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ALİ EMİN (YÖN PATENT VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.)
İlgi : 30.11.2021 tarih ve 2021-GE-822089 sayılı dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine tanzim edilen 2021 170603 sayılı Marka Tescil Belgesi ilişiktedir.
Saygılarımla.
Satı ÖZDEMİR
Kurum Başkanı a.
Bilgisayar İşletmeni

EK: Ek1 Tescil Belgesitb_2021_170603.pdf

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://belgedogrulama.turkpatent.gov.tr/bg.aspx?Id=7B7495EA-1022-45D2-A622-57F1A357E267
Gazi Mahallesi Hipodrom Caddesi No:13 (06560)
Bilgi İçin:
Yenimahalle / ANKARA
Unvan:
Telefon No: (0312) 303 1 303 Faks No : (0312) 303 11 73
İnternet Adresi www.turkpatent.gov.tr
Telefon No:
Kep Adresi : tpe@hs01.kep.tr
Eposta:

Satı ÖZDEMİR
Bilgisayar İşletmeni

sati.ozdemir@turkpatent.gov.tr

No: 2021 170603 - Ticaret - Hizmet

Marka Sahibi
KOCARI RESOURCES LTD.

Mal / Hizmet Sınıfları
25, 35

Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında,
30.11.2021 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere,
07.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

MAL / HİZMET SINIFLARI
Başvuru Numarası: 2021/170603
25. Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler,
çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler.
Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler.
Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler.
35. Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı
sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve
satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri.Büro hizmetleri;
sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin
derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki
bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri. İş yönetimi, idaresi
ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel
işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat
acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma,
vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri.Açık artırmaların düzenlenmesi
ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve
satın alması için Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış
giysiler, çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler. Ayak giysileri:
ayakkabılar, terlikler, sandaletler. Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler,
kepler. mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende,
toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile
sağlanabilir.)
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