. As paredes da parte da ficha do conector são geralmente suaves.
A superfície da extremidade esquerda da parte da ficha do conector é aberta, e tem uma
forma poligonal, o polígono tendo uma parte superior geralmente em forma de trapézio,
uma parte média geralmente com a forma de um rectângulo na base da parte superior do
trapézio, e uma parte inferior geralmente em forma de um rectângulo dado que o comprimento e a altura são menores que o comprimento e a altura da parte rectangular do meio.
As porções do artigo indicadas em linhas tracejadas são mostradas apenas para fins ilustrativos e não formam parte do desenho em questão.

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/04/26

2016-009112

日本 Japão

[21]

編號 N.º

:

D/001741

[71]

申請人 Requerente

:

ECOLAB USA INC.

地址 Endereço

:

370 North Wabasha Street, St. Paul, Minnesota 55102, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

創作人 Criador

:

FREUDENBERG, Jared Ryan, RHODES, Matthew Burton, DRAKE, Ryan Joseph,

[72]

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/11/17

LANZ, Joshua James, ANDERSON, Daniel Davis
[51]

分類 Classificação

:

[54]

標題 Título

:

22 - 06
昆蟲陷阱。
Armadilha para insectos.

[57]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

O desenho ornamental para uma armadilha para insectos como mostrado e descrito.
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[30]

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/05/20

29/565,498

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

D/001742

[71]

申請人 Requerente

:

ECOLAB USA INC.

[72]

[22]

10077

申請日 Data de pedido : 2016/11/17

地址 Endereço

:

370 North Wabasha Street, St. Paul, Minnesota 55102, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

創作人 Criador

:

FREUDENBERG, Jared Ryan, RHODES, Matthew Burton, DRAKE, Ryan Joseph,
LANZ, Joshua James, ANDERSON, Daniel Davis

[51]

分類 Classificação

:

22 - 06

[54]

標題 Título

:

昆蟲陷阱。
Armadilha para insectos.

[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

O desenho ornamental para uma armadilha para insectos como mostrado e descrito.

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/05/20

29/565,498

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

D/001743

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/11/17

[71]

申請人 Requerente

:

ECOLAB USA INC.

地址 Endereço

:

370 North Wabasha Street, St. Paul, Minnesota 55102, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

[72]

創作人 Criador

:

FREUDENBERG, Jared Ryan, RHODES, Matthew Burton, DRAKE, Ryan Joseph,

[51]

分類 Classificação

:

22 - 06

[54]

標題 Título

:

昆蟲陷阱。

LANZ, Joshua James, ANDERSON, Daniel Davis

Armadilha para insectos.
[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

O desenho ornamental para uma armadilha para insectos como mostrado e descrito.

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/05/20

29/565,498

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

D/001744

[71]

申請人 Requerente

:

ECOLAB USA INC.

[72]
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[22]

申請日 Data de pedido : 2016/11/17

地址 Endereço

:

370 North Wabasha Street, St. Paul, Minnesota 55102, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

創作人 Criador

:

FREUDENBERG, Jared Ryan, RHODES, Matthew Burton, DRAKE, Ryan Joseph,
LANZ, Joshua James, ANDERSON, Daniel Davis

[51]

分類 Classificação

:

22 - 06

[54]

標題 Título

:

昆蟲陷阱。
Armadilha para insectos.

[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

O desenho ornamental para uma armadilha para insectos como mostrado e descrito.

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/05/20

29/565,498

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

D/001745

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/11/17

[71]

申請人 Requerente

:

ECOLAB USA INC.

地址 Endereço

:

370 North Wabasha Street, St. Paul, Minnesota 55102, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

[72]

創作人 Criador

:

FREUDENBERG, Jared Ryan, RHODES, Matthew Burton, DRAKE, Ryan Joseph,

[51]

分類 Classificação

:

22 - 06

[54]

標題 Título

:

昆蟲陷阱。

LANZ, Joshua James, ANDERSON, Daniel Davis

Armadilha para insectos.
[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

O desenho ornamental para uma armadilha para insectos como mostrado e descrito.

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/05/20

29/565,498

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

D/001746

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/11/17

[71]

申請人 Requerente

:

ECOLAB USA INC.

地址 Endereço

:

370 North Wabasha Street, St. Paul, Minnesota 55102, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana
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[72]

創作人 Criador

:

10079

FREUDENBERG, Jared Ryan, RHODES, Matthew Burton, DRAKE, Ryan Joseph,
LANZ, Joshua James, ANDERSON, Daniel Davis

[51]

分類 Classificação

:

[54]

標題 Título

:

22 - 06
昆蟲陷阱。
Armadilha para insectos.

[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

O desenho ornamental para uma armadilha para insectos como mostrado e descrito.

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/05/20

29/565,498

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

D/001747

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/11/17

[71]

申請人 Requerente

:

ECOLAB USA INC.

地址 Endereço

:

370 North Wabasha Street, St. Paul, Minnesota 55102, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

[72]

創作人 Criador

:

FREUDENBERG, Jared Ryan, RHODES, Matthew Burton, DRAKE, Ryan Joseph,

[51]

分類 Classificação

:

22 - 06

[54]

標題 Título

:

昆蟲陷阱。

LANZ, Joshua James, ANDERSON, Daniel Davis

Armadilha para insectos.
[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

O desenho ornamental para uma armadilha para insectos como mostrado e descrito.

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/05/20

29/565,498

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

D/001748

[71]

申請人 Requerente

:

Purillume, Inc.

