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TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU 

Markalar Dairesi Başkanlığı 

 

 

Sayı : 71248886 - 2019/58401 / 

Konu: Marka Başvurusu 

 

 

HATİCE KUTLUCAN (AVRUPA SINAİ MÜLKİYET HİZ. DAN. VE ORG. LTD. ŞTİ.) 

ANKARA CAD. FAHRETTİN KERİM GÖKAY İŞ HANI NO:11/306    CAĞALOĞLU- 

FATİH/İSTANBUL 
 

İlgi : 19.06.2019 tarih ve 2019-GE-263320  sayılı dilekçeniz. 

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine tanzim edilen  2019 58401 sayılı Marka Tescil Belgesi 

ilişiktedir. 

 

Saygılarımla. 
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Kurum Başkanı a.  
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Ek : 1 Adet Marka Tescil Belgesi 
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Marka No    :    2019 58401 -  Ticaret - Hizmet 
            

                        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
Marka Sahibi  :EKİNOKS İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HOBYAR MAH. AŞİREFENDİ CAD. EMİR HAN. NO:14 K:2 D:204 EMİNÖNÜ Fatih
İstanbul

İlişiktedir.
            

Emtiası : 32 , 35

İşbu Marka 19/06/2019 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 
25/11/2020 tarihinde tescil edilmiştir.



MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası   : 2019/58401
 

Enerji içecekleri (alkolsüz); proteinle zenginleştirilmiş sporcu içecekleri.

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 Biralar; bira yapımında kullanılan

preparatlar. Maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar.Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve

özleri, meşrubatlar. Enerji içecekleri (alkolsüz); proteinle zenginleştirilmiş sporcu içecekleri. mallarının bir araya

getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende,  toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve

benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)
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