
 283574  20/06/2017

נסח סימן מסחר
Trade Mark Extract 

עמוד 1 מתוך2 

   

הלידרים

The Leaders

Trade Mark No. 283574 מספר סימן 
Application Date  08/03/2016 תאריך הגשה
  
  

Goods/Services סחורות/שירותים 
Class: 35       35 :סוג
Creative, Branding, Public Relationship, 
traditional advertising and digital 
advertising, preparing advertising 
campaigns using content, bloggers and 
opinion leaders and \ leaders of public 
opinion; business and marketing 
research services; research for the 
benefit of an advertising campaign 
management; service optimization and 
audience segmentation; preparation of 
advertising campaign.;   

קופירייטינג, קריאטיב, מיתוג, יחסי ציבור, פרסום 
מסורתי ופרסום דיגיטאלי, הכנת קמפיינים 

פרסומיים בעזרת תוכן, בלוגרים ומובילי דעה 
ו\מובילי דעת קהל ;  שירותי מחקר עסקי ושיווקי, 

שירותי מחקר לטובת ניהול קמפיין פרסומי; 
שירותי אופטימיזציה ופילוח קהל יעד; הכנה של 

קמפיין פרסומי.

  
  
 

  
Class: 42       42 :סוג
Creating and maintaining blogs for 
others.

יצירה ותחזוקה של בלוגרים עבור אחרים.
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Name:  tamir jellinek שם:   תמיר ילינק 
Address:   ,2822621 ,כתובת:   דרך חיפה 19, חיפה

ישראל 
Identification No:  36477479 מספר זיהוי:   36477479

 
  
Name:  Keren JELLINEK   שם:   קרן ילינק
Address:   ,2822621 ,כתובת:   דרך חיפה 19, קרית אתא

ישראל 
Identification No:  200575835 מספר זיהוי:   200575835

 
  

Address for service המען למסירת הודעות 
Name: Amir Ben Horin, Adv שם: אמיר בן חורין, עו"ד 
Address: Pal-Yam 7, Haifa, Israel  כתובת: הפלי"ם 7, חיפה, ישראל
  

Changes יומן שינויים

תאריך 
הפרסום

תיאור בלועזית תיאור בעברית מהות האירוע 
בלועזית

מהות האירוע 
בעברית

תאריך 
האירוע 

Publicatio
date n

 Description
(English)

 Description
(Hebrew)

 of Nature
 event

(English)

 of Nature
 event

(Hebrew)

 of Date
 event

Patentick -  IP 
Portfolio 
Management 

פטנתיק - ניהול 
תיקי קניין רוחני  

Cancellation of 
attorney 
appointment

ביטול מיופה כוח  15/03/2017

Patentick -  IP 
Portfolio 
Management 

פטנתיק - ניהול 
תיקי קניין רוחני  

Cancellation of 
attorney 
appointment

ביטול מיופה כוח  15/03/2017

Amir Ben Horin, 
Adv 

אמיר בן חורין, עו"ד   Appointment of 
attorney

מינוי מיופה כוח  15/03/2017

19 Derech Haifa 
Haifa  2822621  
Israel 

  Change in 
proprietor's 
address from

שינוי פרטי כתובת 
לקוח מ 

15/03/2017

19 Derech Haifa 
Qiryat Atta  
2822621  Israel 

  Change in 
proprietor's 
address from

שינוי פרטי כתובת 
לקוח מ 

15/03/2017

   Accepted קובל  20/06/2017

מספר מיופה: 8161     
 