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/11/18

地址 Endereço

:

10030 Green Level Church Road, Suite 802-1273, Cary, NC 27519, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

[72]

創作人 Criador

:

Neeraj LAL, Randy FAUCETTE, Quinn MARCEIL, Rodney BAME

[51]

分類 Classificação

:

26 - 04

[54]

標題 Título

:

豎琴形照明支架。
Harpa de iluminação.

[57]

[30]
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摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

O que é reivindicado é uma harpa de iluminação conforme mostrado e descrito.

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2016/05/18

29/565,141

美國 Estados Unidos da América

發明專利延伸之保護
Protecção de Extensão de Patente de Invenção

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別
行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批
示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。
Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção
dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s)
despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do
mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a
contar da data desta publicação.

授權的發明專利之延伸
Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]

編號 N.º

:

J/002529

[22]

[24]

批示日 Data de despacho :

2017/06/09

[73]

權利人 Titular

:

中國銀聯股份有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市浦東新區含笑路36號銀聯大廈

申請日 Data de pedido : 2017/03/15

CHINA UNIONPAY CO., LTD.
CUP Tower, 36 Hanxiao Road, Pudong new area, Shanghai 200135, China
[72]

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

發明人 Inventor

:

孫權

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

ZL201310154671.9

2013/04/28

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 104123793B

2017/02/08

[51]

分類 Classificação

:

G07F19/00

[54]

標題 Título

:

基於NFC功能的取款系統及其取款方法以及取款機。
Sistema para levantar dinheiro baseado na função de NFC, bem como o seu método e a
máquina para levantamento do dinheiro.
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[57]

摘要 Resumo

:

10081

本發明涉及基於N F C功能的取款方法以及基於N F C功能的取款系統。本發明的基於N F C功
能的取款方法是在具備N FC功能的移動終端和N FC功能的取款機之間基於N FC進行數據傳
輸並且用來實現取款機與受理銀行系統、銀行卡組織系統以及發卡銀行系統之間的數據交換
的方法。根據本發明，不需要在取款機中插入銀行卡，而且也不需要在取款機中輸入銀行卡密
碼，因此，不會被不法分子設置在取款機上的盜取設備盜取銀行卡、以及銀行卡密碼，而且，由
於在取款時不需要攜帶銀行卡實體卡片，使用便攜性高。

附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

[24]

批示日 Data de despacho :

2017/06/09

[73]

權利人 Titular

阿爾米雷爾有限公司

:

J/002530

[22]

申請日 Data de pedido : 2017/03/16

ALMIRALL, S.A.

[72]

地址 Endereço

:

Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, Spain

國籍 Nacionalidade

:

西班牙 Espanhola

發明人 Inventor

:

G．阿馬梅斯徹斯, E．巴拉格阿達努, F．卡雷拉卡雷拉, I．馬爾舒埃塔埃雷烏, E．莫伊斯瓦萊斯

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL201380015296.8

2013/03/15

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 104203918B

2017/01/18

[51]

分類 Classificação

:

C07D215/26, A61K31/4704, A61P11/00

[54]

標題 Título

:

作為β2腎上腺素受體激動劑的5-（2-{[6-（2,2-二氟-2-苯乙氧基）己基]氨基}-1-（R）-羥乙基）
-8-羥基喹啉-2（1H）-酮，半萘二磺酸鹽的新的多晶型。
Novas formas cristalinas polimórficas de 5- (2 - {[6- (2,2-difluoro-2-feniletoxi) hexil] amino}
-1- (R) -hidroxietil) -8-hidroxiquinolin-2 (1H) -ona, heminapadisilato que serve como agonista do receptor adrengico β2.

[57]

摘要 Resumo

:

本發明涉及5-（2-{[6-（2,2-二氟-2-苯乙氧基）己基]氨基}-1-（R）-羥乙基）-8-羥基喹啉-2（1H）
-酮，半萘二磺酸鹽的新的多晶型。本發明也涉及含有所述多晶型的藥物組合物，使用這些組合
物治療和β2腎上腺素受體活性相關的呼吸疾病的方法以及製備這些多晶型的方法。

[30]

優先權 Prioridade

:

[21]

編號 N.º

:

[24]

批示日 Data de despacho :

[73]

權利人 Titular

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/03/20

12382101.9

歐洲聯盟 União Europeia

2012/04/10

61/622,266

美國 Estados Unidos da América

J/002531

[22]

申請日 Data de pedido : 2017/03/16

2017/06/09
詹森藥業有限公司
JANSSEN PHARMACEUTICAL NV

地址 Endereço

:

比利時比爾斯特恩豪特斯路30號
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium

[72]

國籍 Nacionalidade

:

比利時 Belga

發明人 Inventor

:

H．J．布里斯林, C．蔡, W．何, R．W．卡瓦什

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

[51]
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分類 Classificação

:

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL201210277845.6

2005/03/14

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 102786476B

2017/01/18

C 07D233/64, C 07D401/04, C 07D403/04, C 07D409/04, C 07D403/12, C 07D401/12,
C 07D405/12 , A61K 31/4178, A61K 31/417, A61K 31/625, A61K 31/454, A61K 31/498,
A61K31/4439, A61K31/506, A61P29/00, A61P1/00, A61P25/04, A61P1/04, A61P1/12,
A61P25/06

[54]

標題 Título

:

作為阿片受體調節劑的化合物。
Compostos como moduladores de receptor de opióide.

