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רחסמ ןמיס  חסנ 

Trade Mark Extract

ןמיס 335130Trade Mark Noרפסמ 

השגה 04/01/2021Application Dateךיראת 

ףקות םות  04/01/2031Expiration Dateךיראת 

םיתוריש / Goods/Servicesתורוחס

:Class 35גוס 35:

תורוחסל עגונה  ינכרצ  עדימ  תקפסא  םיירחסמו ; םייקסע  עדימו  ץועיי  יתוריש  תקפסא 
םינוקל ןווקמ  קוש  תקפסא  םידבועל ; ןשייקוליר  יתורישל  עגונה  עדימ  תקפסא  םיתורישו ;

; םיתורישו םירצומ  םוסרפל  תשר  ירתאב  םוקמ  תקפסא  םיתורישו ; ןיבוט  לש  םירכומו 
תויונכוס יתוריש  אוצי ; - אובי תויונכוסב  םירושקה  ץועיי  יתוריש  אוציו ; אובי  יתוריש  תונכוס 

.אוצי םודיק  יתוריש  אוצי ;

providing business and commercial advice and information; providing
consumer information relating to goods and services; providing
information relating to employee relocation services; provision of an
on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services;
provision of space on web sites for advertising goods and services;
import-export agency services; advisory and consultancy services
relating to import-export agencies; export agency services; export
promotion services.

תועדוה / םיאנת

ףוריצ םוקמ ) ו( לכה )  ) תילגנאב םילימ  יתש  לש  ףוריצ  איה  תחא  הלימב  טופסלוא 
םיתורישה ללכ  ןתמל  תיזכרמ  תמוצ  תווהל  קסעה  לש  תולדבהה  תא  גיצמ  םילימה 
.הל הצוחמו  לארשי  תנידמב  יקסעל  ימואלניבה  רחסמה  יכילהתב  םיצוחנה 

Conditions/Disclaimers

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

Ownersםילעב

יקסלופוגלוד ךורב  ףסוי  Name: Yossef Baruch Dolgopolskyםש :

לארשי , 3473302 הפיח , םיחרפה 3 , Address: 3 Haprahim, Haifa, 3473302, Israel, Israelתבותכ :

םייוניש Changesןמוי 

עוראה )ךיראת  תירבע  ) עוראה )תוהמ  תיזעול  ) עוראה )תוהמ  תירבע  ) )רואת תיזעול  ) ךיראתרואת
םוסרפה

Date of
event

Nature of event
(Hebrew)

Nature of event
(English)

Description
(Hebrew)Description (English)Publication

Date

Accepted01/06/2021לבוק02/05/2021

Registeredםושיר02/09/2021

ןיינעה יפל  תורבחה , םשרבו  תונוכשמה  םשרב  יוצמ  םידובעש , רבדב  עדימ  .םנשיש  לככ  ןמיסה , לע  םידובעש  רבדב  עדימ  ןיא  הז  חסנב 

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


