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No: 2021 170602 - Ticaret - Hizmet

Marka Sahibi
KOCARI RESOURCES LTD.

Mal / Hizmet Sınıfları
14, 35

Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında,
30.11.2021 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere,
06.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

MAL / HİZMET SINIFLARI
Başvuru Numarası: 2021/170602
14. Kuyumculuk eşyaları (taklitleri dahil); altınlar, mücevherler, kıymetli taşlar ve
bunlardan mamul takılar, kol düğmeleri, kravat iğneleri ve heykeller, biblolar.
Saatler ve zaman ölçme cihazları (kronometreler ve parçaları, saat kordonları dahil).
Değerli metalden mamul müsabakalarda verilen kupalar.
Tespihler.
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 Kuyumculuk eşyaları (taklitleri dahil); altınlar, mücevherler, kıymetli
taşlar ve bunlardan mamul takılar, kol düğmeleri, kravat iğneleri ve heykeller,
biblolar. Saatler ve zaman ölçme cihazları (kronometreler ve parçaları, saat
kordonları dahil). Değerli metalden mamul müsabakalarda verilen kupalar. Tespihler.
mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan
satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile
sağlanabilir.)
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