[57]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

本發明涉及式（I）的新型阿片受體調節劑。本發明另外涉及用於製備這樣的化合物、含有它們
的藥用組合物的方法及它們在治療其可通過調節阿片受體改善或治療的疾病中的用途。

[30]

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2004/03/15

60/553342

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

[24]

批示日 Data de despacho :

2017/06/09

[73]

權利人 Titular

歐洲凱爾特公司

:

J/002532

[22]

申請日 Data de pedido : 2017/03/17

EURO-CELTIQUE S.A.

[72]

地址 Endereço

:

2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Luxembourg

國籍 Nacionalidade

:

盧森堡 Luxemburguesa

發明人 Inventor

:

卡塞爾．杜格南, 伊恩．杰里森．麥克德麥特

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

ZL201280053812.1

2012/10/31

[51]

分類 Classificação

:

A61M15/00

[54]

標題 Título

:

分配器。

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 103987417B

2017/02/15

Distribuidores.
[57]

摘要 Resumo

:

本發明涉及一種分配器和，具體地說，涉及一種用於從物質源分配一個劑量的氣態、氣載或液
滴物質的分配器，和一種包括劑量計數器的分配器。因此，本發明提供一種用於從物質源（C）
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分配一個劑量的氣態、氣載或液滴物質的分配器，所述分配器包括：用於容納物質源的本體，
所述本體具有嘴件；接合構件，所述接合構件可滑動地設置在本體中以沿本體的縱向軸綫移
動，從而從物質源釋放一個劑量的物質，所述接合構件包括用於容納物質源的噴嘴的座體；分
配器驅動器（A），用於使接合構件沿本體的縱向軸綫移動以從物質源釋放一個劑量的物質，所
述分配器驅動器包括樞轉軸和設置在所述樞轉軸上的凸輪，所述分配器驅動器設置在所述本
體內，使得樞轉軸的旋轉致使凸輪旋轉並將力施加到所述接合構件以使接合構件沿縱向軸綫
移動；以及凸輪隨動件，所述凸輪隨動件能夠滑動地設置在本體內，所述凸輪隨動件包括基部
和從基部延伸的大致剛性凸出部，所述凸出部設置在所述分配器驅動器與所述接合構件之間，
使得由所述分配器驅動器的凸輪施加到凸出部的力致使凸輪隨動件能夠沿本體的縱向軸綫滑
動地移動並將力施加到所述接合構件以從物質源釋放一個劑量的物質。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2011/11/01

1118845.5

英國 Reino Unido

[21]

編號 N.º

[24]

批示日 Data de despacho :

2017/06/09

[73]

權利人 Titular

馬爾西奧．馬克．奧雷利奧．馬丁斯．阿布雷烏

:

J/002533

[22]

申請日 Data de pedido : 2017/03/17

ABREU, MARCIO, MARC, AURELIO, MARTINS

[72]

地址 Endereço

:

72 Highland Park Road, North Haven, CT 06473, US

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

馬爾西奧．馬克．奧雷利奧．馬丁斯．阿布雷烏 A BR EU, M A RC IO, M A RC, AU R EL IO,
MARTINS

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

ZL201310097177.3

2004/02/26

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 103300822B

2016/12/28

[51]

分類 Classificação

:

A61B5/00, A61B5/01

[54]

標題 Título

:

測量生物學參數的儀器和方法。

[57]

摘要 Resumo

:

用於將傳感器安置在生理通道中的支撐結構，以測量肌體的物理的、化學的和生物學的參數，

Aparelhos e métodos para medição de parâmetros biológicos.
並根據該參數的測量值產生一種作用。該支撐結構包括傳感器，其利用特定的幾何學被固定在
支撐結構上，獲取連續的、未受幹擾的肌體的生理學數據。通過無綫電傳輸，例如通過電磁波、
無綫電波、紅外綫、聲音等，信號被傳輸到遠程站，或者通過聲音或視頻傳輸，在本地報告。物
理和化學參數包括腦功能、代謝功能、流體動力學功能、水合狀態、血液中化學物質的水準等。
支撐結構包括貼片、夾子、眼鏡、頭戴的飾品等，它們含有固定在通道末端的無源的或有源的
傳感器，所述傳感器具有安置在生理通道並接近生理通道的傳感系統。
[30]

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2003/02/26

60/449,800

美國 Estados Unidos da América

2003/06/04

60/475,470

美國 Estados Unidos da América

[30]
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優先權 Prioridade

:

[21]

編號 N.º

:

[24]

批示日 Data de despacho :

[73]

權利人 Titular

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2003/08/25

60/497,306

美國 Estados Unidos da América

J/002535

[22]

申請日 Data de pedido : 2017/03/20

2017/06/09
楊森製藥公司
JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.

[72]

地址 Endereço

:

1125 Trenton-Harbourton Road, Titusville, New Jersey 08560, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

D.P.M.德普雷, D.J.奧梅羅德, A.霍瓦斯

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL201280046217.5

2012/09/21

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 103906739B

2016/12/28

[51]

分類 Classificação

:

C07D311/06, C07D417/04, C07D453/04

[54]

標題 Título

:

用於製備HCV的大環蛋白酶抑制劑的方法和中間體。
Processos e intermediários para preparar um inibidor de protéase macrocíclico de HCV.

