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Tento výpis je neprodejný, má pouze informativní charakter a byl pořízen na Internetu.

(730) Monika Špičková
U Jezu 95
257 22 Nespeky

Třídy výrobků a služeb:
35, 41, 42

(35) služby reklamní agentury, reklama, venkovní reklama, reklama on-line v počítačové síti, internetový
marketing, elektronický marketing, průzkum trhu, marketingové studie, pomoc při řízení obchodní činnosti,
poskytování obchodních a podnikatelských informací, systematizace informací do počítačové databáze,
poskytování konzultačních a poradenských služeb pomocí globální počítačové sítě v oblasti reklamy,
průzkumu trhu a internetového marketingu, konzultační a poradenské služby v oblasti řízení a podnikání,
služby v oblasti administrativní správy, služby hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
(administrativní služby), vyhledávání dat v počítačových souborech (pro třetí osoby), poskytovaní informací
pomocí globální počítačové sítě v oblasti podnikání a marketingu, šíření reklamy prostřednictvím Internetu;
(41) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, lektorská činnost, vzdělávací služby,
organizování výuky, seminářů, konferencí a praktických cvičení v oblasti podnikání, účetnictví a
ekonomických agend, průzkumu trhu, marketingu, Internetu, internetového marketingu, elektronického
marketingu, internetových aplikací, informačních systémů, informačních technologií, počítačů, softwaru,
poskytování vzdělávacích služeb; (42) tvorba počítačových programů, aktualizace počítačových programů,
instalace počítačových programů, počítačové programování, pronájem počítačového software, tvorba
počítačových systémů, konzultace v oblasti počítačového softwaru, hosting webových stránek, pronájem
webových serverů, umísťování webových stránek, tvorba a správa webových stránek (pro třetí osoby), obnova
počítačových dat (regenerace), grafický design, uchovávání a správa počítačových dat, vývoj a tvorba
webových aplikací, vývoj software, konzultační a poradenské služby v oblasti programování počítačů,
informačních technologií, uchovávání a správy počítačových dat, tvorby a správy internetových stránek a
webových aplikací, pronájem počítačů a počítačových sítí včetně software, poskytovaní informací pomocí
globální počítačové sítě v oblasti informačních technologií a počítačů.

(510)

(791) S účinností od 24.05.2016 výlučná licenční smlouva ze dne 12.05.2016 uzavřená s:
Nadační fond Český výrobek
Ke Kotlářce 2/275
150 00 Praha 5 - Košíře



(740) Mgr. Ladislav Sudík
Polní 293
561 51 Letohrad
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Pokud se domníváte, že tento výpis obsahuje chyby, obraťte se prosím na ÚPV.


