
 

MARKA BAŞVURUSU

Tahakkuk No 843277 Başvuru Numarası 2021/065930

Evrak Numarası 2021-GE-291901 Evrak Tarihi 2021-04-27 12:14:17

Marka Tipi Şekil + Kelime Marka Türü Ticaret/Hizmet Markası

Marka Örneği Yazılı İfadesi nordik aromaterapi Marka Örneğinde Latin Alfabesi
Haricinde Harf Var Mı?

Yok

Pantone Kodu - Marka Örneğindeki Harfler (Latince) -

Önyazı Talebi Yok Muvafakat Talebi Yok

Referans No

MARKA ÖRNEĞİ

MARKA SAHİPLERİ

Sahip Türü TÜZEL E-Posta marka@isimtescil.net

TC Kimlik/Vergi No 6311503932 Telefon 2163299393

Ad Soyad/Unvan NORDİK KOZMETİK VE BİTKİSEL
ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Uyruk TÜRKİYE

Adres PİRCELER MAH.PİRCELER BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER211 Kandıra Kocaeli Türkiye

VEKİL BİLGİSİ

Vergi Numarası 3850663112

Unvan İSİMTESCİL BİLİŞİM A.Ş.

MARKA SINIFLARI

(03-1) Beyazlatma ve temizlik amaçlı maddeler: deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri.

(03-2) Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil;ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç).

(03-3) Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç).

(03-4) Diş bakımı ürünleri: diş macunları, diş parlatma ve beyazlatma maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız gargaraları.

(03-5) Aşındırıcı ürünler: zımpara bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar.

(03-6) Deri, vinil, metal ve ahşap için parlatma ve bakım ürünleri: cilalar, bakım kremleri, cilalama amaçlı vaks.

(35-1) 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.

(35-2) Büro hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri
tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri.

(35-3) 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.

(35-4) Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.

(35-5) Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Beyazlatma ve temizlik amaçlı maddeler: deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları,
leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri. Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil;ilaç ihtiva eden
kozmetikler hariç). Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç). Diş bakımı ürünleri: diş macunları, diş parlatma ve beyazlatma maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız
gargaraları. Aşındırıcı ürünler: zımpara bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar. Deri, vinil, metal ve ahşap için parlatma ve bakım ürünleri: cilalar,
bakım kremleri, cilalama amaçlı vaks. mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve
benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)

FATURA DÜZENLENECEK BAŞVURU SAHİBİ

Tc Kimlik/Vergi No 3850663112

Ad Soyad/Unvan İSİMTESCİL BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

DEKONT BİLGİLERİ



Dekont Numarası 21117MOJB19014246-587831-843277

ÜCRET BİLGİLERİ

Hizmet Miktar B.Fiyat Tutar

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti 1 ₺280,00 ₺280,00

Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti 1 ₺280,00 ₺280,00

GENEL TOPLAM ₺560,00

2021.885419 27-04-2021

* Bu evrak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından oluşturulmuştur.
** Bu talep, Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 131’inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, YASEMİN VURMAZ tarafından yapılan
e-Devlet girişine istinaden kimlik doğrulaması yapılarak alınmıştır.
*** Evrakın doğruluğunu https://epats.turkpatent.gov.tr/run/TP/DOGRULA/goruntule?ID=C0F1AB0E8C865A58E0535A01A8C06F6D adresinden veya QR kodu
okutarak kontrol edebilirsiniz.