[57]

摘要 Resumo

:

公開了一種通過外消旋4-羥基-1,2-環戊烷二甲酸的水溶液製備式（I V）的辛可尼定鹽的方法，
使所述水溶液不除水地經受環化，通過將水混溶性有機溶劑加到水溶液，並且再次不除水地將
辛可尼定加到含水-有機溶劑溶液，以得到內酯酸的辛可尼定鹽。使辛可尼定鹽結晶，以得到對
映異構純化的結晶內酯酸辛可尼定鹽（I V）。對映異構純鹽為合成式（I）的HC V抑制劑化合
物的中間體。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2011/09/22

11182375.3

歐洲聯盟 União Europeia

[21]

編號 N.º

J/002536

[22]

申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[24]

批示日 Data de despacho :

2017/06/09

[73]

權利人 Titular

:

阿塞爾Rx製藥有限公司

地址 Endereço

:

575 Chesapeake Drive, Redwood City, CA 94063, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

帕米拉．帕爾梅, 托馬斯．斯科瑞克, 斯泰里奧斯．查尼斯, 拉利．海梅爾, 安德魯．I．普替亞廷

ACELRX PHARMACEUTICALS, INC.

[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

ZL200780007142.9

2007/01/08

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101394863B

2016/12/21
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分類 Classificação

:

A61K38/22

[54]

標題 Título

:

小體積口腔經黏膜劑型。

10085

Formas de dosagem transmucosal oral de volume pequeno.
[57]

摘要 Resumo

:

提供了包含預定量的藥物活性藥劑的小體積口腔經黏膜劑型或Na noTab®。示例性應用包括
使用NanoTab®給予藥物以治療急性疼痛、手術後疼痛或爆發性疼痛。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2006/01/06

60/756,937

美國 Estados Unidos da América

2007/01/05

11/650,174

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

[24]

批示日 Data de despacho :

2017/06/09

[73]

權利人 Titular

環球娛樂株式會社

:

J/002537

[22]

申請日 Data de pedido : 2017/03/23

Universal Entertainment Corporation

[73]

地址 Endereço

:

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

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

權利人 Titular

:

阿魯策遊戲美國有限公司
Aruze Gaming America, Inc.

[72]

地址 Endereço

:

745 Grier Drive, Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

武田賢豪

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

ZL201280066529.2

2012/12/17

[51]

分類 Classificação

:

A63F9/00, G06Q50/10

[54]

標題 Título

:

可添加多幣種功能的系統。

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 104039403B

2017/02/22

Sistema que pode acrescentar funções de várias moedas.
[57]

摘要 Resumo

:

本發明提供了能够向現有票據/無現金服務器添加多幣種功能的系統。根據本申請的系統進行
信息通信，以通過與遊戲控制器連接的路徑發布用於從遊戲機提取點數的條形碼票據，並且，在
接收紙幣的情况下，通過與上述路徑不同的路徑向票據/無現金服務器發送與紙幣有關的信息。

附圖 Figura

:

[30]
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優先權 Prioridade

:

[21]

編號 N.º

:

[24]

批示日 Data de despacho :

[73]

權利人 Titular

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/01/10

2012-002483

日本 Japão

J/002538

[22]

申請日 Data de pedido : 2017/03/24

2017/06/09
吉利德製藥有限責任公司
GILEAD PHARMASSET LLC

[72]

地址 Endereço

:

C/O Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

C．U．金, 郭洪燕, D．卡托, T．A．吉爾士博格, 劉洪濤, J．O．林克, M．L．米歇爾, J．P．帕里什,
N．斯奎雷斯, 孫建宇, J．泰勒, E．M．巴肯, E．加納雷斯, A．趙, J．J．科泰爾, M．C．德塞, R．
L．哈爾科姆, E．S．克里格夫斯基, S．E．拉澤維斯, 柳琪, R．麥克曼, 邊衡正, J．H．索吉爾, J．
D．特蘭克, W．C．特斯, R．W．維維安, S．D．施羅德, W．J．沃金斯, 徐連紅, 楊征宇, T．凱拉,
沈小寧, M．O．H．克拉克, 周建宏, M．格勞普, 金浩侖, R．麥克法登, M．R．米什, S．E．米托布,
B．W．菲利普斯, C．溫卡塔拉瑪尼

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

[51]

分類 Classificação

:

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL201410226959.7

2010/05/12

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 104211689B

2017/01/18

C 07D403/14, C 07D405/14, C 07D417/14, C 07D491/113, C 07D409/14, C 07D401/14,
C07D495/04

[54]

標題 Título

:

[57]

摘要 Resumo

:

抗病毒化合物。
Compostos antivirais.
本發明涉及下式表示的抗病毒化合物、包含這種化合物的組合物、和包括給予這種化合物的治療
方法、以及涉及可用於製備這種化合物的方法和中間體，其中式中基團的定義如說明書所定義。

[30]

優先權 Prioridade

:

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2009/05/13

61/177,972

美國 Estados Unidos da América

2009/07/10

61/224,745

美國 Estados Unidos da América

2009/09/01

61/238,760

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

[24]

批示日 Data de despacho :

2017/06/09

[73]

權利人 Titular

默沙東公司

:

J/002539

[22]

申請日 Data de pedido : 2017/03/24

Merck Sharp & Dohme Corp.

