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נסח סימן מסחר
Trade Mark Extract

Trade Mark No

335130

מספר סימן

Application Date

04/01/2021

תאריך הגשה

Expiration Date

04/01/2031

תאריך תום תוקף

Goods/Services

שירותים/סחורות

Class 35:

:35 סוג

providing business and commercial advice and information; providing
אספקת שירותי ייעוץ ומידע עסקיים ומסחריים; אספקת מידע צרכני הנוגע לסחורות
consumer information relating to goods and services; providing
ושירותים; אספקת מידע הנוגע לשירותי רילוקיישן לעובדים; אספקת שוק מקוון לקונים
information relating to employee relocation services; provision of an
;ומוכרים של טובין ושירותים; אספקת מקום באתרי רשת לפרסום מוצרים ושירותים
on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services;
יצוא; שירותי סוכנויות-סוכנות שירותי יבוא ויצוא; שירותי ייעוץ הקשורים בסוכנויות יבוא
provision of space on web sites for advertising goods and services;
.יצוא; שירותי קידום יצוא
import-export agency services; advisory and consultancy services
relating to import-export agencies; export agency services; export
promotion services.
Conditions/Disclaimers

הודעות/תנאים

One "spot" for "all" or together AllSpot, the main sense of the firm to
provide all necessary services are needed for successful
.international trade proces

אולספוט במילה אחת היא צירוף של שתי מילים באנגלית )הכל( ו)מקום( צירוף
המילים מציג את ההבדלות של העסק להוות צומת מרכזית למתן כלל השירותים
.הנחוצים בתהליכי המסחר הבינלאומי לעסקי במדינת ישראל ומחוצה לה

Owners

בעלים

Name: Yossef Baruch Dolgopolsky

 יוסף ברוך דולגופולסקי:שם

Address: 3 Haprahim, Haifa, 3473302, Israel, Israel

 ישראל,3473302 , חיפה,3  הפרחים:כתובת

Changes
תאריך
הפרסום
Publication
Date
01/06/2021

יומן שינויים
(תאור )לועזית

Description (English)

(תאור )עברית

(מהות הארוע )לועזית

(מהות הארוע )עברית

תאריך הארוע

Description
(Hebrew)

Nature of event
(English)

Nature of event
(Hebrew)

Date of
event

Accepted

קובל

02/05/2021

Registered

רישום

02/09/2021

 לפי העניין, מצוי ברשם המשכונות וברשם החברות, מידע בדבר שעבודים. ככל שישנם,בנסח זה אין מידע בדבר שעבודים על הסימן
In this extract there is no Information regarding pledges, if any. Information regarding pledges can be found in the
Pledges Register and the Companies Register, as the case may be

