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تاریخ: 21/03/1391
شماره:
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علامت: مریم
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تاریخ: 21/03/1391
شماره:

می توانید نسبت به تقاضای ثبت علامت یکسان و یا مشابه علامت تجاری خود در ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را در دو نسخه به اداره ثبت علائم تجاری تقدیم نمائید.
علامت: Mary

 

«اخطار تشابه علامت»

حميدرضا محمودي
تهران، خیابان بخارست، خیابان 10 پلاک 25 طبقه اول
مهلت اعتراض تا:

1391/04/01

کشور:

ایران
 


علامت مراقبت شده
علامت پیدا شده
علامت:
مریم
Mary
طبقات:
29، 30، 32، 35
29، 30، 31، 35
تصویر علامت:
file_5.jpg

file_6.wmf



file_7.jpg

file_8.wmf



علامت پیدا شده
تاریخ اظهارنامه:
1390/11/03
شماره اظهارنامه:
190101964
تاریخ انتشار آگهی:
1391/03/01



متقاضی
نام:
شرکت ارسباران
آدرس:
تهران، خیابان آفریقا، کوچه روانپور، پلاک 101، طبقه سوم

سایر اطلاعات
شرح کالاها:
انواع سس ـ مربا ـ سس مايونز ـ سس سالاد ـ سس کچاپ ـ سس خردل ـ رب گوجه فرنگي ـ ترشيجات کنسرو غيرگوشتي و حبوبات خدمات خريد و فروش

 

علامت پیدا شده
علامت:
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زبان:
فارسی
شماره اظهارنامه:
190101964
تاریخ اظهارنامه:
1390/11/03
طبقات:
29، 30، 31، 35
تاریخ و شماره انتشار آگهی:
19565 - 1391/03/01
مهلت اعتراض تا:
1391/04/01
نام و آدرس متقاضی:
شرکت ارسباران، ایران

 184564/ع/م/32
آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری
1390/12/17
file_11.jpg

file_12.wmf


خانم شبنم نوروزی ساکن تهران خ شريعتي خیابان پليس پلاک 14 طبقه 2 به وكالت از طرف شرکت ارسباران به نشاني تهران، خیابان آفریقا، کوچه روانپور پلاک 101 طبقه سوم بموجب اظهارنامه شماره 190101964مورخ 03/11/90 و نامه وارده به شماره 184564/ع/م/32 مورخ 17/12/90 تقاضاي ثبت علامت فوق را كه عبارت است از کلمه مریم به فارسي طبق نمونه جهت انواع سس ـ مربا ـ سس مايونز ـ سس سالاد ـ سس کچاپ ـ سس خردل ـ رب گوجه فرنگي ـ ترشيجات کنسرو غيرگوشتي و حبوبات خدمات خريد و فروش در طبقات 29، 30، 31، 35 نمودهاست. مراتب جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. معترضين ميتوانند ظرف سي روز از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود را در دو نسخه به اين اداره تسليم دارند.