[72]

地址 Endereço

:

126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

K.M.貝利克, E.克利托爾, S-C.擴, P.E.馬利格雷斯, B.香, N.亞蘇達, J.殷
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國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

[51]

分類 Classificação

:

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL201380013890.3

2013/03/13

10087

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 104168768B

2017/03/01

C 0 7 D 471 / 2 0, C 0 7 D213/0 0, C 0 7 D 4 01 /12, C 0 7 D 4 8 7/ 2 0, C 0 7 F 7/18, C 0 7 D211 /0 0,
C07D401/14, A61K31/519

[54]

標題 Título

:

製備CGRP受體拮抗劑的方法。

[57]

摘要 Resumo

:

本發明包括利用高效的螺酸合成來製備用於治療偏頭痛的CGR P受體拮抗劑哌啶酮甲酰胺茚

Método para preparar antagonistas de receptores de CGRP.
滿和氮雜茚滿衍生物的新方法。
[30]

優先權 Prioridade

:

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/03/14

61/610746

美國 Estados Unidos da América

2012/05/09

61/644648

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

[24]

批示日 Data de despacho :

2017/06/09

[73]

權利人 Titular

本部三慶株式會社

:

J/002540

[22]

申請日 Data de pedido : 2017/03/31

HONBU SANKEI CO., LTD.
地址 Endereço

:

12th Floor, Osaka-Tokio-Marine-Nichido Bldg. 2-53, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

發明人 Inventor

:

合田學剛

-shi Osaka 540-0001 Japan
[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

ZL201310226566.1

2007/08/28

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 103314996B

2017/03/01

[51]

分類 Classificação

:

A01N59/00, A01N25/22, A01P1/00, A01P3/00

[54]

標題 Título

:

作為殺菌劑使用的含亞氯酸的水溶液的製造方法。
Método de produção de uma solução aquosa com ácido hipocloroso que serve como desinfectante.

[57]

摘要 Resumo

:

本發明是一種含亞氯酸的水溶液的製造方法，其作為食品加工的前處理殺菌劑對人體安全且
操作容易，而且生成產生二氧化氯少的亞氯酸，並作為殺菌劑使用。通過向氯酸鈉水溶液中加
入使該水溶液的pH值能維持在2.3∼3.4內的量及濃度的硫酸或者其水溶液使其反應，以產生
氯酸，然後，通過向該氯酸中加入與還原反應中所需要的量相等、或者其以上的量的過氧化
氫，以生成亞氯酸。另外，向生成了該亞氯酸的水溶液中加入無機酸、無機酸鹽、有機酸或有機
酸鹽中的任一種、或2種以上或者將它們組合而成的物質，在長時間維持亞氯酸的同時，將該水
溶液的pH值調整到3.2∼7.0的範圍內，從而保持高的殺菌力。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2006/08/28

2006-231280

日本 Japão
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[21]

編號 N.º

:

[24]

批示日 Data de despacho :

[73]

權利人 Titular

:

J/002541

[22]

申請日 Data de pedido : 2017/04/03

2017/06/09
株式會社湘南合成樹脂製作所
SHONAN GOSEI-JUSHI SEISAKUSHO K.K.

[72]

地址 Endereço

:

31-27, Daikan-Cho, Hiratsuka-Shi, Kanagawa-Ken, 254-0807 Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

發明人 Inventor

:

神山隆夫 Takao KAMIYAMA, 金田光司 Koji KANETA, 藤井謙治 Kenji FUJII, 石田誠
Makoto ISHIDA

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

ZL201310461229.0

2013/09/30

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 103712032B

2017/01/04

[51]

分類 Classificação

:

F16L55/162, F16L55/163

[54]

標題 Título

:

修復管用節段以及管修復施工方法。

[57]

摘要 Resumo

:

本發明提供修復管用節段以及管修復施工方法，能夠使封閉周向的連結作業用開口部的工序

Segmentos para recuperar tubos e método para obras de recuperação de tubos.
省力化。沿周向以及管長方向將節段連結來修復已設管，其中，節段由塑膠一體地形成構成
內周面的內面板（101）、和立設於該內面板（101）的周緣的側板（102、103）以及端板（104、
105）。在側板（102、103）的端板附近設有使用於周向的連結作業的開口部（102b、103b）。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/10/04

2012-221819

日本 Japão

[21]

編號 N.º

[24]

批示日 Data de despacho :

2017/06/09

[73]

權利人 Titular

振興電子有限責任公司

:

J/002542

[22]

申請日 Data de pedido : 2017/04/05

Revive Electronics, LLC

[72]

地址 Endereço

:

12816 Whitebridge Drive, Fishers, IN 460347, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

R．Q．杰林斯基, J．C．特拉斯蒂

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

ZL201380016934.8

2013/02/01

[51]

分類 Classificação

:

F26B3/353, F26B3/32, H05B1/00, H05B3/00

[54]

標題 Título

:

用於乾燥電子裝置的方法和設備。

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 104272048B

2017/01/18

Métodos e equipamentos para dispositivos eléctricos de secagem.
[57]

摘要 Resumo

:

公開了一種方法用於乾燥電子裝置的方法和設備。實施方式包括加熱和減少電子裝置內的壓力
的方法和設備。一些實施方式在加熱的同時增加和減少壓力。其他實施方式包括乾燥器，用於
在從電子裝置排出的空氣到達排氣泵之前從空氣中移除水分。進一步的實施方式檢測低壓腔
室內的濕度並基於濕度確定什麽時候增加和∕或減少壓力。又進一步的實施方式基於檢測的濕
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度及在一些實施方式中基於壓力增加和∕或減少時濕度的變化，確定裝置被充分乾燥以恢復合
適的功能。又進一步的可替換的實施方式自動控制電子裝置的乾燥的一些或所有方面。另外的
實施方式對電子裝置消毒。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/02/01

61/593,617

美國 Estados Unidos da América

2012/04/26

61/638,599

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

[24]

批示日 Data de despacho :

2017/06/09

[73]

權利人 Titular

諾華股份有限公司

:

J/002543

[22]

申請日 Data de pedido : 2017/04/05

Novartis AG

[72]

地址 Endereço

:

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

發明人 Inventor

:

