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Trade Mark No.
Application Date

309105
16/09/2018

Goods/Services
Class: 35
Compilation of business directories for
publishing on the Internet; compilation of
statistical information; compilation of
statistics for business or commercial
purposes; provision and rental of
advertising space on the Internet;
providing consumer product information
via the Internet; provision of commercial
information via the Internet; providing
business information via the Internet;
provision of space on web sites for
advertising goods and services; provision
of commercial and business contact
information via the Internet; provision of
an on-line marketplace for buyers and
sellers of goods and services; provision
of advertising space on electronic media;
providing commercial directory
information via the Internet; arranging
subscriptions to Internet services for
others; dissemination of advertising and
promotional materials for others via the
Internet; dissemination of advertising and
promotional materials for others via an
on-line electronic communications
network; dissemination of advertising
matter on-line; dissemination of
promotional material via the internet;
dissemination of advertising via the
Internet; dissemination of advertising via

מספר סימן
תאריך הגשה

שירותים/סחורות
35 :סוג
;איסוף מדריכים עסקיים לפרסום באינטרנט
איסוף מידע סטטיסטי; איסוף סטטיסטיקה
למטרות עסקיות או מסחריות; אספקה והשכרה
של שטחי פרסום באינטרנט; אספקת מידע בנוגע
למוצר צריכה באמצעות האינטרנט; אספקת
מידע מסחרי באמצעות האינטרנט; אספקת מידע
עסקי באמצעות האינטרנט; אספקת מקום באתרי
רשת לפרסום מוצרים ושירותים; אספקת פרטי
; יצירת קשר מסחרי ועסקי באמצעות האינטרנט
אספקת שוק מקוון לקונים ומוכרים של טובין
ושירותים; אספקת שטחי פרסום במדיה
אלקטרונית ;אספקת שירותי מדריך של מידע
מסחרי באמצעות האינטרנט; ארגון מנויים
לשירותי אינטרנט בשביל אחרים; הפצה של
חומרי פרסומת וקידום מכירות עבור אחרים
באמצעות האינטרנט; הפצה של חומרי פרסומת
וקידום מכירות עבור אחרים באמצעות רשת
תקשורת אלקטרונית מקוונת; הפצה של חומר
פרסומי מקוון; הפצה של פרסום באמצעות
האינטרנט; הפצה של פרסום באמצעות רשתות
תקשורת מקוונות; הפצת פרסומות באמצעות
האינטרנט; הצגת חברות באינטרנט ובאמצעי
תקשורת אחרים; הצגת מדריך למידע עסקי מקוון
באינטרנט; הצגתן של חברות והמוצרים
והשירותים שלהן באינטרנט; השכרת מרחב
;פרסום באינטרנט; השכרת מרחב פרסום מקוון
השכרת שטחי פרסום באתרי אינטרנט; פיתוח
אסטרטגיות ורעיונות שיווקיים; פרסום אלקטרוני
של חומר מודפס למטרות פרסום; פרסום
באינטרנט למען אחרים; פרסום באמצעות
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on-line communications networks;
dissemination of advertisements via the
Internet; presentation of companies on
the Internet and other media; providing
an on-line business information directory
on the Internet; presentation of
companies and their goods and services
on the Internet; rental of advertising
space on the Internet; rental of
advertising space on-line; rental of
advertising space on web sites;
development of marketing strategies and
concepts; electronic publication of printed
matter for advertising purposes;
advertising on the Internet for others;
advertising via the Internet; advertising
via mobile telephone networks;
advertising via electronic media;
advertising the goods and services of online vendors via a searchable on-line
guide; publication of publicity materials
on-line; advertising of business web
sites; promoting the goods and services
of others on the Internet; consultancy
services in the field of Internet marketing;
all of the above related to pools, spa
systems and decks; all included in class
35.

Owners
Name: portal x Ltd
Address: 11 HILL YAFE, Hadera,
3820320, Israel
Identification No: 514679232

האינטרנט; פרסום באמצעות רשתות טלפונים
ניידים; פרסום באמצעות התקשורת
האלקטרונית; פרסום המוצרים ושירותים של
ספקים באופן מקוון באמצעות מדריך מקוון
שמאפשר ביצוע חיפוש; פרסום חומרי פרסום
;באינטרנט; פרסום של אתרי אינטרנט עסקיים
קידום ושיווק סחורות ושירותים של אחרים דרך
האינטרנט; שירותי ייעוץ בתחום שיווק
 מערכות,באינטרנט; כל השירותים עבור בריכות
.35 ספא ודקים;הנכללים כולם בסוג

בעלים
 פרוטל איקס בע"מ:שם
,8  "בית קורן" קומה11  רח' הלל יפה:כתובת
 ישראל,3820320 ,חדרה
514679232 :מספר זיהוי
חברה פרטית
המען למסירת הודעות
 עו"ד ומגשר, שמואל שטיינר:שם

Address for service
Name: Shmuel Steiner-Lawyer
3 מתוך2 עמוד

309105

11/10/2018

נסח סימן מסחר
Trade Mark Extract
,8  "בית קורן" קומה11  רח' הלל יפה:כתובת
 ישראל,3820320 ,חדרה

Address: 111 Hill yafe st, Hadera,
3820320, Israel
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