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(540)

INNOMET
(731) Taotleja: Tallinna Tehnikaülikool
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn, EE
Mittetulundusühing Eesti Masinatööstuse Liit
Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Sirje Kahu
(511)8 Klass 9: elektroonilised trükised.
Klass 16: trükised, sh küsimustikud, infolehed, brošüürid,
voldikud, teatmikud, kataloogid, info- ja juhendmaterjalid, reklaammaterjalid, kirjatarbed, kantseleitarbed; õppematerjalid ja näitvahendid,
paberist ja plastist pakkematerjal.
Klass 35: arvuti andmebaasidesse ja infosüsteemidesse info
kogumine, arvuti andmebaasides ja süsteemides info süstematiseerimine
ja arvuti andmebaasidest ja süsteemidest info väljastamine, sh tööturu
nõudluse ja täiendkoolituse alaste andmete kogumine, süstematiseerimine
ja väljastamine; andmetöötlus ja andmeotsing, statistiline teave; tööjõuvajaduste prognoosid, majandusprognoosid; projektijuhtimine; turu-uuringud; tehnoloogiasiirdealane nõustamine (äriline); äritegevuse korraldamise nõustamine, tööstusjuhtimisalane abi; äritegevuse juhtimisabi;
äriinfo; näituste ja messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil;
reklaam; eelnimetatud teenustega seoses osutatavad info- ja
konsultatsiooniteenused.
Klass 38: elektroonilise teadetetahvli teenused; info- ja
kuvaedastus arvuti ja interneti abil; teenused andmete ja informatsiooni
ettevalmistamiseks, ülekandmiseks ja kuvamiseks elektrooniliselt
salvestatud andmebaasidest ja infosüsteemidest.
Klass 41: seminaride, konverentside, kollokviumide
korraldamine; koolitus- ja õpetamisteenused; täiendkoolitus; juhendamisja instrueerimisteenused; koolitus andmeside, telekommunikatsioonivõrkude ja interneti vahendusel; haridus- ja teadusnäituste korraldamine;
kursuste, seminaride, kollokviumide, konverentside ja teiste samaliigiliste
ürituste korraldamine ning läbiviimine; tekstide (v.a reklaamtekstide)
kirjutamine ja avaldamine; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus,
sh on-line väljaannete pakkumine; kompaktkirjastamine; eelnimetatud
teenustega seoses osutatavad konsultatsiooni- ja informatsiooniteenused.
Klass 42: teadus- ja arendustöö; uuringud, sh tööturu
nõudluse uuringud; andmete ja dokumentide muundamine füüsiliselt
kujult elektroonilisele; eelnimetatud teenustega seoses osutatavad info- ja
konsultatsiooniteenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200600232
01.03.2006

andmebaasidesse info kogumine, arvuti andmebaasides info süstematiseerimine, andmeotsing arvuti andmebaasides (kolmandatele isikutele).
Klass 41: meelelahutuslikud etendused ja vaatemängud;
puhketingimuste loomine; pidude korraldamine; klubiteenused; kultuurija haridusnäituste korraldamine; kultuuri- ja haridusalaste võistluste
korraldamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200600233
02.03.2006

(540)

KRIMI.EE
(731) Taotleja: Winter Media Group OÜ
Väike-Sepa 2-15, Viimsi alevik,
74001 Harju maakond, EE
(511)8 Klass 35: äritegevuse siirdeteenused,

kaubandusteabeagentuurid, elektrooniliselt sooritatavad kaubandustehingud, kaupade
elektrooniline pakkumine internetikaubamajade vahendusel, kaupade
demonstreerimine internetis, kaupade müügiteenused (kolmandatele
isikutele) interneti vahendusel; äriinfo, sh info väljastamine (kolmandatele
isikutele) interneti vahendusel; turu-uuringud; reklaammaterjalide
avaldamine, reklaam.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200600256
07.03.2006

(540)

KOOLILEIB
(731) Taotleja: MTÜ Eesti Leivaliit
Ringtee 2, 51013 Tartu, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 30: jahu ja muud teraviljasaadused

ning -tooted;
pagaritooted; riivsai; leib, sai; leiva- ja saiatooted, kuklid, sepikud,
koogid, sh kaalukoogid, keeksid, biskviidid, pirukad, pitsad, saiakesed,
vahvlid, kondiitritooted, küpsised ja maiustused; tordi-, koogi- ja
keeksipulbrid ning teised sarnased tooted, mis kuuluvad klassi 30;
koogimaitseained ning klassi 30 kuuluvad pagari- ja kondiitritoodete
kaunistamise materjalid.

(540)

Kohver
(731) Taotleja: Eesti Ekspressi Kirjastuse AS
Narva mnt 11e, 10151 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjapaber;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kontoritarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid
(v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
mängukaardid; trükitüübid; klišeed; brošüürid, pisitrükised, graafikatrükised, kaardid, kalendrid, kataloogid, pildid, plakatid, postkaardid,
prospektid, raamatud, perioodilised väljaanded, ajalehed, ajalehtede
lisaväljaanded, ajakirjad, koomiksid ja kolumnid.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja
hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), sh interneti või muu
andmevõrgu vahendusel; impordi-ekspordikontorid, -agentuurid;
oksjonid, enampakkumised, sh interneti või muu andmevõrgu abil;
müügikampaaniad; otseturustusteenused, andmetöötlus arvuti abil; arvuti

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200600262
09.03.2006

(540)

LUTERMA
(731) Taotleja: Mosaic OÜ
Nõmme tee 54-12, 13418 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 11: valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid; toiduainete kuumtöötlusseadmed, jahutusseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni-,
veevarustus- ja sanitaarseadmed.
Klass 20: mööbel, peeglid, pildiraamid; teistesse klassidesse
mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost,
vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust,
pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist.
Klass 35: reklaam; äritegevuse juhtimine; äritegevuse