A．K．查特吉, A．S．內格爾, P．帕拉塞利, R．R．孔德雷蒂, 龍仕永, P．K．米什拉, R．J．莫羅,
J．T．羅蘭, W．L．S．辛, O．西蒙, L．J．譚, B．K．楊, 鄒斌, V．布魯

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

ZL201380070822.0

2013/11/18

[51]

分類 Classificação

:

C07D471/04, A61K31/437, A61P33/06

[54]

標題 Título

:

用於治療寄生蟲疾病的化合物和組合物。

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 105164124B

2017/03/15

Compostos e composições para tratamento de doenças parasitárias.
[57]

摘要 Resumo

:

本發明提供式I化合物或其可藥用鹽、互變異構體或立體異構體，其中各變量如本文中所定義。
本發明還提供了含有這類化合物的藥用組合物、使用這類化合物來治療、預防、抑制、改善或根
除由瘧原蟲寄生蟲引起的疾病如瘧疾的病狀和/或症候的方法。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

[21]

編號 N.º

[24]

批示日 Data de despacho :

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/11/19

61/728,018

美國 Estados Unidos da América

2013/07/18

61/847,860

美國 Estados Unidos da América

J/002544
2017/06/09

[22]

申請日 Data de pedido : 2017/04/06

[73]
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權利人 Titular

:

地址 Endereço

:

One Broadway, 14th floor, Cambridge, MA 02142, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

J．S．彼得森

辛德弗雷克斯公司
SynDevRx, Inc.

[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

ZL201180035859.0

2011/05/25

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 103140512B

2017/03/01

[51]

分類 Classificação

:

A61K47/56, A61K 31/336, A61K 31/4 0 25, A61K 31/50 6, C 0 7 D303/22, C 0 7 D4 05/14,

[54]

標題 Título

:

聚合物綴合的MetAP2抑制劑及其應用的治療方法。

C07D405/12, C08F220/58, C08F8/32, C08F8/10
Inibidores de MetAP2 de polímero conjugado e o método de tratamento para sua aplicação.
[57]

摘要 Resumo

:

本發明的一個方面提供了聚合物綴合的Met A P2抑制劑。儘管不受任何具體理論約束，據信，
經由本文所述的連接物偶聯Met A P2抑制核心會提供具有比親本小分子更好效力和優良藥代
動力學分布的化合物。在本發明的一個方面，所述聚合物綴合的Met A P2抑制劑可用於治療疾
病的方法中，所述方法包括：給有此需要的受試者施用治療有效量的聚合物綴合的MetA P2抑
制劑。

[30]

優先權 Prioridade

:

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2010/05/25

61/347924

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

J/002546

[22]

申請日 Data de pedido : 2017/04/07

[24]

批示日 Data de despacho :

2017/06/09

[73]

權利人 Titular

:

波托拉醫藥品公司

地址 Endereço

:

270E, Grand Avenue, Suite22, South San Francisco, California 94080, United States of

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

宋永紅, Q．徐, Z．J．賈, B．凱恩, S．M．鮑爾, A．潘迪

PORTOLA PHARMACEUTICALS, INC.
America
[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

ZL201280067711.X

2012/11/23

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 104066431B

2017/03/08

[51]

分類 Classificação

:

C07D241/28, C07D403/12, C07D413/12, A61K31/4965

[54]

標題 Título

:

吡嗪激酶抑制劑。

[57]

摘要 Resumo

:

Inibidor de cinase de pirazina.
提供了用於抑制Syk激酶的吡嗪類化合物、用於製備此類化合物的中間體、它們的製備方法、其
藥物組合物、用於抑制Syk激酶活性的方法以及用於治療至少部分由Syk激酶活性介導的疾患
的方法。
[30]

優先權 Prioridade

:

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2011/11/23

61/563,466

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

[24]

批示日 Data de despacho :

2017/06/09

[73]

權利人 Titular

環球娛樂株式會社

:

J/002547

[22]

Universal Entertainment Corporation

申請日 Data de pedido : 2017/04/07
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地址 Endereço

:

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

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

權利人 Titular

:

10091

阿魯策遊戲美國有限公司
Aruze Gaming America, Inc.

[72]

地址 Endereço

:

745 Grier Drive, Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

岡田和生 OKADA, KAZUO, 武田賢豪 TAKEDA, KENGO

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

ZL201180047782.9

2011/09/29

[51]

分類 Classificação

:

A63F5/04, A63F7/02

[54]

標題 Título

:

遊戲信息集成系統。

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 103153410B

2017/03/08

Sistema de integração das informações de jogos.
[57]

摘要 Resumo

:

本申請發明涉及一種收集遊戲信息的遊戲信息集成系統。本申請發明提供一種能夠將可以在
遊戲店對應於遊戲者、尤其是老顧客的喜好而客觀地進行選擇、設定、且平衡性良好地喚起作
為使用者的遊戲者和遊戲店的經營者的需求的遊戲機，根據邏輯分析後的結果而有效地投放
到市場的遊戲資訊集成系統。生成和（a）遊戲機裝置中的各遊戲者的一次遊戲期間、（b）遊戲
期間內遊戲者的收支的經時變化、（c）遊戲機裝置的運行時間、及（d）遊戲機裝置給店鋪側帶
來的利益相關的數據，基於（a）及（b）計算遊戲者的滿意度，基於（c）及（d）計算店鋪側的滿
意度。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2010/10/07

2010-227201

日本 Japão

2010/11/11

2010-253094

日本 Japão

[21]

編號 N.º

J/002549

[22]

申請日 Data de pedido : 2017/04/10

[24]

批示日 Data de despacho :

2017/06/09

[73]

權利人 Titular

:

廣州市無級制動科技有限責任公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市高新技術產業開發區科學大道231號、233號裙樓B1B2棟一層至四層知商谷
國際知識產權眾創空間辦公卡位C-02號

[72]

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

發明人 Inventor

:

吳志強

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

ZL201410759590.6

2014/12/12

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 104500683B

2017/01/11

[51]

分類 Classificação

:

F16H47/08

[54]

標題 Título

:

一種複合式限矩型水介質液力偶合器以及起動器。
Um tipo de acoplador hidráulico de meio aquoso de limitação de torque composto e arrancador.

[57]
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摘要 Resumo

:

本發明提供了一種複合式限矩型水介質液力偶合器以及起動器，其技術方案要點是，輸入齒
輪（22）與起動齒輪副（12），輸入齒圈（23）與輸入大齒圈（24）聯接，輸出行星架（25）與輸
出齒輪副（5）聯接，輸出小齒圈（26）以及輸入行星架（27）與聯接齒輪（6）聯接，輸出小齒輪
（29）與起動輸出齒輪副（7）聯接，起動輸出齒輪副（7）與變速機構（4）以及限矩型水介質液
力偶合器（15）聯接，變速機構（4）與輸入齒輪副（11）聯接，輸入齒輪副（11）與輸出行星架
（21）聯接，限矩型水介質液力偶合器（15）以及起動齒輪（14）與起動齒輪副（12）聯接。

附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

[24]

批示日 Data de despacho :

2017/06/09

[73]

權利人 Titular

大力系統有限公司

:

J/002551

[22]

申請日 Data de pedido : 2017/04/10

DALI SYSTEMS CO. LTD.
地址 Endereço

:

Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, South Church Street,
Georgetown, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands

[72]

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

發明人 Inventor

:

肖恩．派特里克．斯特普爾頓 STAPLETON, Shawn, Patrick, 保羅．萊姆森 LEMSON, Paul,
林斌 LIN, Bin, 阿爾伯特．S．李 LEE, Albert S.

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

ZL201180050066.6

2011/08/16

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 103201958B

2017/01/18

[51]

分類 Classificação

:

H04B7/26, H04W88/08

[54]

標題 Título

:

用於分散式天綫系統的遠程單元的菊花鏈式環。
Anéis de unidades remotas encadeados para sistema de antena distribuída.

[57]

摘要 Resumo

:

本公開內容是基於軟件定義的無綫電（S DR）的分布式天綫系統（DA S）的一種新型實用方
案，該分布式天綫系統是現場可重新配置的並且支援多調製方案（獨立於調製的）、多載波、多
頻帶和多信道。更具體地，本發明涉及利用了遠程單元的一個或多個菊花鏈式環的DA S。本發
明使得能夠實現高度的靈活性以管理、控制、增強和促進分布式無綫網絡的使用和性能，比如
靈活同時聯播、自動流量負荷平衡、網絡和無綫電資源優化、網絡校準、自主/輔助試運行、載
波輪詢、自動頻率選擇、頻率載波定位、流量監視、流量標記和僞導頻等。結果，根據本發明的
DAS能夠提高運營商的無綫網絡的效率和流量容量。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2011/02/07

61/439,940

美國 Estados Unidos da América
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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 Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de
Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data
da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]

編號 N.º

:

I/001424

[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

:

A63F1/12, A63F1/14

[54]

標題 Título

:

自動化洗發牌裝置。

[22]

申請日 Data de pedido : 2016/01/04

Dispositivo automático para baralhar as cartas.
[57]

摘要 Resumo

:

本創作可於一遊戲中對二撲克牌組輪流洗、發牌，其設置對應放置二撲克牌組且可位移互換位
置的二牌槽組，該二牌槽組分別設置一已洗牌盒與一已發牌盒，且分別位於一取牌位置與一洗
牌位置；本創作主要是透過一控制單元先操控一發牌元件對位於該取牌位置的該牌槽組的該
已洗牌盒內的該撲克牌組進行發牌，同時該控制單元操控該洗牌機對位於該洗牌位置的該牌
槽組的已發牌盒內的該撲克牌組進行洗牌，又於發牌完成後，該控制單元再操控互換該二牌槽
組的位置，據此即可輪流進行洗、發牌，其幾乎沒有等待時間且為全自動化洗發牌，可以滿足使
用上的需要。

附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

I/001425

[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

[22]

[72]

發明人 Inventor

:

續天曙

[51]

分類 Classificação

:

A63F13/00

[54]

標題 Título

:

一種大獎產生的錄影影像宣傳系統。

申請日 Data de pedido : 2016/01/04

Sistema promocional de imagens gravadas resultante de um grande prémio.
[57]

摘要 Resumo

:

本發明為一種大獎產生的錄影影像宣傳系統，其包含一遊戲主機、一遊戲螢幕、一判斷元件、
一資料擷取元件、一影像儲存單元以及一顯示看扳，該判斷元件依據一設定條件，當判斷該遊
戲主機的遊戲結果滿足該設定條件時，讓對應的遊戲畫面作為大獎影像，且利用該資料擷取元
件擷取該大獎影像且存入該影像儲存單元；或者可以利用該資料擷取元件先擷取遊戲畫面，再
判斷是否作為該大獎影像，並經由該顯示看扳撥放該大獎影像，據此業者可以依據需要自由改
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變該設定條件，讓對應的遊戲畫面作為大獎影像，並透過於該顯示看板撥放該大獎影像，以對
多數遊戲者產生吸引力，而達到廣告宣傳的效果。
附圖 Figura

:

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區
提出的發明專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列
批示向初級法院提起上訴。
Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM,
e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s)
abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給
Concessão

編號
N.º
I/001408

註冊日期

批示日期

Data de

Data de

registo

despacho

2017/06/13

2017/06/13

權利人
Titular
環球娛樂株式會社
Universal Entertainment Corporation
阿魯策遊戲美國有限公司
Aruze Gaming America, Inc.

拒絕
Recusa

編號
N.º

I/001346

I/001384

備註

批示日期
Data de
despacho
2017/06/13

2017/06/13

申請人

Observações

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

佳碼科技有限公司

第98條，連同第9條第1款a）項、第89條第2款及第61條。

GAMA TECHNOLOGY

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, o n.º 2

LIMITED

do art.º 89.º e o art.º 61.º

瓦爾特•格魯布米勒

第98條，連同第9條第1款a）項、第89條第2款及第61條。

GRUBMUELLER, Walter

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, o n.º 2
do art.º 89.º e o art.º 61.º

I/001404

2017/06/13

環球娛樂株式會社

第98條，連同第9條第1款a）項、第89條第2款及第61條。

Universal Entertainment

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, o n.º 2

Corporation

do art.º 89.º e o art.º 61.º

阿魯策遊戲美國有限公司
Aruze Gaming America, Inc.
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編號
N.º
I/001414

批示日期
Data de
despacho
2017/06/13

10095

備註
Observações

申請人
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

環球娛樂株式會社

第98條，連同第9條第1款a）項、第89條第2款及第61條。

Universal Entertainment

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, o n.º 2

Corporation

do art.º 89.º e o art.º 61.º

阿魯策遊戲美國有限公司
Aruze Gaming America, Inc.

司法判決
Decisão judicial

1

編號

申請人/權利人

法院

卷宗編號

N.º

Requerente / Titular

Tribunal

Processo nº

初級法院

CV2-16-0018-CRJ

I/001276

Universal Entertainment Corporation

確定判決日期
Data de trânsito em
julgado
31/05/2017

TJB
1
1

初級法院維持拒絕有關發明專利申請之批示。
O TJB manteve o despacho de recusa do pedido de patente de invenção.

實用專利之保護
Protecção de Patente de Utilidade

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區
提出的實用專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列
批示向初級法院提起上訴。
Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM,
e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s)
abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給
Concessão

註冊日期

批示日期

Data de

Data de

registo

despacho

U/000185

2017/06/13

2017/06/13

CMC（國際）貿易工程有限公司

U/000186

2017/06/13

2017/06/13

CMC（國際）貿易工程有限公司

編號
N.º

權利人
Titular
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拒絕
Recusa

編號
N.º

U/000169

備註

批示日期
Data de
despacho
2017/06/13

申請人

Observações

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

PROINDUMAR, S.L.

第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條。
Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º
9.º e o art.º 61.º

U/000174

2017/06/13

蒂尚貿易（上海）有限公司

第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項、第61條、第80條第2
款及第9條第1款f）項。
Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º
9.º, o art.º 61.º, o n.º 2 do art.º 80.º e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

更正
Rectificações

程序編號

更正項目

原文

應改為

Processo N.º

Item da rectificação

Onde se lê

Deve ler-se

N119902

申請人（2017年5月4日第18期第二

UAB «FLEUR ALPINE»

UAB“FLEUR ALPINE”

地址（2017年5月4日第18期第二組

澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大

澳門友誼大馬路918號世界貿易中心

《澳門特別行政區公報》）

廈8樓U座

13樓A-B座

……

Vermelho e preto.

組《澳門特別行政區公報》）
Requerente (B.O. da RAEM n.º 18,
II Série, de 4 de Maio de 2017)
N/120991

Endereço (B.O. da RAEM n.º 18,
II Série, de 4 de Maio de 2017)
N/122358

顏色要求（2017年6月7日第23期第
二組《澳門特別行政區公報》）
Reivindicação de cores, (B.O. da
RAEM n.º 23, II Séri e, de 7 de
Junho de 2017)

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

Processo N.º

Item da rectificação

Onde se lê

Deve ler-se

N/117464

商標圖案（2017年1月4日第1期第二
組《澳門特別行政區公報》）
Figura da marca, (B.O. da RAEM
n.º 1, II Série, de 4 de Janeiro de
2017)

N.º 27 — 5-7-2017  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

程序編號

更正項目

原文

應改為

Processo N.º

Item da rectificação

Onde se lê

Deve ler-se

N/117464

顏色要求（2017年1月4日第1期第二

黑白，如圖所示。

金色，如圖所示。

泰安商業顧問有限公司

金寶健投資有限公司

泰安商業顧問有限公司

種志置業有限公司

組《澳門特別行政區公報》）
Re i v i n d i c a ç ã o d e c o re s, (B. O.
da RAEM n.º 1, II Série, de 4 de
Janeiro de 2017)
E/000264

申請人（2016年12月22日第51期第
二組《澳門特別行政區公報》）
Requerente (B.O. da RAEM n.º 51,
II Série, de 22 de Dezembro de
2016)

E/000265

申請人（2016年12月22日第51期第
二組《澳門特別行政區公報》）
Requerente (B.O. da RAEM n.º 51,
II Série, de 22 de Dezembro de 2016)

二零一七年六月十四日於經濟局——局長

戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 14 de Junho de 2017.
O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.
（是項刊登費用為 $691,755.00）
(Custo desta publicação $ 691 755,00)
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